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informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 
161 § i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 
8 b § i strafflagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en ny informationssamhällsbalk samt att 
markanvändnings- och bygglagen och straff-
lagen ändras. Samtidigt upphävs kommuni-
kationsmarknadslagen, lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation, lagen om ra-
diofrekvenser och teleutrustningar, lagen om 
televisions- och radioverksamhet, lagen om 
domännamn, lagen om förbud mot vissa av-
kodningssystem, lagen om auktion av vissa 
radiofrekvenser och lagen om tillhandahål-
lande av informationssamhällets tjänster. 

Genom propositionen genomförs en total-
reform av lagstiftningen om elektronisk 
kommunikation. Från medborgarnas syn-
punkt är målet att de tjänster som gäller tele-
foni, mobiltelefoni, internet, radio och televi-
sion samt annan elektronisk kommunikation 
är tekniskt utvecklade, trygga och lättanvän-
da och tillgängliga till ett rimligt pris. Avsik-
ten med regleringen är vidare att säkerställa 
att elektroniska kommunikationstjänster 
finns tillgängliga överallt i Finland. Lagstift-
ningen syftar dessutom till att främja utbudet 
av elektroniska kommunikationstjänster. 
Samtidigt vill man skapa bättre legislativa 
förutsättningar för konkurrerande affärsverk-
samhet, för utveckling av kommunikations-
tekniken och för innovationer. 

Propositionen syftar till att effektivisera 
och förenkla koncessionssystemet genom att 
en avsevärd del av programkoncessionsbe-
sluten överförs till Kommunikationsverket. 
Enligt förslaget ska användningen av fre-
kvenser inte längre vara avgiftsfri. 

Det föreslås att auktionsförfarandet i fort-
sättningen ska tillämpas på nya frekvensom-
råden som anvisats för mobil kommunika-
tion.  

Avsikten med de föreslagna ändringarna är 
också att effektivisera de nuvarande bestäm-
melserna om betydande marknadsinflytande 

samt att möjliggöra sådan faktisk förhands-
reglering som avses i Europeiska unionens 
direktiv. Kommunikationsverket avses t.ex. 
få rätt att fastställa kostnadsorienterade max-
imipriser på reglerade grossistprodukter. 

Propositionen innebär en förbättring av 
konsumentskyddet genom att de bestämmel-
ser som gäller teleföretagens och säljarnas el-
ler tjänsteleverantörernas gemensamma an-
svar, teleföretagens ersättningsskyldighet och 
avtalsvillkoren ändras. 

Regleringen av integritetsskyddet och sä-
kerställandet av informationssäkerheten i 
samband med elektronisk kommunikation ut-
sträcks till att gälla alla kommunikationsför-
medlare.  

De bestämmelser i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation som gäller skyl-
dighet att lagra information ska enligt försla-
get ändras till att motsvara de behov som de 
tekniska ändringarna av internetaccesstjäns-
terna gett upphov till.  

Leverantörer av samhällsomfattande tjäns-
ter åläggs enligt förslaget skyldighet att in-
formera om sina produkter samt skyldighet 
att tillhandahålla samhällsomfattande pro-
dukter och tjänster. 

Bestämmelserna om samhällsomfattande 
tjänster ska utsträckas till att gälla tjänster för 
telefonkataloger och nummerupplysning. 
Avsikten är att Kommunikationsverket i fort-
sättningen ska göra marknadsanalyser och 
vid behov utse företag som ska tillhandahålla 
tjänster till ett skäligt pris, om sådana tjänster 
inte erbjuds på marknadsvillkor. 

Enligt propositionen ska teleföretagen bätt-
re än i dagsläget planera hur kontinuiteten i 
deras verksamhet kan tryggas i störningssitu-
ationer och när befogenheter enligt bered-
skapslagen utövas. De viktigaste nätövervak-
ningscentralerna och andra kritiska system 
bör i fortsättningen förvaltas så att de under 
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sådana undantagsförhållanden som avses i 
beredskapslagen utan dröjsmål kan återföras 
till Finland. 

Kommunikationsverket ska enligt förslaget 
tillsätta en samarbetsgrupp för störningssitua-
tioner. Samarbetsgruppen ska bestå av repre-
sentanter för el- och teleföretagen. Den ska 
enligt förslaget samla in information samt 
planera och samordna åtgärder för störnings-
situationer samt bistå Kommunikationsverket 
vid hanteringen av störningar. 

Bestämmelserna om myndighetsnätet ska 
enligt förslaget ses över så att uppkopplingar 
till myndighetsnätet kan erbjudas också aktö-
rer som sköter uppgifter som är nödvändiga 
med tanke på statens ledning och säkerhet, 

försvaret, gränssäkerheten, sjöräddningen, 
nödcentralsverksamheten, invandringen och 
den prehospitala akutsjukvården. 

Teleföretagens rätt att få statlig ersättning 
för kostnader i samband med att de bistår 
myndigheter ska enligt förslaget begränsas 
till investeringskostnaderna för sådana sy-
stem som svarar mot myndigheternas behov. 
Det föreslås att teleföretagen inte ska få stat-
lig ersättning för det arbete som orsakas av 
att de använder system som behövs för att bi-
stå myndigheterna och av att de överlåter in-
formation till myndigheterna. 
 

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 
januari 2015.  

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1  Inledning 

Regeringsprogrammet från juni 2011 inne-
håller en skrivning om en informationssam-
hällsbalk, med en sammanställning av de 
centrala bestämmelserna om elektronisk 
kommunikation och informationssamhällets 
tjänster. Regleringen av elektronisk kommu-
nikation är spridd på ca 490 paragrafer i över 
tio lagar. Avsikten med informationssam-
hällsbalken är att eliminera överlappningarna 
i lagstiftningen om elektronisk kommunika-
tion samt att förtydliga, modernisera och för-
bättra den. 

I propositionen föreslås en sammanställ-
ning av lagstiftningen samtidigt som följande 
lagar upphävs: kommunikationsmarknadsla-
gen (393/2003), lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (516/2004), la-
gen om radiofrekvenser och teleutrustningar 
(1015/2001), nedan radiolagen, lagen om te-
levisions- och radioverksamhet (744/1998), 
lagen om domännamn (228/2003), lagen om 
förbud mot vissa avkodningssystem 
(1117/2001), nedan avkodningslagen, lagen 
om auktion av vissa radiofrekvenser 
(462/2009), nedan auktionslagen, och lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster (458/2002). 

Den gällande primära lagen om teleföretag 
är kommunikationsmarknadslagen, där det 
föreskrivs om teleföretags rättigheter och 
skyldigheter. I lagen finns bestämmelser bl.a. 
om utövande av televerksamhet, om skyldig-
heter för företag med betydande marknadsin-
flytande, om skyldigheter vid överlåtelse av 
nyttjanderätt, om numrering, om samhälls-
omfattande tjänster, om användarens rättig-
heter, om prissättning, om teleföretags skyl-
digheter vid biträdande av myndigheter, om 
utläggning av telekablar och om kvalitets-
krav på kommunikationsnät. 

I radiolagen föreskrivs bl.a. om planering 
av användningen av radiofrekvenser samt om 
utsläppande på marknaden av teleutrustning-
ar och radioanläggningar. I lagen om televi-

sions- och radioverksamhet föreskrivs bl.a. 
om programkoncessioner och om reglering 
av programinnehåll, exempelvis reklam.  

I auktionslagen föreskrivs om auktion av 
vissa radiofrekvenser som anvisats för tele-
verksamhet.  

I lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation föreskrivs särskilt om konfi-
dentiella meddelanden och integritetsskydd.  

I lagen om tillhandahållande av informa-
tionssamhällets tjänster finns bestämmelser 
om friheten att tillhandahålla informations-
samhällets tjänster och om de skyldigheter 
som åläggs tjänsteleverantörer. Vidare före-
skrivs det i lagen bl.a. om formkrav för avtal 
och om ansvarsfrihet för tjänstelevererande 
mellanhänder. 

Syftet med avkodningslagen är att skydda 
informationssamhällets tjänster i telenät mot 
obehörig användning av avkodningssystem. 

I detta skede föreslås det inte att i informa-
tionssamhällsbalken tas in lagen om stark au-
tentisering och elektroniska signaturer 
(617/2009) som också den är en central lag 
om elektronisk kommunikation. Kommissio-
nen antog i juni 2012 ett förslag till förord-
ning om elektronisk identifiering och betrod-
da tjänster för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden (COM/2012/0238 final). 
På grund av att beredningen av förordningen 
fortfarande pågår finns det ingen anledning 
att i detta skede inleda beredning av ändring-
ar i den nationella lagstiftningen.  

I propositionen beskrivs så noggrant som 
möjligt de ändringar som föreslås i förhål-
lande till den gällande lagstiftningen. Exem-
pelvis den allmänna motiveringen inriktas 
huvudsakligen på att beskriva nuläget utifrån 
aktuella ändringsbehov. I detaljmotiveringen 
beskrivs ändringarna noggrant, men till den 
del som lagstiftningen inte avses bli ändrad 
hänvisas till den gällande lagstiftningen och 
dess motivering. 
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2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1 Den elektroniska kommunika-
tionsmarknaden 

I ett europeiskt perspektiv är den finländs-
ka kommunikationsmarknaden liten, utveck-
lad och huvudsakligen konkurrensutsatt. De 
viktigaste aktörerna på tele- och bredbands-
marknaden är TeliaSonera Finland Abp, Eli-
sa Abp, DNA Finland Ab och Finnet Group, 
som består av lokala telefonbolag. I mars 
2013 hade ca 200 företag gjort televerksam-
hetsanmälan till Kommunikationsverket. Be-
tydande företag på marknaden för televi-
sionsverksamhet är bl.a. Digita Ab, Rundra-
dion Ab, MTV Media Oy och Sanoma Enter-
tainment Finland Oy.  

Teleföretagens sammanlagda omsättning 
har varit synnerligen stabil under hela 2000-
talet. År 2011 var den sammanlagda omsätt-
ningen 4 880 miljoner euro. Teleföretagens 
omsättning utgjorde ca 2,6 procent av brutto-
nationalprodukten. Andelen har sjunkit en 
aning under de senaste åren. 

Mätt enligt omsättning var de största tele-
företagen år 2009 TeliaSonera Finland Abp 
med en omsättning på 1 550 miljoner euro, 
Elisa Abp med en omsättning på 1 530 mil-
joner euro och DNA Ab med en omsättning 
på ca 728 miljoner euro.  

De senaste årens mest betydande föränd-
ringar på marknaden har varit den kraftiga 
ökningen av abonnemang för mobil data-
överföring, investeringarna i optiska fibernät, 
ökningen av allt snabbare bredbandsanslut-
ningar samt minskningen av antalet fasta te-
lefonabonnemang.  

I Finland fanns det vid utgången av 2012 
sammanlagt ca 9,3 miljoner mobilabonne-
mang. TeliaSoneras, Elisas och DNA:s sam-
manlagda andel av mobilmarknaden var 98 
procent. Dessutom finns det i Finland en mo-
bilnätsoperatör som är verksam på Åland 
samt, med en marknadsandel på ca två pro-
cent, tio tjänsteoperatörer som erbjuder mo-
biltjänster genom att hyra kapacitet i de riks-
omfattande operatörernas nät. Merparten av 
de nätanslutna kunderna är emellertid kunder 
hos ett tjänsteföretag som hör till samma 

koncern som nätföretaget. I fråga om mark-
nadsandelarna har det under de senaste åren 
skett ytterst små förändringar mellan de 
största aktörerna. De självständiga tjänste-
operatörernas marknadsandel har fortsätt-
ningsvis varit mycket liten. Trots att mobil-
nätets och det fasta nätets bredbandsmarknad 
är koncentrerad har konstellationen med tre 
konkurrenter i synnerhet när det gäller mobil-
tjänster gett upphov till en avsevärd priskon-
kurrens och priserna på mobiltjänster har i 
Finland länge varit lägre än EU:s genomsnitt. 

Antalet bredbandsabonnemang i det fasta 
nätet var i slutet av 2012 sammanlagt 1,7 
miljoner. Samtidigt fanns det 4,8 miljoner 
mobilabonnemang med avtal om dataöverfö-
ring och månatlig betalning. Antalet bred-
bandsabonnemang i det fasta nätet har under 
de senaste åren ökat en aning, medan antalet 
mobilabonnemang med månadsbetalning har 
ökat mycket kraftigt. Marknaden för fast-
nätsbredband har i Finland koncentrerats till 
samma tre stora aktörer som mobilmarkna-
den. Dessa tre aktörers andel av marknaden 
för fastnätsbredband är ca 80 procent, medan 
Finnet Groups marknadsandel är ca 16 pro-
cent och de övriga aktörernas ca 4 procent. 
De regionala marknaderna för fastnätsbred-
band domineras i allmänhet av en stark ope-
ratör som konkurrerar med flera mindre ope-
ratörer. 

Finland gick över till enbart digitala televi-
sionssändningar samtidigt som de analoga 
sändningarna i kabelnätet upphörde i februari 
2008. I antennätet genomfördes övergången 
redan tidigare, dvs. hösten 2007.  

Televisionskanalerna har på UHF-området 
placerats i fyra riksomfattande och fyra regi-
onala kanalknippen. På VHF-området finns 
två riksomfattande och ett regionalt kanal-
knippe. I antennätet fanns i slutet av 2012 
sammanlagt 45 televisionskanaler för vilka 
beviljats koncession av statsrådet och fyra 
Rundradion Ab:s televisionskanaler.  

Det markbundna televisions- och radionätet 
i Finland förvaltas av Digita Ab som innehar 
alla nätkoncessioner inom UHF-området. 
Statsrådet beviljade 2010 Anvia Abp två nät-
koncessioner för regionala kanalknippen, 
men bolaget avstod från dem 2013. Somma-
ren 2009 beviljade statsrådet DNA Ab två 
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nätkoncessioner och 2011 en tredje konces-
sion för antennät på VHF-området. 

I slutet av 2012 tog ca 91 procent av lan-
dets hushåll emot tv-sändningar. Ca 53 pro-
cent tog emot sändningarna via det mark-
bundna antennätet och ca 49 procent av tv-
hushållen via kabeltelevisionsnätet. Av tv-
hushållen tog ca 5 procent emot sändningar-
na via satellit medan ca 10 procent tog emot 
IPTV via bredband. 

Kabel-tv-verksamhet bedrivs i Finland av 
flera lokala teleföretag. Störst är DNA Ab 
med ca en tredjedel av kabel-tv-kunderna i 
Finland. Canal Digital Finland Ab och Oy 
Viasat Finland Ab erbjuder tv-program via 
satellitnätet. 

I slutet av 2012 fanns i Finlands VHF-
radionät 12 kanaler med riksomfattande eller 
jämförbar programkoncession och 54 lokala 
kanaler. Rundradion har sju riksomfattande 
eller regionala radiokanaler.  

I slutet av förra millenniet skedde en kraf-
tig ökning inom masskommunikationen. Ök-
ningen kan huvudsakligen förklaras med den 
växande internetmarknaden och televisions-
verksamheten. Digitaliseringen av tv-
sändningarna gynnade framför allt markna-
den för betal-tv. Enligt Statistikcentralen 
uppgick den totala omsättningen för mass-
kommunikationen 2011 till ca 4,3 miljarder 
euro. 

Den elektroniska masskommunikationens, 
dvs. tv-, radio- och internettjänsternas relati-
va andel har klart ökat under de senaste åren. 
År 2011 uppgick den totala omsättningen för 
elektronisk kommunikation till 1,31 miljar-
der euro. Enligt Statistikcentralen uppgick 
värdet av televisionsverksamheten till 1,03 
miljarder euro. 

Också masskommunikationsmarknaden i 
Finland är mycket koncentrerad. De med av-
seende på omsättningen största elektroniska 
medieföretagen i Finland är Sanoma Abp, 
Rundradion Ab och Bonnier Ab. 

Propositionen gäller också ett större fält av 
aktörer än de ovan nämnda som är verksam-
ma på den traditionella kommunikations-
marknaden. Till denna kategori hör bl.a. 
kommunikationsförmedlare, leverantörer av 
informationssamhällets tjänster, aktörer som 
bedriver elektronisk direktmarknadsföring 

samt aktörer som tillhandahåller katalog-
tjänster och nummerupplysning. 

Marknaden för katalogtjänster är relativt 
koncentrerad i Finland. Tidigare svarade tele-
företagen själva nästan helt för produktion 
och leverans av tjänsterna. Numera har tjäns-
terna i regel delegerats till företag som är 
specialiserade på kontaktinformationstjäns-
ter. Marknaden domineras av Fonecta Ab. 
Andra företag är bl.a. Eniro Sentraali Oy, 
16100 Oy och Edea Numeropalvelu Oy samt 
118 Numeropalvelu, som hör till Suomen 
Numeropalvelu Oy - Finlands Nummertjänst 
Ab. Det sist nämnda bolaget ägs av Fonecta 
Ab, Eniro Sentraali Oy och Kontaktia Oy. 

Trots marknadskoncentrationen har utbudet 
av katalogtjänster ökat och blivit mångsidi-
gare. Tryckta telefonkataloger distribueras 
fortfarande gratis i samband med postutdel-
ningen, antingen direkt till hemmen och före-
tagen eller också kan kataloger hämtas gratis 
t.ex. på posten. 

Det är inte lätt att göra en bedömning av 
marknaden för övriga aktörer som inriktar sig 
på olika former av elektronisk kommunika-
tion, eftersom dessa aktörer verkar på en syn-
nerligen heterogen marknad och inte exem-
pelvis är skyldiga att göra verksamhetsanmä-
lan. 

Som exempel kan nämnas att en betydande 
del av de i Finland verksamma företagen per 
definition är sammanslutningsabonnenter, 
vilket innebär att de är sådana kommunika-
tionsförmedlare som avses i propositionen. 
Det är sålunda möjligt att göra endast en grov 
uppskattning av antalet sammanslutnings-
abonnenter, på basis av antalet företag som är 
införda i handelsregistret. 

Det kan också konstateras att antalet inter-
netanvändare på något över tio år har ökat till 
två miljarder och enligt prognoserna kommer 
att öka till tre miljarder senast år 2015. Inter-
nettrafiken över telenätet ökar med 40 pro-
cent per år och farten håller inte på att avta 
utan kommer tvärtom att öka ytterligare i och 
med att ny terminalutrustning, effektivare nät 
och nya tjänstemodeller utvecklas. Internets 
andel av Finlands ekonomi är ca en tiondel. 
Den största enskilda faktorn när det gäller de 
ekonomiska effekterna av internet samman-
hänger med användningen av internet i hus-
hållen. 
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I Finland utgjorde nettoexporten av ICT-
tjänster nära noll procent av bruttonational-
produkten ända till år 2007. År 2008 ökade 
andelen dramatiskt, framför allt på grund av 
den ökande exporten av datatekniska tjänster, 
som mer än fyrdubblades jämfört med före-
gående år. År 2008 var inte något enskilt un-
dantag utan också de följande åren låg netto-
exporten av ICT-tjänster på en helt annan 
nivå än i början av 2000-talet. 
 
2.1.2 Nät- och programkoncessio-
ner 

Bestämmelser om nät- och programkonces-
sioner finns i kommunikationsmarknadsla-
gen, lagen om televisions- och radioverk-
samhet samt i lagen om auktion av vissa ra-
diofrekvenser. Det krävs koncession (nät-
koncession) för att tillhandahålla nättjänster 
som förutsätter radiofrekvenser i sådana digi-
tala markbundna masskommunikationsnät el-
ler mobilnät där allmän televerksamhet ut-
övas. Det krävs koncession (programkonces-
sion) också för televisions- och radioverk-
samhet i markbundna masskommunikations-
nät. Förvaltningen av frekvenserna kan ord-
nas på många olika sätt. De viktigaste meto-
derna för beviljande av koncessioner är auk-
tionsförfarandet och s.k. skönhetstävling, 
som innebär att koncessioner beviljas enligt 
en jämförande metod. 

I Finland har koncessioner, med undantag 
för de frekvensauktioner som åren 2009 och 
2013 genomfördes enligt en speciallag, bevil-
jats med tillämpning av den jämförande me-
toden, enligt vilken koncessioner beviljas på 
basis av en bedömning utifrån vissa kvali-
tetskriterier. 

Bestämmelser om beviljande av koncession 
med den jämförande metoden ingår i fråga 
om nätkoncessioner i kommunikationsmark-
nadslagen och i fråga om programkoncessio-
ner i lagen om televisions- och radioverk-
samhet. I lagen om auktion av vissa radiofre-
kvenser föreskrivs om auktionsförfarandet. 
I 10 § i lagen om televisions- och radioverk-
samhet föreskrivs hur programkoncessioner 
ledigförklaras och beviljas.  

När koncessionsmyndigheten ledigförkla-
rar och beviljar koncessioner ska den beakta 
den sammantagna televisionsverksamhet och 

radioverksamhet som utövas på området 
samt sträva efter att främja yttrandefriheten 
och att trygga ett mångsidigt programutbud 
samt tillgodose behoven hos särskilda grup-
per bland allmänheten. Det är statsrådet som 
ledigförklarar och beviljar koncessioner.  
Rundradion Ab får bedriva allmännyttig te-
levisions- och radioverksamhet utan konces-
sion. I lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 
föreskrivs om verksamheten. 

För televisions- och radioverksamhet bevil-
jas också kortvariga koncessioner. Kommu-
nikationsverket kan bevilja koncession för 
verksamhet som pågår i högst tre månader, 
om de övriga förutsättningar för kortvarig 
verksamhet enligt lagen om televisions och 
radioverksamhet uppfylls.  

I 9 § i kommunikationsmarknadslagen fö-
reskrivs om beviljande av nätkoncession. 
Koncessioner ledigförklaras och beviljas av 
statsrådet. Koncession ska beviljas om sö-
kanden har tillräckliga ekonomiska resurser 
att sörja för nätföretagets skyldigheter och 
om koncessionsmyndigheten inte har grun-
dad anledning att misstänka att sökanden 
bryter mot kommunikationsmarknadslagen, 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation eller någon annan lag som gäller te-
leverksamhet. Enligt lagen ska koncession 
beviljas de sökande vars verksamhet bäst 
främjar lagens syften enligt 1 §, om konces-
sion på grund av knapp tillgång på radiofre-
kvenser inte kan beviljas alla sökande. Enligt 
kommunikationsmarknadslagens 1 § är syftet 
med lagen att främja utbudet och använd-
ningen av tjänster i kommunikationsnät samt 
att säkerställa att kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på skäliga villkor är 
tillgängliga för alla teleföretag och användare 
i hela landet. Lagens syfte är också att sörja 
för att de till buds stående möjligheterna till 
telekommunikation i Finland motsvarar an-
vändarnas rimliga behov, konkurrerar sins-
emellan, är tekniskt utvecklade, håller god 
kvalitet, är driftsäkra och trygga samt har 
förmånliga priser. 

På utauktionering av koncessioner tilläm-
pas lagen om auktion av vissa radiofrekven-
ser. Auktionslagen kan tillämpas endast på 
2009 års auktion av frekvensområdet 2,6 gi-
gahertz (GHz) och 2013 års auktion av fre-
kvensområdet 800 megahertz (MHz).  
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Enligt lagens 4 § beviljas koncession till det 
företag eller den sammanslutning som i auk-
tionen har lagt det högsta godkända budet, 
om inte koncessionsmyndigheten har särskilt 
vägande skäl att misstänka att den nationella 
säkerheten uppenbart äventyras om konces-
sionen beviljas. Koncession beviljas för 
högst 20 år.  

Speciallagen i fråga har stiftats med tanke 
på det ovan nämnda redan auktionerade fre-
kvensområdet och den kan i sin nuvarande 
utformning inte mera allmänt tillämpas på 
auktioner av andra frekvensområden. Antalet 
duplexband inom det frekvensområde som 
auktioneras samt utgångspriset på duplex-
banden varierar från ett område till ett annat. 
Också maximiantalet frekvenser som tilldelas 
per företag och sammanslutning är en detalj 
som är beroende av antalet frekvenser som 
ska delas ut, de mål som ställs upp för varje 
enskild auktion samt konkurrensläget på 
marknaden. 

Till sommaren 2009 utövades digital tele-
visionsverksamhet i fyra kanalknippen (A, B, 
C och E) inom UHF-frekvensområdet. Det 
femte kanalknippet D hade redan då reserve-
rats för mobil-tv-sändningar. Dessutom be-
viljades år 2007 Anvia Abp koncession för 
ett regionalt digitalt kanalknippe i Närpes-, 
Jakobstads- och Vasaregionen. I Seinäjoki 
beviljades firman Satman tillstånd för regio-
nal markbunden televisionsverksamhet. 

Sommaren 2009 beviljades DNA Ab dess-
utom inom VHF-frekvensområdet två riks-
omfattande nätkoncessioner för markbunden 
televisionsverksamhet. Detta innebar att Di-
gita Ab som dittills dominerat marknaden 
fick en konkurrent. Sommaren 2011 bevilja-
des DNA Ab ytterligare en tredje nätkonces-
sion inom samma VHF-frekvensområde. 
Nättjänster i det markbundna televisionsnätet 
erbjuds för närvarande av Digita Ab och 
DNA Ab, sedan Anvia Abp våren 2013 av-
stått från sina nätkoncessioner som beviljats i 
kanalknippena F och G. 

Statsrådet har beviljat sammanlagt 48 kon-
cessioner för televisionsverksamhet i sam-
manlagt sju olika kanalknippen.  

Statsrådet beviljade i februari 2011 pro-
gramkoncessioner för radioverksamhet under 
koncessionsperioden 2012–2019. I januari 
2012 inledde två nya radiokanaler sin verk-

samhet som täcker de största städerna. Stats-
rådet beviljade tio riksomfattande koncessio-
ner, två koncessioner som täcker de största 
städerna samt 55 regionala och lokala kon-
cessioner. Koncessionerna är i kraft från bör-
jan av 2012 till utgången av 2019.  

Nya riksomfattande koncessioner som 
täcker de största städerna beviljades Basso 
Media och NRJ Finlands Radio Nostalgia.  

De av de riksomfattande kanalerna som 
verkat redan tidigare fortsätter med sina tidi-
gare frekvenshelheter. Koncessioner bevilja-
des Nova, The Voice, Radio Energy, Radio 
Rock, SuomiPOP, Radio Aalto, Groove FM, 
Rondo FM, Radio Dei och Sputnik. 

Mobilnäten har anvisats frekvenser inom 
området 800 MHz, inom områdena 900 MHz 
och 1 800 MHz, inom området 2 100 MHz 
samt inom områdena 2,6 GHz och 450 MHz. 

Mobilnäten har beviljats tre koncessioner 
inom områdena 900 MHz och 1 800 MHz. I 
dessa är nätet för de koncessioner som bevil-
jats DNA Ab, TeliaSonera Ab och Elisa Abp 
ett andra generationens GSM-nät, men inom 
900-området tillåts också UMTS-
användning. De ovan nämnda tre teleföreta-
gen har beviljats koncessioner också inom 
frekvensområdet 2 100 MHz, där näten är 
tredje generationens UMTS-nät. 

Inom frekvensområdet 450 MHz har det 
beviljats en koncession för ett bredbandigt 
digitalt mobilnät i Fastlands-Finland till Da-
tame Oy. 

Vid en frekvensauktion som ordnades 2009 
fick fyra teleföretag, dvs. Elisa Abp, TeliaS-
onera Ab, DNA Ab och Datame Oy konces-
sion inom frekvensområdet 2,6 GHz, där det 
byggs fjärde generationens LTE-nät.  

LTE-teknik som möjliggör snabba trådlösa 
uppkopplingar kan användas också inom fre-
kvensområdet 800 MHz för vilket konces-
sioner beviljades i november 2013 samt inom 
det ovan nämnda frekvensområdet 1 800 
MHz. 

I framtiden kommer även ett frekvensom-
råde som möjliggör fjärde generationens 4G-
teknik att frigöras för mobil kommunikation. 
I februari 2012 anvisade Internationella tele-
unionens världskonferens om radiokommu-
nikationer (WRC 12) frekvensområdet 700 
MHz för trådlösa bredbandsnät efter 2015. I 
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Finland har frekvensområdet från och med 
2017 anvisats för trådlöst bredbandsnät. 
 
2.1.3 Tillsyn över prissättningen 

Syftet med bestämmelserna om betydande 
inflytande på kommunikationsmarknaden är 
att kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster på rimliga villkor ska vara tillgängli-
ga för alla teleföretag och användare i hela 
landet. Bestämmelserna är baserade på EU:s 
direktiv. Avsikten är att främja konkurrensen 
på de kommunikationsmarknader där särskil-
da konkurrensproblem föreligger och där det 
inte räcker med allmän konkurrensrätt. Trots 
att bestämmelserna om betydande marknads-
inflytande i första hand gäller grossistmark-
naden kommer de att få den följden att kon-
kurrensen på detaljistmarknaden ökar. 

Regleringen av betydande marknadsinfly-
tande är till sin karaktär förhandsreglering. 
Kommunikationsverket ålägger företag med 
betydande marknadsinflytande skyldigheter 
som avser överlåtelse av nyttjanderätt till nät, 
samtrafik samt prissättning mellan teleföre-
tag i samband med dessa skyldigheter.  

En mellan teleföretagen tillämpad icke-
diskriminerande och rimlig prissättning av 
tillträde till kommunikationsnät är en förut-
sättning för att nya företag som tillhandahål-
ler detaljisttjänster ska kunna komma in på 
marknaden. Om prissättningen mellan telefö-
retagen i grossistledet är orimlig uppstår det 
inte konkurrens i slutkundsledet, utan detal-
jisttjänster tillhandahålls endast av de telefö-
retag som äger näten. Det förekommer då 
inte i någon större utsträckning konkurrens 
när det gäller att utveckla och prissätta slut-
kundstjänsterna, i synnerhet i situationer där 
det inte är nationalekonomiskt lönsamt att 
bygga överlappande nät. Det egentliga syftet 
med reglering av betydande marknadsinfly-
tande är att användarna ska få konkurrensut-
satta, utvecklade och förmånliga kommuni-
kationstjänster. 

Enligt 37 § i den gällande kommunika-
tionsmarknadslagen kan Kommunikations-
verket genom ett beslut ålägga ett teleföretag 
skyldighet att prissätta ersättning som tas ut 
för överlåtelse av nyttjanderätt eller sam-
mankoppling så att ersättningen i enlighet 
med 84 § är antingen kostnadsorienterad eller 

icke-diskriminerande eller kostnadsoriente-
rad och icke-diskriminerande. Enligt 37 § 
kan Kommunikationsverket vidare ålägga te-
leföretag att vid prissättningen av abonnent-
förbindelser, förmedlingskapacitet i en abon-
nentförbindelse eller överföringskapacitet en-
ligt 24 § eller prissättningen av fasta förbin-
delser enligt 25 § iaktta det högsta pris som 
fastställts av Kommunikationsverket. 

Det högsta pris som avses ovan kan fast-
ställas endast i undantagsfall, om priset för 
nyttjanderätten klart överstiger den allmänna 
prisnivån eller om det annars behövs för att 
tillgodose syftet med nyttjanderätten. Det 
högsta priset ska fastställas med hänsyn till 
att det är kostnadsorienterat i enlighet med 
84 §. Pristaket fastställs för högst tre år i sän-
der. Kommunikationsverket är skyldigt att 
upphäva pristaket om det sker betydelsefulla 
förändringar i de omständigheter som rör 
fastställandet av skyldigheten eller i konkur-
rensläget på marknaden. 

Enligt kommunikationsmarknadslagens 
84 § avses med kostnadsorienterade pris så-
dana pris som med hänsyn till kostnaderna 
och verksamhetens effektivitet är skäliga. 
Enligt lagen ska vid bedömningen av skälig-
heten även beaktas en skälig avkastning på 
kapitalet, vilket påverkas av teleföretagets 
investeringar och de risker som är förknippa-
de med dem. Enligt lagens motivering är det 
skäl att undersöka sambandet mellan pris-
sättning och verksamhetens effektivitet en-
dast om det finns särskilda skäl att ifrågasätta 
verksamhetens effektivitet. 
 
2.1.4 Samhällsomfattande tjänster 
inom elektronisk kommunikation 

Avsikten med kommunikationsmarknads-
lagens bestämmelser om samhällsomfattande 
tjänster är att säkerställa utbudet av grund-
läggande kommunikationstjänster i Finland. 
Med samhällsomfattande tjänster avses såda-
na nödvändiga kommunikationstjänster som 
varje konsument och företag bör få.  

I kommunikationsmarknadslagens 6 a kap. 
föreskrivs om samhällsomfattande tjänster. I 
lagens 60 c § föreskrivs om allmänna telefo-
nitjänster och om innehållet i samhällsomfat-
tande tjänster som gäller ändamålsenliga in-
ternettjänster. Skyldigheten att tillhandahålla 
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samhällsomfattande tjänster innebär att varje 
konsument och företag har rätt att oberoende 
av geografiskt läge få anslutningar till ett 
allmänt kommunikationsnät på den ort där 
användaren stadigvarande bor eller finns.  

Enligt lagen ska anslutningen vara sådan 
att den kan användas för nödtjänster, för att 
ringa och ta emot inrikes- och utlandssamtal 
och för användning av andra sedvanliga tele-
fonitjänster. Anslutningen ska dessutom vara 
sådan att alla användare kan ha en ändamåls-
enlig internetförbindelse, med beaktande av 
den överföringshastighet som de flesta abon-
nenter har samt den tekniska genomförbarhe-
ten och kostnaderna. 

Bestämmelser om minimihastigheten för en 
ändamålsenlig internetförbindelse utfärdas 
genom förordning. Genom kommunika-
tionsministeriets förordning om minimihas-
tigheten för en ändamålsenlig internetförbin-
delse i anslutning till samhällsomfattande 
tjänster (732/2009) som trädde i kraft den 15 
oktober 2009 ska minimihastigheten vara en 
megabit i sekunden från och med den 1 juli 
2010. 

Bestämmelser om samhällsomfattande 
tjänster för specialgrupper finns i en stats-
rådsförordning. I statsrådets förordning om 
minimikraven på allmänna telefonitjänster 
som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskada-
de (1/2012) föreskrivs om specialbehov i frå-
ga om samhällsomfattande tjänster för perso-
ner med funktionsnedsättning. Förordningen 
är baserad på Kommunikationsverkets utred-
ning om personer med funktionsnedsättning 
och deras särskilda behov (arbetsgruppsrap-
port 2/2011, publicerad den 16 juni 2011). 

Ett teleföretag som utsetts till operatör för 
samhällsomfattande tjänster har rätt att få er-
sättning för nettokostnader som orsakas av 
samhällsomfattande tjänster, om kostnaderna 
utgör en oskälig ekonomisk belastning för fö-
retaget. Med nettokostnader för samhällsom-
fattande tjänster avses sådana kostnader för 
produktion av tjänsterna som operatören inte 
kan täcka med avkastningen av tjänsterna. 
Dessutom förutsätts att nettokostnaderna är 
oskäliga för operatören. Vid bedömningen av 
frågan om kostnaderna är oskäliga ska beak-
tas t.ex. företagets storlek, arten av företags-
verksamheten samt omsättningen av företa-
gets televerksamhet. 

I kommunikationsmarknadslagens 60 § fö-
reskrivs om övervakning av priserna på sam-
hällsomfattande tjänster. Enligt paragrafen 
ska Kommunikationsverket övervaka pris-
sättningen av de samhällsomfattande tjäns-
terna och jämföra den med kommunikations-
tjänsternas allmänna prisnivå. 

Kommunikationsverket ska besluta om att 
utse sådana operatörer för samhällsomfattan-
de tjänster som är skyldiga att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster. Enligt kommu-
nikationsmarknadslagens 59 § 1 mom. ska 
Kommunikationsverket genom beslut utse ett 
eller flera teleföretag, företag som tillhanda-
håller nummerupplysningstjänster eller före-
tag som tillhandahåller telefonkatalogstjäns-
ter till operatörer för samhällsomfattande 
tjänster, om det är nödvändigt för att säker-
ställa att samhällsomfattande tjänster tillhan-
dahålls inom ett visst geografiskt område. I 
kommunikationsmarknadslagen föreskrivs 
inte om skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster när det gäller num-
merupplysning och telefonkatalogtjänster, 
trots att det i kommunikationsmarknadsla-
gens 59 § föreskrivs om utseende av ett eller 
flera företag. 

Enligt kommunikationsmarknadslagen ska 
till operatör för samhällsomfattande tjänster 
utses det företag som har de bästa förutsätt-
ningarna för att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster. Kommunikationsverket ska 
ändra sitt beslut om det sker betydande för-
ändringar i de omständigheter som ligger till 
grund för beslutet. 

Kommunikationsverket gjorde hösten 2012 
en bedömning av behovet av både allmänna 
telefonitjänster och internettjänster inom hela 
landets territorium. I bedömningen har beak-
tats bl.a. de krav som ställs i statsrådets för-
ordning 1/2012 när det gäller att i samband 
med de allmänna tjänsterna beakta funk-
tionsnedsatta personers särskilda behov. 
Kommunikationsverket har på basis av be-
dömningen den 12 och 19 juni 2013 beslutat 
utse tre teleföretag till sådana operatörer av 
samhällsomfattande tjänster som är skyldiga 
att tillhandahålla allmänna telefonitjänster 
och tio teleföretag till sådana operatörer av 
samhällsomfattande tjänster som är skyldiga 
att tillhandahålla internetaccesstjänster. Dess-
sutom utsåg Kommunikationsverket tio tele-
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företag till företag för samhällsomfattande 
tjänster med skyldighet att tillhandahålla 
symmetriska internetförbindelser (512/512 
kbit/s) för personer med hörsel- och talskada 
samt tre teleföretag med skyldighet att till-
handahålla textmeddelandetjänster för perso-
ner med hörsel- och talskada. 

De gällande besluten om samhällsomfat-
tande tjänster avser telefonitjänster som gör 
det möjligt att ringa nödsamtal, ringa och ta 
emot inrikes- och utlandssamtal och använda 
andra sedvanliga telefonitjänster samt ända-
målsenliga internetförbindelser. Besluten 
omfattar också de krav som avses i statsrå-
dets förordning om minimikraven på allmän-
na telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, 
tal- och synskadade. 

I kommunikationsmarknadslagen förutsätts 
emellertid att personer med funktionsned-
sättning ska kunna använda endast telefon- 
och internetförbindelser som teleföretag till-
handahåller användare. Av den anledningen 
behandlas i Kommunikationsverkets utred-
ning inte frågor som gäller telefonkatalog-
tjänster och nummerupplysningstjänster. 

Kommunikationsverket övervakar att pris-
sättningen av samhällsomfattande tjänster är 
skälig genom att regelbundet samla in pris-
uppgifter om produkter som har en central 
betydelse med avseende på samhällsomfat-
tande tjänster. Prisövervakningen har omfat-
tat endast prissättningen av samhällsomfat-
tande tjänster som tillhandahålls av företag 
vilka utsetts till operatörer för samhällsom-
fattande tjänster, vilket innebär att prisupp-
följningen inte omfattar t.ex. telefonkatalog-
tjänster och nummerupplysningstjänster, vil-
ka inte har ingått i de samhällsomfattande 
tjänsterna. Sålunda har ingen operatör för 
samhällsomfattande tjänster utsetts för att 
tillhandahålla sådana tjänster. 
 
2.1.5 Förvaltning av radiofrekven-
ser 

Enligt 1 § i radiolagen är syftet med lagen 
att främja effektiv, ändamålsenlig och till-
räckligt störningsfri användning av radiofre-
kvenser, säkerställa en rättvis tillgång till ra-
diofrekvenser, skapa betingelser för en så fri 
rörlighet för teleutrustningar som möjligt 

samt att främja kommunikationsmarknadens 
effektivitet.  

Enligt radiolagens 6 § ska genom förord-
ning av statsrådet fastställas de allmänna 
principerna för användningen av frekvenser-
na och en frekvensplan. Enligt radiolagens 
6 a § ska genom förordning av kommunika-
tionsministeriet fastställas en användnings-
plan för radiofrekvenserna, med detaljerade 
föreskrifter om användning av de frekvens-
områden som avses vid 6 § 1 mom. 

Enligt radiolagens 6 b § bestämmer Kom-
munikationsverket om användningen av ra-
diofrekvenser för olika användningsändamål. 
Kommunikationsverket ska vid beredningen 
av besluten samråda med kommunikations-
ministeriet. Om det som föreskrivs om an-
vändningen av ett enskilt frekvensområde 
kan ha avsevärda följder för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden, 
fastställs frekvensplanen för frekvensområdet 
i fråga i en användningsplan fastställts av 
statsrådet. Statsrådet har utfärdat en förord-
ning om användningen av radiofrekvenser 
och om en frekvensplan (1169/2009) och 
kommunikationsministeriet har utfärdat en 
förordning om en användningsplan för radio-
frekvenser (1799/2009). Kommunikations-
verket har med stöd av den bestämmelse som 
nämns ovan utfärdat en radiofrekvensföre-
skrift (Kommunikationsverket 4 O/2012 M). 
 
2.1.6 Numrering 

I kommunikationsmarknadslagens 6 kap. 
föreskrivs om numrering. Enligt lagens 46 § 
bestämmer Kommunikationsverket om in-
delningen av Finland i teleområden. I kom-
munikationsmarknadslagens 47 § föreskrivs 
om Kommunikationsverkets befogenheter att 
utfärda närmare föreskrifter om numrering. 
Enligt kommunikationsmarknadslagens 48 § 
beslutar Kommunikationsverket om nummer 
och prefix som tilldelas teleföretag och andra 
personer. Dessutom föreskrivs i kapitlet om 
numreringsavgift, om återkallande av nytt-
janderätten till nummer eller prefix, om skyl-
digheter som avser nummerportabilitet och 
t.ex. om allmänt nödnummer. 

Kommunikationsverket har utfärdat all-
männa föreskrifter om numrering, bl.a. vilka 
nummer och prefix som får användas i tele-
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verksamhet och för vilka ändamål de får an-
vändas. Kommunikationsverket beviljar hu-
vudsakligen teleföretag nyttjanderätt till 
nummer och prefix. Varje år fattas ca 30 be-
slut om beviljande och återkallande av nytt-
janderätt till nummer och prefix. Nyttjande-
rätt som avser kortnummer (SMS) beviljas 
dock direkt till dem som tillhandahåller tjäns-
terna. Årligen fattas ca 400 beslut om bevil-
jande eller återkallande av nyttjanderätt till 
SMS-nummer. 

Kommunikationsverket har utfärdat före-
skrifter också om nummerportabilitet. I dem 
finns det bestämmelser om det tekniska ge-
nomförande av portabilitet och om hur den 
informationstjänst som gäller porterade tele-
fonnummer ska ordnas. Kommunikations-
verket följer upp genomförandet av nummer-
portabiliteten och ingriper vid behov när det 
förekommer brister i teleföretagens verksam-
het. 
 
2.1.7 Konsumentens avtalsrättsliga 
ställning 

I kommunikationsmarknadslagens 7 kap. 
(Användarens rättigheter) föreskrivs om kon-
sumentens avtalsrättsliga ställning när det 
gäller kommunikationstjänster. Vissa be-
stämmelser om användarens rättigheter finns 
också i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. 

I kommunikationsmarknadslagens 66 § fö-
reskrivs om avtalsvillkor och prislistor i avtal 
om kommunikationstjänster. Teleföretag ska 
utarbeta standardvillkor för avtal om kom-
munikationstjänster som ingås med konsu-
menter och tillämpa dessa villkor när avtal 
ingås med konsumenter. Avtalen får inte in-
nehålla villkor eller begränsningar som är 
oskäliga för konsumenten.  

I kommunikationsmarknadslagens 67 § fö-
reskrivs om utformningen av och innehållet i 
avtal om kommunikationstjänster. Avtal om 
anslutning till telefonnätet och andra avtal 
om kommunikationstjänster ska ingås skrift-
ligen. Avtal kan också ingås elektroniskt, 
förutsatt att innehållet i ett elektroniskt avtal 
inte ensidigt kan ändras och att parterna har 
tillgång till avtalet. I avtalet ska teleföreta-
gets namn och kontaktinformation specifice-
ras. Dessutom ska i avtalet åtminstone näm-

nas avtalets giltighetstid och hur det i före-
kommande fall ska förnyas. Arten av de 
tjänster som tillhandahålls och deras egen-
skaper samt typer av underhållsservice och 
när det är fråga om bredbandstjänster även 
variationsintervallet för informationsöverfö-
ringshastigheten, leveranstiden för kommu-
nikationstjänsten, förfarandet vid uppsägning 
av avtalet och grunderna för uppsägning, på-
följder vid ett eventuellt fel eller dröjsmål, 
hur användaren ska informeras om ändringar 
i avtalsvillkoren, vilka rättigheter användaren 
har om avtalsvillkoren ändras, grunderna för 
prissättning av tjänsterna eller de prislistor 
som tillämpas, användarens rätt att få uppgif-
ter om hur fakturan är sammansatt, använda-
rens rätt att framställa anmärkning om tele-
räkningen, påföljderna vid betalningsför-
summelse, teleföretagets rätt att sluta tillhan-
dahålla en tjänst eller begränsa användningen 
av tjänsten samt anvisningar om hur konsu-
menten kan kontrollera det sammanlagda 
upplupna avgiftsbeloppet. 

I kommunikationsmarknadslagens 67 a–g § 
föreskrivs om fel, ansvar och ersättningar i 
fråga om avtal om kommunikationstjänster. I 
de nämnda paragraferna föreskrivs om 
dröjsmål vid leverans av kommunikations-
tjänst och rätt att hålla inne betalning, stan-
dardersättning för dröjsmål vid leverans, 
skadeståndsskyldighet på grund av dröjsmål 
vid leverans, fel i leverans av en kommunika-
tionstjänst, rättelse av fel, prisavdrag och 
standardgottgörelse samt om skadestånds-
skyldighet på grund av fel.  

Enligt kommunikationsmarknadslagens 68 
§ har användaren rätt att välja leverantör av 
innehållstjänster. Användarens rätt att välja 
leverantör av innehållstjänster får inte be-
gränsas i villkoren för avtal om anslutning 
till telefonnätet och om mottagande av andra 
kommunikationstjänster. 

I kommunikationsmarknadslagens 72 § fö-
reskrivs om bygg- och underhållsarbete på 
kommunikationsnät samt åtgärder som gäller 
dataskydd. Ett teleföretag får tillfälligt utan 
användarens samtycke avbryta leveransen av 
en kommunikationstjänst eller begränsa dess 
användning, om åtgärden är nödvändig på 
grund av bygg- eller underhållsarbete på 
kommunikationsnätet eller av dataskydds-
skäl. Avbrottet ska göras så att användaren 
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orsakas minsta möjliga olägenhet och om av-
brottet ska i mån av möjlighet informeras i 
god tid på förhand. 

Om en tjänst på grund av ett sådant skäl 
som avses ovan har varit avbruten samman-
lagt minst 48 timmar under en kalendermå-
nad, ska teleföretaget på begäran gottgöra 
användaren tjänstens grundavgift för en må-
nad eller betala en motsvarande skälig gott-
görelse. 

Sådan skyldighet att ge gottgörelse som av-
ses ovan föreligger dock inte, om felet har 
berott på ett naturfenomen eller någon annan 
övermäktig orsak och teleföretaget dessutom 
visar att det inte genom rimliga åtgärder har 
kunnat reparera felet inom 48 timmar, vål-
lande av användaren eller någon annan som 
använt anslutningen, eller på terminalens el-
ler inomhusnätets bristfälliga funktionsskick. 

I kommunikationsmarknadslagens 80 § fö-
reskrivs om specifikation av teleräkningar. 
Teleföretaget ska avgiftsfritt och, om räk-
ningen överstiger 50 euro, utan begäran spe-
cificera räkningen för användningen av en te-
lefonanslutning. Av räkningen ska åtminsto-
ne följande faktureringsposter framgå utan 
svårighet: lokalsamtal och nätersättningar för 
samtal, fjärrsamtal, internationella samtal, 
mobilsamtal, grundavgifter, textmeddelan-
den, bildmeddelanden, andra meddelanden 
samt dataöverföringstjänster. 

Dessutom ska teleföretaget oberoende av 
räkningens storlek utan begäran och avgifts-
fritt specificera avgifterna för andra tjänster 
än kommunikationstjänster på det sätt som 
föreskrivs i 24 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation. 

Av en specificerad räkning får inte samtal 
till kostnadsfria nummer framgå. En part i ett 
avtal om kommunikationstjänster har rätt att 
på begäran få en icke-specificerad räkning. 
Kommunikationsmarknadslagens 80 § har 
ändrats genom lagen 373/2012 som trädde i 
kraft den 1 juni 2013.  

I 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation föreskrivs om specificering 
av räkningar per uppkoppling. Enligt huvud-
regeln får ett teleföretag inte lämna ut speci-
ficering av en räkning per uppkoppling. Tele-
företaget ska dock på begäran av en abonnent 
avgiftsfritt ge en specificering per uppkopp-
ling. Specificeringen ska ges till abonnenten 

på så sätt att de tre sista siffrorna i telefon-
numret är dolda eller på något annat sätt så 
att det utifrån specificeringen inte går att 
identifiera den andra parten i kommunikatio-
nen.  

Dessutom ska teleföretaget på begäran av 
användaren ge en specificering per uppkopp-
ling av räkningen, med fullständiga uppgifter 
om anslutningsnummer för kommunikatio-
nens parter eller andra fullständiga identifie-
ringsuppgifter för kommunikationstjänsten. 
Talan för en användare som är yngre än 15 år 
förs av hans eller hennes vårdnadshavare en-
ligt 4 § i lagen angående vårdnad om barn 
och umgängesrätt, och för en icke-minderårig 
omyndig av hans eller hennes intressebeva-
kare, enligt vad som föreskrivs i lagen om 
förmyndarverksamhet.  

Teleföretaget ska också ge abonnenten en 
specificering av summa, tidpunkt och motta-
gare när det gäller uppkopplingar för betal-
ningstransaktioner som avses i 1 § 2 mom. 6 
punkten i betaltjänstlagen (290/2010), om 
inte något annat följer av den lagen (specifi-
ceringen får inte innehålla information om 
kommunikation som omfattas av integritets-
skyddet). Vidare ska teleföretaget ge abon-
nenten en specificering av summa, tidpunkt 
och mottagare när det gäller uppkopplingar 
där det enbart är fråga om att en myndighet 
eller en tjänst som inte omfattas av betal-
tjänstlagens tillämpningsområde betalas i en 
automatisk tjänst och där uppkopplingarna 
primärt orsakar abonnenten andra avgifter än 
sådana som beror på användning av kommu-
nikationstjänster. Teleföretaget ska också ge 
abonnenten en specificering av uppkoppling-
ar per typ av tjänst och användaren en full-
ständig specificering, när uppkopplingarna 
inte är sådana som avses ovan och orsakar 
abonnenten andra avgifter än sådana som be-
ror på användning av kommunikationstjäns-
ter. 

Specificering av en anslutning per upp-
koppling får inte innehålla identifieringsupp-
gifter om avgiftsfria tjänster. Lagens 24 § har 
ändrats genom lagen 374/2012 som trädde i 
kraft den 1 juli 2013. Avsikten med ändring-
en är att ändra praxis i fråga om specificering 
av andra avgifter än sådana som orsakas av 
kommunikationstjänster. Abonnenten ska all-
tid ges en fullständig specificering av an-



 RP 221/2013 rd  
  

 

17

vändning av andra tjänster än kommunika-
tionstjänster. Ändringen motsvarar den prax-
is som iakttas bl.a. i fråga om arbetsgivarens 
kreditkort. Avsikten med ändringen är också 
att koordinera bestämmelserna i lagen om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation med 
betaltjänstlagen. 
 
 
2.1.8 Kommunikationens konfiden-
tialitet och integritetsskyddet 

I grundlagens 10 § föreskrivs om skydd för 
privatlivet, dvs. om integritetsskydd. Integri-
tetsskyddet omfattar bl.a. hemfriden, förtro-
liga meddelanden och personuppgifter. Integ-
ritetsskyddet gäller utöver förtroliga medde-
landen i elektronisk kommunikation dessut-
om sådana identifieringsuppgifter (förmed-
lingsinformation) och sådan lägesinformation 
(lokaliseringsinformation) som kan samman-
kopplas med en fysisk person och som kom-
munikationsförmedlaren behandlar i syfte att 
förmedla meddelanden. 

Bestämmelserna om integritetsskydd och 
förtroliga meddelanden preciserar grundla-
gens bestämmelser om saken. Regleringen 
anger hur och i vilka situationer andra än 
kommunikationsparterna får behandla med-
delanden och uppgifter om dem. Bestämmel-
ser om saken ingår för närvarande i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation.  

I lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation föreskrivs om de skyldighe-
ter för förmedlare av elektroniska meddelan-
den som ska säkerställa kommunikationens 
konfidentialitet och nätanvändarnas integritet 
på vanlig lagnivå. De bestämmelser i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion som avser kommunikationens konfiden-
tialitet ska utöver teleföretag gälla också 
sammanslutningsabonnenter. Med sam-
manslutningsabonnenter avses företag och 
organisationer som abonnerar på kommuni-
kations- eller mervärdestjänster och som i sitt 
kommunikationsnät behandlar meddelanden 
från användare samt förmedlingsinformation 
och lokaliseringsinformation.  

Tjänsteföretag som är skyldiga att göra te-
leverksamhetsanmälan ska enligt 14 a–c § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation lagra uppgifter om kommunikation i 

12 månader. Skyldigheten att lagra uppgifter 
gäller bl.a. information om vem som har 
ringt samtal eller sänt e-postmeddelanden 
samt tidpunkten för dessa händelser. Lag-
ringsskyldigheten gäller inte innehållet i 
meddelanden. Uppgifterna ska lagras för un-
dersökning av vissa allvarliga brott. För er-
sättning av de extra kostnader som teleföre-
tagen orsakas på grund av lagringen svarar 
den myndighet för vars behov uppgifterna 
lagras. 
 
 
2.1.9 Domännamn 

Lagen om domännamn trädde i kraft den 1 
september 2003. Syftet med lagen är att 
främja informationssamhällets serviceutbud i 
internet genom att förbättra tillgången på fin-
ländska domännamn och säkerställa en jäm-
lik tillgång till domännamn. Lagen ska ge 
alla finländska internetanvändare möjlighet 
att få ett finländskt domännamn.  

Den finländska toppdomänen fi förvaltas 
av Kommunikationsverket. Ålands land-
skapsregering sköter sådana förvaltnings-
uppgifter som gäller toppdomänen ax som 
avses i lagen om domännamn i enlighet med 
republikens presidents förordning om do-
männamnsförvaltning i landskapet Åland 
(188/2006). 

I lagen om domännamn föreskrivs bl.a. om 
domännamnets form, om ansökan om och 
beviljande av domännamn samt om ändring, 
överföring, förnyande och uppsägning av 
domännamn. Vidare föreskrivs i lagen om 
avstängning av domännamn för viss tid och 
om återkallande av domännamn i problemsi-
tuationer. Slutligen föreskrivs i lagen om an-
vändarens, registrarens och Kommunika-
tionsverkets skyldigheter. 

I lagen om domännamn finns inga be-
stämmelser om webbplatsers innehåll. 
Kommunikationsverket har med stöd av la-
gen om domännamn inte heller rätt att ingri-
pa i det innehåll som förmedlas på webbsi-
dorna. Webbinnehållet och dess laglighet 
övervakas i Finland av de allmänna laglig-
hetsövervaknings- och rättsmyndigheterna, 
dvs. polisen, åklagarna och domstolarna.  
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2.1.10 Reglering av informations-
samhällets tjänster 

I lagen om tillhandahållande av informa-
tionssamhällets tjänster regleras principerna 
för tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster. I lagen föreskrivs om friheten att 
tillhandahålla informationssamhällets tjäns-
ter, om skyldigheten att informera om tjäns-
terna samt om ansvarsfrihet för tjänstelevere-
rande mellanhänder. Genom lagen imple-
menteras Europaparlamentets och rådets di-
rektiv om vissa rättsliga aspekter på informa-
tionssamhällets tjänster, särskilt elektronisk 
handel (2000/31/EG). Lagens huvudsakliga 
syfte är att förstärka friheten att tillhandahål-
la tjänster samt att över huvud taget främja 
den elektroniska handeln inom Europeiska 
unionen. Genom lagen eftersträvas å andra 
sidan också att öka konsumenternas förtro-
ende för gränsöverskridande handel. Det 
finns knappast någon nationell rättspraxis 
alls på området. Högsta domstolen har emel-
lertid i sitt avgörande HD 2010:47 tolkat la-
gens 15 § om ansvarsfrihet för tjänsteleve-
rantörer som verkar som förmedlare vid upp-
hovsrättsförseelser i fildelningsnät. Högsta 
domstolen ansåg att tjänsteleverantören inte 
kan åberopa grunderna för ansvarsfrihet om 
han eller hon själv deltar i produktionen av 
lagstridigt innehåll eller på något annat sätt 
samarbetar med innehållsproducenten i syfte 
att främja eller genomföra lagstridig verk-
samhet. 
 
2.1.11 Kontaktinformationstjänster 

Med kontaktinformationstjänster avses i 
den föreslagna lagen telefonkataloger, num-
merupplysningstjänster, abonnentkataloger 
och andra kataloger som det föreskrivs om i 
kommunikationsmarknadslagens 6 kap. och i 
25 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. 

I kommunikationsmarknadslagens 57 § fö-
reskrivs om tillhandahållande av telefonkata-
logstjänster. Enligt paragrafens 1 mom. ska 
ett teleföretag sörja för att kontaktinforma-
tion om namn, adress och telefonnummer i 
fråga om en användare som med företaget 
har ingått avtal om användning av en anslut-
ning i ett fast telefonnät eller ett mobilnät 

samlas in och publiceras i en allmänt till-
gänglig, täckande telefonkatalog som kan fås 
till ett skäligt pris och som uppdateras minst 
en gång om året. I kommunikationsmark-
nadslagens 58 § föreskrivs om skyldigheten 
att utlämna kontaktinformation för telefonka-
taloger. I 25 § 4 mom. i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation föreskrivs 
om en fysisk person rätt att i egenskap av an-
vändare och abonnent förbjuda publicering 
av uppgifter om sig i samband med telefon-
katalogs- eller nummerupplysningstjänster. 
 
2.1.12 Reglering av audiovisuella 
tjänster och radioverksamhet 

I lagen om televisions- och radioverksam-
het föreskrivs om televisions- och radioverk-
samhet samt om tillhandahållande av beställ-
tv-tjänster. I fråga om televisionsverksamhet 
och beställ-tv-tjänster stämmer lagen huvud-
sakligen överens med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/13/EG om samord-
ning av vissa bestämmelser som fastställs i 
medlemsstaternas lagar och andra författ-
ningar om tillhandahållande av audiovisuella 
medietjänster (nedan direktivet om audiovi-
suella medietjänster). Televisions- och radio-
lagen tillämpas på utövare av televisions-
verksamhet som är etablerade i Finland. I la-
gen föreskrivs om beviljande och återkallan-
de av koncessioner, om programutbud, om 
reklam, om teleköpsändningar och sponsore-
ring samt om beredskap under undantagsför-
hållanden. Enligt televisions- och radiolagens 
7 b § ska i fråga om annan än koncessionsbe-
roende verksamhet göras anmälan enligt 15 § 
1 mom. till Kommunikationsverket innan 
verksamheten inleds. I lagens 15 § föreskrivs 
om de uppgifter som ska ingå i anmälan. 

På kabeltelevisionsverksamhet ska tilläm-
pas televisions- och radiolagen, med undan-
tag för bestämmelserna om koncession samt 
bestämmelserna om kvoter för europeiska 
verk och oberoende programproducenters 
program, om verksamheten är lokal. 

I televisions- och radiolagens 16 § före-
skrivs om europeiskt programutbud. Enligt 
paragrafens 1 mom. ska en utövare av televi-
sionsverksamhet för europeiska program re-
servera största delen av sin årliga sändnings-
tid, till vilken inte räknas tid som har reserve-
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rats för nyheter, sportevenemang, underhåll-
ningsprogram av tävlingskaraktär, reklam, 
text-tv-sändningar eller teleköpsändningar. 
Enligt televisions- och radiolagens 17 § ska 
en utövare av televisionsverksamhet för pro-
gram som producerats av oberoende produ-
center reservera 15 procent av sin sändnings-
tid, till vilken inte räknas sådan tid som re-
serverats nyheter, sportevenemang, under-
hållningsprogram av tävlingskaraktär, re-
klam, teleköpsändningar och text-tv-
sändningar, eller alternativt 15 procent av sin 
budget för programutbud. Den procentuella 
andelen höjdes år 2002 från tidigare 10 pro-
cent i syfte att främja digital innehållspro-
duktion. Bestämmelserna är baserade på di-
rektivet om audiovisuella medietjänster och 
gäller alla aktörer som utövar televisions-
verksamhet. 

Kortvarig analog radioverksamhet som va-
rar högst tre månader får utövas med enbart 
ett tekniskt radiotillstånd, om den radiosän-
dare som används i verksamheten har en 
strålningseffekt på högst 50 W. Tekniska ra-
diotillstånd får beviljas för på varandra föl-
jande tre månaders perioder, man kan alltså 
länka samman tillstånden i en kedja. 

Om strålningseffekten överstiger 50 W ska 
för verksamheten hos Kommunikationsver-
ket ansökas om en tillfällig programkonces-
sion som kan beviljas för högst tre månader. 
För verksamhet som ska pågå en längre tid 
förutsätts koncession som beviljas av statsrå-
det. Tillfälliga programkoncessioner kan inte 
beviljas för direkt på varandra följande tre 
månaders perioder, vilket innebär förbud mot 
sammanlänkade programkoncessioner. 

År 2012 beviljades sammanlagt över 400 
tillfälliga frekvenstillstånd. Ett tillstånd kan 
innehålla flera frekvenser. Antalet aktörer 
som sammanlänkar tekniska radiotillstånd 
har under de senaste åren varit i det närmaste 
oförändrat, men antalet kortvariga evene-
mangsradiotillstånd har över huvud taget 
ökat under de senaste åren. År 2011 bevilja-
des färre än 300 frekvenstillstånd. Åren 2012 
och 2013 sammanlänkade ett tiotal företag 
kortvariga 50 watts radiotillstånd på en eller 
flera orter. Utöver dessa företag beviljades 
tillfälliga radiotillstånd närmast till småföre-
tagare som radierade idrottstävlingar, kristna 
aktörer, travbanor, radioamatörer och små 

enstaka evenemang samt också till större ak-
törer för lokala säsongbetonade radiosänd-
ningar. 
 
2.1.13 Utläggning av telekablar 

Enligt huvudregeln i kommunikations-
marknadslagen 100 § 1 mom. finns bestäm-
melser om teleföretags rätt att lägga ut tele-
kablar för ett samhälles eller en fastighets 
behov på ett område som ägs eller innehas av 
någon annan i markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999). Om det är fråga om en te-
lekabel som betjänar ett samhälle eller en 
fastighet kan placeringen av den grunda sig 
på 161 § i markanvändnings- och bygglagen. 
Enligt paragrafen fattas beslutet om placer-
ingen av kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet om en överenskommelse om placer-
ingen inte ingåtts med fastighetens ägare och 
innehavare.  

Teleföretags rätt att lägga ut telekablar och 
placera därtill hörande anordningar, smärre 
konstruktioner och stolpar på ett område som 
ägs eller innehas av någon annan kan enligt 
100 § 2 mom. i kommunikationsmarknadsla-
gen även vara grundad på ett sådant beslut av 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet som 
avses i markanvändnings- och bygglagen.  

Enligt 101 § i kommunikationsmarknads-
lagen ska telekablar i mån av möjlighet läg-
gas ut på ett sådant vägområde som avses i 
landsvägslagen (503/2005) eller på ett sådant 
allmänt område som avses i fastighetsbild-
ningslagen (554/1995). Vid utläggningen av 
telekablar ska gällande planläggning och öv-
riga planer för markanvändning samt land-
skaps- och miljösynpunkter beaktas. Utlägg-
ning och underhåll av telekablar får inte or-
saka olägenhet eller skada som kan undvikas 
till skäliga kostnader. 

I kommunikationsmarknadslagens 102 § 
föreskrivs att om parterna inte når en över-
enskommelse om utläggningen av telekabel 
på ett område som ägs eller innehas av någon 
annan, ska teleföretaget göra upp en plan för 
utläggningen av telekabeln. Telekabelplanen 
ska innehålla en karta som anger var telekab-
larna och konstruktioner i anslutning till dem 
är belägna, en karta där fastigheterna på om-
rådet har märkts ut för varje by eller stadsdel, 
en handling som anger när och hur telekab-
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larna samt anläggningarna och konstruktio-
nerna i anslutning till dem ska byggas samt 
en utläggningsplan varav framgår hur teleka-
belstråket ska märkas ut i terrängen. 

Enligt 103 § ska teleföretaget lägga fram 
telekabelplanen offentligt. Teleföretaget ska 
dessutom publicera ett meddelande om tele-
kabelplanen i en tidning som är allmänt 
spridd på orten. I meddelandet ska nämnas 
vilka fastigheter planen gäller. I meddelandet 
ska dessutom nämnas att fastighetsägare och 
de, vars rätt eller fördel planen gäller, har rätt 
att framställa en anmärkning om telekabel-
planen inom en viss tid. Telekabelplanen ska 
som en vanlig brevförsändelse sändas för 
kännedom till alla fastighetsägare och andra 
personer vars rätt eller fördel planen gäller.  

Enligt 104 § ska teleföretaget inhämta utlå-
tande om telekabelplanen av kommunen och 
den behöriga närings-, trafik- och miljöcen-
tralen samt vid behov av andra behöriga 
myndigheter. 

Enligt 105 § har en fastighetsägare eller 
någon annan vars rätt eller fördel telekabel-
planen gäller rätt att framställa anmärkning 
hos teleföretaget inom 30 dagar från den dag 
då telekabelplanen offentliggjordes.  

Enligt kommunikationsmarknadslagens 
106 § 1 mom. får telekablar samt tillhörande 
anordningar, smärre konstruktioner och stol-
par placeras ut på ett område som ägs eller 
innehas av någon annan, om man kommer 
överens om utläggningen. Om överenskom-
melse inte nås om utläggningen kan kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet på ansökan 
av teleföretaget besluta ge teleföretaget den-
na rättighet genom att fastställa en telekabel-
plan enligt 102 §. Kommunens byggnadstill-
synsmyndighet ska fatta beslut inom sex må-
nader från teleföretagets ansökan. 

Telekabelplanen kan fastställas om telefö-
retaget har iakttagit förfarandet i 103 och 
104 §. Om en anmärkning har anförts mot 
planen krävs det också att den ska uppfylla 
kraven i 101 § för att kunna fastställas. 
Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan 
bestämma att beslutet ska iakttas innan det 
har vunnit laga kraft. Om besvär har anförts 
över beslutet kan besvärsmyndigheten för-
bjuda verkställigheten av beslutet tills den 
har avgjort besvären. Ändring i byggnadstill-
synsmyndighetens beslut enligt 2 mom. kan 

sökas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len i enlighet med 190 § i markanvändnings- 
och bygglagen. 

I kommunikationsmarknadslagens 107 § 
föreskrivs att om det för genomförande av te-
lekabelplanen är nödvändigt, får ett teleföre-
tag med en rättighet som baserar sig på ett 
beslut enligt 106 § 2 mom. utan ägarens eller 
innehavarens tillstånd fälla träd och andra 
växter på området enligt kabelplanen, förse 
byggnader och konstruktioner och nödvändi-
ga utrustningar samt utföra andra byggarbe-
ten på området. Teleföretagets personal har i 
detta syfte rätt att röra sig på privat område 
och placera ut behövliga märken i terrängen. 
Teleföretaget ska i andra än brådskande fall 
ge områdets ägare och innehavare möjlighet 
att själv utföra de åtgärder som nämns i 1 
mom. Teleföretaget ska iståndsätta området 
efter arbetet.  

Enligt kommunikationsmarknadslagens 
108 § ska fastigheters ägare och innehavare, 
kommunen i egenskap av ägare och inneha-
vare av allmänna områden samt staten i 
egenskap av ägare och innehavare av all-
männa vägområden ha rätt till full ersättning 
för olägenhet och skada som orsakats av åt-
gärder som avses i 107 §. Ersättningsyrkande 
ska framställas hos teleföretaget inom ett år 
efter det att olägenheten eller skadan upp-
kom. Om överenskommelse om ersättningen 
inte nås ska saken avgöras i den ordning som 
anges i lagen om inlösen av fast egendom 
och särskilda rättigheter (603/1977, nedan in-
lösningslagen).  

I kommunikationsmarknadslagens 109 § 
föreskrivs att om det för dragande och un-
derhåll av telekablar behövs större befogen-
heter med avseende på annans egendom än 
vad som nämns i 107 §, avgörs saken i enlig-
het med lagen om inlösen av fast egendom 
och särskilda rättigheter. 

Enligt lagens 110 § ska kommunen inom 
sitt område övervaka att de mål som avses i 
101 § iakttas vid utläggningen av telekablar. 
Kommunen ska vid behov samordna utlägg-
ningen av teleföretagens telekablar så att de 
mål som avses i 101 § uppnås även när bygg- 
och underhållsarbeten på mer än ett teleföre-
tags kablar utförs på kommunens område.  

Kommunikationsmarknadslagens special-
bestämmelser behövs i synnerhet med tanke 
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på sådana situationer där en telekabel inte di-
rekt kan anses betjäna en viss fastighet eller 
ett visst samhälle. Som exempel på sådana 
kablar kan nämnas kablar i anslutning till 
riksomfattande eller regionala nät. 

Kommunikationsmarknadslagens bestäm-
melser om telekablar tillämpas i praktiken yt-
terst sällan. Merparten av de avgöranden som 
gäller utläggning av telekablar är i praktiken 
baserade på standardavtal mellan parterna. 
Bestämmelserna i kommunikationsmark-
nadslagens 10 kap. behövs emellertid för den 
händelse att parterna inte kan enas om saken. 
 
2.1.14 Kodning och avkodningssy-
stem 

I kommunikationsmarknadslagen före-
skrivs om den s.k. enkortsprincipen. Enligt 
kommunikationsmarknadslagens 136 § är fö-
retag som använder avkodningssystem skyl-
diga att sörja för att avkodningssystemen inte 
hindrar distributionen eller mottagandet av 
andra företags televisions- eller radiopro-
gramutbud eller anknytande special- eller 
tilläggstjänster i ett digitalt televisions- eller 
radionät. 

I lagen om förbud mot vissa avkodningssy-
stem föreskrivs om förbud mot distribution 
av olovliga avkodningssystem och om på-
följderna för överträdelse av förbudet. I 
strafflagens 38 kap. 8 b § föreskrivs om över-
trädelse av förbud mot vissa avkodningssy-
stem.  

Företag som är verksamma i betal-tv-
branschen är för närvarande DigiTV Plus Ab 
och DNA Ab. Kommunikationsverket gav 
den 7 maj 2012 ett beslut (1459/92220/2011) 
som gäller genomförande av enkortsprinci-
pen i det markbundna digitala televisionsnä-
tet. Kommunikationsverket uppmanar DNA 
Ab och DigiTV Plus Ab att samarbeta i en 
sådan utsträckning att konsumenterna inte 
behöver byta kort för att utnyttja betalkorts-
operatörernas tjänster i antennätet. Beslutet 
har inte vunnit laga kraft. 
 
2.1.15 Tryggande av kontinuiteten 

Funktionssäkra elektroniska kommunika-
tionsnät kan anses vara nödvändiga tjänster 
med tanke på informationssamhällets grund-

läggande infrastruktur och störningsfria 
kommunikationstjänster. Fungerande och till-
förlitliga nät och tjänster är en ovillkorlig 
förutsättning för Finlands ekonomiska till-
växt, konkurrenskraft, innovationer och väl-
stånd inom alla samhällsområden. Ett funge-
rande informationssamhälle bygger i stor ut-
sträckning på förtroende, vilket innebär att 
informationssäkra kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster är av största vikt för 
hela samhället. 

Statsrådet godkände den 16 december 2010 
ett principbeslut om en säkerhetsstrategi för 
samhället och definierade i strategin samhäl-
lets vitala funktioner. Enligt strategin hör det 
till kommunikationsministeriets strategiska 
uppgifter bl.a. att säkerställa de elektroniska 
informations- och kommunikationssystemens 
funktion. Ministeriet sköter denna sin uppgift 
bl.a. genom att bereda lagstiftning. 

Med försörjningsberedskap avses enligt la-
gen om tryggande av försörjningsberedska-
pen (1390/1992) de ekonomiska funktioner 
och därtill hörande tekniska system som är 
nödvändiga för befolkningens utkomst, lan-
dets näringsliv och landets försvar. Funktio-
ner som är kritiska med tanke på Finlands 
försörjningsberedskap är, utöver informa-
tionssamhällssektorn, energiförsörjningen, 
finansförsörjningen, transportlogistiken, häl-
so- och sjukvården, livsmedelsförsörjningen 
och den kritiska industriproduktionen. Alla 
dessa områden är i olika avseende beroende 
av att informations- och kommunikationssy-
stemen fungerar störningsfritt.  

För att trygga de elektroniska kommunika-
tionernas och tjänsternas störningsfria konti-
nuitet har framför allt i kommunikations-
marknadslagen, lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation, radiolagen samt 
i lagen om televisions- och radioverksamhet 
tagits in särskilda bestämmelser som ska 
trygga den elektroniska kommunikationens 
och därav beroende tjänsters kvalitet, trygg-
het och funktionssäkerhet. Med tanke på 
kommunikationsnät, kommunikationstjänster 
och radioutrustningar föreskrivs i kommuni-
kationsmarknadslagens 128 § och radiola-
gens 3 kap. kvalitetskrav som ska trygga bl.a. 
elektronisk kommunikation som är av god 
kvalitet och funktionssäker samt störningsfri 
eller tillräckligt uthållig i störningssituatio-
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ner. Kvalitetskraven preciseras i Kommuni-
kationsverkets detaljerade föreskrifter. 

De som tillhandahåller nät och tjänster har 
enligt kommunikationsmarknadslagens kvali-
tetskrav samt enligt 19 § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation rätt 
och skyldighet att sörja för att näten och 
tjänsterna är störningsfria och datasäkra. En-
ligt 72 a § i kommunikationsmarknadslagen 
och 21 och 21 a § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation ska kunderna och 
tillsynsmyndigheterna informeras om stör-
ningar och kränkningar av dataskyddet samt 
om dataskyddshot. 

Aktörer som ansvarar för kommunika-
tionsnät och -tjänster är enligt kommunika-
tionsmarknadslagens 131 § skyldiga att vid 
störningar vidta åtgärder t.ex. genom att vid 
behov från nätet koppla bort utrustning som 
orsakar fara eller störning. I sista hand kan 
också Kommunikationsverket ålägga en ak-
tör att koppla bort störande utrustning från 
kommunikationsnätet. I 20 § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation preci-
seras de åtgärder som ett teleföretag, en leve-
rantör av mervärdestjänster och en sam-
manslutningsabonnent har rätt att vidta med 
avseende på dataskyddet. I radiolagens 33 § 
föreskrivs om skyldigheten att avhjälpa stör-
ningar som orsakas av radioanläggningar. 

Beredskapslagen (1552/2011) som trädde i 
kraft den 1 mars 2012 ska tillämpas i sam-
band med allvarliga samhälleliga kriser. I la-
gens 9 kap. föreskrivs om tilläggsbefogenhe-
ter med vilka kommunikationsministeriet och 
Kommunikationsverket i krissituationer un-
der undantagsförhållanden genom olika be-
slut och föreskrifter kan trygga så störnings-
fria kommunikationsmöjligheter som möjligt 
i Finland. Alla teleföretag, vissa utövare av 
televisions- och radioverksamhet samt de 
viktigaste användarna av radiofrekvenser 
åläggs i radiolagen, kommunikationsmark-
nadslagen samt i lagen om televisions- och 
radioverksamhet att genom beredskapsplane-
ring samt beredskap för undantagsförhållan-
den sörja för att deras verksamhet fortsätter 
så störningsfritt som möjligt också under så-
dana undantagsförhållanden som avses i be-
redskapslagen samt i störningssituationer un-
der normala förhållanden. 

De som tillhandahåller kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster ska biträda 
myndigheterna enligt vad som särskilt före-
skrivs om saken. Genom skyldigheterna att 
biträda myndigheterna tryggas den elektro-
niska kommunikationen och dessutom myn-
dighetsverksamhetens kontinuitet och myn-
digheternas förmåga att varna befolkningen, 
upprätthålla räddningsverksamheten, allmän 
ordning och säkerhet samt att förebygga, 
uppdaga och utreda brott. Nuläget i fråga om 
skyldigheten att biträda myndigheterna och 
ersätta kostnaderna som detta medför be-
skrivs nedan i avsnittet om avgifter och er-
sättningar. 

Statsrådet har i enlighet med 2 § i lagen om 
tryggande av försörjningsberedskapen den 21 
augusti 2008 utfärdat ett beslut om målen 
med försörjningsberedskapen (SRb 
539/2008). Enligt beslutet ska de mest kritis-
ka och centrala samhällsfunktionerna som är 
beroende av datateknik identifieras och de 
systemlösningar och systemtjänster som hän-
för sig till dem ska säkerställas genom arran-
gemang som tål olika allvarliga störningar 
och undantagsförhållanden. Enligt beslutet 
ska metoder och verksamhetsformer utveck-
las för att den helhet som datasystemen, or-
ganisationsnätverken och leveranskedjorna 
utgör ska förstås, behärskas och säkerställas. 
Det förutsätts i beslutet att samhällets vikti-
gaste datasystem och datalager ska spridas 
geografiskt åtminstone till två platser. Då da-
tasystem som är kritiska för ett fungerande 
samhälle planeras och byggs är det nödvän-
digt att säkerställa att kunskapen om styr-
ning, underhåll, systemhantering och tekniskt 
stöd som rör dem bevaras i Finland, dvs. att 
det ska vara möjligt att återföra styr-, hanter-
ings- och underhållskapaciteten till Finland. 
Datalagren för de centrala tillämpningarna 
ska finnas i Finland. Datasystemen och de 
helheter som dessa utgör ska dokumenteras. 
Vid arbets- och näringsministeriet bereds för 
närvarande ett nytt principbeslut om försörj-
ningsberedskapen. 
 
2.1.16 Myndighetsavgifter och -
ersättningar 

I kommunikationsmarknadslagens 15 a–d § 
föreskrivs om kommunikationsmarknadsav-
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giften. Det är en avgift av skattenatur som te-
leföretag är skyldiga att årligen betala till 
Kommunikationsverket. Avgiften tas ut för 
att täcka Kommunikationsverkets kostnader 
för olika övervakningsuppgifter. Kommuni-
kationsmarknadsavgiften ska enligt kommu-
nikationsmarknadslagen motsvara de kostna-
der som orsakas Kommunikationsverket för 
skötsel av de uppgifter i samband med telefö-
retagen som föreskrivs i kommunikations-
marknadslagen. 

Avgifternas storlek bestäms utifrån antalet 
avgiftsenheter per avgiftsklass. Avgiftsklas-
sen för ett teleföretag bestäms på basis av 
omsättningen för den televerksamhet som te-
leföretaget bedrivit i Finland under den peri-
od som föregår bestämmandet av avgiften. 

Bestämmelser om motsvarande avgifter 
finns dessutom i 10 kap. i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation och i 5 
kap. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet.  

Enligt 38 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation är teleföretag som 
utövar anmälningspliktig eller koncessions-
beroende verksamhet skyldiga att till Kom-
munikationsverket betala en årlig data-
skyddsavgift. De dataskyddsavgifter som tas 
ut hos teleföretagen ska motsvara totalkost-
naderna som Kommunikationsverket orsakas 
av de uppgifter som i denna lag föreskrivs för 
verket i fråga om teleföretagen. 

Också dataskyddsavgiften bestäms enligt 
avgiftsklasser på basis av antalet avgiftsenhe-
ter. Avgiftsklassen för ett teleföretag bestäms 
på basis av omsättningen under perioden som 
föregår bestämmandet av avgiften för den te-
leverksamhet som företaget utövar i Finland. 
Avgiftsenheten är för närvarande 60 euro. 

I 35 c § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet föreskrivs om tillsynsavgiftens 
storlek i fråga om televisions- och radioverk-
samhet. I paragrafen föreskrivs bl.a. att av-
giften för utövare av annan än regional tele-
visionsverksamhet är 16 000 euro för varje 
koncessionsenligt televisionsprogramutbud. 
Det finns sammanlagt sex motsvarande av-
giftsklasser och tillsynsavgiftens belopp vari-
erar mellan Rundradion Ab:s 165 000 euro 
och avgiften för koncessionsberoende regio-
nal eller lokal radioverksamhet som är 800 
euro. 

I kommunikationsmarknadslagens 49 § fö-
reskrivs om en numreringsavgift. 

I kommunikationsministeriets förordning 
om frekvensavgifter och övriga avgifter som 
tas ut för Kommunikationsverkets prestatio-
ner gällande radioförvaltningen (1222/2010) 
föreskrivs om frekvensavgifter och om övri-
ga avgifter som Kommunikationsverket tar ut 
för offentligrättsliga prestationer som gäller 
radioförvaltningen. I förordningen föreskrivs 
bl.a. om en avgift för ansökan om tillfällig 
nätkoncession. Förordningen har utfärdats 
med stöd av 8 § i lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992).  

I kommunikationsministeriets förordning 
om vissa av Kommunikationsverkets avgifter 
(865/2012) föreskrivs om avgiftsposterna. 

Bestämmelser om ansökningsavgifter finns 
dessutom i 7 § i kommunikationsmarknads-
lagen och i 10 a § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet. 

Kommunikationsmarknadsavgiften har se-
dan den infördes år 2004 inbringat mellan 2,9 
och 2,3 miljoner euro. År 2011 inbringade 
kommunikationsmarknadsavgiften 2,8 miljo-
ner euro. 

Kommunikationsverkets avgiftsbelagda 
verksamhet inbringade år 2012 sammanlagt 
27 miljoner euro, varav andelen avgifter av 
skattenatur utgjorde 6,2 miljoner euro. Den 
största andelen avgifter av skattenatur, 2,8 
miljoner euro, flöt in som kommunikations-
marknadsavgifter. År 2012 uppvisade den 
kalkylerade kostnadsmotsvarigheten i fråga 
om kommunikationsmarknadsavgiften ett 
underskott på ca 0,3 miljoner euro. 

Enligt kommunikationsmarknadslagen, la-
gen om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation samt lagen om televisions- och radio-
verksamhet är teleföretagen skyldiga att bi-
träda myndigheterna när dessa utför sina lag-
stadgade uppgifter. Som exempel kan näm-
nas att enligt kommunikationsmarknadsla-
gens 95 och 96 § är teleföretag skyldiga att 
utrusta sina kommunikationsnät med sådana 
egenskaper att teleavlyssning och teleöver-
vakning är möjlig att genomföra. Enligt 14 a 
och 14 b § i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation är tjänsteföretag skyldi-
ga att lagra identifieringsuppgifter om konfi-
dentiella meddelanden för undersökning och 
utredning av brott samt för åtalsprövning. 
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Till skyldigheten att biträda myndigheterna 
kan dessutom anses höra att teleföretag enligt 
kommunikationsmarknadslagens 55 § är 
skyldiga att för sin del sörja för att användar-
na av telenätet per telefon eller via textmed-
delanden avgiftsfritt får kontakt med det all-
männa nödnumret. 

Utöver skyldigheterna som gäller utrust-
ning av kommunikationsnät har teleföretagen 
vissa skyldigheter att lämna ut information 
till myndigheterna samt skyldigheter att för-
medla vissa meddelanden från myndigheter-
na till allmänheten eller från användare till 
myndigheterna. Teleföretagen ska styra nöd-
samtal och textmeddelanden till nödcentra-
lerna. En utövare av televisions- eller radio-
verksamhet med stöd av koncession är enligt 
15 a § i lagen om televisions- och radioverk-
samhet skyldig att i sina radio- och televi-
sionsnät utan ersättning förmedla meddelan-
den från myndigheter till allmänheten. Tele-
företag är enligt 35 a § i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation också skyldi-
ga att förmedla riktade myndighetsmedde-
landen till allmänheten.  

I vissa situationer är teleföretag skyldiga att 
biträda myndigheterna också genom att till 
dem lämna ut vissa uppgifter. Enligt kom-
munikationsmarknadslagens 97 § ska telefö-
retagen till en myndighet avgiftsfritt lämna ut 
uppgifter som de förfogar över och som be-
hövs för att myndigheten ska kunna utföra 
sin lagstadgade uppgift att upprätthålla all-
män ordning och säkerhet samt räddnings-
verksamhet, enligt vad som särskilt bestäms 
därom. Sådana myndighetsuppgifter som av-
ses i paragrafen syftar till att skydda liv och 
hälsa eller trygga befolkningens säkerhet, 
upprätthålla samhällsordningen samt att iakt-
ta konventionella konventioner som är för-
pliktande för Finland. Sådana myndigheter 
som avses i paragrafen är t.ex. polisen, tul-
len, gränsbevakningsväsendet samt brand- 
och räddningsmyndigheterna. 

Det föreskrivs också i tvångsmedelslagen 
(806/2011) och polislagen (872/2011) om 
myndigheternas uppgifter och t.ex. om deras 
rätt att utföra teleavlyssning eller på annat 
sätt få uppgifter om konfidentiell kommuni-
kation. I lagstiftningen om elektronisk kom-
munikation föreskrivs endast om teleföretags 
skyldighet att biträda myndigheterna med de-

ras lagstadgade uppgifter och befogenheter. I 
lagarna om elektronisk kommunikation före-
skrivs också om de ersättningar som teleföre-
tagen är berättigade till för att de biträder 
myndigheter. 

Teleföretagen har med stöd av 98 § i kom-
munikationsmarknadslagen rätt att av statens 
medel få ersättning för omedelbara kostnader 
för investeringar i, användning och underhåll 
av system, utrustning och programvara som 
anskaffats enbart för behov som myndighe-
ten uppgett. Teleföretagen har rätt att av sta-
tens medel få ersättning även för omedelbara 
kostnader som orsakas av en åtgärd som 
myndigheten förordnat. Kommunikations-
verket bestämmer om ersättning för kostna-
derna. Teleföretagen får inte för sin kommer-
siella verksamhet använda system, utrustning 
eller programvara som bekostats av myndig-
heten. 

Utgångspunkten för kommunikationsmark-
nadslagen är den att sådana kostnader för bi-
trädande av myndigheter, som ursprungligen 
har uppkommit som stöd för teleföretagets 
egen verksamhet eller utgör självständiga 
produkter som tillhandahålls kommersiellt, 
inte berättigar till statlig ersättning. Däremot 
har teleföretagen rätt till ersättning för tjäns-
ter som enbart har samband med biträdande 
av myndigheter och som kräver investeringar 
och arbete från teleföretagens sida. En tredje 
grupp utgör sådana stödtjänster för myndig-
heternas verksamhet som enligt lag uttryckli-
gen är avgiftsfria, oberoende av hur kostna-
derna eventuellt uppkommit. Enligt uppgifter 
från inrikesministeriet uppgick polisens kost-
nader för teleavlyssning och övervakning år 
2011 till ca 2,8 miljoner euro. Enligt inri-
kesministeriets uppskattning uppgick kostna-
derna för teleavlyssning och -övervakning år 
2012 till ca 5 miljoner euro. I och med de 
nya kommunikationsmetoderna och den data-
tekniska utvecklingen kan det med fog antas 
att betydelsen av teletvångsmedel och infor-
mationssökning fortsättningsvis kommer att 
öka. Samtidigt kommer också förundersök-
ningsmyndigheternas betalningar till telefö-
retagen för informationshämtning att öka. 
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2.1.17 Myndighetsverksamhet 

I kommunikationsmarknadslagens 12 kap. 
föreskrivs om allmän styrning, utveckling 
och tillsyn av televerksamheten. Dessutom 
föreskrivs i kapitlet om påföljder och avgö-
rande av tvister. 

I kommunikationsmarknadslagens 121 § 1 
mom. föreskrivs att om någon bryter mot la-
gen eller mot bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den och trots 
uppmaning inte inom en skälig tid av minst 
en månad rättar sitt förfarande, kan Kommu-
nikationsverket ålägga honom eller henne att 
rätta sitt fel eller sin försummelse. Skyldig-
heten kan förenas med vite eller med hot om 
att verksamheten avbryts eller den försum-
made åtgärden utförs på bekostnad av den 
som gjort sig skyldig till överträdelsen. 

Konstaterade brister ska om möjligt i första 
hand avhjälpas genom anvisningar och råd-
givning. Kommunikationsverket har emeller-
tid varje år gett flera beslut med ålägganden 
om att med stöd av lagens 121 § rätta till fel 
eller försummelser. Bestämmelsen har till-
lämpats i situationer där ett teleföretag inte 
har uppfyllt sina direkt med stöd av lag ålag-
da skyldigheter t.ex. gällande användares rät-
tigheter. Bestämmelsen har tillämpas också 
då det konstaterats att teleföretaget handlat i 
strid med tekniska föreskrifter eller skyldig-
heter som ålagts i beslut som gäller betydan-
de marknadsinflytande. Kommunikations-
verket har ett antal gånger förenat förpliktel-
ser med vite. Dessutom har Kommunika-
tionsverket med stöd av lagen avgjort ären-
den som gäller bl.a. teleentreprenörers, fas-
tigheters och polisens verksamhet. 

I 8 kap. i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation finns bestämmelser om 
styrning och tillsyn. I lagens 9 kap. före-
skrivs om myndigheternas rätt att få informa-
tion. Tillsynsmyndigheter som avses i lagen 
är Kommunikationsverket och dataombuds-
mannen. 

Enligt 31 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation är Kommunikations-
verkets uppgift att övervaka att lagen och 
med stöd av den utfärdade bestämmelser och 
föreskrifter följs. Enligt lagens 40 § kan 
Kommunikationsverket ålägga den som bru-
tit mot lagen att rätta sitt fel eller sin för-

summelse, om han eller hon trots uppmaning 
inte rättar sitt förfarande. Åläggandet kan 
förenas med vite eller hot om att den för-
summade åtgärden vidtas på bekostnad av 
den som saken gäller. 

Kommunikationsverket har vid behov in-
gripit då det förekommit brister i teleföreta-
gens verksamhet. Dessa fall har i regel haft 
samband med användarnas integritetsskydd. 
Fallet har i regel kunnat avgöras genom råd 
och anvisningar. I vissa fall har teleföretaget 
dock uttryckligen ålagts att vidta åtgärder.  

I radiolagens 4 kap. föreskrivs om styrning 
och övervakning. 

Enligt lagens 36 § 1 mom. kan Kommuni-
kationsverket ge den som bryter mot lagen 
eller de bestämmelser eller tillståndsvillkor 
som utfärdats med stöd av den en anmärk-
ning och ålägga denne att rätta sitt fel eller 
sin försummelse. 

Enligt 2 mom. kan Kommunikationsverket 
förstärka en förpliktelse enligt 1 mom. med 
vite eller hot om att verksamheten avbryts, 
om föreläggande av vite eller hot om avbry-
tande är nödvändigt på grund av felets eller 
försummelsens skadlighet. 

Kommunikationsverket har i praktiken gett 
flera anmärkningar med uppmaningar om att 
med stöd av lagens 36 § 1 mom. rätta fel el-
ler försummelser. Bestämmelsen har tilläm-
pats i samband med att radiosändare sålts och 
importerats i strid med lagen. 

Kommunikationsverket har också i enlighet 
med lagens 32 och 34 § tillfälligt eller per-
manent förbjudit försäljning eller import av 
radiosändare. Bestämmelserna om vite och 
hot om avbrytande av verksamheten har i 
praktiken inte tillämpats.  

I 5 kap. i lagen om televisions- och radio-
verksamhet föreskrivs om styrning och till-
syn. Med tillsynsmyndigheter avses i lagen 
Kommunikationsverket och konsumentom-
budsmannen. Enligt 5 kap. 35 § i lagen om 
televisions- och radioverksamhet övervakar 
Kommunikationsverket iakttagandet av lagen 
och de bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den, med undantag för 
25 § som övervakas av konsumentombuds-
mannen. I lagens 36 § föreskrivs om de 
tvångsmedel som används vid tillsynen. Om 
en utövare av televisions- eller radioverk-
samhet eller något annat teleföretag som av-
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ses i kommunikationsmarknadslagen bryter 
mot denna lag eller mot bestämmelser eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den, 
kan tillsynsmyndigheten ge utövaren en an-
märkning och ålägga denne att avhjälpa sitt 
fel eller sin försummelse. Ett beslut kan för-
enas med vite på det sätt som föreskrivs i vi-
teslagen. 

Kommunikationsverket har årligen med 
stöd av 36 § gett flera anmärkningar och 
samtidigt ålagt företagen att rätta fel eller 
försummelser. Anmärkningar har getts både 
för överträdelse av lagen och för överträdelse 
av bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den, exempelvis konces-
sionsföreskrifter. Kommunikationsverket har 
också ett antal gånger förenat ålägganden 
med vite.  

I 11, 14, 16 och 17 § i lagen om domän-
namn föreskrivs om myndighetsverksamhet. 
Enligt lagens 16 § sörjer kommunikations-
ministeriet för den allmänna styrningen och 
utvecklingen av verksamhet som avses i la-
gen om domännamn. I lagens 17 § föreskrivs 
om Kommunikationsverkets uppgifter. 

Enligt 11 § i lagen om domännamn har 
Kommunikationsverket i regel på sökandens 
eller den persons begäran som anser att ett 
domännamn kränker hans eller hennes rätt 
kunnat stänga av ett domännamn. Kommuni-
kationsverket har kunnat stänga av ett do-
männamn också på någon annan myndighets 
begäran eller på eget initiativ i sådana situa-
tioner som föreskrivs i lagen om domän-
namn. Kommunikationsverket har inte fattat 
ett enda beslut om avstängning av domän-
namn med stöd av 11 § i lagen om domän-
namn. 

I 14 § i lagen om domännamn föreskrivs 
om domännamnsleverantörer. I bestämmel-
sen föreskrivs både om förmedling av do-
männamnsansökan till Kommunikationsver-
ket och om vilka uppgifter som ska tas in i 
datasystemen för användning av domän-
namn. Enligt paragrafens 2 mom. ska do-
männamnsleverantören för sin del se till att 
den namnservice som behövs för att sökan-
dens domännamn ska fungera är funktions-
riktig, skriftligen anmäla om ändringar i de 
uppgifter om namnservrar och leverantören 
som getts i ansökan om domännamn samt 
följa Kommunikationsverkets föreskrifter i 

fråga om domännamn. Kommunikationsver-
ket kan enligt 14 § 3 mom. ge en domän-
namnsleverantör som väsentligt eller uppre-
pat bryter mot skyldigheterna i 2 mom. en 
anmärkning och ålägga leverantören att rätta 
sitt fel. Enligt momentet kan Kommunika-
tionsverket för viss tid, längst ett år, förbjuda 
en domännamnsleverantör att förmedla an-
sökningar om domännamn till Kommunika-
tionsverket. Under den tid som lagen om 
domännamn gällt har Kommunikationsverket 
inte med stöd av lagens 14 § givit domän-
namnsleverantörer anmärkningar eller för-
pliktande beslut. Om det har konstaterats 
problem i en domännamnsleverantörs verk-
samhet har Kommunikationsverket ingripit 
med råd och anvisningar. 

Tyngdpunkten i Kommunikationsverkets 
allmänna tillsynsuppgift enligt 17 § i lagen 
om domännamn har lagts vid avgörande av 
tvister om domännamn, utifrån de förutsätt-
ningar som anges i 12 § i lagen om domän-
namn. I lagens 12 § föreskrivs om återkal-
lande av domännamn t.ex. i situationer där de 
uppgifter som lämnats till Kommunikations-
verket i ansökan är väsentligt bristfälliga el-
ler felaktiga eller om ett domännamn har 
överförts till någon annan utan samtycke av 
innehavaren av domännamnet eller det skyd-
dade namnet eller märket och innehavaren 
ber att domännamnet återkallas. I tvister om 
domännamn är den ena parten innehavaren 
av domännamnet och den andra parten en ak-
tör som kräver att få domännamnet överläm-
nat till sig. Kommunikationsverket utreder 
ärendet och tar med stöd av lagen om do-
männamn ställning till frågan om vem som 
har rätt till domännamnet. Kommunikations-
verket fattar ca 100 sådana beslut per år. An-
talet tvister har ökat i takt med registreringen 
av domännamn. Ca 40 procent av besluten 
leder till att domännamnet återkallas och 
överförs till den som framfört yrkandet. En 
lika stor andel av besluten är negativa. Ca 20 
procent av yrkandena förfaller efter överens-
kommelse mellan parterna. 

I 4 § i lagen om förbud mot vissa avkod-
ningssystem föreskrivs om marknadstillsyn 
och kontroll. I lagens 7 § föreskrivs om 
handräckning. 

I 6 kap. i lagen om tillhandahållande av in-
formationssamhällets tjänster föreskrivs om 
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tillsyn och påföljder. De brister som före-
kommit i tjänsteleverantörernas verksamhet 
har huvudsakligen haft samband med tjänste-
leverantörens bristfälliga kontaktuppgifter. 
Kommunikationsverket har vid behov ingri-
pit i tjänsteleverantörernas verksamhet med 
anmärkningar och råd.  

I radiolagens 35 §, i kommunikationsmark-
nadslagens 125 § och i 7 § i lagen om förbud 
mot vissa avkodningssystem föreskrivs om 
Kommunikationsverkets rätt att få handräck-
ning av andra myndigheter. I lagen föreskrivs 
inte om Kommunikationsverkets möjligheter 
att ge andra myndigheter handräckning. 
 
2.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

2.2.1 Den internationella utveck-
lingen och utländsk lagstiftning 

I propositionens internationella jämförelse 
görs en genomgång av utländsk lagstiftning 
inom de områden som är föremål för mera 
omfattande ändringar. Som exempel på såda-
na områden kan nämnas lagstiftningen om 
koncessionssystem, lagstiftningen om över-
vakning av teleföretagens prissättning och 
den lagstiftning i andra länder som gäller 
tryggande av kontinuiteten. 
 
Koncessionssystemen 
 

I Sverige förutsätts två olika tillstånd för att 
sända radio- och tv-program till allmänheten. 
Det ena tillståndet är baserat på lagen om 
elektronisk kommunikation (2003:389) och 
det andra på radio- och tv-lagen (2010:696) 
som trädde i kraft 2010. För användning av 
radiosändare krävs radiotillstånd. Tillstånd 
att använda radiosändare kan i princip bevil-
jas en sökande som kan antas använda sända-
ren så att det inte uppkommer några särskilda 
störningar och inte använder sändaren i strid 
med tillståndsvillkoren. En förutsättning är 
dessutom att beviljandet av tillstånd främjar 
en effektiv användning av frekvenserna. Ra-
diotillstånd beviljas för viss tid och till-
ståndsvillkoren kan vid behov gälla en korta-
re tid än ett egentligt radiotillstånd. Tillstånd 
beviljas antingen genom ett jämförandeförfa-

rande eller genom auktion, eller genom en 
kombination av dessa. När det råder konkur-
rens om frekvenser använder Sveriges behö-
riga myndighet Post- och telestyrelsen, PTS, 
i princip auktionsmetoden för tilldelning av 
frekvenser.  

I Sverige har man övervägt att införa fre-
kvensavgifter på marknadsvillkor, och admi-
nistrativa modeller för fastställande av fre-
kvensavgifter har redan utarbetats i sam-
stämmighet med eventuella marknadsbasera-
de avgifter.  

Bestämmelser om de tillstånd som krävs 
för verksamheten finns i radio- och tv-lagen. 
I lagen föreskrivs särskilt om verksamhet 
som förutsätter tillstånd per frekvensområde. 
Tillstånd kan beviljas för sex år. Sändnings-
verksamhet som inte förutsätter tillstånd en-
ligt radio- och tv-lagen förutsätter dock regi-
strering hos den myndighet som ansvarar för 
sändningsverksamheten. För sändningar via 
kabel, satellit eller internet krävs inget till-
stånd, men sådan verksamhet måste sålunda 
registreras. Radio- och tv-verket beslutar om 
tillstånd när det gäller andra som bedriver 
sändningsverksamhet än sådana som finansi-
erar sin verksamhet med radio- och televi-
sionsavgifter, dvs. Ungdomsradion (UR) och 
Sveriges TV (SVT). Regeringen beslutar om 
de sist nämnda tillstånden. 

Då det finns lediga frekvenser för tv-
sändningsverksamhet informerar myndighe-
ten om saken på sina webbsidor samt i dags-
tidningsannonser. På webbsidorna finns då 
en ansökningsblankett. Tillstånd får endast 
ges till ett programföretag som har finansiella 
och tekniska förutsättningar att sända under 
hela tillståndsperioden och som är berett att 
samverka med övriga tillståndshavare i tek-
niska frågor. När myndigheten beviljar till-
stånd beaktar den också att tv-programmen 
ska vara mångsidiga och att sändningsut-
rymmet ska kunna tas i anspråk av flera obe-
roende programföretag. 
 

I Norge regleras användningen av radiofre-
kvenser i en lag om elektronisk kommunika-
tion (lov nr 83 av 4. juli 2003 om elektronisk 
kommunikasjon, dvs. ekomloven) och en 
förordning om elektroniska kommunika-
tionsnät och elektroniska kommunikations-
tjänster (forskrift av 16. februar 2004 nr 401 
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om elektronisk kommunikasjonsnett og elek-
tronisk kommunikasjonstjeneste, dvs. ekom-
forskriften). 

Det är inte tillåtet att använda radiofre-
kvenser utan sådant tillstånd eller sådan all-
män fullmakt att använda frekvenser som be-
viljas av Norges post- och telemyndighet 
(Post- og teletilsynet, NPT) eller kommuni-
kationsministeriet (Samferdseldepartemen-
tet). NPT som lyder under ministeriet admi-
nistrerar frekvensresurserna samt planerar 
och beviljar frekvenstillstånd. Myndigheten 
övervakar användningen och de av ministeri-
et definierade specialvillkor som ingår i till-
stånden.  

Enskilda användningsrätter beviljas genom 
NPT:s försorg antingen som frekvenstillstånd 
(spektrumstillatelser) eller radiotillstånd 
(sendertillatelser). Frekvenstillstånd ger rätt 
att använda en viss del av ett frekvensspekt-
rum inom ett geografiskt fastställt område. I 
tillståndet bestäms inte var radiosändarna 
geografiskt sett ska placeras. Ett radiotill-
stånd ger rätt att använda vissa frekvenser för 
sändningar som sker från en geografiskt an-
given punkt. NPT beviljar radiotillstånd på 
basis av de ansökningar som kommer in. I 
allmänhet kan tillstånd beviljas samtliga sö-
kande eftersom det finns tillräckligt många 
frekvenser för alla.  

Regleringen av sändningsverksamheten är 
baserad på lagen om sändningsverksamhet 
(lov nr 123 om kringkasting) samt förord-
ningen om sändningsverksamhet (forskrift nr 
153 av 28. februar 1997 om kringkasting). I 
lagen om sändningsverksamhet föreskrivs 
om tillstånd, televisionsreklam och sponsore-
ring.  

Norges rundradio (NRK) har särskild rätt 
att bedriva sändningsverksamhet och för dess 
verksamhet gäller särskilda, noga angivna 
villkor. Andra aktörer ska ha tillstånd för 
trådlös, markbunden sändningsverksamhet 
eller lokal sändningsverksamhet. För andra 
typer av sändningsverksamhet, exempelvis 
via kabel eller satellit krävs inte tillstånd, 
men aktörerna ska vara registrerade hos Nor-
ges mediemyndighet (Medietilsynet). 

Kulturdepartementet beviljar tillstånd för 
sändningsverksamhet och lokal sändnings-
verksamhet. Ansökningsprocessen när det 
gäller sändningstillstånd fungerar i praktiken 

så att Medietilsynet meddelar att tillstånd kan 
sökas för lokal sändningsverksamhet. An-
sökningarna ska göras på fastställda blanket-
ter.  

Vid behandlingen av ansökningarna beak-
tas sökandenas tekniska och ekonomiska för-
utsättningar att bedriva sådan sändningsverk-
samhet som ansökan avser. Vidare beaktas 
sökandens planer att producera allmännyttiga 
televisionstjänster och att i programsamman-
hang samverka med lokala organisationer. 
 
 

Danmarks lag om användning av radiofre-
kvenser (Lov om radiofrekvenser, lov nr. 475 
af 12 juni 2009) trädde i kraft den 1 januari 
2010. Tillstånd att använda radiofrekvenser 
för televisionsverksamhet kan beviljas endast 
sökande som har ett giltigt tillstånd av radio- 
och televisionsnämnden att tillhandahålla 
programtjänster eller rätt att sända ljud- och 
televisionsprogram över markbundna digitala 
nät, med stöd av lagen om radio- och televi-
sionsverksamhet (Lov om radio- og fjern-
synsvirksomhed, lov nr 477 af 6. maj 2010) 
eller i samband därmed utfärda bestämmelser 
och föreskrifter.  

I sådana fall då det inte råder brist på radio-
frekvenser beviljar IT- och telestyrelsen (IT- 
og telestyrelsen) tillstånd i den ordning som 
ansökningarna kommer in till verket. Om fle-
ra tillståndsansökningar gällande samma ra-
diofrekvenser kommer in samma dag delas 
tillstånden ut genom lottning. Innehavare av 
ett existerande tillstånd har dock förtur fram-
för andra sökande. Om en tillståndsansökan 
avser radiofrekvenser som en annan aktör re-
dan har tillstånd att använda informerar IT- 
och telestyrelsen tillståndshavaren om den 
ansökan som kommit in och ger tillståndsha-
varen möjlighet att förnya sin tillståndsansö-
kan.  

Om det enligt IT- och telestyrelsens utred-
ningar råder brist på radiofrekvenser inom ett 
visst geografiskt område, kan styrelsen med-
dela att vissa radiofrekvenser är lediga och 
intresserade aktörer kan då lämna in sina an-
sökningar till IT- och telestyrelsen. Ansök-
ningar som lämnats in före IT- och telestyrel-
sens meddelande ska förnyas efter medde-
landet och styrelsen ska informera sökandena 
om saken. 
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Vetenskaps-, teknologi- och innovations-
ministern beslutar om det förfarande som IT- 
och telestyrelsen ska iaktta då den delar ut 
frekvenser i sådana fall då både knappheten 
på radiofrekvenser och ett viktigt allmänt in-
tresse måste tas i beaktande. Tillstånd kan 
delas ut på tre olika sätt, dvs. genom auktion, 
offentliga offerter (public tender process) och 
i den ordning som ansökningar om tillstånd 
kommit in. Om ministern beslutar ordna auk-
tion eller be om offentliga offerter ska minis-
tern också bestämma närmare regler för pro-
cessen, exempelvis vilka typer och antal till-
stånd det är fråga om samt de minimikrav 
som ställs på sökande. Frekvenstillstånd be-
viljas i praktiken i allmänhet för 15 år. 

I Danmark överväger man att införa mark-
nadsrelaterade frekvensavgifter och man har 
redan tagit fram modeller för att fastställa 
administrativa frekvensavgifter som är har-
moniserade med eventuella marknadsrelate-
rade avgifter.  

I fråga om frekvenstillstånd som är avsedda 
för radio- och televisionsverksamhet kan ve-
tenskaps-, teknologi- och innovationsminis-
tern tillsammans med kulturministern för-
handla om tilläggsvillkor som IT- och tele-
styrelsen ska foga till tillstånden i syfte att 
uppfylla de mediepolitiska kraven. 

I lagen om radio- och televisionsverksam-
het (Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed) 
föreskrivs om de allmänna regler som gäller 
radio- och televisionsföretag som är verk-
samma i Danmark. Behörig myndighet är ra-
dio- och televisionsnämnden (radio- og tv- 
nævnet) som verkar i anslutning till kultur-
ministeriet. Nämnden är självständig men 
kulturministeriet utser dess medlemmar. Dis-
tribution av ljud- och televisionsprogram i 
markbundna digitala nät är tillåten endast 
med tillstånd som beviljas av radio- och tele-
visionsnämnden. Nämnden beslutar om till-
stånden, dvs. beviljar dem på basis av anbud 
och övervakar utnyttjandet av dem. När 
nämnden beviljar tillstånd kan den ange vill-
koren och ge närmare anvisningar t.ex. om 
lägsta anbud och ägandebegränsningar. Kul-
turministern kan fastställa detaljerade regler 
för anbud.  

Programleverantörer som inte förutsätts ha 
tillstånd ska dock registrera sig hos radio- 

och televisionsnämnden. Inga tillstånd krävs 
bl.a. för sändningar via satellit. 
 

Också i Nederländerna krävs det två sepa-
rata tillstånd för sändning av radio- och tele-
visionsprogram till allmänheten. Bestämmel-
ser om de nät som används för sändnings-
verksamheten finns i landets telekommunika-
tionslag. Bestämmelser om sändningsverk-
samheten, organiseringen av den samt om 
programinnehållet och om tillstånd finns i 
medialagen (Mediawet 2008). Dessa författ-
ningar kompletteras med förordningar om 
sändningsverksamheten.  

Den myndighet som administrerar kommu-
nikationsmarknaden i Nederländerna är ver-
ket för elektronisk kommunikation (Onaf-
hankelijke Post en Telecommunicatie Autho-
riteit, OPTA). Verkets huvudsakliga uppgift 
är att utveckla telekommunikationsmarkna-
den och konkurrensen samt att övervaka till-
lämpningen och efterlevnaden av lagstift-
ningen om kommunikation. Ett särskilt ra-
diokommunikationsverk (Agentschap Tele-
com) som lyder under ekonomi-, jordbruks- 
och innovationsministeriet ansvarar dock för 
frekvensärenden. Till verkets ansvarsområde 
hör administrationen av den nationella fre-
kvensplanen och frekvensspektrumet, över-
vakningen och den internationella koordine-
ringen av användningen av frekvenserna, in-
klusive frekvensanvändningen i anslutning 
till radio- och televisionsverksamheten.  

Radiokommunikationsmyndigheten bevil-
jar tillstånd för användning av radiofrekven-
ser. När det finns lediga frekvenser i ett fre-
kvensområde beviljar myndigheten tillstånd i 
den ordning som ansökningarna kommit in. 
När efterfrågan på frekvenser är stor, t.ex. i 
fråga om frekvenser som används för mobil- 
och televisionstjänster, delas frekvenserna ut 
antingen genom auktion eller med den jämfö-
rande metoden. 

Ekonomi-, jordbruks- och innovationsmini-
steriet beviljar kommersiella aktörer tillstånd 
för markbundna digitala sändningar. Då ef-
terfrågan på tillstånd överstiger utbudet, dvs. 
då det är ont om lediga frekvenser, kan till-
stånd beviljas antingen genom auktion eller 
med den jämförande metoden. Om man be-
slutar att frekvenstillstånd ska beviljas med 
den jämförande metoden deltar också under-
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visnings., kultur- och vetenskapsministeriet i 
processen när det gäller de innehållsliga frå-
gorna.  

Enligt medielagen och de författningar på 
en lägre hierarkisk nivå som utfärdats med 
stöd av den (exempelvis förordningen om in-
formationsmedier, Mediabesluit 2008) är 
Nederländernas mediemyndighet (Commis-
sariaat voor de Media, CvdM) det verkstäl-
lande och övervakande organet. CdvM är ett 
oberoende administrativt organ vars styrelse 
består av tre politiskt obundna expertmed-
lemmar som genom undervisnings-, kultur- 
och vetenskapsministerns försorg utses för en 
femårsperiod. 

CdvM svarar för ärenden som gäller audio-
visuellt innehåll och distribution bl.a. genom 
att bevilja sändningsaktörer tillstånd, regi-
strera video-on-demand-tjänster och genom 
att övervaka efterlevnaden av bestämmelser-
na om programkvoter, reklam och skydd av 
minderåriga. 

För tillhandahållande av kommersiella ra-
dio- och televisionstjänster krävs tillstånd. 
Tillstånd beviljas för fem år åt gången. 
 

Storbritannien Ofcom (The Office of 
Communications) är den myndighet som sva-
rar för administrationen av radiofrekvenser-
nas civila användning. Till myndighetens 
lagstadgade uppgifter hör bl.a. att dela ut 
nyttjanderätter till frekvenser och att främja 
en effektiv användning av frekvenserna. Be-
stämmelser om myndighetens uppgifter och 
befogenheter finns i kommunikationslagen 
från år 2003 (Communications Act 2003) och 
telelagen från år 2006 (Wireless Telegraphy 
Act 2006). De två nämnda författningarna 
utgör för närvarande den primära lagstift-
ningen om radiofrekvenser i Storbritannien. 

Ofcom fastställer t.ex. undantag från till-
ståndsplikten, såsom utrustning som är befri-
ad från tillståndsplikt, tillståndsavgifter, be-
gränsningar som gäller antalet tillstånd så-
som exakta antal tillstånd för olika frekven-
ser och användningsändamål, samt överfö-
ringsrätt och eftermarknad för tillstånd. Of-
com ska verka i nära samarbete med reger-
ingen i frekvensärenden. När det gäller t.ex. 
tillståndsärenden har myndigheten dock fria-
re händer och i en europeisk jämförelse kan 

konstateras att Ofcom är en anmärkningsvärt 
självständig aktör. 

I Wireless Telegraphy Act föreskrivs det 
att radiostationer och -anläggningar får an-
vändas endast med tillstånd av Ofcom och i 
enlighet med de i tillståndet angivna villko-
ren, utom då användningen av en radioan-
läggning uttryckligen är befriad från till-
ståndsplikt. 

Ofcom har delat ut tillstånd genom auktion, 
bl.a. då ett brett frekvensområde i sin helhet 
blir ledigt. 

I Storbritannien har man sedan år 1998 ut-
över administrativa frekvensavgifter och auk-
tionsavgifter dessutom tagit ut årliga fre-
kvensavgifter i syfte att främja en effektiv 
användning av frekvenserna. Sådana avgifter 
har tagits ut för mobilfrekvenser som bevil-
jats genom s.k. skönhetstävling inom två fre-
kvensområden. 

Storbritanniens modell leder till att fre-
kvensavgifterna sammanlagt överstiger kost-
naderna för frekvensförvaltningen. Den del 
som överstiger de administrativa kostnaderna 
har överförts till statsbudgeten. Utgångs-
punkten för den marknadsrelaterade fre-
kvensavgiften är att då en frekvens påförs ett 
belopp som anger dess värde avstår använda-
ren eventuellt från sin frekvens eller försöker 
använda den effektivare så att avgiften i pro-
portion blir mindre. 

Åren 2004 och 2005 utsträcktes den mark-
nadsrelaterade frekvensavgiften till frekven-
ser som används av officiella aktörer, dvs. 
myndigheter, försvarsmakten och forsknings-
institut. Åren 2008 och 2009 togs avgiften ut 
också bl.a. för FM-radiofrekvenser samt för 
alla sådana bredbandsfrekvenser som inte 
auktionerats ut. Efter 2009 har avgifter på-
förts för alla frekvenser som beviljats gratis, 
utom för vissa luft- och sjöfartsfrekvenser 
och frekvenser för televisionsverksamhet. 
Enligt Ofcoms planer ska avgifter före ut-
gången av 2014 tas ut för alla frekvenser, 
också för frekvenser som används för televi-
sionsverksamhet. Orsaken till den sena tid-
punkten för tillämpning av marknadsrelate-
rade avgifter för televisionsfrekvenser har 
varit övergången till digital-tv. Man beslöt 
vänta tills övergången genomförts innan av-
gifterna började tillämpas också på televi-
sionsverksamhet. 
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Ofcom har bedömt att avgifterna på många 
sätt har lett till effektivare användning av 
frekvenserna. Användningen har för det för-
sta förskjutits till frekvensområden med 
mindre efterfrågan när det gäller använd-
ningsändamålen. Sådan efterfrågan på fre-
kvenser som beror på ineffektiv teknik har 
minskat. Dessutom har modellen hos aktö-
rerna väckt intresse för investeringar i effek-
tivare infrastruktur t.ex. i mobila nät.  

Trots att man i flera länder överväger till-
lämpning av AIP-avgifter har sådana tills vi-
dare införts endast i Storbritannien, Nya Zee-
land och Australien.  

Oberoende televisions- och radiostationer 
samt aktörer som tillhandahåller begränsade 
televisions- och radiotjänster kan behöva till-
stånd också enligt 1996 års Broadcasting 
Act. Ofcom beviljar sändningstillstånd för 
alla kommersiella televisionstjänster. Ofcom 
kommer att med stöd av Communications 
Act och Broadcasting Act att upprätta en 
norm (Ofcom Broadcasting Code) för televi-
sions- och radioprogram. Normen ska gälla 
bl.a. programstandarder samt de krav som 
ställs på sponsorering, produktplacering, 
rättvisa och integritet. Normen innebär att de 
förpliktelser verkställs som följer dels av de 
ovan nämnda lagarna och dels av direktivet 
om audiovisuella medietjänster och de inter-
nationella människorättskonventionerna. Den 
senaste Ofcom Broadcasting Code trädde i 
kraft i februari 2011. Över huvud taget är alla 
tillståndshavare skyldiga att rätta sig efter 
Broadcasting Code.  

Ofcom beviljar tillstånd för kanalknippen 
inom televisionsverksamheten. I tillstånden 
ingår villkor för tjänsteutbudet och leverantö-
rens verksamhet. I ett tillstånd kan uppställas 
förpliktelser gällande programutbudet och 
programmens karaktär. Villkoren varierar 
emellertid mellan olika tillstånd. Ofcom be-
viljar också tillstånd för digitala televisions-
tjänster. 

Televisionstjänster som innehåller antingen 
televisionsprogram, elektroniska tv-
programguider eller båda och som tillhanda-
hålls allmänheten antingen via satellit, kanal-
knippe eller elektroniskt kommunikationsnät 
(t.ex. kabel) och hänförs till tillståndsförfa-
randet Televisions Licensable Content Servi-
ces (TLCS). Utöver denna tillståndsmodell 

finns det dessutom särskilda tillstånd för lo-
kala televisionstjänster och för televisions-
tjänster som täcker särskilda evenemang. 
 
Övervakning av teleföretagens prissättning 
 

Kommunikationsministeriet lät i början av 
2012 göra en jämförande utredning av de be-
stämmelser om prissättning på telemarkna-
den som gäller i Sverige, Tyskland, Danmark 
och Storbritannien. I utredningen jämförs de 
mot Kommunikationsverket svarande till-
synsmyndigheternas befogenheter att välja 
övervakningsmetoder samt de övervak-
ningsmetoder som används på respektive 
lands reglerade grossistmarknad. Utredning-
en har i sin helhet publicerats i kommunika-
tionsministeriets publikationsserie (Julkaisuja 
10/2012). I det följande redogörs närmare för 
Sveriges, Danmarks och Storbritanniens lag-
stiftning samt för praxis i dessa länder. Slut-
ligen presenteras utredningen i sammandrag. 

I lagen om elektronisk kommunikation 
(2003:389, LEK) föreskrivs om marknaden 
för elektroniska kommunikationstjänster i 
Sverige. Som nationell regleringsmyndighet 
verkar Post- och telestyrelsen, PTS, till vars 
uppgifter hör att göra marknadsanalyser och 
att ålägga företag med betydande marknads-
inflytande (SMP) skyldigheter. 

I LEK 4 kap. 11 § föreskrivs om prissätt-
ningen på grossistmarknaden. Enligt lag-
rummet får ett SMP-företag förpliktas att 
iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kost-
nadsorienterad eller annan prissättning. Detta 
får ske om en marknadsanalys visar att en 
brist på effektiv konkurrens innebär att ope-
ratören kan ta ut överpriser eller använda 
prispress på ett sätt som missgynnar slutan-
vändarna. 

Enligt proposition 2002/03:110 Lag om 
elektronisk kommunikation m.m. avses med 
en kostnadsorienterad prissättning i första 
hand den av kommissionen rekommenderade 
LRIC-modellen (Long Run Incremental 
Cost) som anger att de kostnader som ska be-
aktas är bl.a. löpande kostnader för att bygga 
upp en effektiv infrastruktur. I förarbetena 
anses det att LRIC-modellen mot bakgrund 
av att området är föremål för snabba tekniska 
förändringar leder till ett slutresultat som 
bättre främjar konkurrensen än användningen 
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av prisreglering som är baserad på historiska 
kostnader. Lagstiftningen utgör dock inte 
hinder för användning av andra typer av 
kostnadsmodeller. Enligt förarbetena kan en i 
lagen nämnd annan prissättningsförpliktelse 
avse en icke-kostnadsorienterad prissätt-
ningsmodell, men inte heller priser som fast-
ställs enligt en sådan modell kan underskrida 
företagets kostnader. 

Enligt lagen får både regeringen och PTS 
meddela närmare föreskrifter om den metod 
som ska tillämpas för beräkning av kostnads-
orienterade priser, om vilka faktorer som ska 
läggas till grund för beräkningen och på vil-
ket sätt detta ska ske. Enligt förordningen om 
elektronisk kommunikation (2003:396) ska 
PTS sköta den uppgiften.  

PTS har utfärdat föreskrifter om tillämp-
ning av LRIC-modellen. Föreskrifterna för-
nyades senast år 2011 (PTSFS 2011:1 - Före-
skrifter om ändring i PTS föreskrifter 
(PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för be-
räkning av kostnadsorienterad prissättning). 
Dessutom har PTS både i det fasta och i det 
mobila nätet publicerat närmare dokumenta-
tion om de LRIC-modeller som ska tilläm-
pas. I det sammanhanget redogörs i detalj för 
de faktorer som ska läggas till grund för mo-
dellerna och för de parametrar som ska till-
lämpas i modellerna. Båda LRIC-modellerna 
har publicerats också som tabellformatmal-
lar.  

Enligt LEK 4 kap. 12 § ska vid övervak-
ning av prissättningen tas hänsyn till den in-
vestering som gjorts av SMP-företaget och 
prissättningsskyldigheten ska utformas så att 
teleföretaget får en rimlig avkastning på ka-
pitalinvesteringen. I praktiken har PTS till-
lämpat WACC-modellen (Weighted Average 
Cost of Capital) för beräkning av avkastning-
en på kapitalinvesteringen. 

I LEK 5 kap. 13 § föreskrivs om prissätt-
ningsskyldigheter på en viss slutkundsmark-
nad. Enligt lagrummet kan ett SMP-företag 
åläggas skyldighet att tillämpa ett visst högs-
ta eller lägsta pris. Enligt lagens förarbeten 
får en förpliktelse att tillämpa ett visst lägsta 
pris inte leda till prispress och bestämmelser-
na om tillämpning av ett visst högsta eller 
lägsta pris ska vara harmoniserade. För när-
varande finns det inga bestämmelser om 
lägsta priser i Sverige. 

PTS:s prissättningsövervakning inriktas 
huvudsakligen på SMP-företagens för närva-
rande gällande priser. PTS har emellertid be-
fogenhet att retroaktivt undersöka och vid 
behov ta ställning också till SMP-företagens 
tidigare prissättning. 

Enligt den nationella lagstiftningen (LEK 
8:6) ska PTS fortlöpande analysera de rele-
vanta telemarknaderna. PTS har rätt att för 
varje reglerad marknad välja den i lagen 
nämnda metod för bedömning av prissätt-
ningen som är bäst lämpad för att eliminera 
de konkurrensproblem som konstaterats. 
Prissättningsskyldigheterna fastställs genom 
beslut om betydande inflytande på markna-
den (SMP).  

PTS har befogenhet att fastställa prissätt-
ningsskyldighetens närmare innehåll. Då 
PTS bestämmer prissättningsskyldighetens 
innebörd gör den också en bedömning av 
skyldighetens betydelse för den reglerade 
marknaden på kort och lång sikt. Vid be-
dömningen tar PTS i beaktande bl.a. slutan-
vändarnas behov att få effektiva tjänster samt 
behovet att främja konkurrensen med avse-
ende på tjänsterna och infrastrukturen. I 
PTS:s tillämpningspraxis har den kostnads-
orienterade prissättningen inneburit att pris-
sättningen varit baserad antingen på LRIC-
modellen eller på de historiska kostnaderna. 
Andra prissättningsskyldigheter som PTS 
tillämpar är skyldigheten som innebär att pri-
serna är rättvisa och skäliga samt skyldighe-
ten att prissättningen ska baseras på de mar-
ginella kostnaderna. 

PTS:s SMP-beslut är baserade på omfat-
tande analyser av verkningarna av de valda 
förpliktelserna och regleringsmetoderna. Syf-
tet är att säkerställa att förpliktelserna lämpar 
sig för eliminering av konstaterade konkur-
rensproblem, att de är proportionerliga och 
att de inte begränsar SMP-företagens verk-
samhetsmöjligheter mer än nödvändigt. Vid 
bedömningen ska det framför allt beaktas hur 
förpliktelserna påverkar konkurrensförhål-
landena och investeringarna samt i vilka av-
seenden de gynnar konsumenterna och sam-
hället.  

Avsikten med LRIC-modellen är att beräk-
na de extra kostnader på lång sikt som ett ef-
fektivt fungerande företag har för produktion 
av en reglerad produkt eller tjänst. Kostna-
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derna beräknas på nätelementens återan-
skaffningspris och till grund för beräkningen 
läggs inte SMP-operatörens faktiska historis-
ka kostnader. De reglerade priserna lägger 
sig då på samma nivå som på en konkurrens-
utsatt marknad, dvs. de motsvarar en sådan 
konkurrerande operatörs prissättning som 
använder sig av modern teknik. PTS har i 
sina SMP-beslut ansett att LRIC-modellen 
bäst tryggar användarnas intressen både på 
kort och på lång sikt. Enligt PTS:s åsikt läm-
par sig den framåtriktade, på återanskaff-
ningspriser baserade prissättningsmodellen 
för en marknad på vilken man vill säkerställa 
en neutral konkurrenssituation i syfte att till-
handahålla tjänster antingen via SMP-
företagens reglerade grossistled eller genom 
att bygga upp en egen konkurrerande infra-
struktur. Vidare anser PTS att det i synnerhet 
på marknader där gamla nät uppdateras och 
det görs investeringar i konkurrerande nät, 
med tanke på samhällsekonomins samman-
tagna effektivitet är viktigt att tillämpa en 
prisregleringsmodell som på rätt sätt upp-
muntrar till användning av redan existerande 
nät och investeringar i nya nät (t.ex. PTS:s 
beslut 24.5.2010, Dnr 07-11741/23, punkt 
9.5.1). 

Enligt PTS:s LRIC-föreskrifter från 2011 
ska LRIC-modellen vara baserad på de sär-
skilda kostnader på lång sikt som ett sådant 
företag har som använder modern teknik och 
modellen ska täcka en effektiv operatörs 
sammanvägda kostnader under konkurrens-
utsatta förhållanden. PTS har dock i SMP-
beslut om trafiken i mobila nät konstaterat att 
det inte finns något lagligt hinder för att änd-
ra LRIC-modellen så att den täcker endast 
fristående kostnader. Enligt vad PTS uppger 
är avsikten att ändra LRIC-föreskrifterna så 
att det i framtiden ska vara möjligt att använ-
da också pure LRIC-modellen som rekom-
menderas av kommissionen.  

Den LRIC-modell som tillämpas i PTS:s 
fasta nät är en s.k. hybridmodell som är base-
rad på två olika beräkningar. I hybridmodel-
len beräknas kostnaderna både på basis av 
TeliaSoneras existerande nät och på en teore-
tisk effektiv aktörs nät. Hybridmodellen in-
nehåller också en andel som utgörs av en ef-
fektiv aktörs sammanvägda kostnader och en 
skälig avkastning på kapitalet. Den skäliga 

avkastningen beräknas med hjälp av WACC-
modellen. Från och med år 2013 kommer 
kostnaderna för samtalsterminering i fasta 
nät att i enlighet med kommissionens re-
kommendation anges enligt pure LRIC-
modellen.  

LRIC-modellen ska tillämpas också på 
prissättningen av samtalsterminering i mobila 
nät. Sedan juli 2011 har LRIC-modellen till-
lämpats på alla SMP-operatörer i mobila nät. 
Tidigare var mindre operatörer skyldiga att 
tillämpa en rättvis och skälig prissättning av 
samtalsterminering. Den nya LRIC-modell 
för mobila nät som togs i bruk i juli 2011 är 
baserad på en effektiv operatörs nuvarande 
kostnader. Den förra LRIC-modellen var ba-
serad på beräkningar per teleföretag. PTS 
uppdaterar varje år volym- och övriga förän-
derliga uppgifter i LRIC-modellen för det 
mobila nätet. 

En prissättningsmodell som är baserad på 
historiska kostnader används för samtrafik i 
det fasta nätet (en s.k. operatorsaccess-
produkt) samt för reglering av fasta förbin-
delser och markbundna televisions- och ra-
dionät. Modellen är baserad på ett SMP-
företags redovisningskostnader. Den skäliga 
avkastningen enligt modellen beräknas med 
hjälp av WACC-modellen. Också det kapital 
som avkastningen beräknas på fastställs på 
basis av de historiska redovisningskostnader-
na. 

PTS anser att den på historiska kostnader 
baserade modellen ger SMP-företagen endast 
svaga incitament att effektivisera sin verk-
samhet och minska kostnaderna, eftersom 
lägre kostnader i motsvarande mån leder till 
sänkning av det reglerade priset. Dessutom 
kan en modell som är baserad på historiska 
anskaffningspriser i stället för på återan-
skaffningspriset ge fel signaler med tanke på 
samhällsekonomins sammantagna effektivi-
tet, när det gäller användning av redan existe-
rande nät eller nya nätinvesteringar. Model-
len som baseras på de historiska kostnaderna 
hindrar å andra sidan SMP-företagen att 
överprissätta sina produkter och tjänster men 
utgör samtidigt en garanti för att företaget får 
ersättning för alla produktionsrelaterade 
kostnader och investeringar. 

Enligt PTS lämpar sig prisreglering som är 
baserad på historiska kostnader för produkter 
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för vilka det inte finns någon LRIC-
tabellformatmall. PTS har ansett att prisre-
glering som är baserad på historiska kostna-
der är motiverad på marknaden för televi-
sions- och radionät, eftersom det sannolikt 
inte kommer att byggas konkurrerande nät på 
den marknaden och eftersom det genom det 
genom reglering som är baserad på historiska 
kostnader är möjligt att hindra uttag av över-
pris för reglerade produkter. 

PTS fastställer inte på förhand priser som 
baseras på historiska kostnader, utan SMP-
företaget prissätter själv sin produkt enligt 
den ålagda förpliktelsen. 

Rättvisa och skäliga priser ska tillämpas på 
marknaden för samtalsterminering i fasta nät 
när det gäller andra SMP-företag än TeliaS-
onera. Före år 2011 tillämpades rättvis och 
skälig prissättning också av mindre SMP-
operatörer vid samtalsterminering i mobila 
nät. PTS motiverar den för mindre SMP-
operatörer gällande förpliktelsen att tillämpa 
rättvisa och skäliga priser med en proportio-
nalitetsbedömning. Med hjälp av en rättvis 
och skälig prissättning når man samma slut-
resultat som genom tillämpning av LRIC-
modellen, men utan krävande insatser för så-
dana företagsrelaterade beräkningar som 
LRIC-modellen förutsätter. 

En rättvis och skälig prissättning motsvarar 
sådan annan prissättning som avses i LEK 4 
kap. 11 §. Prissättningen är inte direkt relate-
rad till företagets kostnader men enligt lagens 
förarbeten får prissättningen inte underskrida 
företagets kostnader. Enligt PTS:s SMP-
beslut gällande samtalsterminering i fasta nät 
avses med en rättvis och skälig prissättning 
priser som högst får uppgå till TeliaSoneras 
pris som fastställs på basis av LRIC-
modellen för fasta nät. Dessutom ska pris-
sättningen vara ömsesidig. 

PTS fastställer inte ett rättvist och skäligt 
pris på förhand, utan SMP-företaget prissät-
ter själv sin produkt i enlighet med den ålag-
da skyldigheten. PTS har publicerat en på 
kostnaderna för samtalsterminering i fasta 
nät och LRIC-modellen baserad prisrekom-
mendation som i praktiken anger den högsta 
tillåtna prisnivån också för en rättvis och skä-
lig prissättning. 
 
 

I Storbritannien regleras marknaden för 
elektronisk kommunikation i Communica-
tions Act 2003 och som nationell reglerings-
myndighet verkar Ofcom. Ofcom ska över 
huvud taget främja medborgarnas och kon-
sumenternas intressen bl.a. genom att främja 
konkurrensen. Enligt lagen ska Ofcom iaktta 
de målsättningar och principer som anges i 
ramdirektivets artikel 8. Om det finns mot-
stridighet mellan ramdirektivet och den na-
tionella lagstiftningen ska ramdirektivets 
målsättningar och principer ges företräde.  

Communications Act ger Ofcom relativt 
omfattande befogenheter att besluta om pris-
regleringsmetoder och kostnadsberäknings-
modeller utifrån vad Ofcom i det enskilda 
fallet anser vara ändamålsenligt. Enligt la-
gens 88 § kan Ofcom ålägga ett SMP-företag 
förpliktelser i fråga om prissättningen, om 
Ofcom på grund av en marknadsanalys kon-
staterar att SMP-företaget kan tillämpa oskä-
ligt höga priser eller prispress. Förpliktelser 
ska åläggas på ett sätt som främjar effektivi-
teten och en hållbar konkurrens samt ger slu-
tanvändarna största möjliga nytta. När Of-
com ålägger sådana förpliktelser ska den be-
akta de investeringar som SMP-företaget har 
gjort.  

Enligt lagens 7 § ska Ofcom göra en kon-
sekvensanalys alltid om en reglering sanno-
likt kommer att få stor betydelse för företa-
gen eller den stora allmänheten eller om Of-
com på ett avgörande sätt ändrar sin tidigare 
policy. Ofcom har i sina anvisningar om kon-
sekvensanalys meddelat att en konsekvens-
analys kommer att fogas till merparten av be-
sluten. I samband med konsekvensanalysen 
utreder Ofcom olika regleringsalternativ och 
deras inverkan på företagen inom branschen, 
olika användargrupper samt konkurrensför-
hållandena på marknaden. I samband med 
analysen kartläggs också alternativa kostna-
der och nyttoaspekter. Syftet med bedöm-
ningen är att välja det för varje situation bäst 
lämpade regleringsalternativet och att minska 
regleringens negativa sidoeffekter. 

Enligt lagens 47(2) § kan Ofcom ålägga 
SMP-företag förpliktelser eller ändra endast 
om en åtgärd objektivt kan motiveras, om 
den är icke-diskriminerande och transparent 
samt om den står i ett rimligt förhållande till 
det mål som eftersträvas genom den.  
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Ofcoms övervakning av prissättningen in-
riktas huvudsakligen på SMP-företagens gäl-
lande och framtida priser. Ofcom har dock 
befogenhet att retroaktivt undersöka också 
SMP-företags tidigare prissättning och vid 
behov ta ställning till prissättningen antingen 
på basis av klagomål eller på eget initiativ. 

I Storbritannien är de flesta marknaderna 
geografiskt uppdelade så att British Telecom 
(BT) har en betydande marknadsställning i 
hela landet med undantag för Hull-området 
som har en egen regional SMP-operatör, dvs. 
Kingston Communications (KCOM). På 
marknaden för samtalsterminering finns det 
också ett stort antal andra HMV-operatörer 
såväl i fasta som i mobila nät. De strängaste 
prissättningsskyldigheterna har ålagts BT 
medan KCOM:s prissättning i allmänhet är 
lindrigare reglerad. 

Ofcom ålägger och bestämmer i SMP-
besluten prissättningsskyldigheterna mark-
nadsrelaterat och vid behov produktrelaterat. 
På grossistmarknaden för bredband har Of-
com differentierat prissättningsregleringen 
beroende på den geografiska konkurrenssitu-
ationen. 

Trots att Ofcom har omfattande befogenhe-
ter när det gäller prissättningsskyldigheterna 
ålägger den vanligen endast ett fåtal prissätt-
ningsskyldigheter. Det är fråga om pristak, 
kostnadsorienterad prissättning samt en rätt-
vis och skälig prissättning. I vissa fall har 
Ofcom godkänt SMP-företags frivilliga åta-
gande när det gäller prissättning av vissa 
produkter. I sådana fall har företaget inte 
ålagts någon egentlig prissättningsskyldighet 
eller också är skyldigheten sekundär i förhål-
lande till åtagandet. Prisrelaterade åtaganden 
gäller till exempel på marknaden för fasta 
förbindelser. 

Ofcom publicerade år 2001 anvisningar om 
prisreglering och kostnadskalkyler. Anvis-
ningarna är inte juridiskt bindande, vilket in-
nebär att Ofcom vid behov kan avvika från 
dem. I anvisningarna är tjänsterna indelade i 
fyra klasser: 1) konkurrensutsatta tjänster, 2) 
nya tjänster, 3) potentiellt konkurrensutsatta 
tjänster och 4) icke-konkurrensutsatta tjäns-
ter. Klasserna 1 och 2 är inte utsatta för pris-
reglering. Enligt anvisningarna ska tjänster i 
klasserna 3 och 4 regleras enligt en s.k. pris-
korgsmodell, vilket innebär att den genom-

snittliga prisförändringen i fråga om priskor-
gen för reglerade produkter ska motsvara ett 
visst procenttal (RPI +/-X %). I anvisningar-
na konstateras dessutom att ett pris i allmän-
het inte anses begränsa konkurrensen om det 
motsvarar högst totalkostnaderna för produk-
tion av tjänsten och minst tilläggskostnader-
na för produktionen. Ofcom använder också 
andra prisregleringsmetoder än den i anvis-
ningen nämnda RPI +/-X-modellen. 

Ofcoms övervakning av prissättningen är 
huvudsakligen inriktad på SMP-företagens 
nuvarande och framtida priser. Ofcom har 
dock befogenhet att retroaktivt undersöka 
också SMP-företags tidigare prissättning och 
vid behov ta ställning till den, antingen på 
grund av klagomål eller på eget initiativ. 

Ofcom ålägger och bestämmer prissätt-
ningsskyldigheter i SMP-besluten marknads-
relaterat och vid behov produktrelaterat.  

Pristak (network charge controls, NCC) är 
en av de prisregleringsmetoder som Ofcom 
använder. Med ett pristak kan det säkerställas 
att SMP-företag inte tar ut oskäligt höga pri-
ser. Ofcom använder i regeln den ovan 
nämnda RPI +/-X -modellen när den faststäl-
ler pristak. 

Ofcom fastställer RPI +/-X -pristak för en 
på förhand bestämd period, i regel för fyra år 
åt gången. Detta innebär att BT får incita-
ment att effektivisera sin verksamhet, efter-
som BT får behålla de vinster som bolaget 
uppnår genom att sänka sina kostnader under 
den målsatta nivån.  

Ofcoms kostnadsorienterade prissättnings-
skyldigheter innebär att de avgifter som 
SMP-företag tar ut på ett rimligt sätt ska här-
ledas från kostnaderna för produktion av 
tjänsten. Kostnaderna beräknas enligt en 
framåtriktad, långsiktig modell som beaktar 
extra kostnader. Prissättningen får inkludera 
ett skäligt tillägg för allmänna kostnader 
samt en skälig avkastning på bundet kapital. 

Enligt de anvisningar som Ofcom publice-
rade 2001 ska det kostnadsorienterade priset 
ligga mellan LRIC-kostnaderna för produk-
tion av tjänsten och de fristående kostnaderna 
(stand alone cost, SAC). Ett SMP-företag kan 
fritt sätta sitt pris mellan dessa kostnadsnivå-
er.  

I ett beslut om marknaden för tillträde till 
det fasta nätet har Ofcom uttryckligen kon-
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staterat att ett kostnadsorienterat pris är ett 
pris som har bestämts med metoden LRIC+. 
Såsom kostnader för reglerade produkter ska 
i denna modell beaktas också en skälig andel 
av de gemensamma kostnaderna. Den skäliga 
avkastningen på kapitalet enligt LRIC-
modellen ska bestämmas enligt WACC-
modellen (Weighted Average Cost of Capi-
tal). 

Ofcom tillämpar LRIC-prissättning också 
på prissättningen av de största nationella mo-
biloperatörernas samtalsterminering. Den ti-
digare tillämpade LRIC-modellen innehöll en 
andel som utgjordes av nätoperatörens all-
männa kostnader. I mars 2011 ändrade Of-
com grunderna för bestämmande av priserna 
och började på mobilmarknaden i enlighet 
med kommissionens rekommendation till-
lämpa pure LRIC-modellen. Ofcom har för 
samtalsterminering fastställt årliga, succes-
sivt sjunkande högsta priser så att den regle-
rade prisnivån når pure LRIC-kostnadsnivån 
år 2015.  

På marknaden för samtalsterminering både 
i det fasta och i det mobila nätet har mindre 
SMP-operatörer ålagts skyldighet att prissätta 
samtalstermineringen så att priserna är rättvi-
sa och skäliga (fair and reasonable). Ofcom 
anser att skyldigheten står i rätt proportion 
till de ifrågavarande företagens storlek, verk-
samhetsvolym och disponibla resurser. 
 
 

I Danmark regleras marknaden för tele-
kommunikation i lagen om elektroniska 
kommunikationsnät och tjänster (Lov om 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester, lov nr 169 af 03/03/2011). Lagen 
trädde i kraft 25.5.52011.  

Som nationell regleringsmyndighet verkar 
från och med 1.1.2012 ett verket Erhvervss-
tyrelsen, (ERST) under ministeriet för eko-
nomi och tillväxt. Till verket har överförts 
den tidigare telemyndighetens IT- og telesty-
relsens uppgifter. Enligt den nya telelagen 
har ERST befogenhet att bestämma vilka till-
synsmetoder som ska användas i samband 
med SMP-företagens prisreglering. ERST 
analyserar också marknaden regelbundet och 
ålägger SMP-företagen skyldigheter. 

I lagens 46 § föreskrivs om de prissätt-
ningsskyldigheter som ska åläggas SMP-

företag. Enligt lagen kan ett SMP-företag 
åläggas prissättningsskyldighet om företaget 
på grund av bristfällig konkurrens tar ut 
överstora priser eller tillämpar prispress till 
skada för slutanvändarna. När en prissätt-
ningsskyldighet åläggs måste de investering-
ar som SMP-företaget gjort tas i beaktande. 
Vidare måste en skälig avkastning på rele-
vant investerat kapital tillåtas, med beaktande 
av den risk som är förenad med investering-
en. Vid bedömningen av de risker som är 
förenade med nya nätinvesteringar är det skäl 
att beakta den risknivå som gäller då inve-
steringen görs. När prissättningsskyldigheter 
åläggs måste det säkerställas att den prissätt-
ningsskyldighet som används främjar effek-
tiviteten, skapar varaktig konkurrens och 
gynnar konsumenterna. 

I den tidigare lagstiftningen ingick en ut-
tömmande uppräkning av prisregleringsme-
toderna på lagnivå. Enligt den gamla telela-
gen som upphävdes år 2011 kunde på gros-
sistmarknaden tillämpas någon av de i lagen 
nämnda fyra prissättningsmodellerna: model-
len som var baserad på historiska kostnader, 
modellen som var baserad på bästa praxis 
(best practice), modellen som var baserad på 
slutanvändarpriser (retail minus) eller LRA-
IC-modellen (Long Run Average Incremen-
tal Cost). Det har inte varit möjligt att tilläm-
pa LRAIC-modellen på slutanvändarmark-
naden men i övrigt har de prissättningsmeto-
der som använts motsvarat regleringen på 
grossistmarknaden.  

I den nya lagen nämns inte längre de pris-
sättningsmetoder som används vid SMP-
regleringen. Enligt lagens förarbeten har syf-
tet med reformen varit att göra prisreglering-
en flexiblare och göra det möjligt att använda 
nya regleringsmetoder eller kombinationer av 
olika metoder. Vid regleringen ska emellertid 
i princip tillämpas samma metoder som un-
der den tidigare lagens giltighetstid. Enligt 
den nya lagens 46.8 § har ERST befogenhet 
att utfärda närmare föreskrifter om prissätt-
ningsskyldigheter samt om utformningen, 
tillämpningen och uppdateringen av skyldig-
heterna. ERST kan för det första utfärda fö-
reskrifter om när och i vilken utsträckning 
aktörerna inom området ska höras under be-
redningen av prisregleringen. ERST har ut-
färdad föreskrifter om prissättningsförfaran-
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dena (Bekendtgørelse om priskontrolmetoder 
BEK nr 385). Föreskrifterna trädde i kraft 
den 25 maj 2011. Enligt föreskrifterna kan 
ERST använda en eller flera av de fyra me-
toder för övervakning av prissättningen som 
närmare anges i föreskrifterna. De metoder 
som nämns i föreskrifterna är LRAIC, meto-
den som är baserad på historiska kostnader, 
metoden som är baserad på minimipris samt 
en skälig prissättning. 

ERST har publicerat noggranna beskriv-
ningar av de LRAIC-prissättningsmodeller 
som verket använder i fråga om det mobila 
och det fasta nätet. ERST har dessutom pub-
licerat en modell för övervakning av före-
komsten av prispress. 

ERST har befogenhet att också retroaktivt 
ingripa i SMP-företags prissättning. ERST 
kan undersöka SMP-företags tidigare tilläm-
pade priser och avgöra om de är lagliga. Be-
slut om retroaktiv prissättning kan ha bety-
delse för konkurrerande teleföretag bl.a. då 
de vänder sig till allmänna domstolar för att 
få skadestånd för lagstridig prissättning. 

ERST har befogenhet att för varje reglerad 
marknad välja den prissättningsmetod som 
bäst lämpar sig för att avhjälpa konstaterade 
konkurrensproblem. Prissättningsskyldighe-
ter åläggs genom SMP-beslut. I Danmark 
finns det endast ett SMP-företag på nästan 
alla reglerade marknader, dvs TDC A/S, vil-
ket innebär att prisregleringen huvudsakligen 
gäller endast ett företag. På marknaden för 
samtalsterminering i mobila nät gäller prisre-
gleringen dock samtliga nätföretag. På mark-
naden för samtalsterminering i fasta nät är 
det för närvarande endast TDC som är före-
mål för prisreglering. 

ERST syftar till att i mån av möjlighet i 
samband med regleringen av grossistmark-
naden använda enhetliga metoder på alla re-
glerade marknader. ERST anser att det på 
detta sätt är möjligt att garantera enhetlig 
prissättning i hela värdekedjan och att säker-
ställa likvärdiga incitament både när det gäll-
er nätkonkurrensen och när det gäller tjänste-
konkurrensen. ERST använder huvudsakli-
gen LRAIC-modellen för prisreglering, men 
prissättningsskyldigheterna varierar i någon 
mån både marknadsvis och produktvis. En 
prissättning som är baserad på historiska 
kostnader tillämpas huvudsakligen endast på 

produkter som på grund av deras ringa bety-
delse eller av någon annan orsak inte har ta-
gits med i LRAIC-modellen. 
 
Sammanfattning 
 

Författningsnivån när det gäller prisre-
gleringen varierar i stor utsträckning från 
land till land. I Storbritannien och Danmark 
är regleringen på lagnivå mycket öppen och 
generell. Regleringsmyndigheterna har getts 
omfattande befogenheter att välja den re-
gleringsmetod som de anser vara bäst lämpad 
i det enskilda fallet. Storbritanniens re-
gleringsmyndighet Ofcom har gett endast ett 
fåtal allmänna anvisningar om de modeller 
för prisreglering som myndigheten tillämpar. 
Däremot preciserar Ofcom de metoder som 
tillämpas i samband med prisregleringen och 
detaljerna i metoderna i de beslut om bety-
dande marknadsinflytande (SMP) som gäller 
respektive marknad. I Danmark fastställs 
prisregleringsmetoderna i regleringsmyndig-
hetens föreskrifter. I Sverige beskrivs re-
gleringsmetoderna huvudsakligen på lagnivå 
medan regleringsmyndighetens befogenhet 
gäller endast den detaljerade tillämpningen 
av respektive prisregleringsmetod.  

De tyngsta prisregleringsskyldigheterna i 
alla de länder som undersökningen omfattar 
har ålagts det största riksomfattande SMP-
företaget. Vid reglering av mindre teleföretag 
används ofta metoder som är lättare, både 
från regleringsmyndighetens och från telefö-
retagets synpunkt. Exempelvis prissättningen 
av samtalsterminering är både i Storbritanni-
en och i Sverige bunden till det största SMP-
företagets reglerade priser. Om mindre tele-
företags priser regleras enligt LRIC-
modellen, är denna modell gemensam för 
hela marknaden. I inget av de länder som un-
dersökningen omfattar används flera parallel-
la LRIC-modeller för enskilda teleföretag.  

Modellen CCA FAC som i stor utsträck-
ning används av Ofcom och är baserad på 
nettoåteranskaffningsvärdet i fråga om vissa 
totalkostnader, är den prisregleringsmetod 
som för närvarande används i Finland. Of-
coms modell är inte strikt bunden till av-
skrivningstider. Exempelvis i fråga om till-
träde till accessnät är modellen baserad på en 
s.k. kontinuerligt uppdaterad nätmodell där 
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avskrivningskostnaderna bestäms på basis av 
nätkomponenternas faktiska användningstid. 

LRIC-prissättning tillämpas i någon form i 
samtliga länder som undersökningen omfat-
tar, oftast vid prissättning av samtalstermine-
ring. LRIC-modellerna är omfattande och 
komplicerade och de har i allmänhet helt el-
ler delvis utvecklats av konsulter. Modellerna 
uppdateras och preciseras regelbundet. En 
förutsättning för tillämpning av LRIC är att 
myndigheten kan förutse utvecklingen på 
marknaden, eftersom flera av de parametrar 
som modellerna bygger på avser bl.a. utveck-
lingen av kommande års trafikvolymer och 
efterfrågan på produkter. 

Vid beräkning av nättillgångarnas långsik-
tiga värde används vanligen nuvärdet. De 
LRIC-modeller som är i användning och 
även Ofcoms kostnadsmodell CCA FAC är 
baserade på nättillgångarnas nuvärde. Re-
gleringsmyndigheterna anser att en reglering 
som baserar sig på nuvärden bäst anger pris-
nivån på konkurrensutsatta marknader och 
skapar incitament för både SMP-företags och 
deras konkurrenters nätinvesteringar. 

I Sverige och Danmark används en prisre-
gleringsmetod som är baserad på historiska 
kostnader. Den på historiska kostnader base-
rade metoden används för reglering av pro-
dukter som inte är anpassade till LRIC-
kostnadsmodellen, antingen på grund av de-
ras ringa betydelse eller på grund av att de 
inte i övrigt har egenskaper som lämpar sig 
för LRIC-modellering. Dessutom har man i 
Sverige ansett att en regleringsmodell som är 
baserad på historiska kostnader är motiverad 
på marknaden för televisions- och radiotjäns-
ter, eftersom det enligt PTS sannolikt inte 
kommer att byggas konkurrerande nät på 
denna marknad. 

I alla de länder som omfattas av undersök-
ningen ingår i det reglerade priset en rimlig 
avkastning på investerat kapital. I samtliga 
länder används samma metod för att definie-
ra vad som avses med rimlig avkastning. Av-
kastningsprocenten fastställs enligt WACC- 
och CAPM-modellerna, både när det gäller 
LRIC-modellerna och andra kostnadsbasera-
de prissättningsmodeller. 

Priserna på de viktigaste reglerade gros-
sistprodukterna fastställs i praktiken på för-
hand i Tyskland, Danmark och Storbritanni-

en. De reglerade priserna fastställs årligen el-
ler för en längre på förhand bestämd period, 
högst fyra år. Vanligen fastställs priserna i 
euro. På vissa marknader, i synnerhet när det 
är fråga om samtalsterminering, används 
gradvis sjunkande prisnivåer. Prisnivåer an-
vänds allmänt i synnerhet då regleringsmyn-
digheten ändrar prissättningsmodellen, ex-
empelvis gör ändringar i en LRIC-modell. 
Ofcom använder vid förhandsreglering av 
priser en RPI +/-X -prissättning som är bun-
den till index och effektiviseringsmål. I Sve-
rige bestäms SMP-företags prissättning inte 
på förhand. PTS beräknar årligen kostnader-
na för produkter som är reglerade enligt 
LRIC-modellen, men prissättningen är på 
SMP-företagets ansvar och företaget kan sät-
ta priserna inom vissa marginaler. 

I Storbritannien har Ofcom lagstadgad 
skyldighet att i samband med prissättnings-
skyldigheten också bedöma konsekvenserna 
av regleringen. Ofcom ska utreda hur olika 
prissättningsalternativ påverkar marknadsak-
törerna och bedöma vilket alternativ som i ett 
helhetsperspektiv är bäst och har minst skad-
liga biverkningar. Motsvarande bedömning 
av regleringens konsekvenser ingår också i 
Sveriges PTS:s SMP-beslut. 

Regleringsmyndigheterna i både Storbri-
tannien och i Tyskland har en särskild lag-
stadgad skyldighet att främja en enhetlig 
prisreglering. Också i Danmark och Sverige 
har regleringsmyndigheterna anfört re-
gleringens enhetlighet som motivering för 
prisregleringsskyldigheter som de ålagt. 

Både i Danmark och i Tyskland ger re-
gleringsmyndigheterna noga akt på att re-
gleringen inte leder till prispress. I Danmark 
har ERST utvecklat en speciell beräknings-
modell för analys av eventuell prispress. Då 
regleringsmyndigheten på eget initiativ beak-
tar prispress minskar risken för att reglering-
en snedvrider konkurrensen. Prispress har vi-
sat sig vara ett betydande konkurrensproblem 
i synnerhet på bredbandsmarknaden. Både 
prissättningens nivå och den omständigheten 
att regleringsmyndigheten har ålagts att ge 
akt på prispressen möjliggör en helhetsbe-
dömning, vilket innebär att man bättre kan 
överblicka hela leveranskedjan. Då kan man i 
större utsträckning i fråga om prisregleringen 
av grossistprodukter beaktar också reglering-
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ens effekter på detaljistmarknaden, samt kon-
sumenternas och användarnas synpunkter. 
 
Tryggande av kontinuiteten 
 

Kommunikationsministeriet lät hösten 
2012 göra en jämförande utredning av hur 
regleringen av elektronisk kommunikation 
och tryggandet av tjänsternas kontinuitet är 
ordnad i åtta europeiska länder. Undersök-
ningen omfattade Sverige, Danmark, Norge, 
Estland, Tyskland, Storbritannien, Holland 
och Spanien. Utredningen tillhandahålls av 
kommunikationsministeriet.  

I utredningen behandlas de viktigaste för-
fattningarna och deras uppbyggnad för de 
nämnda ländernas vidkommande. Avsikten 
är att utreda olika aktörers rättigheter och 
skyldigheter när det gäller att förebygga stör-
ningar och kränkningar av informationssä-
kerheten samt att reagera på störningar. 
Dessutom granskas teleoperatörernas skyl-
digheter när det gäller beredskap för undan-
tagsförhållanden och störningssituationer ge-
nom planering och andra åtgärder samt ope-
ratörernas skyldigheter när det gäller att in-
formera om störningar och kränkningar av 
informationssäkerheten eller hot om stör-
ningar och kränkningar. 

I utredningen behandlas mera i detalj också 
de kvalitetskrav som ställs på nät och tjäns-
ter. Företagen är skyldiga att dokumentera 
och skydda uppgifter om informations- och 
kommunikationssystem som är kritiska med 
tanke på televerksamheten och samhällets 
säkerhet, i synnerhet uppgifter om placering 
av kablar. Dessutom behandlas eventuella 
skyldigheter som gäller beredskap att upp-
rätthålla nät och tjänster under vissa förhål-
landen, med respektive stats territorium som 
utgångspunkt. 
 
 

Enligt Sveriges lag om elektronisk kom-
munikation ska den som tillhandahåller all-
männa kommunikationsnät eller allmänt till-
gängliga elektroniska kommunikationstjäns-
ter vidta lämpliga tekniska och organisatoris-
ka åtgärder för att säkerställa att verksamhe-
ten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. 
De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att 
skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande 

av tillgänglig teknik och kostnaderna för att 
genomföra åtgärderna, är anpassade till ris-
ken för störningar och avbrott. I Sverige fö-
reskrivs det i allmänna bestämmelser på lag-
nivå om kvalitetskrav som gäller elektroniska 
kommunikationsnät och tjänster, medan PTS 
utfärdar detaljerade föreskrifter om kvalitets-
krav.  

Företagen åläggs skyldigheter och rättighe-
ter i PTS:s allmänna råd (PTSFS 2007:2) 
som inte är direkt förpliktande men represen-
terar PTS:s tolkning av vad som avses med 
en rimlig säkerhetsnivå. Enligt PTS:s all-
männa råd ska företag som tillhandahåller 
elektroniska kommunikationsnät och -
tjänster bedriva ett kontinuerligt och syste-
matiskt säkerhetsarbete, som i huvudsak bör 
vara framåtsyftande och långsiktigt samt bör 
omfatta såväl normala driftsförhållanden som 
extraordinära händelser. Enligt PTS bör ruti-
ner och handlingsplaner, resultat och bedöm-
ningar inom ramen för riskanalysen och risk-
hanteringen, samt uppföljningen av inträffa-
de avbrott och störningar dokumenteras och 
hållas uppdaterade. 

Enligt kommunikationslagen får PTS dess-
utom meddela föreskrifter om krav på lägsta 
tjänstekvalitet när det gäller företag som till-
handahåller allmänna kommunikationsnät, 
om det behövs för att förebygga förhindrad 
eller långsam trafik i nätet eller försämring 
av kvaliteten på allmänt tillgängliga elektro-
niska kommunikationstjänster. Några sådana 
krav har för närvarande inte meddelats. 

Det finns veterligen inga bestämmelser 
som gäller lagring eller skyddande av infor-
mation om telekablar. I Sverige finns det inte 
heller bestämmelser om skyldighet att i vissa 
situationer ha beredskap för upprätthållande 
av nät från Sveriges territorium. I Sverige 
gäller inga direkt bindande förpliktelser för 
användare av enskilda nät, när det gäller att 
garantera störningsfri elektronisk kommuni-
kation. För slutanvändare gäller icke-
bindande anvisningar och rekommendationer 
om internetsäkerhet på ett allmänt plan. 
 
 

I Norges lag om elektronisk kommunika-
tion (Lov om elektronisk kommunikasjon 
2003-7-4-83) föreskrivs bl.a. om kravet att 
elektroniska kommunikationsnät ska vara 
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störningsfria. Lagen ställer detaljerade krav 
på elektroniska kommunikationsnät, tjänster, 
utrustning och anläggningar, i syfte att säker-
ställa kompabiliteten mellan nät och tjänster 
samt säkerställa bl.a. nätens kvalitet och 
undvika skadliga störningar. 

I kommunikationslagen åläggs tjänsteleve-
rantörer att vidta säkerhetsåtgärder i syfte att 
skydda kommunikation i sina egna elektro-
niska nät och -tjänster. Enligt lagens förarbe-
ten innebär denna skyldighet krav som gäller 
informationssäkerheten för förmedlad kom-
munikation och information om förmedling-
en. Vid övervägandet av vilka åtgärder som 
behövs ska tjänsteleverantören beakta de bäs-
ta lösningar som förekommit på marknaden 
under alla tider samt kostnaderna för åtgär-
derna. Åtgärderna ska stå i proportion till 
eventuella risker och kostnaderna ska stå i 
rätt förhållande till den säkerhetsnivå som 
uppnåtts. 

I kommunikationslagen föreskrivs om 
tjänsteleverantörens skyldighet att tillhanda-
hålla tillräckligt säkra elektroniska kommu-
nikationsnät och -tjänster också i kris- och 
krigssituationer. Tjänsteleverantören ska 
upprätthålla den beredskap som behövs och 
vid behov prioritera helheter som är viktiga 
för kommunikationen.  

I kommunikationsförordningen (Ekom-
forskriften 2004-02-16-401) preciseras tjäns-
televerantörernas skyldigheter när det gäller 
säkerhet och beredskap. Enligt förordningen 
ska aktörerna inneha och tillhandahålla in-
formation om användarna, göra upp planer 
och vidta säkerhetsåtgärder i syfte att upp-
rätthålla den elektroniska kommunikation 
som behövs och prioritera användare som 
tilldelats från samhällets synpunkt kritiska 
uppdrag. Det är fråga om offentliga eller en-
skilda användare som en myndighet har gett 
ansvar för upprätthållande av samhällets 
funktionsförmåga i kris- och nödsituationer 
och som är kunder hos företag som tillhan-
dahåller tjänster och nät. 

I Norge finns inga uttryckliga skyldigheter 
som uteslutande gäller lägesinformation om 
kablar. I Norges lagstiftning finns inte heller 
några bestämmelser enligt vilka nät i vissa si-
tuationer ska upprätthållas från statens terri-
torium. I Norge har inte heller för enskilda 
aktörer som använder elektronisk kommuni-

kation uppställts skyldigheter i fråga om den 
elektroniska kommunikationens säkerhet.  
 
 

I Estlands viktigaste lag om elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster (Elektroo-
nilise side seadus, RT I, 3.7.2012, 15, nedan 
kommunikationslagen) föreskrivs bl.a. om 
allmänna elektroniska kommunikationsnät 
och om elektroniska kommunikationstjänster 
som ska vara allmänt tillgängliga. På kom-
munikationsnäten ställs också tekniska kvali-
tetskrav samt krav som gäller leverans av 
kommunikationstjänster.  

Teleföretagen är skyldiga att vidta tillbörli-
ga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
hantering av risker som riktas mot nätens och 
tjänsternas säkerhet och integritet. Åtgärder-
na ska stå i proportion till eventuella nödsitu-
ationer, garantera att störningar i så liten ut-
sträckning som möjligt påverkar kommuni-
kationstjänsternas och därtill anslutna näts 
integritet och säkerhet samt säkerställa tjäns-
ternas kontinuitet. 

Bestämmelser om kommunikationsnät och 
-tjänster finns dessutom i lagen om nödtill-
stånd (Hädaolukorra seadus, RT I 2009, 39, 
262; RT I, 30.12.2011, 44 nedan nödtill-
ståndslagen). Enligt nödtillståndslagen ska 
företag som tillhandahåller oundgängliga 
kommunikationstjänster utarbeta en riskut-
redning gällande tjänsternas kontinuitet och 
göra upp en plan för de oundgängliga tjäns-
ters kontinuitet som tillhandahålls av företa-
get.  

Enligt nödtillståndslagen anses en tjänste-
leverantör vara leverantör av oundgängliga 
kommunikationstjänster då tjänsterna an-
vänds av minst tusen slutanvändare. Enligt 
lagen avses med leverans av oundgängliga 
tjänster sådan prestationsförmåga för upp-
rätthållande av oundgängliga kommunika-
tionstjänster som krävs för kontinuerlig verk-
samhet samt möjlighet att efter en störning 
återuppta kontinuerliga oundgängliga tjäns-
ter.  

I Estland är planeringsarbete som gäller 
kablar offentligt, vilket innebär att informa-
tionen om kablar är dokumenterad och i prin-
cip allmänt tillgänglig. 
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Den viktigaste lagen om elektronisk kom-
munikation i Tyskland är telekommunika-
tionslagen (Telekommunikationsgesetz). La-
gen ålägger skyldigheter när det gäller före-
tag som tillhandahåller elektroniska kommu-
nikationsnät och -tjänster, men inte abonnen-
ter av elektroniska kommunikationstjänster. 

Enligt telekommunikationslagen ska tjäns-
televerantörer som tillhandahåller elektronis-
ka kommunikationstjänster vidta åtgärder 
bl.a. för att garantera telekommunikationens 
konfidentialitet. Leverantörerna av allmänna 
telekommunikationstjänster ska vidta de åt-
gärder som behövs i fråga om den tekniska 
utrustning och de lokaler som de förfogar 
över, för att undvika störningar som leder till 
allvarliga störningar i nät och tjänster och 
som innebär säkerhetsrisker för näten och 
tjänsterna. Systemen ska framför allt skyddas 
mot intrång samt mot naturkatastrofer och 
allvarliga farosituationer. Enligt telekommu-
nikationslagen ska nätoperatörerna vidta de 
åtgärder som behövs för att trygga kontinuer-
lig tillgång till telekommunikationstjänster.  

Telekommunikationslagen ålägger nätope-
ratörer samt teleföretag som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät och -tjänster 
att utse en säkerhetstjänsteman och göra upp 
en säkerhetsplan som innehåller en beskriv-
ning av de nät som ansluter sig till verksam-
heten och de tjänster som tillhandahålls, av 
sannolika säkerhetsrisker samt av tekniska 
och av andra åtgärder som har vidtagits i syf-
te att förebygga säkerhetsrisker. Säkerhets-
planen ska läggas fram för tillsynsmyndighe-
ten (Bundesnetzsagentur) som godkänner 
planen och vid behov kräver att det görs änd-
ringar i den. 

I den tyska lagstiftningen finns inga be-
stämmelser som direkt gäller privata nätkun-
ders skyldighet att delta i åtgärder för att 
trygga störningsfri och säker kommunika-
tion. I Tysklands lagstiftning finns veterligen 
inga uttryckliga bestämmelser som direkt 
förpliktar företag att med tanke på vissa situ-
ationer ha beredskap att upprätthålla nät från 
landets territorium. 
 
 

I Storbritannien regleras de elektroniska 
kommunikationsnäten och -tjänsterna i första 
hand genom kommunikationslagen (Com-

munications Act 2003). Kvalitetskraven på 
trådlösa kommunikationstjänster bestäms i 
Storbritannien i en förordning om allmän 
elektronisk kommunikation och trådlösa tele-
fonitjänster (The Electronic Communications 
and Wireless Telegraphy Regulations 2011) 
och de i förordningen nämnda kraven och li-
censavtalen. Allvarliga försummelser av kva-
litetskraven kan leda till att Ofcom återkallar 
licensen. Tjänsteleverantören är också skyl-
dig att förhindra eller minimera att slutan-
vändare påverkas negativt av störningar. 

Företag som vill komma in på kommunika-
tionsmarknaden ska utöver de krav som ställs 
i kommunikationslagen och den ovan nämn-
da förordningen uppfylla de allmänna krav 
som Ofcom ställer på dem som har rätt att 
tillhandahålla kommunikationstjänster (Ge-
neral Conditions of Entitlement, nedan Of-
coms allmänna krav). Enligt de allmänna 
kraven ska företag som tillhandahåller elek-
troniska kommunikationsnät och/eller -
tjänster vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
så långt som möjligt säkerställa att de all-
männa kommunikationstjänsterna och telefo-
nitjänsterna fungerar på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt samt att tjänsterna kan till-
handahållas i allvarliga störnings- och force 
majeure-situationer. Dessutom kräver Ofcom 
att företag som upprätthåller allmänna kom-
munikationsnät eller telefonitjänster har be-
redskap för nödsituationer genom arrange-
mang som gör det möjligt att leverera tjänster 
som behövs vid storolyckor och att snabbt 
reparera näten. 

I Storbritanniens lagstiftning finns inga be-
stämmelser om lagring eller skyddande av in-
formation i informations- och kommunika-
tionssystemen. I Storbritannien upprätthålls 
veterligen inte något allmänt register med lä-
gesinformation om kablar. Inte heller finns 
det i Storbritanniens lagstiftning några be-
stämmelser som direkt gäller skyldighet för 
användare av enskilda elektroniska kommu-
nikationstjänster att delta i säkerställandet av 
störningsfria eller säkra kommunikationer. I 
Storbritannien gäller veterligen inte heller 
skyldigheter eller pågår projekt som skulle 
innebära att leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster är skyldiga att upp-
rätthålla sina system från landets territorium. 
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I Spanien har de viktigaste bestämmelserna 

om elektroniska kommunikationsnät och -
tjänster tagits in i en telekommunikationslag 
(Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de 
Telecomunicaciones 32, 3, nedan telekom-
munikationslagen). Enligt telekommunika-
tionslagen ska nätoperatörer och tjänsteleve-
rantörer som tillhandahåller allmänna kom-
munikationsnät och -tjänster på ett ända-
målsenligt sätt hantera de säkerhetsrisker 
som är förenade med näten och tjänsterna för 
att trygga en tillräcklig säkerhetsnivå och 
undvika eller minimera eventuella störning-
ars inverkan på användarna och anslutna nät. 
I anvisningar (ITC/912/2006) som har utfär-
dats om kommunikationstjänsternas kvalitet 
åläggs tjänsteleverantörerna att ge slutanvän-
darna information om kvaliteten på tjänster-
na, med hjälp av de kvalitetsparametrar som 
nämns i anvisningarna. 

Operatörerna ska säkerställa tillgången till 
allmänna telefonitjänster i allvarliga stör-
nings- eller force majeure-situationer samt 
vidta alla åtgärder som behövs för att säker-
ställa störningsfri tillgång till nödtjänster. I 
förordning 1720/2007 om behandling av per-
sonuppgifter föreskrivs om säkerhetsåtgärder 
i samband med behandlingen. Sådana åtgär-
der är bl.a. upprättande av säkerhetsdoku-
ment och vidtagande av säkerhetsåtgärder 
som avses i dokumentet.  

I Spanien förs veterligen inget allmänt re-
gister över lägesinformation om kablar. I 
Spanien gäller veterligen inte heller några 
förpliktelser som innebär att leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster är skyl-
diga att ha beredskap för upprätthållande av 
sina system från landets territorium. Enligt 
telekommunikationslagen ska emellertid nät, 
tjänster, utrustning och anläggningar som är 
nödvändiga för landets försvar i vissa situa-
tioner erbjudas till staten för användning. På 
användningen tillämpas då särskilda be-
stämmelser.  
 
 

Hollands viktigaste bestämmelser om elek-
troniska kommunikationsnät finns i en lag 
om kommunikationstjänster (Wet van 19 ok-
tober 1998, Telecommunicatiewet, nedan te-
lekommunikationslagen). I telekommunika-

tionslagen föreskrivs bl.a. om nätens och 
tjänsternas kvalitet samt om verksamhetens 
kontinuitet. Enligt lagen ska tjänsteleverantö-
rer vidta de tekniska och organisatoriska åt-
gärder som behövs för hantering av risker 
som ansluter sig till nätens och tjänsternas 
säkerhet och integritet. Dessutom förutsätts 
att tjänster ska kunna tillhandahållas också 
under exceptionella förhållanden, exempelvis 
i krigs- och krissituationer. 

Teleföretagen åläggs att vidta åtgärder för 
att förhindra störningar och kränkningar av 
informationssäkerheten. Innebörden av dessa 
åtgärder varierar beroende på aktören. I bör-
jan av 2013 trädde ett ministeriebeslut om 
verksamhetens kontinuitet (Besluit Continui-
teit) i kraft. I beslutet anges närmare vilka 
säkerhetsåtgärder som kommer i fråga. Ett 
minimikrav är att verksamheten ska fortsätta 
utan avbrott. Teleföretagen ska vidta de åt-
gärder som behövs för att säkerställa till-
gången på allmänna telefonitjänster och all-
männa elektroniska kommunikationsnät i 
händelse av tekniska störningar eller omfat-
tande störningssituationer. I sådana fall ska 
förpliktelserna uppfyllas utan hänsyn till 
kostnaderna. 

Enligt telekommunikationslagen ska telefö-
retagen ha beredskap för undantagssituatio-
ner och störningar och vid behov när som 
helst kunna vidta nödvändiga åtgärder. Före-
tagen ska också ha en uppdaterad kontinui-
tetsplan. I planen ska nämnas en person som 
ansvarar för nätens och tjänsternas kontinui-
tet och som ska rapportera om kränkningar 
av säkerheten eller integriteten. Personen i 
fråga ska också fungera som kontaktperson 
då myndigheten ber om information eller un-
dersöker om kontinuitetsplanen har iaktta-
gits. Radiokommunikationsmyndigheten får 
vid behov granska planen. 

Teleföretagen är skyldiga att upprätta och 
följa kontinuitetsplanen. De ska varje år göra 
ett sammandrag och bedöma säkerhetsrisker-
na samt nätens och tjänsternas integritet. Re-
sultaten ska behandlas i kontinuitetsplanen. I 
kontinuitetsplanen ska dessutom nämnas vil-
ka åtgärder som i undantagssituationer ska 
vidtas för att trygga tjänsternas och nätens 
kontinuitet. 

I Holland får information om kablar lämnas 
ut endast i samband med grävarbeten. I ex-
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ceptionella situationer kan ministern med 
stöd av telekommunikationslagen utfärda fö-
reskrifter om upprätthållande och användning 
av nät i syfte att trygga tillgången till allmän-
na nät och tjänster. 
 
 

I Danmark regleras de elektroniska kom-
munikationsnäten genom lag och ministeri-
ernas föreskrifter på lagnivå. De viktigaste 
bestämmelserna om elektroniska kommuni-
kationsnät och -tjänster finns i lagen om 
elektroniska kommunikationsnät och -
tjänster (Lov om elektroniske kommunika-
tionsnet og -tjenester 169/2011, nedan telela-
gen). Enligt de föreskrifter (445/2011) som 
utfärdats om dataskydd för elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster ska en 
tjänsteleverantör som äger ett kommunika-
tionsnät ständigt ha en reservplan för bered-
skap och åtgärder i nödsituationer. 

I Danmark är företagen inte uttryckligen i 
lag ålagda att dokumentera eller skydda så-
dan information om data- eller kommunika-
tionssystem som är kritisk med tanke på tele-
verksamheten eller samhällets säkerhet, men 
en sådan förpliktelse kan anses ingå i skyl-
digheten att skydda informationen i de elek-
troniska kommunikationsnäten och -
tjänsterna samt att upprätthålla beredskap. 
Nätoperatörerna och tjänsteleverantörerna 
ska sålunda i samband med planeringen och 
verksamheten vidta nödvändiga tekniska och 
organisatoriska åtgärder i syfte att hantera de 
risker som är förenade med kommunika-
tionsnätens och -tjänsternas informationssä-
kerhet. På motsvarande sätt kan det anses att 
den allmänna bestämmelsen om informa-
tionssäkerhet kan tillämpas på de elektronis-
ka kommunikationssystemen och -näten.  

Bostads-, stads- och landsbygdsministeriet 
(Ministeriet for by-, bolig och landdistrikter) 
för ett register med information om underjor-
diska kablar. Alla som professionellt utför 
grävarbeten har tillgång till detta register.  

I Danmarks lagstiftning finns inga be-
stämmelser om beredskap för att i vissa si-
tuationer upprätthålla nät eller tjänster från 
statens territorium eller bestämmelser som 
skulle ålägga användare eller abonnenter att 
se till att nätutrustning, interna nät och andra 
system är ofarliga och informationssäkra.  

 
2.2.2 EU:s lagstiftning 

Bestämmelser om kommunikationsmark-
naden finns i fem direktiv om elektronisk 
kommunikation, som alla antogs den 14 feb-
ruari 2002 och har publicerats i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning den 24 
april 2002. 

Dessa direktiv är Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemen-
samt regelverk för elektroniska kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster (nedan 
ramdirektivet), Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2002/19/EG om tillträde till och 
samtrafik mellan elektroniska kommunika-
tionsnät och tillhörande faciliteter (nedan till-
trädesdirektivet), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/20/EG om auktorisation 
för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (nedan auktorisa-
tionsdirektivet), Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2002/22/EG om samhällsomfat-
tande tjänster och användares rättigheter av-
seende elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (nedan direktivet om 
samhällsomfattande tjänster) samt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG 
om behandling av personuppgifter om integ-
ritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation (nedan direktivet om integri-
tet och elektronisk kommunikation).  

Europaparlamentet och rådet antog den 20 
november 1998 direktivet 98/84/EG om det 
rättsliga skyddet för tjänster som bygger på 
eller utgörs av villkorad tillgång (direktivet 
om villkorad tillgång).  

De ovan nämnda direktiven om elektronisk 
kommunikation har senare uppdaterats och 
ändrats genom två direktiv. Det ena är Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2009/140/EG om ändring av direktiv 
2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om 
tillträde till och samtrafik mellan elektronis-
ka kommunikationsnät och tillhörande facili-
teter och direktiv 2002/20/EG om auktorisa-
tion för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Det andra ändrings-
direktivet som också antogs den 25 novem-
ber 2009 är Europaparlamentets och rådets 
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direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG 
om samhällsomfattande tjänster och använ-
dares rättigheter avseende elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationsnät, 
direktiv 2002/58/EG om behandling av per-
sonuppgifter och integritetsskydd inom sek-
torn för elektronisk kommunikation och för-
ordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 

Båda direktiven har den 18 december 2009 
publicerats i Europeiska gemenskapernas of-
ficiella tidning och implementerats i den na-
tionella lagstiftningen den 25 maj 2011.  

Utöver dessa fem direktiv om elektronisk 
kommunikation har den föreslagna lagen 
samband med fyra andra direktiv. Dessa är 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/24/EG om lagring av uppgifter som ge-
nererats eller behandlats i samband med till-
handahållande av allmänt tillgängliga elek-
troniska kommunikationstjänster eller all-
männa kommunikationsnät och om ändring 
av direktiv 2002/58/EG (nedan direktivet om 
lagring av identifieringsinformation), Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU om samordning av vissa be-
stämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhanda-
hållande av audiovisuella medietjänster (ned-
an direktivet om audiovisuella medietjäns-
ter), Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på in-
formationssamhällets tjänster, särskilt elek-
tronisk handel, på den inre marknaden (ned-
an direktivet om elektronisk handel) samt Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
98/84/EG om det rättsliga skyddet för tjäns-
ter som bygger på eller utgörs av villkorad 
tillgång (nedan direktivet om villkorad till-
gång). 

Dessutom har Europeiska kommissionen 
antagit två förordningsförslag som senare 
kan få betydelse för den föreslagna lagens 
innehåll. Dessa är förslaget till Europaparla-
mentets och rådets förordning om skydd för 
enskilda personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter COM(2012) 11 final 
(nedan allmänna uppgiftsskyddsförordning-
en) och förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa 

en hög gemensam nivå av nät- och informa-
tionssäkerhet i hela unionen COM(2013) 48 
final (nedan nät- och informationssäkerhets-
direktivet). 

I detta kapitel redogörs i korthet för de 
ovan nämnda direktiven, direktivförslagen 
och förordningsförslagen.  
 
Ramdirektivet 
 

Avsikten med ramdirektivet som antogs år 
2002 var att skapa ett enhetligt regleringssy-
stem för elektroniska kommunikationstjäns-
ter och -nät samt därtill anslutna funktioner 
och tjänster inom Europeiska unionen. Det 
centrala syftet med ramdirektivet var att för-
tydliga de nationella regleringsmyndigheter-
nas, exempelvis Kommunikationsverkets 
ställning genom att föreskriva om principer-
na för deras verksamhet samt om reglerings-
myndigheternas målsättningar och uppgifter.  

I och med ramdirektivet har det skapats en 
ram för regleringsmyndigheternas ingripande 
i störningar på marknaden för elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. Utgångs-
punkten är den att regleringsmyndigheterna 
inte ska ingripa i marknadens funktion. De 
särskilda skyldigheter som åläggs företagen 
är baserade på störningar som konstaterats 
genom marknadsanalyser.  

Avsikten med de ändringar som år 2009 
gjordes i ramdirektivet var bl.a. att åstad-
komma en bättre samordning av europeisk 
regleringspraxis genom mera detaljerade 
procedurbestämmelser som innebär att den 
nationella regleringsmyndighetens beslutsfat-
tande sker efter att yttranden inhämtats från 
kommissionen och andra medlemsstaters re-
gleringsmyndigheter samt från en helt ny ak-
tör, dvs. från Organet för europeiska re-
gleringsmyndigheter för telekommunikatio-
ner. 

Direktivet är en åtgärd som syftar till total-
harmonisering, vilket innebär att teleföretag 
inte får åläggas längre gående skyldigheter i 
den nationella lagstiftningen. 
 
Auktorisationsdirektivet 
 

Syftet med auktorisationsdirektivet är att 
skapa förutsättningar för en inre marknad för 
elektroniska kommunikationsnät och -
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tjänster genom harmonisering och förenkling 
av de allmänna villkor som gäller auktorisa-
tion för sådana nät och tjänster. Systemet för 
utfärdande av auktorisationer för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster bör, genom en så långt gående har-
monisering som möjligt, vara så lite betung-
ande som möjligt, för att stimulera framväx-
ten av nya elektroniska kommunikations-
tjänster och alleuropeiska kommunikations-
nät och kommunikationstjänster och för att 
tjänsteleverantörer och konsumenter ska 
kunna dra nytta av de stordriftsfördelar som 
en inre marknad innebär. 

Direktivet är en åtgärd som syftar till total-
harmonisering, vilket innebär att teleföreta-
gen i den nationella lagstiftningen inte får 
åläggas längre gående skyldigheter. 

I de ändringar som gjorts i auktorisations-
direktivet understryks ytterligare principen 
om tjänste- och teknikneutralitet. Ett viktigt 
syfte med reformen är att främja och säker-
ställa en effektiv användning av radiofre-
kvenser. 
 
Tillträdesdirektivet 
 

Syftet med tillträdesdirektivet är att harmo-
nisera det sätt på vilket medlemsstaterna re-
glerar marknaden mellan leverantörer av 
elektroniska kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster. Tillträdesdirektivets be-
stämmelser ska tillämpas på elektroniska 
kommunikationsnät på sådana marknader för 
produkter och tjänster som definieras i ram-
direktivet, för att marknadsproblem som kon-
staterats mellan leverantörer av tillträde och 
samtrafik ska kunna lösas. 

Bestämmelserna gäller bl.a. tillträde till 
kommunikationsnät, med andra ord i vilka si-
tuationer och på vilka grunder teleföretagen 
är skyldiga att ge konkurrerande företag till-
träde till sin egendom. Syftet med tillträdes-
direktivet är att garantera företagen en i rätts-
ligt hänseende stabil verksamhetsmiljö ge-
nom att definiera deras centrala rättigheter 
och skyldigheter. Enligt tillträdesdirektivets 
motivering (2) ska tjänster varigenom inne-
håll så som saluföring av ett utbud av ljud- 
eller tv-sändningsinnehåll tillhandahålls inte 
omfattas av det gemensamma regelverket för 

elektroniska kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster. 

Direktivet är en åtgärd som syftar till total-
harmonisering, vilket innebär att teleföreta-
gen i den nationella lagstiftningen inte får 
åläggas längre gående skyldigheter. 
 
Direktivet om samhällsomfattande tjänster 
 

Syftet med direktivet om samhällsomfat-
tande tjänster är att i första hand genom ef-
fektiv konkurrens säkerställa att det finns 
allmänt tillgängliga elektroniska kommuni-
kationstjänster av god kvalitet. För den hän-
delse att konkurrensen inte räcker för att på 
ett tillfredsställande sätt säkerställa alla an-
vändares behov, föreskrivs i direktivet om 
tillhandahållande av s.k. samhällsomfattande 
tjänster och om täckande av kostnaderna för 
sådana. 

Med samhällsomfattande tjänster avses i 
direktivet detsamma som över huvudtaget 
med oundgängliga tjänster. Med begreppet 
hänvisas sålunda till el- och vattenförsörjning 
samt till bankernas bastjänster som i dagens 
samhälle är oundgängliga för konsumenterna 
samt för företagen och organisationerna. En-
ligt direktivet ska kommunikationstjänster 
som är av typen samhällsomfattande tjänster, 
tillhandahållas konsumenterna, företagen och 
organisationerna till ett skäligt pris. 

Direktivet innehåller utöver bestämmelser 
om samhällsomfattande tjänster också be-
stämmelser om de centrala rättigheter som 
tillkommer användare och konsumenter av 
elektroniska kommunikationstjänster. I direk-
tivets motivering (45) konstateras att tjänster 
genom vilka innehåll så som saluföring av ett 
utbud av ljud- eller tv-sändningsinnehåll inte 
omfattas av det gemensamma regelverket för 
elektroniska kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster. Vidare konstateras det 
att direktivet inte påverkar åtgärder som vid-
tas på nationell nivå och i överensstämmelse 
med gemenskapslagstiftningen med avseende 
på sådana tjänster. 

Direktivet är en åtgärd som syftar till total-
harmonisering, vilket innebär att teleföreta-
gen i den nationella lagstiftningen inte får 
åläggas längre gående skyldigheter, med un-
dantag för sådana som har samband med 
konsumentskydd. I direktivet föreskrivs ut-
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tryckligen att direktivet inte ska påverka 
andra gemenskapsregler om konsument-
skydd, särskilt direktiven 93/13/EG och 
97/7/EG, och nationella regler i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.  
 
Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation 
 

Avsikten med direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation är att komplette-
ra Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter (nedan personuppgiftsdirektivet) till 
den del som det är fråga om kommunika-
tionsområdet. Direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation syftar till att 
skydda fysiska personers integritet och kon-
fidentialiteten vid kommunikation, men ock-
så juridiska personers ställning beaktas.  

Direktivet syftar dels till att nya och mång-
sidiga tjänster som är baserade på modern 
kommunikationsteknik smidigt ska kunna tas 
i bruk och dels ska direktivet trygga de 
grundläggande rättigheterna till konfidentiell 
kommunikation och personlig frihet. 

Direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation ändrades den 25 november 
2009 genom Europaparlamentets och rådets 
ovan redan nämnda direktiv 2009/136/EG 
om ändring av direktiv 2002/22/EG om sam-
hällsomfattande tjänster och användares rät-
tigheter avseende elektroniska kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster, direk-
tiv 2002/58/EG om behandling av person-
uppgifter och integritetsskydd inom sektorn 
för elektronisk kommunikation och förord-
ning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mel-
lan de nationella tillsynsmyndigheter som 
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen. 

Direktivet publicerades den 18 december 
2009 i Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning och implementerades i den nationella 
lagstiftningen genom en ändring av lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
Ändringen trädde i kraft den 25 maj 2011.  
 
Direktivet om lagring av identifikationsin-
formation 
 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/24/EG om lagring av identifieringsupp-
gifter, som antogs i mars 2006, åläggs telefö-
retag att lagra vissa uppgifter som är nöd-
vändiga för att kunna identifiera alla abon-
nenter och användare som utövar kommuni-
kation. Uppgifterna ska lagras under en peri-
od av minst sex månader och högst två år. 
Lagringstiden kan inom dessa tidsgränser 
anges närmare nationellt.  

Syftet med lagringen är att säkerställa att 
uppgifterna finns i teleföretagens besittning 
tillräckligt länge, för polisens behov. Myn-
digheternas rätt att få information bestäms i 
dessa fall separat, i enlighet med gällande na-
tionella bestämmelser. 
 
Direktivet om audiovisuella medietjänster 
 

Utbudet av televisionssändningar och be-
ställ-tv-tjänster harmoniserades inom EU år 
1989 genom det tidigare televisionsdirekti-
vet. Regleringen av televisionsverksamhet 
och beställ-tv-tjänster kodifierades inom uni-
onen genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställs i medlemsstater-
nas lagar och andra författningar om tillhan-
dahållande av audiovisuella medietjänster, 
nedan direktivet om audiovisuella medie-
tjänster. Regleringen av programkoncessio-
ner för tv-verksamhet är av rent nationell ka-
raktär. 
 
Direktivet om villkorad tillgång 
 

Avsikten med direktivet om villkorad till-
gång är i första hand att påverka kommersiell 
verksamhet som rör olaglig avkodningsut-
rustning. I samband med detta avlät reger-
ingen hösten 2012 till riksdagen en proposi-
tion med förslag till godkännande av Europa-
rådets konvention om villkorad tillgång och 
till lag om sättande i kraft av de bestämmel-
ser i konventionen som hör till området för 
lagstiftningen. Lagen trädde i kraft den 1 sep-
tember 2013 (388/2013). 
 
Direktivet om elektronisk handel 
 

Direktivet om elektronisk handel gäller 
tillhandahållande av informationssamhällets 
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tjänster samt ingående av avtal på elektronisk 
väg. Med informationssamhällets tjänster av-
ses alla tjänster som normalt utförs mot er-
sättning, på distans, med hjälp av utrustning 
för elektronisk behandling och lagring av in-
formation, och på individuell begäran av en 
tjänstemottagare.  

Syftet med direktivet är att säkerställa en 
gynnsam miljö för den växande elektroniska 
handeln. Trots att utvecklingen av den inre 
marknaden inom Europeiska unionen redan 
har framskridit relativt långt, kan skillnader i 
medlemsstaternas lagstiftning dock utgöra 
hinder för att tillhandahålla elektroniska 
tjänster mellan medlemsstaterna. Med den 
gemensamma ram som skapas genom direk-
tivet vill man å ena sidan eliminera dessa 
hinder och sålunda förbättra företagens verk-
samhetsbetingelser samt å andra sidan öka 
konsumenternas förtroende för den elektro-
niska handeln. I syfte att uppnå dessa mål har 
i direktivet tagits in bestämmelser om bl.a. 
friheten att tillhandahålla informationssam-
hällets tjänster, tjänsteleverantörers etable-
ring, skyldigheten att lämna upplysningar, 
kommersiella meddelanden och elektroniska 
avtal samt om förutsättningarna för ansvars-
frihet för tjänstelevererande mellanhänder. 

Direktivet är bindande för EU:s medlems-
stater och för de stater som hör till Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet (EES), 
dvs. Norge, Island och Liechtenstein (Ge-
mensamma EES-kommitténs beslut nr 
91/2000, EGT L7 11.1.2001 s. 13). Direkti-
vets bestämmelser ska sålunda tillämpas ock-
så på tjänsteleverantörer som är etablerade i 
EES-stater. Direktivet om elektronisk handel 
har i Finland implementerats genom lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster (458/2002) som trädde i kraft 
den 1 juli 2002.  
 
Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen 
 

Kommissionen antog den 25 januari 2012 
ett förslag till ny rättslig ram för skyddet av 
personuppgifter i EU. Dessutom antog kom-
missionen meddelandet Skydd av den per-
sonliga integriteten i en uppkopplad värld – 
En europeisk ram för personuppgiftsskydd 
för tjugohundratalet (COM(2012) 9 final) till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska eko-

nomiska sociala kommittén samt region-
kommittén. I meddelandet konstateras att det 
är nödvändigt att reformera regleringsramen 
för skydd av personuppgifter bl.a. för att den 
snabba tekniska utvecklingen och globalise-
ringen har omdanat hur allt större mängder 
av personuppgifter samlas in, sprids, används 
och överförs. I denna sköna nya digitala 
värld har den enskilde rätt att åtnjuta verk-
sam kontroll över sina personuppgifter. En-
ligt kommissionen behövs ett starkt uppgifts-
skydd också för att det är en förutsättning för 
att öka förtroendet för nättjänsterna och ta 
vara på den digitala ekonomins potential, och 
på så sätt uppmuntra ekonomisk tillväxt och 
EU-företagens konkurrenskraft som en del av 
EU:s åtgärder för att utveckla den inre mark-
naden. Enligt kommissionen går reformen av 
EU:s skydd av personuppgifter ut på att byg-
ga en modernt, starkt, enhetligt och heltäck-
ande skydd för Europeiska unionen.  

Den föreslagna lagstiftningsramen innehål-
ler ett förslag till allmän uppgiftsskyddsför-
ordning, varmed EG:s personskyddsdirektiv 
95/46/EG upphävs.  
 
Nät- och informationssäkerhetsdirektivet 
 

Kommissionen antog den 7 februari 2013 
ett förslag till nät- och informationssäker-
hetsdirektiv. 

Enligt direktivförslaget ska medlemsstater-
na för det första anta en nationell nät- och in-
formationssäkerhetsstrategi samt utse en be-
hörig nationell myndighet som har tillräckli-
ga tekniska och finansiella resurser samt per-
sonalresurser för att förebygga, upptäcka, re-
agera på och begränsa effekterna av inciden-
ter och risker. 

För det andra inrättas genom direktivet en 
samarbetsmekanism mellan medlemsstaterna 
och kommissionen för att möjliggöra infor-
mationsutbyte och samordning av upptäckt 
och samordnade svarsåtgärder när det gäller 
nät- och informationssäkerhet, för att anord-
na regelbundna granskningar av kapacitet 
och beredskap samt övningar. 

För det tredje åläggs medlemsstaterna att 
öka sin beredskap och förbättra sitt samarbe-
te med varandra genom att operatörer av kri-
tisk infrastruktur inom vissa områden (finan-
siella tjänster, trafik, energi samt hälso- och 
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sjukvård) och viktiga leverantörer av infor-
mationssamhällets tjänster, liksom offentliga 
förvaltning åläggs att vidta ändamålsenliga 
åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och 
rapportera allvarliga incidenter till de behöri-
ga nationella myndigheterna. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

2.3.1 Nät- och programkoncessio-
ner 

Radiofrekvenser är en begränsad natur-
resurs som har en avsevärd samhällelig, kul-
turell och ekonomisk betydelse. Frekvenser-
na används t.ex. för mobiltelefoni, trådlös 
bredbandskommunikation, televisions- och 
radiosändningsverksamhet samt för satellit-
kommunikation. Förvaltningen av och till-
gången på frekvenser har betydelse för eko-
nomin, säkerheten, kulturen, vetenskapen 
och miljön. Radiofrekvenser har sålunda bli-
vit synnerligen eftertraktade resurser och ef-
terfrågan är större än utbudet. I Finland har 
med två undantag beviljats användningsrätter 
utan vederlag, i ett administrativt förfarande 
som är baserat på jämförelse. 

Den s.k. traditionella frekvensförvaltningen 
har haft svårt att hänga med i den snabba ut-
vecklingen av verksamhetsmiljön, vilket in-
nebär att frekvenserna inte har kunnat utnytt-
jas tillräckligt effektivt. I flera EU-länder har 
man redan gått över till en mer marknadsbe-
stämd frekvensförvaltning. Nyttjanderätt be-
viljas antingen genom auktion eller i något 
annat sådant förfarande där det pris som ska 
betalas för användningsrätten väger tyngst 
vid valet av koncessionshavare., Trots att ex-
empelvis en granskning av konsumentpriser-
na visar att man i Finland lyckats bra med 
koncessionsregleringen har den tekniska ut-
vecklingen, utvecklingen av tjänsterna och 
den internationella utvecklingen inneburit att 
det finns behov att ompröva det nuvarande 
koncessionssystemet. Statsrådet har i ett fre-
kvenspolitiskt principbeslut samt i ett kom-
munikationspolitiskt program för elektronis-
ka medier 2012 dragit upp riktlinjerna för 
framtidens koncessionspolitik. Programmet 
överlämnades till riksdagen som en redogö-
relse (SRR 4/2012). 

Den knappa tillgången på eftertraktade ra-
diofrekvenser och frekvenserna stora ekono-
miska och samhälleliga betydelse ställer allt 
större krav på frekvensförvaltningens effek-
tivitet och flexibilitet. De frekvensauktioner 
som ordnades i Finland åren 2009 och 2013 
visar att auktionsförfarandet också på den 
finländska marknaden är ett fungerande sätt 
att bevilja nyttjanderätter till frekvenser. 
Auktionsförfarandet är neutralare och trans-
parentare än förfarandet med s.k. skönhets-
tävling, eftersom endast priset avgör vem 
som får en viss frekvens. Auktionsförfaran-
det innebär att resurserna fördelas effektivt, 
eftersom den aktör är beredd att betala mest 
för en frekvens som kan utnyttja frekvensen 
på det effektivaste sättet. Ett effektivare ut-
nyttjande leder till ökad konkurrens och till 
innovationer som i praktiken märks i form av 
nya tjänster och förmånligare priser. 

Av de skäl som nämns ovan ska auktions-
förfarandet enligt statsrådets frekvenspolitis-
ka principbeslut i fortsättningen användas i 
synnerhet när koncessioner beviljas för nya 
frekvensområden som anvisats för mobil 
kommunikation.  

På den finländska marknaden för tv-
verksamhet har det inte uppkommit någon 
genuin konkurrenssituation som skulle moti-
vera tillämpning av auktionsförfarandet. På 
de frekvenser som anvisats för tv-verksamhet 
bedrivs också affärsverksamhet i en betydligt 
mindre skala jämfört med omsättningen på 
den mobila marknaden. Auktionsförfarandet 
är inte heller det bästa möjliga sättet att be-
vilja koncessioner i situationer där det finns 
ett behov att garantera frekvenser för allmän-
nyttiga tjänster eller då ett visst frekvensom-
råde redan är i användning. Enligt det fre-
kvenspolitiska principbeslutet och kommuni-
kationspolitiska programmet för elektroniska 
medier finns det sålunda ingen anledning att 
gå över till auktionsförfarandet när det gäller 
tv-verksamhet och mobil verksamhet som 
bedrivs inom frekvensområden som redan är 
i användning. Sålunda ska nätkoncessioner 
för tv-verksamhet och en del av mobilkom-
munikationsverksamheten fortsättningsvis 
beviljas utan vederlag. Eftersom det emeller-
tid finns en stor press på effektivare utnytt-
jande av frekvenserna ska en marknadsbase-
rad frekvensavgift börja tas ut för de ovan 
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nämnda frekvenserna. Den årliga avgift som 
föreslås ska tas ut för andra än utauktionera-
de frekvensområden, eftersom frekvensavgif-
ter och frekvensauktioner är alternativa in-
strument när det gäller effektivare utnyttjan-
de av frekvenserna. För tv-verksamhet har 
anvisats flera kanalknippen av vilka en del 
för närvarande är underutnyttjande. 

Koncessionssystemet för markbunden tv-
verksamhet är baserat på den knappa till-
gången på sändningskapacitet. På grund av 
digitaliseringen och den moderna sändnings- 
och packningstekniken råder det inte samma 
knapphet på disponibel frekvenskapacitet för 
markbunden televisionsverksamhet som på 
den tiden då tv-verksamheten var analog. Det 
finns sålunda inte längre motsvarande behov 
av statsrådsbeslut om programinnehåll. Den 
disponibla frekvensresursen för tv-
verksamhet samt en mångsidig programverk-
samhet som beaktar specialgruppers behov 
kan tryggas också med metoder som i mindre 
utsträckning ingriper i yttrandefriheten. Kon-
cessionsförvaltningen skulle sålunda kunna 
förenklas så att Kommunikationsverket får 
avgöra frågor som gäller televisionens och 
radions programkoncessioner i sådana fall då 
det inte råder knapphet på frekvenskapacitet 
för verksamheten. 

Det nuvarande programkoncessionsförfa-
randet som innebär att statsrådet först beslu-
tar vilka som ska beviljas nätkoncession och 
därefter beviljar programkoncessioner och 
bestämmer vilka tv-programinnehåll som ska 
sändas i vissa kanalknippen hindrar dessutom 
innehållsaktörerna att konkurrensutsätta dem 
som levererar sändningstjänster.  
 
2.3.2 Övervakning av prissättningen 

Bestämmelserna om icke-diskriminerande 
och kostnadsorienterad prissättning i 37 och 
84 § i kommunikationsmarknadslagen är för 
närvarande de enda bestämmelserna om 
Kommunikationsverkets övervakning av 
prissättningen. Med icke-diskriminerande 
pris avses en prissättning som berör teleföre-
tag i samma situation på samma sätt. Om ett 
teleföretag använder en viss tjänst själv eller 
tillhandahåller den till sitt dotterbolag eller 
någon annan sådan aktör, måste teleföretaget 
tillhandahålla motsvarande tjänst på motsva-

rande villkor även till konkurrerande telefö-
retag. 

Enligt kommunikationsmarknadslagens 
gällande 84 § avses med kostnadsorienterade 
priser sådana priser som med hänsyn till 
kostnaderna och verksamhetens effektivitet 
är skäliga. Vid bedömningen av skäligheten 
ska även beaktas en skälig avkastning på ka-
pitalet. Avkastningen påverkas av teleföreta-
gets investeringar och riskerna i samband 
med dem. Bedömningen av prissättningen är 
för närvarande baserad på teleföretagets 
kostnader och utgångspunkten för bedöm-
ningen har ansetts vara uppgifter som telefö-
retaget själv har lämnat. Enligt motiveringen 
till gällande 84 § kan Kommunikationsver-
ket, om det finns någon särskild anledning att 
ifrågasätta effektiviteten i ett teleföretags 
verksamhet, undersöka sambandet mellan 
prissättningen och verksamhetens effektivi-
tet. Då Kommunikationsverket undersöker i 
vilken utsträckning en viss reglerad produkt 
är kostnadsorienterad meddelar teleföretaget 
i praktiken Kommunikationsverket produk-
tionskostnaderna i form av en kostnadskalkyl 
för produkten i fråga. Enligt den gällande 
lagstiftningen har det kostnadsorienterade 
priset fastställts på lagnivå så att det ska ba-
seras på de kostnader som företaget orsakats. 
Enligt gällande lagstiftning kan Kommunika-
tionsverket sålunda inte utgå ifrån en teore-
tisk effektiv aktörs kostnader. Bedömningen 
av den skäliga avkastning som ska ingå i pri-
set på en reglerad produkt görs i två skeden. 
Först bedöms det kapitalbelopp som är bun-
det till produktionen av den reglerade pro-
dukten och på vilket avkastningen kan be-
räknas. Därefter bedöms vilken avkastnings-
procent som är skälig. 

I sådana fall då Kommunikationsverket har 
bestämt det kostnadsorienterade pris som ett 
teleföretag tillämpar kan verket på förhand 
bestämma den kostnadsorienterade prisnivån 
endast i sådana undantagsfall som nämns i 
lagens 37 §. Om teleföretaget har ålagts att 
tillämpa ett kostnadsorienterat pris vid pris-
sättningen av en viss grossistprodukt, kom-
mer priset i normala fall att vara det som te-
leföretaget i fråga självt bestämmer, till dess 
att Kommunikationsverket i efterhand på 
eget initiativ eller med anledning av ett kon-
kurrerande teleföretags åtgärdsbegäran be-
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stämmer en prisnivå som är förenlig med la-
gen.  

I ett övervakningsbeslut som gäller priset 
på en enskild produkt kan Kommunikations-
verket för närvarande med stöd av kommuni-
kationsmarknadslagens 86 § bestämma det 
maximipris som teleföretaget får ta ut för en 
produkt och vid behov ålägga teleföretaget 
att sänka priserna på vissa produkter eller 
tjänster. Det är problematiskt att ett maximi-
pris som Kommunikationsverket bestämt på 
detta sätt och som ytterligare eventuellt har 
fastställts av högsta förvaltningsdomstolen 
dock inte är bindande framåt i tiden. Detta 
gäller i synnerhet i sådana fall då beslutet 
överklagas och det maximipris som högsta 
förvaltningsdomstolen fastställt är baserat på 
teleföretagets flera år gamla kostnadskalky-
ler. Det är oklart för en hur lång tid framåt ett 
maximipris som fastställts med stöd av 86 § 
är bindande för teleföretaget. Med ett i efter-
hand fastställt kostnadsorienterat pris kan 
Kommunikationsverket dock inte i framtiden 
styra prissättningen av teleföretags reglerade 
produkter. Ytterligare ett problem är att det i 
kommunikationsmarknadslagen, i motsats till 
konkurrensrätten, inte föreskrivs om påfölj-
der i sådana fall då ett företags prissättning 
visar sig vara lagstridig. Kommunikations-
verkets reglering bör till sin karaktär vara fö-
regripande och främja konkurrensen, till åt-
skillnad från konkurrensmyndigheternas 
övervakning som sker i efterhand. Föregri-
pande övervakning innebär också att re-
gleringsmyndigheten har befogenhet att fast-
ställa maximipriset på en reglerad produkt. 

En jämförelse med andra EU-länder visar 
att Kommunikationsverket har klart ensidiga-
re möjligheter att övervaka prissättningen. 
Som exempel kan nämnas att Kommunika-
tionsverkets befogenhet att fastställa maxi-
mipris på reglerade produkter enligt kommu-
nikationsmarknadslagens 37 § inskränker sig 
till ett fåtal reglerade produkter under excep-
tionella förhållanden, medan regleringsmyn-
digheterna i referensländerna i allmänhet får 
övervaka prissättningen på förhand. Det kan 
konstateras att reglering av betydande mark-
nadsinflytande kommer i fråga endast i ex-
ceptionella fall, dvs. då en marknadsaktör har 
ett betydande inflytande på marknaden och 
det finns behov av förhandsreglering.  

Enligt EU-lagstiftningen om kommunika-
tionsmarknaden förutsätts förhandsingripan-
de i konkurrensproblem som orsakas av före-
tag med betydande marknadsinflytande på så 
sätt att oskälig prissättning förhindras i fram-
tiden. Konkurrerande och nyetablerade tele-
företag har också vissa av bestämmelserna 
om betydande marknadsinflytande följande 
rättigheter, som inte förverkligas effektivt i 
samband med Kommunikationsverkets nuva-
rande efterhandsövervakning av prissättning-
en. Av denna anledning ska Kommunika-
tionsverket ha rätt att vid behov fastställa ett 
maximipris för alla reglerade produkter och 
tjänster. 

I Finland har man tio års erfarenhet av att 
tillämpa de gällande bestämmelserna om 
övervakning av sådana företags prissättning 
som har ett betydande marknadsinflytande. I 
Finland har lokala företag med betydande 
marknadsinflytande en stor marknadsandel 
t.ex. när det gäller slutkundsprodukter inom 
bredbandssektorn. Under många år tillhanda-
höll ett enda företag i Finland riksomfattande 
televisions- och radiosändningstjänster i sitt 
eget sändningsnät. Numera tillhandahålls te-
levisionssändningstjänster av både Digita Ab 
och DNA Ab. Också radiosändningstjänster 
tillhandahålls av två aktörer, dvs. Digita Ab 
och Telemast Nordic Ab.  

Kommunikationsverket har i beslut från år 
2012 förenklat regleringen av betydande 
marknadsinflytande i fråga om abonnent- och 
bredbandsprodukter i grossistledet för mindre 
lokala teleföretag och koncentrerat reglering-
en till större lokala företag med betydande 
marknadsinflytande. I sina senaste beslut om 
betydande marknadsinflytande har Kommu-
nikationsverket också beaktat att långsamma-
re bredbandsförbindelser i mobila respektive 
fasta nät är sinsemellan utbytbara. 
 
2.3.3 Samhällsomfattande tjänster 

I Finland har det av tradition ansetts att det 
på den nationella marknaden finns flera tele-
fonkatalogs- och nummertjänster och att des-
sa tjänster sålunda inte längre hör till kärn-
området för skyldigheten att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster (RP 150/2006 
rd). Nya serviceformer och tekniska lösning-
ar innebär i praktiken att kontaktinforma-



 RP 221/2013 rd  
  

 

51

tionstjänster tillhandahålls i varierande for-
mer, vilket innebär att de också bättre betjä-
nar specialgrupper. 

I Finland har det också ansetts vara viktigt 
att det finns en tryckt telefonkatalog eftersom 
alla inte har tillgång till elektroniska förbin-
delser (RP 112/2002 rd). Det är inte längre 
absolut nödvändigt att ge ut en tryckt tele-
fonkatalog eftersom varje finländare har rätt 
till både telefon- och bredbandsförbindelser 
som ger tillgång också till telefonkatalogs-
tjänster och nummerupplysning.  

Det är emellertid viktigt att förvissa sig om 
att upplysningstjänsterna också i praktiken är 
tillgängliga för alla. För att olika användar-
gruppers behov ska kunna utredas är det 
nödvändigt att bedöma tjänstemarknaden och 
specialgruppernas behov i samband med 
kontaktinformationstjänsterna. I fråga om 
funktionshindrade användare kan detta t.ex. 
betyda att en tjänst ska vara tillgänglig med 
funktionshindrades egna hjälpmedel. Mål-
sättningen är att säkerställa att alla användare 
de facto får tillgång till dessa tjänster, efter-
som t.ex. hörsel-, syn- eller talskadade per-
soner inte kan utnyttja kontaktinformations-
tjänster på samma sätt som övriga användare.  

Allt oftare sker också kontakter till företag 
eller myndigheter per telefon eller internet, i 
stället för genom personlig kundbetjäning. 
Det är då viktigt att säkerställa att kontaktin-
formationen om olika myndigheter också de 
facto är tillgänglig för alla. 

En omständighet som försämrar tillgången 
på samhällsomfattande tjänster är numera att 
de som använder kommunikationstjänster 
inte får tillräcklig information om vilka pro-
dukter som tillhandahålls och om sina rättig-
heter i samband med samhällsomfattande 
tjänster. Trots att Kommunikationsverket har 
publicerat till användarna riktat material om 
samhällsomfattande tjänster, har informatio-
nen inte effektivt nått ut till användarna. Ut-
över myndighetsinformationen är det sålunda 
viktigt att de samhällsomfattande tjänsterna 
och produkterna har en framskjuten position 
också när det gäller teleföretagens mark-
nadskommunikation som kunderna har vant 
sig att använda som informationskälla om 
kommunikationstjänster och om priserna på 
tjänster.  
 

2.3.4 Frekvenser och numrering 

Den nuvarande modellen som innebär att 
för förvaltningen av frekvenserna tillämpas 
flera författningar på olika nivå, har i prakti-
ken inte visat sig vara tillräckligt effektiv och 
smidig. I synnerhet i fråga om radioverksam-
heten måste den nuvarande modellen, som 
innebär att tekniska frekvensändringar som 
har en mycket liten betydelse regleras genom 
förordning av kommunikationsministeriet, 
uppdateras och förtydligas. 

I bestämmelserna om numrering har inte 
konstaterats några brister. 
 
2.3.5 Användarnas och abonnenter-
nas rättigheter i samband med kommunika-
tionstjänster 

Kommunikationsmarknadslagens bestäm-
melser om användarnas rättigheter bör i sin 
helhet förtydligas och samordnas för att 
främja relationerna mellan konsumenter, 
tjänsteleverantörer och myndigheter. Det är 
också skäl att modernisera regleringen med 
beaktande av den tekniska utvecklingen. 

I kommunikationsmarknadslagens 66 och 
67 § föreskrivs om ingående av avtal om 
kommunikationstjänster och om avtalsvill-
kor. Från konsumenternas synpunkt har be-
stämmelserna om kommunikationstjänstavtal 
varit svårbegripliga och det har förekommit 
oklarhet bl.a. om tidpunkten då avtalen träder 
i kraft och om tidpunkten då tjänsteleverantö-
rens ansvar börjar. I fråga om denna re-
glering har det förekommit behov att för 
abonnenterna förklara innebörden av villkor 
som fogats till kommunikationstjänstavtal.  

I kommunikationsmarknadslagen 68 § fö-
reskrivs om användarens rätt att välja leve-
rantör av innehållstjänster. I regleringen be-
aktas inte i tillräcklig utsträckning använda-
rens möjlighet att fritt välja tjänster och till-
lämpningar via internetförbindelser, vilket 
har en central betydelse med tanke på princi-
perna och målsättningarna för nätneutralite-
ten. För att användaren ska kunna välja ett 
för sina behov lämpligt abonnemang måste 
det i avtalsvillkoren och annars finnas till-
räckligt begriplig information om internet-
abonnemangets egenskaper, exempelvis om 
den faktiska överföringshastigheten och om 
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abonnemangets eventuella begränsningar, 
som kan ha betydelse för användningen av 
tjänsterna och tillämpningarna. 

Det kan vara nödvändigt att förtydliga på 
vilka grunder teleföretag kan begränsa trafi-
ken. Dessutom kan det vara nödvändigt att ge 
myndigheten möjlighet att ingripa, om det 
trots konkurrensen uppkommer en situation 
där användarna inte erbjuds tillräckligt obe-
gränsade internetabonnemang. 

Kommunikationsmarknadslagens bestäm-
melser om fel, ansvar och ersättningar har, 
liksom förhållandet mellan dessa bestämmel-
ser, ansetts vara oklart och tolkbart. I synner-
het kommunikationsmarknadslagens 67 d 
och 72 § har gett upphov till oklarhet. Re-
gleringen av fel, ansvar och ersättningar har 
också ansetts vara onödigt splittrad.  

Vid regleringen av ersättningar och force 
majeure är det dessutom skäl att beakta 
stormskador. Orsaken till att en åtgärd av-
bryts kan också vara ett hinder som inte kan 
påverkas, exempelvis dröjsmål och avbrott 
som orsakas av störningar i elförsörjningen. 
Avbrott i kommunikationstjänsterna till följd 
av stormskador beror ofta på avbrott i elför-
sörjningen, vilket teleföretagen de facto inte 
har några möjligheter att förhindra. Teleföre-
tagen är skyldiga att i enlighet med kommu-
nikationsmarknadslagen och Kommunika-
tionsverkets föreskrifter ha beredskap för så-
dana störningar i elförsörjningen som drab-
bar kommunikationsnät. Stormskador orsakar 
emellertid ibland sådana störningar i elför-
sörjningen som pågår längre än vad företagen 
enligt kommunikationsmarknadslagen och 
Kommunikationsverkets föreskrifter måste 
ha beredskap för. 

Enligt kommunikationsmarknadslagen 72 § 
får planmässiga underhålls- och reparations-
åtgärder vidtas 48 timmar per kalendermånad 
utan att ersättningsskyldighet uppkommer. I 
dagens värld är fungerande kommunikations-
tjänster livsviktiga för ett fungerande var-
dagsliv. Det kan därför vara motiverat att 
förkorta den nuvarande tiden, dvs. 48 tim-
mar, för vilken ersättning inte betalas. Det 
kan inte anses vara motiverat att förkorta ti-
den till mindre än 24 timmar eftersom viljan 
att göra underhålls- och reparationsarbeten 
då kan bli lidande. 

Enligt konsumentskyddslagens 7 kap. 39 § 
har en konsument som på grund av avtals-
brott har rätt att hålla inne betalningen eller 
att få återbetalning på priset, skadestånd eller 
annan penningprestation av säljaren eller 
tjänsteleverantören, denna rätt också gent-
emot den kreditgivare som har finansierat 
köpet eller tjänsten. Kreditgivaren är dock 
inte skyldig att betala konsumenten mer än 
vad kreditgivaren har fått av konsumenten i 
form av betalning. I kommunikationsmark-
nadslagen ingår inte någon mot ovan nämnda 
bestämmelse i konsumentskyddslagen sva-
rande bestämmelse om teleföretags ansvar 
som kan jämställas med kreditgivaransvar. 
För att förbättra konsumentens ställning är 
det skäl att i fråga om teleföretag föreskriva 
om ansvar som kan jämställas med teleföre-
tags kreditgivaransvar i sådana fall då kon-
sumenten betalar för tjänster med sin mobil-
telefon och för tjänsterna tas ut avgifter i 
samband med telefonräkningen. Genom den-
na reglering skulle också säkerheten bli bätt-
re, eftersom teleföretagen noggrannare skulle 
överväga vilka tjänsteleverantörer de god-
känner som sina kunder och eftersom de 
snabbare skulle ingripa i missbruk. 

I kommunikationsmarknadslagens 80 § och 
i 24 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation föreskrivs om specificering 
av räkningar och om specificering per upp-
koppling. Det har ansetts nödvändigt att pre-
cisera och samordna bestämmelserna om 
specificering av räkningar och om specifice-
ring per uppkoppling. Det är skäl att nog-
grannare specificera räkningen för använd-
ningen av ett abonnemang så att av räkning-
en utan svårighet framgår faktureringsposter-
na. En noggrannare specificering av teleräk-
ningar skulle förbättra abonnentens och an-
vändarens möjligheter att ta reda på vad räk-
ningen består av. 
 
2.3.6 Kommunikationens konfiden-
tialitet och integritetsskyddet 

Med lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation som trädde i kraft 2004 ut-
sträcktes bestämmelserna om identifierings-
uppgifter till att gälla också sammanslut-
ningsabonnenter, exempelvis företag och 
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andra organisationer vilka som tredjeparter 
förmedlar användares kommunikation. 

Det är ändamålsenligt att ytterligare ut-
sträcka regleringen av kommunikationens 
konfidentialitet och integritetsskyddet till att 
gälla också alla aktörer som förmedlar med-
delanden. Den föreslagna regleringen är ak-
törsneutral. Det är också nödvändigt att upp-
datera regleringen till att motsvara den tek-
niska utvecklingen. 

Alla tjänsteföretag som är skyldiga att göra 
anmälan om televerksamhet ska lagra identi-
fieringsuppgifter för myndigheternas bruk. 
Av denna anledning lagras information i 
praktiken flera gånger om. Detta innebär å 
andra sidan avsevärda kostnader för inrikes-
ministeriet, som betalar lagringskostnaderna i 
sin helhet. Ett mera ändamålsenligt sätt både 
när det gäller kostnadseffektiviteten och in-
tegritetsskyddet skulle vara att precisera vil-
ka företag som är lagringsskyldiga. 
 
2.3.7 Domännamn 

Antalet fi-domännamn har mer än tredubb-
lats sedan år 2004 och på medellång sikt syns 
det inga tecken på att ökningen ska upphöra. 
Den kraftigt ökade efterfrågan på domän-
namn förutsätter att en fungerande och effek-
tiv verksamhetsmodell skapas och upprätt-
hålls, eftersom ökningen av antalet domän-
namn har ökat den arbetsmängd som krävs 
för förvaltningen av de nationella domän-
namnen. 

Fi-domännamn kan beviljas av Kommuni-
kationsverket på ansökan antingen direkt av 
domännamnets användare eller en registrar 
som användaren utsett (blandmodellen). En 
allmän praxis i på annat håll i Europa är att 
man från blandmodellen går över till att ex-
ternalisera slutkundsgränssnittet till registra-
rer (tjänsteleverantörmodellen). Den vikti-
gaste orsaken till att man övergår till tjänste-
leverantörmodellen är strävan efter att stan-
dardisera processerna och förbättra kundbelå-
tenheten. I Finland är de direkta kundförhål-
landena med slutanvändarna för närvarande 
den största orsaken till myndighetens ökade 
arbetsmängd i domännamnsförvaltningen, 
vilket binder resurser bl.a. för övervakningen 
av registrarerna och för den allmänna utveck-
lingen av domännamnsverksamheten i fråga 

om kundbetjäningen och den tekniska råd-
givningen.  

Också de som använder domännamn anser 
att blandmodellen är oklar, eftersom slutkun-
den ibland ska vända sig till registraren och 
ibland till den registeransvarige. Ett problem 
med blandmodellen anses också vara förhål-
landet mellan myndigheten och registrarerna, 
eftersom den registeransvarige och återför-
säljaren å ena sidan samarbetar men å andra 
sidan konkurrerar om kunderna. Också Inter-
net Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) rekommenderar i sina 
allmänna anvisningar att man frångår bland-
modellen då en nationella toppdomänen har 
byggts upp och blivit tillräckligt känd. 

Myndighetens möjligheter att enligt den 
gällande domännamnslagen ingripa i eventu-
ella missbrukssituationer har med tanke på 
rättssäkerheten i vissa enskilda fall visat sig 
vara problematiska. Exempelvis i fall av s.k. 
typosquatting är det möjligt att ingripa endast 
med ett långsamt förhörsförfarande, trots att 
fenomenet kräver snabba åtgärder. Typosqu-
atting utnyttjar felstavningar av domännamn 
för att locka internetbesökare till en webb-
plats vars namn liknar ett skyddat namn eller 
märke. Användaren blir t.ex. omdirigerad till 
andra webbplatser om han eller hon av miss-
tag skulle göra ett skrivfel i en webbadress. 
Ett domännamn som innehåller en felstav-
ning kan t.ex. utnyttjas för att dra nytta av 
vanliga felstavningar av ett varumärke. På 
detta sätt kan man få en internetanvändare att 
öppna en annan webbplats än han eller hon 
avsåg. De tvister som uppkommer mellan 
rättsinnehavarna i sådana fall kan anstränga 
Kommunikationsverkets resurser för lösning 
av oklarheter, och metoderna för ingripande i 
missbruk borde därför utformas så att de blir 
flexiblare. 

Ett domännamn kan enligt den gällande re-
gleringen beviljas endast en i Finland regi-
strerad juridisk person, en privat näringsidka-
re, ett finländskt offentligt samfund, en 
främmande stats beskickning eller en person 
som fyllt 15 år, har hemkommun i Finland 
och en finländsk personbeteckning. Begräns-
ningen kan anses vara oändamålsenlig, efter-
som det inte finns några tekniska eller opera-
tiva grunder för att avgränsa möjligheten att 
använda ett domännamn. 
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2.3.8 Kontaktinformationstjänster 

Kontaktinformationstjänster tillhandahålls 
med olika tekniska lösningar och via olika 
kanaler, t.ex. internet, textmeddelanden och 
nummerupplysning per telefon. Från använ-
darnas synpunkt är det positivt att utbudet av 
tjänster ökar och det erbjuds alternativa tjäns-
ter. På så sätt betjänas också specialgruppers 
behov. 

Olika typer av tjänster innebär emellertid 
också att det för användarna blir svårare att 
hålla reda på var och i hurudana tjänster de-
ras kontaktuppgifter publiceras. Avsikten 
med lagstiftningen är att säkerställa att an-
vändarna enkelt kan förbjuda publicering av 
sina kontaktuppgifter i olika kontaktinforma-
tionstjänster.  
 
2.3.9 Reglering av audiovisuella tjänster och 
radioverksamhet 

Regleringen av audiovisuella innehålls-
tjänster fungerar huvudsakligen bra. Den av-
sevärda ökningen av televisionens sänd-
ningskapacitet och den snabba utvecklingen 
av mediebranschen har visat att den nuvaran-
de regleringen av programkoncessioner är 
onödigt tung i förhållande till målsättningar-
na. På grund av det tungrodda systemet är det 
svårt för aktörerna och myndigheterna att till-
räckligt snabbt reagera på förändringar inom 
branschen. 

Nuläget, som innebär att det är möjligt att 
för tillfällig verksamhet bevilja flera tekniska 
radiotillstånd efter varandra för tremånaders 
perioder, har i praktiken visat sig vara ett sätt 
att kringgå regleringen av koncessioner för 
analog radioverksamhet. Detta har i vissa fall 
gjort det möjligt att med tillfälliga tillstånd 
bedriva verksamhet som kan jämställas med 
varaktig radioverksamhet. 
 
2.3.10 Placering av telekablar, ra-
diomaster och basstationer samt utrustning i 
anslutning till dem 

Enligt markanvändnings- och bygglagens 
161 § och kommunikationsmarknadslagens 
100–109 § får teleföretag i sista hand med 
den kommunala byggnadstillsynsmyndighe-

tens beslut placera telekablar på ett område 
som tillhör någon annan, om teleföretaget 
och markägaren inte kan komma överens om 
saken. De nuvarande bestämmelserna om 
placering av telekablar har veterligen inte 
haft någon större betydelse för de kommuna-
la byggnadstillsynsmöjligheternas arbetsbör-
da, eftersom teleföretagen har kommit över-
ens om placeringen av telekablar med mark-
ägaren. 

Motsvarande bestämmelser finns inte om 
placering av radiomaster och basstationer för 
mobila nät. Placeringen av radiomaster och 
basstationer för mobila nät har i praktiken 
baserats på teleföretagens avtal med mark- 
eller byggnadsägaren.  

Under de senaste åren har antalet trådlösa 
tal- och bredbandsabonnemang ökat avsevärt 
och för många hushåll blivit det enda kom-
munikationsmedlet. De trådlösa abonne-
mangens samhälleliga betydelse har beaktats 
bl.a. i framtida koncessioner där kommunika-
tionsnäten förutsätts täcka upp till 99 procent 
av befolkningen.  

Det är skäl att i lagstiftningen säkerställa 
möjligheten att placera radiomaster och bass-
stationer på mark eller i byggnader som ägs 
av någon annan. Eftersom teletjänsterna har 
blivit en grundläggande nyttighet och därför 
har det blivit nödvändigt att i sista hand ge-
nom lagstiftning trygga medborgarnas och 
företagens tillgång till dessa tjänster. I annat 
fall kan det uppkomma problem t.ex. då ar-
rendeavtal om platser för radiomaster och 
basstationer löper ut och mark- eller bygg-
nadsägaren inte är villig att förnya dem. Av-
sikten är emellertid att det i praktiken också i 
framtiden ska föras avtalsförhandlingar om 
platser för radiomaster och basstationer och 
att lagstiftningen ska utformas så att den 
främjar förhandlingarna om placeringsavtal. 
 
2.3.11 Kodning och avkodningssy-
stem 

Med enkortsprincipen avses sådan kodning 
av kanaler i samråd med aktörerna att kod-
ningen kan avkodas med ett enda program-
kort. Regleringen av den gällande enkort-
sprincipen härstammar från tiden innan betal-
tv-verksamheten slog igenom i Finland. Be-
tal-tv har i och med digitaliseringen ökat 
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kraftigt och blivit en etablerad del av det fin-
ländska tv-landskapet. Den gällande kom-
munikationslagstiftningen gäller för närva-
rande inte i större utsträckning betal-tv-
operatörernas verksamhet. 

En förutsättning för betal-tv-tjänsternas an-
vändbarhet är att användarna har möjlighet 
att utnyttja alla betal-tv-tjänster med ett enda 
avkodningskort. Detta skulle avsevärt främja 
konsumenternas möjlighet att använda olika 
leverantörers tjänster, vilket för sin del skulle 
öka efterfrågan på tjänster och därmed ut-
veckla betal-tv-marknaden i Finland.  

För närvarande är det inte möjligt att få in 
alla antennätets betalkanaler på samma kort. 
Av denna anledning är en konsument som 
vill se olika sändningar via antennätet tvung-
en att byta betalkort om konsumenten vill se 
kanaler som levereras av två eller flera betal-
tv-operatörer. Konsumenten måste dels byta 
kort och dels ringa ett samtal till operatörens 
kundbetjäning för att genomföra bytet. 

Den nuvarande kommunikationsmarknads-
lagens fällande 136 § måste preciseras. En 
framtida utmaning blir bl.a. att kodningen av 
betalkanaler som nu är kortbaserad kommer 
att bli programbaserad, liksom också över-
gången till operatörrelaterade set-top-boxar 
som innebär att kunden får mindre valmöj-
ligheter och att det blir svårare att byta betal-
tv-leverantör.  

Inga ändringsbehov har konstaterats när det 
gäller avkodningslagens bestämmelser. Av 
bilagan till Rättspolitiska forskningsinstitu-
tets undersökning om brottsläget 2010 kom 
inte ett enda avkodningssystemsbrott till po-
lisens kännedom åren 2001–2010. 
 
2.3.12 Tryggande av kontinuiteten 

Enligt regeringsprogrammet kräver de nya 
säkerhetshoten i en värld med ömsesidiga be-
roendeförhållanden ändamålsenliga förbere-
delser enligt en bred säkerhetsuppfattning. 
Som nya säkerhetshot nämns bl.a. klimatför-
ändringen, den internationella brottsligheten 
och angreppen mot datanäten, som alla har 
betydelse också för den elektroniska kom-
munikationens kontinuitet och funktionssä-
kerhet.  

Vid störningar i den elektroniska kommu-
nikationen krävs det mycket snabba reaktio-

ner för att myndigheternas verksamhet och 
nätberoende livsviktiga samhällsfunktioner 
inte ska lamslås. Det har blivit allt mera 
komplicerat att upprätthålla störningsfria 
elektroniska kommunikationer i Finland bl.a. 
på grund av externaliseringen och internatio-
naliseringen av företagsfunktioner samt på 
grund av att hotmodellerna i samhället har 
förändrats. 

En förutsättning för snabb hantering av 
störningssituationer är att t.ex. tele- och elbo-
lagen och andra centrala aktörer koordinerar 
sina åtgärder och samarbetar. Olycksutred-
ningscentralen gör i sin rapport (S2/2010Y) 
en bedömning av de verkningar som stor-
marna sommaren 2010 hade på olika aktörer. 
Elavbrotten betydande konsekvenser för 
livsviktiga samhällsfunktioner, exempelvis 
för kommunikationsnäten. Av Olycksutred-
ningscentralens rapport framgår att det är 
skäl att förbättra samarbetet mellan teleföre-
tagen samt mellan teleföretagen och elföreta-
gen för att göra det möjligt att i störningssi-
tuationer reagera så effektivt som möjligt 
med ändamålsenliga åtgärder.  

För tryggandet av livsviktiga samhällsfunk-
tioner är det viktigt att se till att teleföreta-
gens kritiska kommunikationssystem identi-
fieras och att deras betydelse för kommuni-
kationsnätens och kommunikationstjänster-
nas funktion analyseras. 

Kommunikationssystem som är kritiska för 
teleföretagen kan vara belägna också utanför 
Finland, vilket innebär att upprätthållandet av 
dem kan vara svårt när det uppstår problem i 
de internationella telekommunikationerna. 
Det är skäl att beakta hur upprätthållandet av 
kritiska kommunikationssystem kan säker-
ställas i situationer då systemet inte är belä-
get i Finland. Statsrådet har uppmärksammat 
detta också i sitt beslut om målsättningarna 
för försörjningssäkerheten. Telekablarna ut-
gör en del av samhällets kritiska infrastruktur 
som tryggar fungerande kommunikations-
tjänster i Finland och utgör en garanti för den 
nationella säkerheten. En stor del av stör-
ningarna i teletrafiken beror på skadade tele-
kablar i samband med jordbyggnadsarbeten. 
Det är viktigt att det finns tillgänglig infor-
mation om kablarna och att informationen 
hanteras på ett säkert sätt. 
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För närvarande finns det i kommunika-
tionsmarknadslagen inga bestämmelser om 
att teleföretagens lägesinformation om kablar 
ska ges i digital form. Av denna anledning är 
det i praktiken inte möjligt att i samband med 
jordbyggnadsarbeten få tillförlitlig och upp-
daterad lägesinformation från ett enda ställe 
om underjordiska ledningar, rör och kablar. 
Detta är till förfång t.ex. vid inledande av 
jordbyggnadsarbeten och med tanke teleföre-
tagens planeringsarbete. 

För myndigheter som sköter centrala sam-
hällsfunktioner och även för företag som skö-
ter uppgifter som är viktiga för säkerheten i 
samhället är det skäl att trygga tillträde till 
myndighetsnäten. Kretsen av företag, organi-
sationer och personer som har tillträde till 
myndighetsnäten får dock inte bli så stor att 
en störningsfri kommunikationsmarknad 
äventyras. 

Kommunikationsmarknadslagens bestäm-
melser om skyldigheten att förse det fasta te-
lefonnätets centraler med en prioriterings-
funktion har släpat efter i den tekniska ut-
vecklingen och tillgodoser i nuläget inte 
myndigheternas kommunikationsbehov i 
störningssituationer eller undantagsförhål-
landen. Fasta telefonnät används numera i en 
allt mindre utsträckning och antalet abonne-
mang minskar.  

Prioriteringsfaciliteten har aldrig utnyttjats. 
Denna facilitet i det fasta nätet ger ingen ra-
tionell nytta när det gäller myndigheternas 
kostnader för operativa kommunikationer. 
Säkerhetsmyndigheterna har egna, från de 
kommersiella näten separata nät vilkas funk-
tionssäkerhet och kvalitet de kan anpassa ef-
ter behov. Myndigheterna har liksom andra 
användare också möjlighet att använda kom-
mersiella kommunikationsnät. 
 
2.3.13 Avgifter till och ersättningar 
från myndigheter  

Bestämmelser om avgifter finns i flera oli-
ka lagar och förordningar, vilket inte kan an-
ses vara tillfredsställande från de inom områ-
det verksamma aktörernas synpunkt. Den 
nuvarande modellen för kommunikations-
marknadsavgiften och dataskyddsavgiften, 
som innebär att avgiften beräknas enligt anta-
let avgiftsenheter i de olika avgiftsklasserna, 

betyder att de avgiftsskyldiga inte bemöts 
opartiskt och att avgiftens storlek inte är till-
räckligt förutsägbar. En omständighet som 
försämrar förutsägbarheten är t.ex. att det för 
ett företag som ligger på gränsen mellan två 
avgiftsklasser är svårt att bedöma till vilken-
dera avgiftsklassen företaget hör. 

Såsom ovan konstateras beviljas nätkon-
cessioner i regel med den jämförande meto-
den, både för televisionssändningsverksam-
het och mobil televerksamhet. Nätkoncession 
för nya mobila frekvenser kan också beviljas 
genom auktion. Från samhällspolitisk syn-
punkt kan det inte längre anses vara godtag-
bart att en begränsad naturresurs får utnyttjas 
kommersiellt utan ersättning. Också andra 
kommunikationspolitiska målsättningar, ex-
empelvis säkerställande av likvärdiga verk-
samhetsbetingelser för aktörer inom elektro-
nisk kommunikation samt kravet på effektiv 
användning av frekvenserna, förutsätter att 
en marknadsbaserad frekvensavgift tas i 
bruk.  

I och med utvecklingen av nya former av 
kommunikation samt den IT-tekniska utveck-
lingen kan man med fog anta att teletvångs-
medel kommer att användas i en allt större 
utsträckning och att också myndigheternas 
förfrågningar om information kommer att 
öka. Myndigheterna svarar numera i prakti-
ken för alla kostnader i samband med teleav-
lyssning och teleövervakning samt förfråg-
ningar om information. Det har visat sig vara 
svårt att övervaka kostnadernas laglighet och 
förutsägbarhet. 
 
2.3.14 Myndighetsverksamhet 

Kommunikationsverket har den sakkun-
skap och de befogenheter som behövs för 
skötseln av dess lagstadgade uppgifter, dvs. 
utredning av kränkningar av informationssä-
kerheten och insamling av information. Det 
är uppenbart att också andra myndigheter be-
höver sådan sakkunskap och sådana befo-
genheter när de skötar sina uppgifter. Det är 
viktigt att på lagnivå föreskriva i vilken ut-
sträckning Kommunikationsverket har möj-
ligheter att ge andra myndigheter handräck-
ning och vad som kunde ingå i handräck-
ningen. Finansieringen av Kommunikations-
verkets nettobudgeterade verksamhet och 
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uppgifter består huvudsakligen av lagstadga-
de och prestationsbaserade avgifter som de-
biteras företagen. Det är därför skäl att sam-
tidigt ta ställning till frågan om hur Kommu-
nikationsverkets kostnader för handräckning 
ska täckas. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen  

Genom den föreslagna lagstiftningen efter-
strävas övergripande positiva effekter på in-
formationssamhället. Från medborgarnas 
synpunkt betyder detta att de elektroniska 
kommunikationstjänster som erbjuds är tek-
niskt utvecklade, säkra och lätta att använda 
samt att de tillhandahålls till ett skäligt pris. 
Avsikten med regleringen är vidare att säker-
ställa att tjänsterna tillhandahålls i hela Fin-
land. Dessutom ska lagstiftningen främja ut-
budet av elektroniska kommunikationstjäns-
ter och samtidigt främja konkurrensen. 
 
3.1.1 Koncessionssystemet  

Den tekniska utvecklingen, utvecklingen av 
tjänsterna och den internationella utveckling-
en har medfört behov att ompröva det nuva-
rande koncessionssystemet. I enlighet med de 
riktlinjer som dras upp i det frekvenspolitiska 
principbeslutet och i det kommunikationspo-
litiska programmet för elektroniska medier 
föreslås det att koncessionssystemet ska fun-
gera på marknadsvillkor och förenklas. 

Nätkoncessioner ska i princip fortfarande 
beviljas av statsrådet, med tillämpning av 
den jämförande metoden. För att säkerställa 
en effektivare användning av frekvenserna 
ska nya frekvenser för mobil verksamhet 
dock kunna beviljas också genom auktion. 
Avsikten med att effektivisera användningen 
av frekvenserna är att öka konkurrensen och 
främja innovationer, vilket i praktiken gynnar 
slutanvändarna i form av nya tjänster och 
förmånliga priser samt ett utvecklat informa-
tionssamhälle. När det gäller beviljande av 
koncessioner är auktionsförfarandet genom-
skinligare och tydligare än det jämförande 
förfarandet och har konstaterats vara ett ef-
fektivt sätt att allokera resurserna, eftersom 
den aktör är redo att betala mest för en fre-
kvens som kan utnyttja den på effektivast 

möjliga sätt. Auktionsförfarandet ska enligt 
förslaget inte tillämpas på frekvenser som 
används för televisionsverksamhet, vilket be-
ror på omfattningen av den verksamhet som 
bedrivs på frekvenserna och på den konkur-
renssituation som råder på marknaden. 

Bestämmelserna om auktionsförfarandet 
ska enligt förslaget huvudsakligen baseras på 
auktionslagen som stiftades år 2009. Lagen 
har tillämpats både på 2009 års spektrumauk-
tion i 2,6 gigahertz och 2013 års auktion i 
800 megahertz. I fortsättningen ska genom 
förordning av statsrådet föreskrivas om de 
närmare, av frekvensområdet beroende detal-
jerna i auktionen, exempelvis om frekvenser-
nas utgångspris och om maximiantalet fre-
kvenser som ska beviljas. Bestämmelserna 
om både med den jämförande metoden och 
genom auktion beviljade koncessioners vill-
kor samt om ändring, återkallande och över-
föring av nätkoncessioner ska i huvudsak 
motsvara de gällande bestämmelserna.  

Syftet med den föreslagna ändringen av 
programkoncessionssystemet för televisions- 
och radioverksamhet är att göra förfarandet 
mindre tungrott samt att effektivisera och 
förenkla systemet genom att överföra en av-
sevärd del av koncessionsärendena till 
Kommunikationsverket. 

Den nuvarande modellen för programkon-
cessioner, som skapades under en tid då be-
tydligt färre frekvenser stod till förfogande 
för sändning av televisions- och radioinne-
håll, har levat ut sin tid. Tack vare digitalise-
ringen och den nya sändnings- och pack-
ningsteknikerna har det inte i samma ut-
sträckning som tidigare förekommit brist på 
frekvenser för televisionsverksamhet. Det 
finns sålunda inte längre något behov av att 
alltid överföra ärenden som gäller program-
innehåll till statsrådet för avgörande. Syftet 
med att göra koncessionssystemet för televi-
sionsverksamhet mindre tungrott är att främ-
ja konkurrensen inom branschen. 

Förslaget innebär att aktörer som bedriver 
televisions- och radioverksamhet i fortsätt-
ningen kan få de programkoncessioner som 
de behöver från Kommunikationsverket då 
det inte råder brist på radiofrekvenser eller 
sändningskapacitet. Programkoncessioner 
kan sålunda beviljas alla sökande och detta 
kan inte få betydande konsekvenser för den 
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allmänna utvecklingen av kommunikations-
marknaden. Kommunikationsverket ska en-
ligt förslaget endast utreda om företagen som 
ansöker om koncession uppfyller de allmän-
na förutsättningarna. Beslutet förutsätter så-
lunda ingen ändamålsenlighetsprövning. Ak-
törerna får också fritt besluta om programin-
nehållet i sina sändningar. Den verksamhet 
som bedrivs enligt koncessionsbeslutet ska 
inte heller längre vara bunden till ett visst 
kanalknippe, vilket innebär att koncession-
shavarna kan välja vilket nätföretags nät och 
kanalknippe de använder för sin verksamhet. 
Syftet med ändringen är att främja konkur-
rensen på marknaden. 

Om det emellertid råder brist på frekvens-
kapacitet ska ärendet överföras till statsrådet 
för avgörande. Statsrådet ska enligt förslaget 
bevilja koncessioner huvudsakligen på sam-
ma grunder som enligt den gällande konces-
sionsmodellen och det kan också förena kon-
cessionerna med villkor som gäller sänd-
ningarnas innehåll. 

Enligt propositionen ska det särskilt före-
skrivas om s.k. kommersiella kanaler som 
betjänar allmänintresset, när det gäller tryg-
gandet av yttrandefrihet, pluralistisk kom-
munikation och ett mångsidigt televisionsut-
bud. Syftet är att trygga kontinuiteten i den 
inhemska innehållsproduktionen samt en 
högklassig och mångsidig finländsk televi-
sionsverksamhet. De kanaler som betjänar 
allmänintresset ska bl.a. kunna tas emot av 
alla finländare. Villkoren för beviljande av 
koncession ska vara strängare än när det gäl-
ler andra programkoncessioner och de ska 
bl.a. gälla finsk- och svenskspråkighet samt 
programmens innehåll. Med kanaler som be-
tjänar allmänintresset avses inte Rundradion 
Ab, som inte behöver koncession och vars 
public service -uppdrag fortsättningsvis re-
gleras i en speciallag, dvs. lagen om Rundra-
dion Ab.  

Koncessionshavare som anses vara kanaler 
som betjänar allmänintresset ska enligt lagen 
ha rätt att av nätkoncessionshavare få sänd-
ningskapacitet i ett sådant för verksamhet 
som betjänar allmänintresset anvisat kanal-
knippe för ett markbundet televisionsnät, för 
vilket inte ska betalas sådana marknadsbase-
rade frekvensavgifter som behandlas nedan. I 

samma kanalknippe ska enligt förslaget ock-
så Rundradion Ab bedriva verksamhet. 

Kommunikationsverket ska verka som 
koncessionsmyndighet, men om alla sökande 
inte kan beviljas koncession ska ärendet 
överföras till statsrådet för avgörande. Kon-
cessioner ska med det ovan nämnda förenk-
lade förfarandet beviljas också för analog ra-
dioverksamhet. 

I paragraferna om villkoren i programkon-
cessioner samt om ändring och överföring av 
koncessioner föreslås inga större ändringar. 

Koncessionssystemet ska fungera på mark-
nadsvillkor så att det för frekvenser som an-
vänds för tele- och televisionsverksamhet tas 
ut en avgift som återspeglar deras marknads-
värde. Avgiften ska enligt förslaget tas i bruk 
på frekvensområden för vilka nyttjanderätt 
beviljas utan vederlag, dvs. enligt den jämfö-
rande metoden, eftersom frekvensavgifterna 
och frekvensauktionerna är alternativa in-
strument i strävan efter effektivare använd-
ning av frekvenserna. Avgifterna för fre-
kvenser som anvisats för televisionsverk-
samhet ska enligt förslaget tas ut för använd-
ning av andra kanalknippen än sådana kom-
mersiella kanalknippen som betjänar allmän-
intresset.  

Syftet med avgiften är att främja en eko-
nomiskt effektiv användning av frekvenser-
na, och som en administrativ avgift som an-
vänds som incitament ska den baseras på de 
alternativa kostnaderna för användningen av 
frekvenserna. Då en frekvens prissätts utifrån 
dess värde kommer de som använder fre-
kvenserna att avstå från frekvenser som de 
eventuellt inte använder eller också kommer 
de att effektivisera användningen av sina fre-
kvenser så att avgiften blir förhållandevis 
mindre.  

Också de frekvenser som Kommunika-
tionsverket anvisat försvarsmakten kommer 
att avgiftsbeläggas. Avsikten är att för en ef-
fektivare användning av frekvenserna styra 
försvarsmaktens användning så att den i så 
stor utsträckning som möjligt använder alleu-
ropeiska militära frekvenser och i motsva-
rande mån frigör andra frekvenser som kan 
tas i civil användning. 
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3.1.2 Övervakning av prissättningen 

Kommunikationsverket ges mera omfat-
tande befogenheter att välja och ålägga tele-
företag ändamålsenliga prissättningsskyldig-
heter i grossistledet på basis av konkurrens-
problem som konstaterats på basis av mark-
nadsanalys samt i enlighet med de särdrag 
som reglerade produkter och tjänster uppvi-
sar. Kommunikationsverket kan ålägga före-
tag med betydande marknadsinflytande samt 
under exceptionella förhållanden också andra 
teleföretag skyldighet att tillämpa sådan i la-
gen angiven prissättning som är kostnadsori-
enterad och baserad på avdrag från slut-
kundspriset samt rättvis och skälig. Ett syfte 
med ändringarna är att det i regleringen av 
den kostnadsorienterade prissättningen, bero-
ende på produkten och marknadssituationen, 
ska vara möjligt att beakta endast kostnader-
na för effektiv verksamhet. Ett företag som 
verkar utan konkurrenstryck har inte något 
behov att effektivisera sin verksamhet och 
det har därför ansetts att en reglering som är 
baserad på företagets egna kostnader inte i 
alla situationer leder till samma prisnivå som 
på en konkurrensutsatt marknad. Det kan inte 
anses vara rimligt att konkurrenterna i priser-
na för näthyra ska betala avkastning på ett fö-
retags eventuellt ineffektiva investeringar el-
ler för sådana delar av nätet som med tiden 
blivit obehövliga. Då Kommunikationsver-
kets utgångspunkt för granskningen av pris-
sättningen ändras från uppkomna kostnader 
till en effektiv aktörs kostnader, väntas detta 
inte medföra några förändringar för teleföre-
tag som i förhållande till sin verksamhetsmil-
jö bedriver effektiv verksamhet. 

Det föreslås också att lagstiftningen ändras 
i teknikneutral riktning så att den möjliggör 
samma instrument för prisövervakning obe-
roende av vilken teknik som används. Det är 
emellertid skäl att notera att samma prissätt-
ningsskyldigheter, beroende på skillnader i 
de reglerade produkt- och tjänstemarknader-
na, inte nödvändigtvis är ändamålsenliga för 
alla reglerade produkter. 

EU-lagstiftningen om kommunikations-
marknaden förutsätter förhandsingripande i 
konkurrensproblem som beror på företag 
med betydande marknadsinflytande, så att 
oskälig prissättning i framtiden effektivt för-

hindras. Däremot är syftet med EU-
lagstiftningen inte att inrikta regleringsmyn-
dighetens övervakning på eventuella miss-
bruk av tidigare marknadsinflytande. Därför 
föreslås i lagen ingen bestämmelse om 
Kommunikationsverkets befogenheter att 
undersöka om teleföretags tidigare tillämpa-
de prissättning varit förenlig med lagen. Det-
ta motsvarar också det rådande rättsläget 
(3.2.2012 /132 HFD:2012:7). 

I och med de föreslagna ändringarna har 
Kommunikationsverket befogenhet att för tre 
år fastställa marknadsbaserade maximipriser 
för reglerade produkter. Detta ger Kommuni-
kationsverket möjlighet att effektivt på för-
hand ingripa i konkurrensproblem på kom-
munikationsmarknaden. Sålunda minskas 
också behovet att i efterhand undersöka tele-
företags prissättning för att säkerställa att de-
ras verksamhet varit förenlig med lagen. I 
sådana fall då Kommunikationsverket åläg-
ger skyldighet att prissätta en reglerad pro-
dukt men inte fastställer något maximipris, 
har Kommunikationsverket fortfarande rätt 
att undersöka lagligheten av det gällande pri-
set på en reglerad produkt. 

Enligt förslaget säkerställs teleföretagens 
rättsskydd genom att de har rätt att överklaga 
Kommunikationsverkets förpliktande pris-
sättningsbeslut. 

De föreslagna ändringarna beskrivs närma-
re i detaljmotiveringen till 71 och 72 §. 
 
3.1.3 Samhällsomfattande tjänster 

Syftet med de ändringar som avser sam-
hällsomfattande tjänster är att förbättra tjäns-
ternas tillgänglighet och medborgarnas till-
gång till information. I kapitlet om samhälls-
omfattande tjänster föreslås bestämmelser 
om tjänsteleverantörernas skyldighet att in-
formera om sina samhällsomfattande tjänster 
samt erbjuda sina produkter och tjänster. Syf-
tet med den föreslagna ändringen är att för-
bättra användarnas möjligheter att få infor-
mation om sina rättigheter. 

Det är viktigt att användarna är vaksamma 
och får information om hur deras rättigheter 
tillgodoses samt om olika möjligheter när det 
gäller tillhandahållandet av tjänster. Målet är 
att användarna själva bättre ska kunna kräva 
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de rättigheter som tillkommer dem, om tjäns-
ter inte kan fås på annat sätt. 

Syftet med att utsträcka de samhällsomfat-
tande tjänsterna till att gälla kontaktinforma-
tionstjänster är att säkerställa att alla använ-
dare till ett skäligt pris får tillgång till integ-
rerade kontaktinformationstjänster. I Fin-
lands handikappolitiska program 2010–2015 
framhålls vikten av att färdigheten hos per-
soner med funktionsnedsättning att använda 
telefontjänster och elektroniska tjänster för-
bättras i Finland, liksom även en jämlik till-
gång till tjänsterna för olika användargrup-
per. Syftet med den föreslagna ändringen är 
att i enlighet med det handikappolitiska pro-
grammet främja tillgången till telefonitjänster 
för personer med funktionsnedsättning samt 
en jämlik tillgång till sådana tjänster. 

Det föreslås att frågan om prissättningens 
skälighet i fråga om samhällsomfattande 
tjänster i fortsättningen ska bedömas uttryck-
ligen från den genomsnittliga användarens 
synpunkt. Priset på samhällsomfattande 
tjänster ska sålunda vara skäligt för den ge-
nomsnittliga användaren. Den föreslagna 
ändringen gäller såväl allmänna telefonitjäns-
ter och nättjänstabonnemang som kontaktin-
formationstjänster i samband med samhälls-
omfattande tjänster. Syftet med förslaget är 
att förbättra exempelvis småinkomsttagares 
möjligheter att de facto få tillgång till sam-
hällsomfattande tjänster och produkter. 
 
3.1.4 Användarnas och abonnenter-
nas rätt till kommunikationstjänster 

Det centrala syftet med regleringen av an-
vändarnas och abonnenternas rättigheter är 
att förtydliga regleringen så att bestämmel-
serna om de företags och konsumenters rät-
tigheter som använder tjänsterna är lätta att 
förstå, liksom även teleföretagens skyldighe-
ter. Bestämmelsernas innehåll motsvarar hu-
vudsakligen de gällande bestämmelserna, 
men avsikten är att sammanställa de be-
stämmelser om användarnas och abonnenter-
nas rättigheter som ingår i kommunikations-
marknadslagen och lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation samt att sålunda 
få till stånd en helhet som är mera logisk, 
tydlig och enhetlig. Syftet med propositionen 
är också att förbättra konsumentens ställning 

genom ändringar framför allt i bestämmel-
serna om ersättning och ansvar, samt att mo-
dernisera regleringen till följd av den teknis-
ka utvecklingen. 

Det föreslås att bestämmelserna om avtals-
villkor kompletteras med en bestämmelse om 
att avtalsvillkor ska upprättas på ett tydligt 
och begripligt språk. För att säkerställa detta 
kan det vara nödvändigt att erbjuda konsu-
menterna extra information om innebörden 
av ett visst avtalsvillkor. Informationen kan 
tillhandahållas i muntlig och/eller skriftlig 
form.  

Det föreslås att regleringen ändras så att 
abonnenternas och användarnas möjligheter 
att på marknaden välja internetabonnemang 
som motsvarar de egna behoven förbättras 
samtidigt som det tryggas att det alltid finns 
tillgång till abonnemang som gör det möjligt 
att mångsidigt använda olika tjänster och till-
lämpningar som behövs för dem. Detta är en 
central nätneutral målsättning. 

Med nätneutralitet avses att trafiken i prin-
cip förmedlas oberoende av avsändarens eller 
mottagarens adress, innehållet, tillämpning-
en, tjänsten eller terminalutrustningen. Det 
föreslås att i lagen preciseras på vilka grun-
der en leverantör får begränsa trafiken.  

Trafikbegränsningar kan enligt förslaget, 
liksom för närvarande, baseras på ett avtal 
med abonnenten, på ett beslut av en myndig-
het eller domstol, på omsorg om dataskyddet 
eller på eliminering av störningar. Dessutom 
kan upprätthållande av nättjänsters och övri-
ga kommunikationstjänsters funktion och 
kvalitet genom olika trafikhanteringsåtgärder 
utgöra begränsningar från användarens syn-
punkt. Eventuella begränsningar får inte för-
hindra eller begränsa användarens möjlighet 
att använda nättjänster eller tillämpningar. 

Konkurrens är i princip ett effektivt sätt att 
skapa utbud av nättjänster som motsvarar an-
vändarnas behov. Teleföretagen måste sålun-
da ha möjlighet att erbjuda kunderna olika 
typer av internetabonnemang. 

En effektiv konkurrens förutsätter att an-
vändarna i avtalsvillkoren och även annars 
får tillräckligt med begriplig information om 
abonnemangens egenskaper. Viktiga egen-
skaper är, utöver abonnemangets faktiska 
överföringshastighet, eventuella begräns-
ningar som inverkar på användningen av 
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tjänsterna och tillämpningarna via abonne-
manget. 

Om marknaden trots konkurrensen inte kan 
erbjuda användarna tillräckligt obegränsade 
abonnemang ska myndigheten ha möjlighet 
att ingripa genom att främja produktionen av 
information om abonnemangen och genom 
att reglera de begränsningsförfarandens. För 
att tillförlitlig information ska kunna produ-
ceras föreslås det att i lagen föreskrivs om 
Kommunikationsverkets befogenheter i detta 
avseende. Dessutom föreslås att Kommuni-
kationsverket ges rätt att besluta om ingri-
panden i internetabonnemangens egenskaper, 
om abonnenternas och användarnas rättighe-
ter i fråga om tillräckligt obegränsade tjänster 
annars inte tillgodoses. 

En kommunikationstjänst är felaktig om 
den inte i fråga om kvalitet eller leveranssätt 
motsvarar den nivå som anges i avtalet om 
kommunikationstjänsten. Det anses inte vara 
ett fel att teleföretaget tillfälligt utan abon-
nentens samtycke avbryter leveransen av en 
tjänst eller under en kalendermånad begrän-
sar dess användning för en tid av sammanlagt 
högst 24 timmar, då åtgärden är nödvändig 
för byggnads- eller underhållsarbeten i 
kommunikationsnätet eller på grund av data-
skyddet, och teleföretaget på förhand medde-
lar om avbrottet. Den gällande lagstiftningen 
tillåter avbrott på högst 48 timmar. 

Teleföretagen är skyldiga att i enlighet med 
kommunikationsmarknadslagen och Kom-
munikationsverkets föreskrifter ha beredskap 
för sådana störningar i elförsörjningen som 
drabbar kommunikationsnäten. Som force 
majeure betraktas enligt förslaget t.ex. såda-
na avbrott i elförsörjningen som orsakas av 
stormskador, om teleföretaget visar att den 
haft sådan beredskap för störningar i elför-
sörjningen som avses i lagstiftningen och i 
Kommunikationsverkets föreskrifter. I såda-
na situationer är det emellertid fråga om fel i 
kommunikationstjänsten, vilket innebär att 
abonnenterna har rätt till prisnedsättning. Om 
ett företag inte skulle ha sådan beredskap 
som avses i lagstiftningen och i Kommunika-
tionsverkets föreskrifter för störningar i el-
försörjningen som drabbar kommunikations-
näten, kan det också bli fråga om att abon-
nenterna får rätt till standardgottgörelse. 

Avsikten med den föreslagna regleringen är 
att förtydliga bestämmelserna om abonnen-
ternas rättigheter vid fel i kommunikations-
tjänster. 

En abonnent har dessutom rätt till ska-
destånd om abonnenten lider skada på grund 
av försenad eller avbruten leverans eller nå-
got annat fel i en kommunikationstjänst. Om 
abonnenten skulle ha rätt till standardersätt-
ning har den rätt till skadestånd endast i den 
mån som skadan uppgår till ett större belopp 
än den utbetalda standardersättningen. 

I propositionen föreslås en ny bestämmelse 
som reglerar teleföretags samt säljares och 
tjänsteleverantörers solidariska ansvar. Be-
stämmelsen motsvarar konsumentskyddsla-
gens 7 kap. 39 § om kreditgivares, säljares 
och tjänsteleverantörers solidariska ansvar. 

Bestämmelsen om teleföretags och tjänste-
leverantörers solidariska ansvar ska enligt 
förslaget för teleföretagens vidkommande 
tillämpas då en konsument betalar varor och 
tjänster med en mobiltelefon och betalningen 
debiteras i samband med telefonräkningen. 
Konsumenten kan då vända sig antingen till 
säljaren eller till tjänsteleverantören men 
också till teleoperatören, t.ex. i sådana fall då 
prestationen är felaktig eller inte når motta-
garen. Samtidigt föreslås det att regleringen 
preciseras så att teleföretag ges faktiska möj-
ligheter att förhindra uppkomsten av stora 
räkningar genom bedrägliga tjänster som till-
handahålls i syfte att uppnå orättmätig eko-
nomisk vinning. 

Bestämmelserna om specificering av räk-
ningar och om specificering per uppkoppling 
har preciserats genom ändringar i kommuni-
kationsmarknadslagen och lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation, som 
trädde i kraft 1.6.2013. Det föreslås att dessa 
nya bestämmelser tas in i informationssam-
hällsbalken. Bestämmelserna om specifice-
ring av teleräkningar ska enligt förslaget pre-
ciseras så att abonnenterna bättre än för när-
varande får information om betalningar som 
inte orsakats av användning av kommunika-
tionstjänster. Avsikten är att av specifice-
ringen ska framgå betalningstidpunkten, be-
loppet och mottagaren. 
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3.1.5 Kommunikationens konfiden-
tialitet och integritetsskyddet 

Bestämmelserna i den gällande lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
gäller teleföretag, sammanslutningsabonnen-
ter och mervärdestjänster. I den föreslagna 
lagen gäller regleringen samtliga förmedlare 
av kommunikation. Detta innebär i praktiken 
att exempelvis sådana aktörer, inklusive olika 
sammanslutningstjänster och andra tjänster 
som tillhandahålls i sociala medier där en 
tjänst inbegriper förmedling av konfidentiell 
kommunikation, kommer att omfattas av re-
gleringen. Detta är motiverat för att olika ak-
törer i lagstiftningen ska behandlas på samma 
sätt samt med tanke på de inhemska aktörer-
nas konkurrenskraft. 

Teleföretagen har hittills varit skyldiga att 
lagra vissa uppgifter om kommunikation i 12 
månader. Det föreslås att dessa bestämmelser 
om skyldighet att lagra information justeras i 
överensstämmelse med de behov som orsa-
kas av tekniska ändringar i nättjänsterna.  

Detta betyder i praktiken att sådan informa-
tion ska lagras som behövs för brottsutred-
ning. Samtidigt ges inrikesministeriet möj-
lighet att besluta vilka teleföretag lagrings-
skyldigheten gäller. Detta är nödvändigt för 
en ändamålsenlig allokering av resurserna 
och för främjande av integritetsskyddet. 
 
3.1.6 Domännamn 

Det föreslås att bestämmelserna om do-
männamnsverksamheten förtydligas så att de 
administrativa och kommersiella uppgifterna 
särskiljs från varandra. Avsikten med änd-
ringarna är att svara på de största utmaning-
arna i samband med fi-domännamn, när det 
gäller allokering av myndighetsresurserna 
och övervakningen registrarerna. I syfte att 
effektivisera de administrativa förfarandena 
föreslås att ett elektroniskt förfarande för in-
hämtande av yttranden och för information 
ska tillämpas på Kommunikationsverkets 
domännamnsverksamhet.  

I propositionen föreslås det att de särskilda 
krav som gäller för beviljande av domän-
namn slopas. Till skillnad från gällande be-
stämmelser föreslås det att fi- och ax-
domännamn ska kunna tas i bruk också av 

sådana företag, organisationer och personer 
som inte är etablerade i Finland eller på 
Åland. Genom förslaget harmoniseras be-
stämmelserna om domännamn i huvuddrag 
med övrig europeisk reglering. Det föreslås 
att särskild avtalsförordning, liksom för när-
varande, ska utfärdas om överföring av befo-
genheter mellan riket och landskapet Åland i 
syfte att administrera toppdomänen ax.  

Avsikten med förslaget är att förtydliga ar-
betsfördelningen mellan myndigheterna och 
registrarerna. Kommunikationsverket ska en-
ligt förslaget fortfarande sköta domännamns-
förvaltningen. Den grundläggande tanken i 
förslaget är att Kommunikationsverket inte 
längre som en administrativ myndighet ska 
betjäna domännamnsanvändarna direkt utan 
att det mellan Kommunikationsverket och 
domännamnsanvändarna ska finnas en regist-
rar. Kommunikationsverket ska enligt försla-
get sköta det tekniska upprätthållandet  av 
domännamn och dessutom sådana offentliga 
förvaltningsuppgifter i samband med domän-
namnsförvaltningen som avses i grundlagens 
(731/1999) 124 §. Sådana uppgifter är t.ex. 
upprätthållandet av domännamnsregistret och 
fi-roten samt avlägsnande och överföring av 
registreringar som gäller domännamn. Den 
föreslagna verksamhetsmodellen följer all-
män internationell praxis. 

Det föreslås att i fortsättningen endast regi-
strarer ska få göra anteckningar i det register 
som upprätthålls av Kommunikationsverket. 
Användarna får inte längre själva göra an-
teckningar i registret utan alla sådana uppgif-
ter ska skötas av registrarerna med hjälp av 
ett tekniskt gränssnitt som Kommunikations-
verket godkänt. Det är endast fråga om en 
teknisk åtgärd som möjliggör styrning av nät-
trafiken och som från användarnas synpunkt 
är jämförbar med att skaffa ett telefonnum-
mer från ett teleföretag. 

Det föreslås flera bestämmelser som gäller 
registrarer. Registrarerna åläggs skyldigheter 
när det gäller att trygga kundbetjäningens 
kvalitet och effektivitet. Målsättningen är att 
säkerställa att registrarerna har tillräckliga 
kundbetjänings- och tekniska resurser, data-
skydd på en hög nivå samt tillräcklig förmå-
ga att tillhandahålla professionella tjänster. 

I och med att Kommunikationsverkets roll 
ändras så att det blir en teknisk övervakare av 
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registrarerna får verket också bättre förut-
sättningar för växelverkan med registrarerna. 
Tack vare detta kan Kommunikationsverket i 
fortsättningen effektivare övervaka att de 
förutsättningar och krav som ställs på regi-
strarerna blir uppfyllda, vilket i sin tur också 
kommer att öka domännamnsverksamhetens 
kvalitet och konsumenternas förtroende. 
 
 
3.1.7 Kontaktinformationstjänster 

Avsikten med ändringarna i bestämmelser-
na om kontaktinformationstjänster är att det 
ska bli enklare för användarna att förbjuda 
publicering av kontaktuppgifter och att läm-
na ut dem till andra som levererar kontaktin-
formationstjänster. Målsättningen är att då 
nya tjänsteformer utvecklas ska alla ha till-
gång till information om tjänsteleverantörer 
och om hur publicering av kontaktuppgifter 
kan förbjudas. Avsikten med de föreslagna 
ändringarna är dessutom att se till att använ-
darna lätt kan få information om till vilka le-
verantörer av kontaktinformationstjänster de-
ras kontaktuppgifter lämnas ut. 
 
 
3.1.8 Reglering av audiovisuella 
tjänster och radioverksamhet 

Den föreslagna lagens bestämmelser om 
audiovisuella innehållstjänster och radio-
verksamhet är huvudsakligen oförändrade. 
Ändringarna i bestämmelserna om televi-
sions- och radioverksamhet samt om beställ-
tv är baserade på de ändringar som föreslås i 
statsrådets kommunikationspolitiska program 
för elektroniska medier. 

Tittarnas och lyssnarnas intressen tillgodo-
ses genom att det finländska televisions- och 
radioutbudets kvalitet och mångsidighet sä-
kerställs. På särskilt angivna kommersiella 
kanaler som betjänar allmänintresset ställs 
krav som säkerställer ett innehållsutbud av 
god kvalitet. Kanaler som betjänar allmänin-
tresset ska bl.a. erbjuda finsk- och svensk-
språkiga program, nyheter och aktualitets-
program samt inhemskt drama och doku-
ment. 
 

3.1.9 Kodning och avkodningssy-
stem 

Det föreslås att bestämmelserna om avkod-
ningssystem förtydligas. Målsättningen är att 
enkortsprincipen tydligt ska utsträckas till att 
gälla alla parter i televisionsverksamhetens 
värdekedja. 

Avsikten med att på ett tydligare sätt än för 
närvarande utsträcka regleringen av elektro-
nisk kommunikation till att gälla också betal-
tv-aktörer är att trygga konsumenternas ställ-
ning. 

Konsumenterna bör på ett smidigt sätt kun-
na använda olika tjänsteleverantörers betal-
tv-tjänster i den digitala markbundna televi-
sionsverksamheten. Tv-tittarna måste sålunda 
ges möjlighet att använda alla betal-tv-
tjänster med ett enda avkodningskort. På det-
ta sätt är det dels möjligt att underlätta tittar-
nas användning av betal-tv-tjänster och dels 
att främja också konsumenternas möjligheter 
att använda olika tjänsteleverantörers tjäns-
ter. 

Leverantörerna av betal-tv-tjänster kan en-
ligt förslaget fortsättningsvis sinsemellan 
komma överens om hur enkortsprincipen ska 
genomföras i tekniskt hänseende. Om man 
med en ny aktör inte kan ingå ett avtal som i 
praktiken gör det möjligt för tittarna att med 
ett enda kort få tillgång till konkurrerande 
betal-tv-aktörers tjänster, ska Kommunika-
tionsverket inom den tid som föreskrivs i la-
gen bestämma villkoren i ett avtal som aktö-
rerna ingår sinsemellan.  

Det föreslås att avkodningslagen upphävs 
och att bestämmelser som motsvarar direkti-
vet om villkorad tillgång ska tas in i informa-
tionssamhällsbalkens 32 kap., övervaknings-
bestämmelserna i avdelning XII och straffbe-
stämmelserna i avdelning XIII. 
 
3.1.10 Placering av telekablar samt 
radiomaster och basstationer för mobilnätet 

Avsikten med propositionen är att alla be-
stämmelser om placering av telekablar på 
någon annans område, i sådana fall då par-
terna inte kommer överens om placeringen, 
ska tas in i den föreslagna lagen. Till följd av 
detta ska 161 § i markanvändnings- och 
bygglagen inte längre tillämpas på placering-
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en av telekablar och därför ska en bestäm-
melse om detta tas in i nämnda 161 §. 

Den föreslagna lagen innehåller också nya 
bestämmelser om placering av basstationer 
och radiomaster på annans område eller i nå-
gon annans byggnad, när parterna inte kom-
mer överens om placeringen. Kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet ska dock fortfa-
rande vara den behöriga myndighet som i sis-
ta hand beslutar om placering av telekablar, 
basstationer och radiomaster, om teleföreta-
get inte kommer överens om saken med 
mark- eller byggnadsägaren. 

De föreslagna bestämmelserna gäller situa-
tioner där parterna inte kommer överens. 
Med placeringsrätt avses lag den med ett pri-
vaträttsligt samtycke jämförbara rätten att 
placera telekablar, basstationer och radio-
master. De föreslagna bestämmelserna gäller 
inte miljörättsbaserad rätt att placera anlägg-
ningar av det ovan nämnda slaget. Vid pla-
cering av anläggningar ska sålunda tillämpas 
sådana andra bestämmelser i markanvänd-
nings- och bygglagen som eventuellt gäller 
placering samt annan miljölagstiftning.  

Markägaren eller byggnadsägaren har för 
placering av radiomaster och basstationer rätt 
till full ersättning enligt vad som föreskrivs i 
inlösenlagen. Om kommunens byggnadstill-
synsmyndighet beslutar om placering av en 
basstation eller radiomast på ett område som 
är i någon annans besittning och om parterna 
inte kommer överens om ersättning, ska 
ärendet avgöras i den ordning som föreskrivs 
i inlösenlagen.  

Lagförslaget innehåller bestämmelser om 
att ett teleföretag som ansöker om beslut om 
placeringstillstånd är skyldigt att till kommu-
nen betala en ansökningsavgift för byggnads-
tillsynsmyndighetens myndighetsuppgifter. 
Kommunen föreslås inte få ta ut någon avgift 
för den tillsynsuppgift som byggnadstill-
synsmyndigheten eventuellt får till följd av 
placeringsbeslutet. Detta beror på att till-
synsuppgiften kan betraktas vara exceptionell 
t.ex. i det fall att byggnadens ägare anser att 
teleföretaget inte följer ett placeringsbeslut 
som byggnadstillsynsmyndigheten har fattat. 
Dessutom skulle det vara problematiskt att 
bestämma av vem avgiften borde tas ut. 

 
 

3.1.11 Tryggande av kontinuiteten 

Genom de ändringar som föreslås i lagen 
preciseras de skyldigheter att ha beredskap 
för verksamhet i störningssituationer som 
gäller företag som ansvarar för kommunika-
tionsnätens och kommunikationstjänsternas 
funktion. Det föreslås att lagstiftningen änd-
ras så att sådana störningar i de elektroniska 
informations- och kommunikationssystemen 
som hotar livsviktiga samhällsfunktioner ska 
kunna förebyggas och hanteras effektivare 
redan under normala förhållanden, så att 
myndigheterna och företag inom kritisk pro-
duktion kan behålla en så hög aktionsförmå-
ga som möjligt och så att medborgarna inte 
hindras att använda kommunikationstjänster. 

Teleföretagen ska enligt propositionen 
noggrannare än för närvarande utarbeta en 
beredskapsplan för hur verksamheten opti-
malt kan fortsätta i störningssituationer under 
normala förhållanden eller när sådana befo-
genheter utnyttjas som avses i 9 kap. i bered-
skapslagen. De viktigaste övervakningsfunk-
tionerna och andra kritiska system måste i 
fortsättningen upprätthållas så att de under 
sådana undantagsförhållanden som avses i 
beredskapslagen vid behov utan dröjsmål kan 
återföras till Finland. 

Propositionen syftar också till att förstärka 
samarbetet mellan myndigheterna och när-
ingslivet, för att så som förutsätts i reger-
ingsprogrammet säkerställa störningsfria di-
gitala tjänster också under exceptionella för-
hållanden. Kommunikationsverket ska enligt 
förslaget bemyndigas att redan under norma-
la förhållanden tillsätta och utbilda en samar-
betsgrupp för störningshantering. Samarbets-
gruppen ska bestå av representanter för de 
företag som upprätthåller el- och telenäten. 
Gruppens medlemmar ska enligt förslaget 
samla in information samt planera och koor-
dinera åtgärder ned tanke på störningssitua-
tioner samt bistå Kommunikationsverket med 
hantering av störningar.  

Teleföretagen ska enligt förslaget åläggas 
att lagra lägesinformation om telekablar i di-
gital form så att den finns centralt och lätt 
tillgänglig tillsammans med annan informa-
tion om ledningar, rör och kablar. Genom be-
stämmelser främjas jordbyggarnas möjlighe-
ter att ta fram information om underjordiska 
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kablar enligt principen om en enda instans, 
vilket i sin tur skulle minska antalet kabel-
skador i samband med grävarbeten. Vid han-
tering av telekabelinformation måste det ses 
till att informationen är tillbörligt skyddad 
mot dataskyddskränkningar och mot hot om 
sådana.  

Skyldigheten att tillgodose dataskyddet i 
samband med förmedling av kommunikation 
ska enligt förslaget utvidgas till att gälla ock-
så andra kommunikationsförmedlare än tele-
företag. Förbudet att till nätet ansluta utrust-
ning som äventyrar kommunikationen före-
slås bli så preciserat att den som använder 
kommunikationstjänster ska upprätthålla sitt 
nät, sin terminalutrustning och sitt informa-
tionssystem i enlighet med teleföretagets an-
visningar på ett sådant sätt att det allmänna 
kommunikationsnätets och -tjänsternas data-
säkerhet inte äventyras.  

Med myndighetsnät avses enligt proposi-
tionen kommunikationsnät som har byggts 
för uppgifter som hänför sig till statens led-
ning och säkerhet, försvaret, den allmänna 
ordningen och säkerheten, gränssäkerheten, 
räddningsverksamheten, sjöräddningen, nöd-
centralsverksamheten, invandringen, den 
prehospitala akutsjukvården och befolk-
ningsskyddet. Uppkopplingar till myndig-
hetsnätet kan erbjudas användargrupper som 
behövs för skötsel av dessa uppgifter. 
 
3.1.12 Myndighetsavgifter och -
ersättningar 

Syftet med att förenhetliga grunderna för 
myndighetsavgifterna samt modellerna enligt 
vilka de fastställs är att förenkla och förtydli-
ga den gällande regleringen. Det föreslås att 
den nuvarande kommunikationsmarknadsav-
giften och dataskyddsavgiften sammanslås 
till en ny informationssamhällsavgift och att 
avgiftsklasserna samtidigt slopas. Informa-
tionssamhällsavgiften ska enligt förslaget tas 
ut hos alla aktörer som bedriver verksamhet 
enligt anmälan eller koncession, enligt sam-
ma procentsats. 

Ovan i punkt 3.1.1 beskrivs de centrala 
målsättningarna för den marknadsbaserade 
frekvensavgiften. 

För att de mobila frekvenserna ska kunna 
användas effektivare ska för användningsrät-

ten enligt förslaget tas ut en avgift som mot-
svarar deras värde enligt ett auktionsförfa-
rande. Detta är genomskinligare och tydliga-
re än det jämförande förfarandet, eftersom 
endast det pris som betalas för frekvenserna 
avgör vem som beviljas koncession. Auk-
tionsinkomsterna har också en avsevärd be-
tydelse för samhällsekonomin.  

Enligt regeringsprogrammet ska fördel-
ningen av kostnaderna för lagring av tele-
identifieringsuppgifter mellan myndigheterna 
och teleoperatörerna rättas till. Teleföreta-
gens rätt att av staten få ersättning för de 
kostnader som orsakas av att de bistår myn-
digheterna ska enligt propositionen begränsas 
till enbart investeringskostnaderna för syste-
men. I fortsättningen ska kostnaderna för an-
vändning av systemen och utlämnande av in-
formation inte längre ersättas. 
 
3.1.13 Myndighetsverksamhet 

Syftet med de föreslagna ändringarna är att 
effektivisera den nuvarande regleringen av 
betydande marknadsinflytande och möjliggö-
ra sådan faktisk förhandsreglering som EU:s 
lagstiftning förutsätter. I lagförslagets 60 § 
definieras mera i detalj och noggrannare av-
gränsat syftet med regleringen av teleföreta-
gens prissättning, dess förutsättningar och 
målsättningar, t.ex. skyldigheten att trygga en 
skälig avkastning på investerat kapital, men 
Kommunikationsverket får utökad pröv-
ningsrätt när det gäller att välja de egentliga 
metoderna för övervakning av prissättningen. 
Den prövningsrätt som Kommunikationsver-
ket föreslås få under de förutsättningar som 
anges i paragrafen, behövs av den anledning-
en att det inte är möjligt att på lagnivå i detalj 
föreskriva om prissättning av alla tänkbara 
produkter. 

Syftet med de ändringar som föreslås i frå-
ga om domännamnsverksamheten är att sä-
kerställa att registreringar görs i det domän-
namnsregister som Kommunikationsverket 
upprätthåller samt att effektivisera förfaran-
dena i domännamnsadministrationen i syfte 
att till ett skäligt pris trygga tillgången på 
domännamn under toppdomänerna fi och ax. 
Genom propositionen säkerställs Kommuni-
kationsverkets förutsättningar att också i 
fortsättningen organisera domännamnsför-
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valtningen, eftersom antalet nya fi-
domännamn stadigt ökar och det inte väntas 
någon förändring i denna trend.  

Kommunikationsverket ges möjlighet att 
på begäran lämna andra myndigheter expert-
hjälp i form av handräckning på den andra 
myndighetens bekostnad. Det är kommunika-
tionsministeriet som beslutar om handräck-
ning ska ges. 

I och med de nya bestämmelserna om an-
vändares och abonnenters rättigheter fast-
ställs principen om nätneutralitet och använ-
darens rätt att välja abonnemang för använd-
ning av valfria internettjänster. Tjänsteleve-
rantörerna får i princip inte begränsa trafiken 
till vissa adresser eller begränsa en viss typ 
av trafik. Trafiken får begränsas på de grun-
der som nämns i paragrafen. Enligt paragra-
fen kan Kommunikationsverket meddela 
närmare föreskrifter om bedömning av be-
gränsningar och om användning av begräns-
ningar för att trygga tillräckligt användbara 
nättjänster av god kvalitet. Avsikten med be-
stämmelsen är att ge Kommunikationsverket 
rätt att ingripa när det är fråga om begräns-
ningar som eventuellt är oskäliga för använ-
daren och som äventyrar nättjänsternas kvali-
tet och användbarhet. 

Dessutom kan Kommunikationsverket 
ålägga nättjänstleverantörer att i syfte att för-
hindra sådana olägenheter som avses i para-
grafen vidta åtgärder eller avhålla sig från att 
vidta sådana åtgärder och använda sådana 
begränsningar som medför olägenheter av 
det slag som avses i paragrafen. Kommuni-
kationsverket ska i sina föreskrifter och be-
slut beakta de nättjänsters allmänna kvalitet 
och egenskaper som i allmänhet erbjuds. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Kommunikationsministeriet har av NAG 
Partners Oy (VALOR OY) beställt tre be-
dömningar av den föreslagna lagstiftningens 
konsekvenser. En utredning om informa-
tionssamhällsbalkens ekonomiska konse-
kvenser för företag blev klar 30.11.2012, en 
utredning om informationssamhällsbalkens 
konsekvenser för myndigheterna blev klar 
4.1.2013 och en utredning om informations-
samhällsbalkens samhälleliga konsekvenser 
blev klar 6.2.2013. I dessa utredningar inter-

vjuades ett stort antal referensgrupper och 
sakkunniga. Utredningarna baserades på 
konsulternas egen bedömning och de finns 
att få hos kommunikationsministeriet. Utred-
ningarna har används som underlag för en 
bedömning för propositionens konsekvenser. 
 
4.1 Ekonomiska konsekvenser och kon-

sekvenser för företagen 

Propositionen bedöms få konsekvenser 
främst för tele-, radio- och televisionsföretag 
samt för företag i andra ICT-branscher. Av 
denna anledning ska bedömningen av konse-
kvenserna för företagsverksamheten inriktas 
på de ovan nämnda verksamhetsområdena. 
För närvarande undergår tele- och televi-
sionsbranschen snabba förändringar och in-
ternationaliseras. Genom nättjänster av olika 
slag ökar konkurrensen på den nationella 
verksamheten och blir i allt större utsträck-
ning internationell. På det internationella 
planet blir det också allt viktigare att lagstift-
ningen är likartad för inhemska och utländs-
ka aktörer. Internationaliseringen och intro-
duktionen av nya tjänster på marknaden ökar 
emellertid tillväxtpotentialen och främjar en 
för konsumenterna förmånlig konkurrensut-
satt marknad. 

Med den föreslagna informationssamhälls-
balken eftersträvas ökad teknikneutralitet 
som gör det möjligt att inrikta regleringen på 
framtiden. Behovet av en teknikneutral lag-
stiftning ökar i och med att verksamhetsom-
rådet utökas med nya nättjänster och exem-
pelvis gamla kopparbaserade och terrestriala 
tekniker delvis får träda åt sidan. Behovet av 
reglering accentueras också om konkurrensen 
på marknaden inte leder till effektiva slutre-
sultat på marknadens villkor. De ändringar 
som föreslås i lagstiftningen innebär att ock-
så de nätbaserade tjänsterna blir teknikneu-
trala. 

I den internationella världen har konsumen-
terna redan vant sig vid att använda också ut-
ländska tjänsteleverantörer och tjänster, vil-
ket innebär att en reglering som berör endast 
inhemska företag till vissa delar kan försämra 
de inhemska tjänsternas ställning i förhållan-
de till utländska konkurrenter. Också dessa 
omständigheter har beaktats i förslaget. 
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Merparten av den föreslagna lagstiftningen 
skulle gälla traditionella områden av elektro-
nisk kommunikation. De viktigaste ändring-
arna gäller huvudsakligen mobilkommunika-
tionsverksamhet. Många av de föreslagna re-
formerna kan bidra till en snabbare struktur-
förändring inom tele- och tv-branschen. En-
skilda bestämmelser eller exempelvis betal-
ningsskyldigheter som dessa innebär skulle 
inte nödvändigtvis ha några betydande eko-
nomiska konsekvenser för branscherna. Kon-
sekvenserna kan bidra till en snabbare natur-
lig utveckling, men de kan också bromsa ut-
vecklingen eller rentav ändra dess riktning. 

Exempelvis de kostnader som skulle upp-
komma på grund av de föreslagna bestäm-
melserna om frekvensauktioner (avdelning 
II) och marknadsbaserade frekvensavgifter 
(avdelning XI), skulle relatera till företagens 
intäkter av användningen av frekvenserna, 
och med dessa avgifter skulle man eftersträva 
en rättvis ersättning till staten för att ytterst 
värdefulla och begränsade frekvenser över-
låts till kommersiell användning. Sålunda 
kan auktionsförfarandet och en marknadsba-
serad frekvensavgift snarare anses ge möjlig-
heter till affärsverksamhet och utgöra incita-
ment för en effektiv användning av frekven-
ser, än de kan ses som kostnader. De ovan 
nämnda avgifterna kan sålunda ses som me-
kanismer som uppmuntrar till en aktiv fre-
kvenspolicy, i synnerhet när det gäller fre-
kvenser som används för mobil verksamhet. 
Staten skulle få inkomster genom auktioner-
na och de marknadsbaserade frekvensavgif-
terna. 

Många av förslagen syftar till en effektiva-
re marknad för mobila kommunikationer. En 
del av reformerna skulle effektivisera an-
vändningen av frekvenserna bl.a. genom 
ökad konkurrens mellan aktörerna och ge-
nom att uppmuntra aktörerna att reservera 
frekvenser t.ex. för nya tillämpningar. Detta 
skulle ha en positiv inverkan på branschens 
framtidsutsikter. 

Kostnaderna för de föreslagna ändringarna 
skulle för de största mobila aktörerna utgöras 
av marknadsbaserade frekvensavgifter, i och 
med auktionsförfarandet och vissa systemre-
former. I synnerhet utauktioneringen av fre-
kvenser kan få återverkningar på teleoperatö-
rernas investeringar. Frekvensinvesteringar 

kan eventuellt prioriteras framför alternativa 
investeringsobjekt. En marknadsbaserad fre-
kvensavgift kan från aktörernas synpunkt öka 
osäkerheten kring investeringarna, eftersom 
tilltron till en stabil kostnadsnivå kan rubbas. 
Syftet med auktionsmodellen och den mark-
nadsbaserade frekvensavgiften är dock att 
främja en effektiv användning av frekvenser-
na. Auktionsmodellen skulle också öka en 
flexibel frekvensanvändning, vilket kunde 
främja innovationer inom branschen. Telefö-
retagen bedriver dessutom lönsam affärs-
verksamhet på de värdefulla frekvenserna. 
Exempelvis vid 2013 års auktion utgjorde det 
sammanlagda utgångspriset för frekvenserna, 
100 miljoner euro, vilket i relation till kon-
cessionsperioden är ca en promille av telefö-
retagens årliga omsättning. 

När det gäller frågan om kostnadernas be-
tydelse för företagen har också den tidtabell 
betydelse inom vilken ändringarna ska ge-
nomföras. En längre övergångsperiod skulle 
avsevärt minska kostnadseffekten. I Finland 
har auktionsavgifterna också betalats i årliga 
poster under koncessionsperioden. 

Från konkurrenssynpunkt är konsekvenser-
na av de föreslagna ändringarna beroende av 
hur lagstiftningen genomförs. Exempelvis ett 
auktionsförfarande utan konkurrensfrämjan-
de regler och koncessionsvillkor kan minska 
nya aktörers möjligheter att komma in på 
marknaden. Lagstiftningen om auktionsförfa-
randet och marknadsbaserade frekvensavgif-
ter är å andra sidan nationell till sin karaktär 
och får inte någon större betydelse från den 
internationella konkurrensens synpunkt. 

Inom det fasta nätet finns det en mycket 
stor variation av aktörer som verkar på geo-
grafiska områden av olika typ. De föreslagna 
ändringarna skulle på olika sätt påverka före-
tag som är av olika storlek och verksamma 
på olika typer av geografiska områden. De 
förslag som gäller verksamhetskostnaderna 
kan få asymmetriska effekter på företagen 
inom branschen. Det är exempelvis uppen-
bart att förkortningen av den tid under vilken 
ersättning inte betalas för reparationer och 
t.ex. stormskador får mest betydelse för före-
tag i glesbygdsområdena.  

I fråga om små lokala bolag kan de före-
slagna ändringarna påskynda den strukturför-
ändring som sker i branschen. Den föreslag-
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na lagstiftningen kommer också att få bety-
delse när det gäller investeringsincitamenten 
för operatörer i det fasta nätet. Investerings-
incitamenten kan också få mindre önskvärda 
effekter, exempelvis genom att störnings-
känsliga tekniker avlägsnas från olönsamma 
områden eller så att avkastningen på fiberin-
vesteringar minskar som en följd av att pris-
sättningen övervakas på grossistnivån. En 
eventuell indirekt effekt kunde vara att kravet 
på täckningsområde för nya frekvenser i mo-
bilnätet eller krav på en snabb byggnadstid 
kan minska stora aktörers investeringar i det 
fasta nätet, i synnerhet om avkastningsför-
väntningarna på fiberinvesteringar samtidigt 
försvagas till följd av regleringen. 

Den föreslagna regleringen kan få den ef-
fekten att nya aktörer kommer in på markna-
den, om lagstiftningen som framhäver natio-
nalitetens betydelse inte medför betydande 
investeringskrav. I synnerhet de nya meto-
derna att övervaka prissättningen kan ses 
som bra metoder för att främja konkurrensen 
och utveckla praxis för övervakning av pris-
sättningen. Tv- och radiobranschen genom-
går i likhet med det fasta nätet en brytnings-
tid som innebär att programbranschen måste 
hitta nya lösningar för att svara både på kon-
kurrensen och på effektivitetskraven. Denna 
utveckling är självständig och inte beroende 
av den föreslagna regleringen. Den nya lag-
stiftningen kan dock få återverkningar när det 
gäller utvecklingens inriktning och föränd-
ringarnas snabbhet. Kampen om reklamut-
rymmet t.ex. i televisionen blir hela tiden 
hårdare. I konkurrensen om konsumenternas 
intresse deltar utöver de inhemska tv-
aktörerna också internationella programaktö-
rer, betal-tv-leverantörer, teleföretag och 
andra stora företag som är verksamma i nätet. 
De största utmaningarna inom branschen 
kommer för närvarande från annat håll än 
lagstiftningen. 

För tv-aktörernas vidkommande kan de 
största positiva effekterna av den föreslagna 
lagstiftningen anses vara en utvidgning av 
metoderna för övervakning av prissättningen, 
som i bästa fall avsevärt kan förbättra pro-
gramaktörernas verksamhetsbetingelser. Det-
ta gäller i synnerhet distributionen över det 
markbundna tv-nätet. Övervakningen kan 
också främja prissättningens flexibilitet på ett 

sätt som gynnar innovationer. För branschen 
är det också positivt att beviljandet av pro-
gramkoncessioner överförs till Kommunika-
tionsverket och att tv-kanalerna fritt kan välja 
inom vilket kanalknippe de verkar. 

De föreslagna ändringarna får på det hela 
taget inga större konsekvenser för program-
koncessionshavarnas intäkter eller kostnader, 
men de enklare administrativa förfarandena 
främjar innovationer inom branschen och kan 
på lång sikt öka konkurrensen när det gäller 
tv-distributionen. Också den ändring som in-
nebär att beställvideo blir beroende av anmä-
lan (II) kan i bästa fall inverka positivt på 
den internationella konkurrenskraften. Också 
retail-prissättningsmodellerna som är basera-
de på en effektiv aktörs kostnader, kan vara 
till nytta för främjande av konkurrensen på 
marknader där det finns operatörer med be-
tydande inflytande. Genom förbättring av 
metoderna för övervakning av prissättningen 
på marknader där det finns operatörer med 
betydande inflytande förbättras regleringens 
effekt, samtidigt som övervakningen för-
skjuts i riktning mot förhandsreglering. 

I fråga om radioverksamheten kan de före-
slagna ändringarna som syftar till att göra 
koncessionssystemet lättare anses ha en klart 
positiv effekt på branschens verksamhetsbe-
tingelser. De föreslagna ändringarna ökar 
koncessionsbeslutens förutsägbarhet. Dess-
utom förenklas de nuvarande förfarandena 
vilket möjliggör ett flexiblare beslutsfattan-
de. 

Skyldigheten att tillhandahålla samhälls-
omfattande tjänster kommer i fortsättningen 
att gälla också kontaktinformationstjänster. 
Kommunikationsverket ska enligt förslaget 
göra en bedömning av marknaden för sådana 
tjänster och vid behov utse företag som ska 
leverera kontaktinformationstjänster. Änd-
ringen medför i viss mån kostnader för de fö-
retag som levererar kontaktinformations-
tjänster om de utses till leverantörer av sam-
hällsomfattande tjänster med skyldighet att 
leverera kontaktinformationstjänster. Kon-
taktinformationstjänster tillhandahålls för 
närvarande genom olika arrangemang i hela 
landet, vilket innebär att kostnaderna t.ex. för 
produktion av tjänster för vissa kundgrupper 
dock inte beräknas bli betydande.  
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De föreslagna bestämmelserna om finansi-
ering av samhällsomfattande tjänster gäller 
också företag som levererar samhällsomfat-
tande tjänster och som utses till leverantörer 
av kontaktinformationstjänster. En leverantör 
av samhällsomfattande tjänster kan enligt 
lagförslagets 93 § få ersättning av statens 
medel för nettokostnaderna för samhällsom-
fattande tjänster, om dessa utgör en oskälig 
ekonomisk belastning. 

Leverantörer av samhällsomfattande tjäns-
ter åläggs skyldighet att informera om sina 
produkter samt att tillhandahålla produkter 
och tjänster. Ändringen kommer att i viss 
mån innebära kostnader för dem som levere-
rar samhällsomfattande tjänster men kostna-
derna beräknas inte bli betydande. Leveran-
törerna kan välja ändamålsenliga metoder för 
att uppfylla de krav som bestämmelserna 
förutsätter. 

De ändringar som föreslås i bestämmelser-
na om domännamn förtydligar domännamns-
verksamheten för företagen och underlättar 
Kommunikationsverkets uppgift som högsta 
förvaltningsorgan för finländska domän-
namn. 

Förslagen som gäller tryggande av kontinu-
iteten förbättrar de företags verksamhetsför-
utsättningar som verkar inom produktions-
områden som har en central betydelse för 
Finlands försörjningssäkerhet. Förslagen för-
bättrar också företagens förutsättningar att 
lita på att de elektroniska kommunikations-
tjänster fungerar störningsfritt som är ound-
gängliga för deras egna produktionsproces-
ser. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Konsekvenserna för myndigheterna har be-
dömts framför allt med avseende på Kom-
munikationsverkets verksamhet, eftersom 
Kommunikationsverket kommer att sköta 
den huvudsakliga övervakning och övriga 
uppgifter som följer av den föreslagna lag-
stiftningen. Den föreslås att vissa uppgifter 
överförs från kommunikationsministeriet och 
andra myndigheter till Kommunikationsver-
ket och dessutom innebär förslaget vissa nya 
uppgifter för Kommunikationsverket. Till 
övriga delar ändrar propositionen inte Kom-
munikationsverkets uppgifter i förhållande 

till andra myndigheter. Propositionen påver-
kar till exempel inte de ansvarsområden som 
hör till finansministeriets behörighet. Enligt 
17 § i reglementet för statsrådet hör till fi-
nansministeriets ansvarsområde den ekono-
miska politiken och finanspolitiken; statsfi-
nanserna, statsbudgeten och skötseln av stats-
finanserna, statens medel och egendom samt 
de allmänna grunderna för avgiftspolitiken 
och avgifterna; skattepolitik, beskattning och 
allmän tullpolitik; statens upplåning, stats-
skulden samt statens borgensförbindelser och 
statsgarantier; finansmarknadens verksamhet; 
de internationella finansinstituten och organi-
sationerna; statsförvaltningens arbetsgivar-, 
personal- och arbetsmarknadspolitik, perso-
nalens rättsliga ställning och övriga anställ-
ningsvillkor; statens allmänna statistikväsen-
de; allmän utveckling av den offentliga för-
valtningen och utveckling av statsförvalt-
ningens strukturer, styrningssystem och 
verksamhet; indelningen i verksamhetsområ-
den inom regionförvaltningen, med undantag 
av landskapsförbundens samarbetsområden, 
och inom statens lokalförvaltning och sam-
ordning av dem; styrningen av dataadminist-
rationen inom statsförvaltningen, de allmän-
na grunderna för den elektroniska kommuni-
kationen och datasäkerheten, statens och 
kommunernas samarbete inom dataadminist-
rationen samt statsrådets gemensamma data-
administration; den allmänna administrativa 
styrningen av regionförvaltningsverken samt 
registerförvaltningen och folkbokföringen; 
kommunindelningen, kommunalförvaltning 
och kommunal ekonomi samt förhållandet 
mellan staten och kommunerna; tillsynen och 
finansieringen av det kommunala och det 
statliga pensionssystemet.  Konsekvenserna 
för övriga myndigheter inskränker sig när-
mast till processförändringar, som ofta gör 
det möjligt att frigöra resurser för andra upp-
gifter. 

Avsikten med den föreslagna reformen är 
att öka myndigheternas verksamhetsmöjlig-
heter och förbättra verksamhetens effekt. De 
nya uppgifterna och verksamhetsmöjlighe-
terna kräver i praktiken i viss utsträckning 
också personalutbildning och tilläggsresurser 
för myndighetsverksamheten. Kommunika-
tionsverkets resursbehov påverkas bl.a. av 
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den tidtabell enligt vilken den nya reglering-
en tas i bruk.  

De största förändringarna i Kommunika-
tionsverkets verksamhet beror på de nya för-
faranden som enligt bestämmelserna ska tas i 
bruk för frekvensauktioner och marknadsba-
serade frekvensavgifter, på överföringen av 
administrationen av programkoncessionerna 
till Kommunikationsverket, på den ändrade 
verksamhetsmodellen för domännamnsför-
valtningen samt på tryggandet av tjänsternas 
och verksamhetens kontinuitet. Den före-
slagna marknadsbaserade frekvensavgiften 
ska tas ut utöver den administrativa fre-
kvensavgift som redan nu debiteras, men 
förvaltningen och avgiftsgrunderna ska hållas 
isär från varandra. Kommunikationsverket 
tillämpar å andra sidan redan nu förfaranden 
som behövs för avgiftsdebitering. 

Också överföringen av programkoncessio-
nerna från kommunikationsministeriet till 
Kommunikationsverket kräver resurser. För 
administrationen av programkoncessionerna 
används för närvarande vid kommunika-
tionsministeriet ungefär ett årsverke, men 
detta kommer inte nödvändigtvis att räcka ef-
ter att uppgifterna har överförts till Kommu-
nikationsverket. 

Vad gäller domännamnsverksamheten 
kommer Kommunikationsverket inte längre 
att ha direkta domännamnskunder efter över-
gången till modellen med tjänsteleverantörer. 
Efter ändringen kan verket tillhandahålla ex-
pertbetonad kundservice åt tjänsteleverantö-
rerna och övervaka deras informationssäker-
het och servicenivå. Övergångsperioden till 
tjänsteleverantörsmodellen kräver extra re-
surser under en viss tid, och därför väntas re-
sursbehovet inte minska. Den viktigaste ef-
fekten kommer att vara resursbehovets förut-
sägbarhet och oberoende av det ökade antalet 
domännamn. Propositionen kommer inte att 
påverka befogenhetsförhållandena mellan ri-
kets myndigheter och landskapet Åland ef-
tersom Ålands landskapsregering kommer att 
svara för ax-domännamnen.  

Tryggandet av tjänsternas kontinuitet, 
övervakningen av teleföretagens beredskaps-
planering och tillsättningen av en arbets-
grupp för utredning av störningsärenden 
kommer inte att kräva några större tilläggsre-
surser vid Kommunikationsverket. Till 

Kommunikationsverkets uppgifter hör redan 
enligt den gällande lagen att övervaka företa-
gens beredskap för undantagsförhållanden 
och störningssituationer. Den föreslagna re-
gleringens slagkraft kan dock vid behov ef-
fektiviseras med hjälp av extra resurser. 
Mindre betydande konsekvenser samman-
hänger bl.a. med övervakningen av kommer-
siell verksamhet som bedrivs med tillfälliga 
radiokoncessioner samt med utvidgningen av 
övervakningen så att integritetsskyddet 
kommer att omfatta alla kommunikations-
förmedlare. Kommunikationsverkets verk-
samhet kommer också i fråga om de före-
slagna lagändringarna att i inledningsskedet 
påverkas av flera resursbehov av engångsna-
tur. De nya metoderna för övervakning av 
prissättningen skulle kräva bedömning av de 
nya modellernas funktion, av redovisnings-
principerna och marknadseffekterna. Skyl-
digheten att tillhandahålla telefonkatalogs-
tjänster och nummerupplysning som sam-
hällsomfattande tjänster skulle kräva en 
marknadsanalys innan aktörerna åläggs att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. 
Den nya modellen för domännamnsverksam-
heten kräver i inledningsskedet investeringar 
i systemen samt utveckling av registrarernas 
förvaltningsmodell. 

De föreslagna ändringarnas sammantagna 
konsekvenser innebär för Kommunikations-
verket, av de skäl som nämns ovan, en ök-
ning med ca 4–6 årsverken. Resursbehovet i 
inledningsskedet påverkas i stor utsträckning 
av tidtabellen för genomförande av olika 
funktioner och på längre sikt av den nivå på 
övervakningen som eftersträvas. Invester-
ingsbehovet när det gäller programvaror och 
system som måste köpas inom olika områden 
kommer sammanlagt att uppgå till ett antal 
miljoner euro, vilket bör beaktas vid bedöm-
ningen av ändringarna i verksamhetsmodel-
len och när det gäller tidtabellen för genom-
förande av ändringarna, eftersom en del av 
dessa anskaffningar kommer att vara relativt 
tidskrävande. 

De konsekvenser som de föreslagna änd-
ringarna får för kommunikationsministeriet 
beror framför allt på att administrationen av 
framför allt programkoncessionerna i regel 
överförs på Kommunikationsverket. Detta 
frigör mera av kommunikationsministeriets 
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resurser, bl.a. för styrning och utveckling av 
marknaden.  

Då man granskar frågan från Konkurrens- 
och konsumentverkets och dess konsument-
avdelnings synpunkt har de reformer som 
gäller användarnas och abonnenternas rättig-
heter, t.ex. avtalsvillkor, och som syftar till 
att lösa vissa problem i den gällande lagstift-
ningen, en särskild betydelse såtillvida att de 
föreslagna bestämmelserna kommer att 
minska antalet överklaganden och utred-
ningsbegäranden till Konkurrens- och kon-
sumentverket. Antalet ärenden kan dock öka 
t.ex. på grund av att användaren får rätt att 
välja nättjänstleverantör. Trots att avsikten 
med bestämmelsen i fråga inte är att ändra 
det gällande rättsläget, kan moderniseringen 
av bestämmelsen ge upphov till vissa frågor. 

Förslaget att teleoperatörerna ska åläggas 
ansvar som motsvarar det s.k. kreditgivaran-
svaret enligt konsumentskyddslagen kan ge 
upphov till ytterligare utredningsbehov. På 
det hela taget kan de föreslagna lagändring-
arna i kombination med förtydligandet av re-
gleringen sannolikt minska antalet ärenden 
som kommer in till Konkurrens- och konsu-
mentverket.  

Från Konkurrens- och konsumentverkets 
synpunkt, dvs. när det gäller konkurrensfrå-
gorna, kommer den föreslagna lagstiftningen 
att få betydelse framför allt för övervakning-
en av sådana företags prissättning som har ett 
betydande marknadsinflytande. Kommunika-
tionsverkets roll när det gäller främjande av 
konkurrensen och förhandsövervakning av 
marknaden har redan nu minskat verkets ar-
betsuppgifter när det gäller marknadsöver-
vakningen. En ökning av Kommunikations-
verkets befogenheter i fråga om förhands-
övervakningen av marknaden skulle minska 
verkets efterhandsövervakning av konkur-
rensförseelser och frigöra resurser. Konkur-
rens- och konsumentverket skulle visserligen 
ha uteslutande befogenhet när det gäller ef-
terhandsövervakning av brott mot konkur-
rensreglerna, med de sanktionsmöjligheter 
som konkurrenslagstiftningen ger. Konkur-
rens- och konsumentverket skulle vidare ak-
tivt stå i kontakt med Kommunikationsverket 
för att Konkurrens- och konsumentverkets 
synpunkter ska beaktas i marknadsanalyser 
och prissättningsbeslut. Lagförslaget skulle 

på det hela taget leda till resursinbesparing 
också för Konkurrens- och konsumentverkets 
ansvarsområde för konkurrensfrågor.  

I praktiken väntas de föreslagna bestäm-
melserna om placeringen av radiomaster och 
basstationer för mobiltelenät inte nämnvärt 
öka kommunens byggnadstillsynsmyndighe-
ters uppgifter, eftersom bestämmelserna inte 
väntas bli tillämpade i någon större utsträck-
ning. Även i fortsättningen kommer det hu-
vudsakliga förfarandet att vara det att parter-
na sinsemellan kommer överens om placer-
ingen. 

Den från polisens synpunkt viktigaste änd-
ringen sammanhänger med bestämmelserna 
om myndighetsersättningar i avdelning XI. 
Enligt förslaget ska teleföretagen med anled-
ning av begäranden från myndigheter i fort-
sättningen endast få ersättning för kostnader i 
samband med systeminvesteringar och inte 
för personella kostnader i samband med an-
vändningen av systemen. Detta skulle årligen 
för polisens vidkommande frigöra ekonomis-
ka resurser för uppskattningsvis 1–2 miljoner 
euro. 

För Kommunikationsverket skulle den fö-
reslagna rätten att ge handräckning till andra 
myndigheter sannolikt innebära oförutsedda 
kostnader för vilka verket inte anvisats finan-
siering i statsbudgeten och som inte ligger till 
grund för de avgifter som Kommunikations-
verket tar ut hos företag inom branschen. Det 
är därför ändamålsenligt att den myndighet 
som ber om handräkning ska svara för 
Kommunikationsverkets kostnader för hand-
räckningen. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

I propositionen sammanställs de lagar som 
gäller informationssamhället till en lagstift-
ningshelhet. För närvarande består lagstift-
ningen om elektronisk kommunikation av 
över 490 paragrafer i ett tiotal lagar. I den fö-
reslagna informationssamhällsbalken har an-
talet paragrafer minskats och för verksam-
hetsområdena i fråga har skapats en legislativ 
grund. Sammanställningen av paragraferna 
gör det lättare att överblicka regleringen av 
de berörda verksamhetsområdena. Proposi-
tionens allmänna målsättningar kan också 
anses vara gynnsamma för företagsverksam-
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heten. Exempelvis elimineringen av överlap-
pande bestämmelser och förtydligandet av 
lagstiftningen främjar företagens rättssäker-
het och förbättrar bl.a. möjligheterna att pla-
nera framtida investeringar. 

Propositionens viktigaste samhälleliga 
konsekvens är att den sätter fokus på kom-
munikationsnätens och kommunikations-
tjänsternas betydelse och roll i vårt samhälle. 
Funktionssäkra, trygga och tillförlitliga nät 
och tjänster är oumbärliga element i vardags-
livet. Eftersom fungerande kommunikations-
nät i dagens värld är viktiga både för med-
borgarna och för företagen, ska de föreslagna 
lagändringarna vara så utformade att de är 
konsekvent anpassade till den allmänna sam-
hällsutvecklingen och ökar samhällets förtro-
ende för kommunikationsnäten. De skyldig-
heter som aktörerna åläggs enligt förslaget 
står således i linje med tjänsternas kritiska 
samhälleliga betydelse.  

Avsikten med den föreslagna lagstiftningen 
är att över huvud taget öka konsumenternas 
förtroende för kommunikationsnäten och för 
de elektroniska tjänster som levereras genom 
dem. Det ökade förtroende kommer genom 
att efterfrågan ökar att få en betydande indi-
rekt effekt på hela samhällsutvecklingen. 
Förbättringen av funktionssäkerheten, data-
skyddet, integritetsskyddet och användarnas 
status kommer också att öka efterfrågan på 
nya och innovativa tjänster, i och med 
minskningen av den risk som från användar-
nas synpunkt är förenad med användningen 
av tjänsterna. Indirekt kan sålunda också de 
företag som enligt lagen åläggs skyldigheter 
dra nytta av lagstiftningen genom att konsu-
menternas förtroende för företagen förbätt-
ras. Dessutom kommer de reformer som fö-
reslås i fråga om användarnas rättigheter, be-
tydande marknadsinflytande och tryggande 
av tjänsteleveranserna att garantera förbin-
delser till ett skäligt pris och skäliga villkor 
samt kommunikationstjänster som är av så 
god kvalitet och så långt utvecklade som 
möjligt i hela landet. Detta är nödvändigt för 
att alla ska ha tillgång till de möjligheter som 
informationssamhället erbjuder. Fungerande 
och tillförlitliga kommunikationsnät skapar 
förutsättningar för att nya företag ska grun-
das och växa och påverkar sålunda samhälls-

ekonomins storlek och dynamik samt därmed 
också sysselsättningsgraden.  

Avsikten med de föreslagna ändringarna är 
att säkerställa jämlikheten mellan de inhems-
ka aktörerna och deras framtida konkurrens-
kraft. Genom att bestämmelserna om integri-
tetsskydd och lagringsskyldighet utsträcks till 
att gälla alla kommunikationsförmedlare ba-
lanseras konkurrenssituationen mellan fin-
ländska och internationella aktörer. Genom 
ändringen av domännamnsverksamheten 
stärks fi-domännamnets konkurrenskraft på 
den globala marknaden och genom kvote-
ringen av den inhemska innehållsproduktio-
nen säkerställs och bevaras den inhemska 
oberoende innehållsproduktionens ställning. 

Den föreslagna lagstiftningens effekter på 
samhällsekonomin, informationssamhället 
och det civila samhället kommer att vara 
klart positiva. Funktionssäkra kommunika-
tionsnät och tillförlitliga elektroniska tjänster 
kommer i förening med marknadens effekti-
vitet att öka efterfrågan och utbudet av in-
formationssamhällets tjänster och främja lan-
dets utveckling till ett föregångsland när det 
gäller informationssamhällets tjänster. De fö-
reslagna skyldigheterna kan, i synnerhet på 
kort sikt, innebära utmaningar för verksam-
hetsområdet men på lång sikt är de nödvän-
diga med tanke på att det är fråga om kritiska 
funktioner och med tanke på förtroendet för 
kommunikationsnäten och -tjänsterna. Som 
motvikt till företagens skyldigheter väntas 
lagstiftningen leda till ökad efterfrågan, vil-
ket innebär att företagen kan dra nytta av det 
förbättrade förtroendet. Också samhället 
kommer i många avseenden att dra nytta av 
de elektroniska tjänsterna, både i form av in-
besparingar inom den offentliga sektorn och 
genom att företagens konkurrenskraft blir 
bättre, t.ex. genom effektivare servicepro-
duktion, nya metoder för produktion av tjäns-
ter, möjligheter till distansarbete och nya 
tjänster som baseras på distansnärvaro. 
Kommunikationsnätens och -tjänsternas 
funktionssäkerhet, trygghet och tillförlitlighet 
är förutsättningar för att dessa tjänster ska slå 
igenom. De föreslagna reformerna återverkar 
på ett från informationssamhällets synpunkt 
positivt sätt på de informations- och kommu-
nikationstekniska investeringarna, på tjänste-
utbudet samt på tjänsternas karaktär och till-



 RP 221/2013 rd  
  

 

73

gänglighet. De föreslagna reformerna kom-
mer också att främja utvecklingen av ett allt 
rörligare och mera uppkopplat informations-
samhälle och, om de genomförs på rätt sätt, 
att förbättra både konsumenternas och före-
tagens förutsättningar att dra nytta av det 
elektroniska samhällets fördelar. 
 
4.3.1 Konsekvenser för samhälls-
ekonomin och det civila samhället 

De från samhällsekonomins synpunkt vik-
tigaste av de föreslagna reformerna är de som 
behandlas i informationssamhällsbalkens av-
delningar II och III. I fråga om konsekven-
serna för civilsamhället är däremot de änd-
ringar viktigast som föreslås i avdelningarna 
III, V och IX, dvs. de som tryggar medbor-
garnas ställning som användare av kommu-
nikationstjänster. De från samhällsekonomins 
synpunkt största positiva effekterna upp-
kommer genom ändringarnas inverkan på 
marknadens effektivitet och på finansiering-
en av den offentliga sektorn, eftersom den 
nya lagstiftningen stöder en aktiv utveckling 
av frekvenserna och frigör nya frekvenser 
bl.a. för trådlös kommunikation. 

Genom utauktioneringen av frekvenser ska 
det säkerställas att frekvenserna allokeras till 
aktörer som har de bästa förutsättningarna att 
utnyttja dem kommersiellt. Genom auk-
tionsmodellen kan man också generera bety-
dande inkomster till staten. Ändringarna be-
räknas i sin helhet inverka positivt på utbudet 
av frekvenser, på möjligheterna att använda 
trådlös kommunikation samt på efterfrågan. 
Nya användningssätt och marknader kommer 
också, genom de nya tjänsterna och proces-
serna, att öka möjligheterna till sysselsättning 
och effektivisering inom branschen. Verk-
ningarna av den föreslagna marknadsbasera-
de frekvensavgiften väntas däremot komma 
till synes på längre sikt och avgiften kommer 
inte att få lika tydligt positiva effekter på 
marknaden som auktionsförfarandet. Den 
marknadsbaserade frekvensavgiften kan an-
tas inverka positivt på frekvensanvändning-
en, då det för dem som använder frekvenser-
na kommer att löna sig att avstå från frekven-
ser som är i ineffektiv användning. Den 
marknadsbaserade frekvensavgiften kommer 
att vara en avgift av skattenatur och kan, be-

roende på avgiftens storlek, inverka negativt 
på tjänsteutbudet eller priserna. Den mark-
nadsbaserade frekvensavgiften kommer 
dock, i likhet med auktionsmodellen, att in-
verka positivt på den offentliga sektorns fi-
nansiering. De ändringar som i avdelning II 
föreslås i fråga om förnyandet av frekvens-
förvaltningsmodellerna skulle ha två slags 
konsekvenser för det civila samhället. Auk-
tionsmodellen skulle å ena sidan främja när-
ingsfriheten medan den marknadsbaserade 
frekvensavgiften å andra sidan, i fråga om de 
frekvenser som anvisats för tv-verksamhet, 
kunde få en negativ kulturpolitisk effekt om 
frekvensavgiften skulle leda till att tv-utbudet 
blir smalare. Avgiften kommer sannolikt 
dock inte att inverka negativt på tv-utbudet 
eftersom den enligt den föreslagna reglering-
en kommer att vara rimlig. De ändringar som 
föreslås i fråga om programkoncessionsför-
valtningen kommer för sin del att inverka po-
sitivt på yttrandefriheten eftersom konces-
sionsbesluten inte längre kommer att baseras 
på ändamålsenlighetsprövning.  

De ändringar i fråga om regleringen av be-
tydande marknadsinflytande som föreslås i 
avdelning III kommer framför allt att förbätt-
ra marknadens effektivitet på områden där 
konkurrensen är liten. Metoderna för över-
vakning av prissättningen kommer på dessa 
områden att få en positiv inverkan på efter-
frågan och utbudet. Övervakningen kommer i 
bästa fall att sänka slutkundspriserna och 
minska de välfärdsförluster som orsakas av 
missbruk av marknadsinflytande, genom att 
öka efterfrågan på kommunikationstjänster 
på grund av att priserna sjunker. Om re-
gleringen inte vore förutsägbar och teknikne-
utral från teleföretagens synpunkt kunde den 
få icke önskvärda konsekvenser för invester-
ingarna och valen av teknik. Ändringarna 
skulle emellertid innebära en förbättring av 
jämlikheten mellan medborgarna och av an-
vändarnas ställning. Hur stora verkningar re-
gleringen som avser betydande marknadsin-
flytande kommer att få beror på den nuva-
rande regleringens verkningsgrad. Om vissa 
aktörer med betydande marknadsinflytande 
har lyckats dra nytta av detta till nackdel för 
konsumenterna, andra användare eller kon-
kurrerande företag, är det möjligt att med den 
nya lagstiftningen uppnå klara förbättringar 
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när det gäller användarnas ställning och att 
eventuellt sänka konsumentpriserna eller ut-
öka användarnas valmöjligheter. 

Den föreslagna lagstiftningen ger också 
bättre möjligheter att trygga förutsättningarna 
för en konkurrensutsatt marknad också i fort-
sättningen, trots att marknaden kommer att 
centraliseras samtidigt som enskilda aktörers 
regionala marknadsinflytande ökar. På det 
hela taget kommer den föreslagna reglerings-
ramen när det gäller betydande marknadsin-
flytande att möjliggöra en effektivare pris-
övervakning och förhindra missbruk av bety-
dande marknadsinflytande, vilket kan få en 
dämpande effekt när det gäller slutkundspri-
serna för kommunikationstjänster på en 
marknad där det förekommer betydande 
marknadsinflytande. 

Den skyldighet som leverantörer av sam-
hällsomfattande tjänster enligt lagförslagets 
avdelning III 6 kap. har att informera om sina 
produkter och att tillhandahålla samhällsom-
fattande produkter, främjar medborgarnas 
möjligheter att få information om sina rättig-
heter samt att kräva samhällsomfattande 
tjänster. Ändringen främjar medborgarnas 
jämlika möjligheter att få tillgång till sam-
hällsomfattande tjänster.  

Syftet med de ändringar i avdelning VII 3 
kap. som gäller kontaktinformationstjänster 
är dessutom att förbättra abonnenternas möj-
ligheter att de facto få reda på till vilka aktö-
rer deras kontaktuppgifter lämnas ut samt att 
ge abonnenterna möjlighet att förbjuda ut-
lämnande av kontaktuppgifter. Syftet med 
ändringen är att främja medborgarnas integri-
tetsskydd. 

De ändringar som föreslås i avdelning V 
om användare och abonnenters rättigheter 
samt i avdelningarna IX och X om tryggande 
av tjänsternas och verksamhetens kontinuitet 
samt dataskyddet, ska enligt förslaget öka ef-
terfrågan på tjänster i och med att förtroendet 
blir bättre. Avsikten med de reformer som fö-
reslås i avdelning V är att förbättra konsu-
menternas ställning, utbudet av tjänster och 
en jämn kvalitet. Viktiga reformer med tanke 
på användarnas jämlikhet är incitamentet att 
förkorta avbrott och påskynda reparationer 
genom att förkorta den tid för vilken ersätt-
ning inte betalas samt bestämmelsen enligt 
vilken nätneutraliteten förbättras genom att 

Kommunikationsverket ges ökade befogen-
heter att meddela föreskrifter. Tvister om 
framför allt tjänsteinnehåll blir färre tack 
vare tydliga bestämmelser om gemensamt 
ansvar och specifikationer i tjänsteavtal och 
räkningar samt om krav på utformning av av-
talstexter. 

Också de ändringsförslag i avdelningarna 
IX och X som syftar till tryggande av tjäns-
ternas och verksamhetens kontinuitet får be-
tydande återverkningar på det civila samhäl-
let. De ändringar som föreslås i fråga om kri-
tiska infrastrukturers funktionssäkerhet, in-
formationssäkerhet och hantering av stör-
ningssituationer får huvudsakligen indirekta 
verkningar från medborgarnas synpunkt. De 
indirekta effekterna återverkar framför allt på 
försörjningssäkerheten och den allmänna 
tryggheten, eftersom allt flera system som 
har samband med samhällsfunktioner, exem-
pelvis styrning av energiproduktionen och 
energidistributionen, finansiella tjänster, 
handel, logistik, industri, hälso- och sjuk-
vård, myndighetsverksamhet och andra kri-
tiska infrastrukturer och system, är beroende 
av nätförbindelser. Med avseende på den na-
tionella säkerheten är ett syfte med ändring-
arna också att trygga en ändamålsenlig själv-
försörjning i samhälleliga krissituationer. 

Till denna del är det emellertid skäl att ob-
servera att den samhälleliga beredskapen och 
säkerheten i fråga om informationsnäten i en 
global verksamhetsmiljö där aktörerna i allt 
större utsträckning är uppkopplade mot var-
andra, i allt större utsträckning är beroende 
av gränsöverskridande expertis. Med tanke 
på exempelvis kommunikationssystemens 
funktionssäkerhet är det därför nödvändigt 
att mellan den nationella självförsörjningen 
och den globala verksamhetsmiljön hitta en 
balans som på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt tryggar kommunikationsmark-
nadens funktion, ett fungerande samhälle och 
tillräcklig kristålighet. De ändringar som av-
ser skyldigheten att göra upp planer för 
kommunikationssystemens funktionssäker-
het, informationssäkerheten, beredskapen 
och möjligheterna att återta kritiska system, 
kan också ha betydelse för branschens attrak-
tivitet för i synnerhet utländska aktörer – dels 
som en förstärkande, dels som en försvagan-
de faktor. 
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De ändringar som i avdelning VII föreslås i 
fråga om domännamnsförvaltningen kommer 
att inverka positivt på efterfrågan, utbud och 
marknadens effektivitet. Den nya modellen 
kommer att göra det möjligt att snabbare ut-
veckla tjänsterna kring domännamnsförvalt-
ningen. I och med de föreslagna ändringar i 
förvaltningen av domännamn ökar jämlikhe-
ten bland medborgarna t.ex. i fråga om per-
soner under 15 år och finländare som bor ut-
omlands. 
 
4.3.2 Konsekvenser för informa-
tionssamhället 

De från informationssamhällets synpunkt 
viktigaste konsekvenserna av de föreslagna 
ändringarna är de som behandlas i delarna II, 
V och X. Den viktigaste ändringen i avdel-
ning II gäller auktionsförfarandet. De före-
slagna bestämmelserna om frekvensauktioner 
bidrar till att koncession beviljas aktörer som 
kan utnyttja frekvenserna på det effektivaste 
sättet. Från informationssamhällets synpunkt 
har detta en positiv effekt på investeringarna 
i kommunikationsteknik, på tjänsteutbudet 
samt på tjänsternas kvalitet och tillgänglig-
het. Bättre trådlösa förbindelser främjar ut-
vecklingen av ett allt rörligare och mera upp-
kopplat informationssamhälle och stärker 
Finlands ställning som ett föregångsland när 
det gäller trådlösa förbindelser. Med den 
marknadsbaserade frekvensavgift som före-
slås kan man på lång sikt uppnå effektivare 
användning av frekvenserna, vilket kommer 
att få motsvarande positiva återverkningar 
för informationssamhället. På kort sikt kom-
mer den marknadsbaserade frekvensavgiften 
sannolikt inte att få någon väsentlig inverkan 
i det avseendet att den skulle leda till omför-
delning av koncessionerna mellan aktörerna. 

De ändringar som föreslås i avdelning V i 
fråga om användarnas och abonnenternas rät-
tigheter beräknas inverka positivt framför allt 
på tjänsternas kvalitet. Ändringarna får i 
kombination med de ändringar som föreslås i 
avdelning III 6 kap. en positiv inverkan ock-
så på tjänsteutbudet, på tjänsternas tillgäng-
lighet och på dataskyddet. De föreslagna be-
stämmelserna kommer att leda till att konsu-
menterna får en bättre bild av vad tjänsterna 
innehåller och ökar deras förtroende för aktö-

rerna, vilket i sin tur ökar förtroendet för 
branschen och främjar informationssamhäl-
lets utveckling. Förslaget innebär att nätneut-
raliteten betonas, vilket i kombination med 
Kommunikationsverkets befogenhet att med-
dela föreskrifter får en klart positiv inverkan 
på informationssamhällets utveckling efter-
som reformen innebär att man också i fort-
sättningen tryggar konsumenternas tillgång 
till nya elektroniska tjänster, oberoende av 
nätleverantören. 

De föreslagna ändringarna i bestämmelser-
na om betydande marknadsinflytande, do-
männamnsverksamhet och tryggande av kon-
tinuiteten i verksamheten kommer att främja 
tjänsternas mångsidighet, kvalitet och till-
gänglighet för alla användares vidkomman-
de. En effektiv reglering av betydande mark-
nadsinflytande ger nya aktörer möjligheten 
att utmärka sig genom bättre kvalitet eller 
större tjänstesortiment både på konsument-
marknaden och på företagsmarknaden. De 
ändringar som föreslås i regleringen av bety-
dande marknadsinflytande kan å ena sidan få 
lindrigt negativa återverkningar på ICT-
investeringarna, om ändringarna från företa-
gens synpunkt ökar investeringsriskerna. Re-
gleringen av betydande marknadsinflytande 
kan å andra sidan minska investeringsrisker-
na för tjänsteleverantörer som är nya på 
marknaden. För domännamnsförvaltningens 
del kan det föreslagna öppnandet av fi-
domännamnet också för utländska användare 
leda till lindrigt negativa konsekvenser med 
tanke på fi-domännamnets informationssä-
kerhet. Kommunikationsverket skulle dock 
samtidigt bättre än hittills kunna utöva tillsyn 
över registrarer och effektivt ingripa i kränk-
ningar av informationssäkerheten. 

De ändringar som gäller integritetsskyddet 
i samband med elektronisk kommunikation 
inverkar framför allt på förtroendet för de 
elektroniska tjänsterna, men för användarna 
realiseras de möjligheter som reformen inne-
bär sannolikt endast så att myndighetsverk-
samheten aktiveras. 

Endast en del av de ändringar som föreslås 
i avdelning VIII kan få negativa återverk-
ningar från informationssamhällets synpunkt, 
dvs. ändringarna som innebär att aktörer som 
bedriver radioverksamhet med tillfälliga 
koncessioner förbjuds att bedriva annan 
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kommersiell verksamhet än sponsring eller 
reklam som hör ihop med radioverksamhe-
ten. Denna reform får lindriga negativa åter-
verkningar både på tjänsteutbudet och på 
tjänsternas tillgänglighet, eftersom den leder 
till en potentiell försämring av incitamenten 
för nya aktörer och när det gäller innovativa 
försök. Den föreslagna regleringen hindrar å 
andra sidan i praktiken beviljande av flera 
tillfälliga koncessioner efter varandra, vilket 
kan snedvrida konkurrenssituationen på 
marknaden. 

När det gäller tryggande av nätens, tjäns-
ternas och verksamhetens kontinuitet och 
tryggandet av informationssäkerheten inne-
bär en del av de ändringar som föreslås i de-
larna IX och X att kommunikationsnätens allt 
centralare och från samhällets synpunkt mera 
kritiska ställning betonas, eftersom de utgör 
nyckeln till all slags samhällelig aktivitet och 
tjänsteproduktion. Från informationssamhäl-
lets synpunkt har dessa funktioners tillförlit-
lighet och funktionssäkerhet en avgörande 
betydelse för utvecklingen av elektroniska 
tjänster. Genom precisering av bestämmel-
serna om beredskapsplanering och förbätt-
ring av Kommunikationsverkets förutsätt-
ningar för övervakning av förpliktelserna att 
upprätthålla beredskap säkerställs det sålunda 
att alla de viktigaste nätoperatörerna konse-
kvent upprätthåller beredskap för att trygga 
nätens och tjänsternas funktionssäkerhet. På 
motsvarande sätt kan man genom det samar-
bete mellan olika aktörer och referensgrupper 
som blir möjligt i och med störningsarbets-
gruppen minimera varaktigheten av stör-
ningssituationer och effektivera resursalloke-
ringen vid omfattande tjänsteavbrott och i 
andra störningssituationer som förekommer i 
samhället, exempelvis elavbrott i samband 
med stormskador. 
 
4.3.3 Konsekvenser för jämlikheten 
och jämställdheten 

Propositionen riktar sig inte särskilt till vis-
sa grupper av människor och inom dess del-
områden görs inga skillnader mellan kvinnor 
och män. Propositionen bedöms sålunda inte 
få någon inverkan på jämställdheten mellan 
könen. 

Kontaktinformationstjänsterna kommer i 
fortsättningen att betraktas som samhällsom-
fattande tjänster. Den föreslagna ändringen 
främjar ett jämlikt bemötande av medborgar-
na eftersom det i fortsättningen kommer att 
vara Kommunikationsverket som ser till att 
alla medborgare, däribland också funktions-
hindrade, faktiskt får tillgång till kontaktin-
formationstjänster. Genom ändringen säker-
ställs det alltså att alla medborgare får obe-
hindrad tillgång till kontaktinformations-
tjänster. 
 
4.4 Konsekvenser för miljön 

Den föreslagna propositionen bedöms inte 
få några betydande direkta konsekvenser för 
miljön. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Regeringens proposition har beretts vid 
kommunikationsministeriet. 

Beredningen av propositionen har skett en-
ligt öppna principer. För beredningen har in-
rättats en uppföljningsgrupp med ca 50 
branschrepresentanter. Uppföljningsgruppen 
har sammanträtt fem gånger. 

Därutöver tillsattes som stöd för bered-
ningen sju underarbetsgrupper för olika del-
områden. Dessa delområden var: förnyande 
av koncessionssystemet, reglering av bety-
dande marknadsinflytande och samtrafik, 
tryggande av elektronisk trafik samt data-
skydd och kontinuitet, kostnader för biträ-
dande av myndigheter, myndighetsnätets an-
vändargrupper, justering av bestämmelserna 
om konsumentskydd samt justering av be-
stämmelserna om integritetsskydd i samband 
med elektronisk kommunikation. Underar-
betsgrupperna var öppna för alla företag och 
organisationer som ville delta i beredningen 
av informationssamhällsbalken. Underar-
betsgrupperna hade 30–70 medlemmar.  

Redan innan uppföljningsgruppen och un-
derarbetsgrupperna inledde sin verksamhet 
gjordes en webbenkät för att ta reda vilken 
lagstiftning branschen tyckte att projektet 
skulle omfatta samt vilken typ av ärenden 
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och vilka ändringsteman som eventuellt skul-
le behandlas. 

Underarbetsgrupperna arbetade både vid 
möten och per e-post. Under mötena hördes 
dessutom ett stort antal branschrepresentan-
ter. 

Då det första utkastet till paragrafer blev 
klart i juli 2012 ombads alla medlemmar i 
uppföljningsgruppen och underarbetsgrup-
perna att ge inofficiella kommentarer. 
Därefter fortsatte arbetet i underarbetsgrup-
perna och som beredning på myndighetsnivå. 

Beredningen av bestämmelserna om kon-
cessionspolicyn ledde till två omfattande 
program i statsrådets regi: det frekvenspoli-
tiska principbeslut handlar om mobiltelefoni 
medan fokus i det kommunikationspolitiska 
programmet för elektroniska medier ligger på 
tv- och radioverksamhet. 

Statsrådets frekvenspolitiska principbeslut 
offentliggjordes i mars 2012. I principbeslu-
tet drar regeringen upp riktlinjerna för hur 
koncessioner i framtiden ska beviljas för mo-
bilteleverksamhet. Principbeslutet gällde den 
då pågående auktionen av frekvenser i 800 
megahertzbandet. Dessutom beslöts det att 
informationssamhällsbalken i enlighet med 
regeringsprogrammet ska beredas så att auk-
tionsförfarandet kan användas också i fort-
sättningen, i synnerhet när koncessioner be-
viljas för nya frekvensområden. I det sam-
manhanget fattades det också ett beslut om 
beredning av bestämmelser om en mark-
nadsbaserad frekvensavgift som skulle över-
stiga de administrativa kostnaderna och tas i 
bruk för frekvensområden som auktionsförfa-
randet inte tillämpas på. 

I statsrådets redogörelse om ett kommuni-
kationspolitiskt program för elektroniska 
medier (SRR 4/2012) drogs upp riktlinjer för 
tv-verksamhet i antennätet samt för den ana-
loga radioverksamhetens framtid. Riksdagen 
godkände redogörelsen i december 2012. 

Enligt redogörelsen fattades det beslut om 
att hålla kvar det nuvarande förfarandet med 
programkoncessioner men att förenkla det 
genom överföring av en stor del av ärendena 
till Kommunikationsverket för avgörande i 
sådana fall då det inte förutsätts ändamålsen-
lighetsprövning. Enligt programmet ska 
statsrådet fortsättningsvis fatta kommunika-
tionspolitiskt betydande beslut. 

I enlighet med programmet fattades det 
också beslut om ett särskilt koncessionsförfa-
rande för kanaler som betjänar allmänintres-
set och förutsätts sända bl.a. finsk- eller 
svenskspråkiga program eller nyheter. Övri-
ga innehavare av programkoncession skulle 
huvudsakligen fritt få besluta om sitt pro-
graminnehåll. 

I enlighet med det kommunikationspolitis-
ka programmet fattades också beslut om att 
ta ut en marknadsbaserad frekvensavgift för 
frekvenser som används för tv-verksamhet. 
Dessutom drogs i programmet upp riktlinjer-
na för den frekvenskapacitet som i framtiden 
ska anvisas för tv-verksamhet samt för tidta-
bellen för en övergång till högupplösnings-
teknik. 

Propositionens avdelning II som handlar 
om anmälningspliktig verksamhet och kon-
cessioner har beretts med iakttagande av rikt-
linjerna i de ovan nämnda programmen.  

De grundläggande principerna för proposi-
tionen har under beredningens gång diskute-
rats också med branschföreträdare under fle-
ra separata förhandlingar. 

Propositionen har sänts på remiss till sam-
manlagt ca 264 remissinstanser, bl.a. till alla 
teleföretag som gjort anmälan om televerk-
samhet och till andra aktörer inom bran-
schen, samt till de centrala myndigheterna 
och intresseorganisationerna. Förslaget finns 
under remisstiden utlagt också på ministeri-
ets internetsidor där alla intresserade ombeds 
yttra sig om det. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Regeringens propositionsutkast har varit på 
en omfattande remiss. Sammanlagt inkom 
det över 90 yttranden som har tagits in i 
statsrådets projektregister (HARE), ärende-
nummer LVM059:2011. I statsrådets projekt-
register finns också en sammanställning av 
yttrandena.  

Den kommunikationspolitiska minister-
gruppen sammanträdde den 19 juni 2013 för 
att dra upp riktlinjer efter remissomgången. 
Riktlinjer drogs upp bl.a. för auktionsförfa-
randet, övervakningen av teleföretagens 
grossistprissättning, konsumentskyddslag-
stiftningens bestämmelser om solidariskt an-
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svar och nätneutralitet, 13 a–k § i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation, 
tryggande av kommunikationens kontinuitet, 
marknadsbaserade frekvensavgifter, ersätt-
ningar som hänför sig till myndigheternas 
uppgifter och system, gruppsändningsteknik 
samt kommersiella meddelanden i verksam-
het med kortvariga radiokoncessioner. Nedan 
redogörs för de viktigaste kommentarerna 
och hur yttrandena har beaktats tillsammans 
med den kommunikationspolitiska minister-
gruppens riktlinjer.  

I merparten av remissvaren anses det vara 
bra att det görs en sammanställning av lag-
stiftningen om elektronisk kommunikation 
och informationssamhällets tjänster samt att 
regleringarna förtydligas. Informationssam-
hällsbalken anses vara ett viktigt steg när det 
gäller att modernisera, förtydliga och utveck-
la lagstiftningen om informationssamhället. 

Företagen inom branschen förhöll sig i hu-
vudsak positivt till marknadsorienteringen av 
koncessionsbestämmelserna och till att re-
gleringen förenklas. Teleföretagen och de 
förbund som representerar dem motsatte sig 
emellertid förslaget att gamla frekvenser ska 
auktioneras ut. Enligt den kommunikations-
politiska ministergruppens riktlinjer under 
den fortsatta beredningen kan endast nya fre-
kvensområden för mobil kommunikation 
auktioneras ut. Dessutom har till motiver-
ingsavsnittet om lagstiftningsordningen, på 
inrådan av justitieministeriet, fogats ett av-
snitt om koncessionssystemets förhållande 
till grundlagen. 

Teleföretagen motsatte sig införandet av en 
marknadsbaserad frekvensavgift. Konkur-
rens- och konsumentverket samt arbets- och 
näringsministeriet hörde däremot till dem 
som understödde förslaget. Teleföretagen 
och de förbund som företräder dem samt ju-
stitieministeriet ansåg att avgiften på grund 
av dess skattenatur bör kunna beräknas direkt 
med tillämpning av lagens bestämmelser. En-
ligt kommunikationspolitiska ministergrup-
pens riktlinjer ska en marknadsbaserad fre-
kvensavgift tas i bruk och grunderna för be-
stämmande av avgiften ska preciseras i sam-
råd med justitieministeriet. Den föreslagna 
bestämmelsen har under den fortsatta bered-
ningen i samråd med justitieministeriet kom-
pletterats så att frekvensavgiften med en be-

räkningsformel ska kunna räknas ut direkt på 
basis av bestämmelsen. Försvarsmakten mot-
satte sig att avgiften ska kunna tas ut för fre-
kvenser som reserverats för försvarsmakten. 
Försvarsmaktens yttrande har under den fort-
satta beredningen beaktats så att för för-
svarsmakten har lagts till en tillräckligt lång 
övergångsperiod och så att avgiften för för-
svarsmaktens vidkommande med beaktande 
av frekvensernas användningsändamål pris-
sätts lägre än frekvensernas marknadsbe-
stämda värde.  

I propositionen föreslås inga bestämmelser 
om gruppsändningsteknik eftersom det inte i 
en situation där tekniska lösningar och eko-
nomiska modeller fortfarande är i utveck-
lingsstadiet och delvis mycket halvfärdiga 
inte kan anses vara motiverat att på lagstift-
ningsnivå ålägga företagen att tillämpa 
gruppsändningsteknik. Däremot kommer 
ärendet fortsättningsvis att utredas i en av 
kommunikationsministeriet tillsatt arbets-
grupp med uppgift att främja informations-
samhällets utveckling för att användare av 
trådlösa och fasta internetförbindelser så 
kostnadseffektivt som möjligt, på bred bas 
och samtidigt ska kunna ta emot audio- och 
audiovisuella innehåll som tillhandahålls 
över det öppna internet. Arbetsgruppen ska 
överlämna sitt förslag före utgången av 2014. 
Den kommunikationspolitiska ministergrup-
pen har godkänt förslaget till bestämmelser 
om gruppsändningsteknik. 

I fråga om den reglering av betydande 
marknadsinflytande som ska tillämpas på den 
elektroniska kommunikationsmarknaden har 
de bolag som äger näten inte sett någon an-
ledning att ändra den gällande regleringen på 
lagnivå. De företag som vill komma in på 
marknaden ansåg däremot att ändringen av 
regleringen är befogad. Kommunikationsver-
ket understödde de föreslagna ändringarna 
och även Konkurrens- och konsumentverket 
ställde sig på ett allmänt plan positivt till 
ändringarna. De teleföretag som äger näten 
ansåg att de föreslagna bestämmelserna om 
skyldighet att överlämna nyttjanderätt var allt 
för öppet utformade. Under den fortsatta be-
redningen har bestämmelserna om dessa 
skyldigheter sålunda preciserats. 

De företag som äger näten motsatte sig att 
bestämmelserna utsträcktes till att gälla 
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övervakning av prissättningen hos teleföretag 
som har ett betydande marknadsinflytande. 
De företag som vill komma in på marknaden 
samt de som köper markbundna tv- och ra-
diosändningstjänster ansåg att förslaget om 
Kommunikationsverkets befogenheter var 
behövligt. Bestämmelserna har preciserats 
under den fortsatta beredningen. I det kom-
munikationspolitiska ministerutskottet upp-
nåddes enighet om metoderna för övervak-
ning av prissättningen. 

Följande remissinstanser understödde i sina 
yttranden förslaget att upphäva 13 a–k § i la-
gen om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation (de s.k. Lex Nokia-bestämmelserna): 
Akava, Östra Finlands universitet, Universi-
tetens och forskningssektorns personalför-
bund, IBM, Sanoma Media Finland och Sa-
noma News, Mediernas centralförbund, Fin-
lands Fastighetsförbund, Piratpartiet och 
Electronic Frontier Finland (EFFI). FFC, 
FTFC och EK motsatte sig att bestämmelser-
na upphävs och föreslog alternativt att be-
stämmelserna ska behandlas och beredas på 
trepartsbasis. Enligt de riktlinjer som den 
kommunikationspolitiska ministergruppen 
drog upp efter remissomgången ska den s.k. 
Lex Nokia i samband med beredningen av 
informationssamhällsbalken överföras till la-
gen om integritetsskydd i arbetslivet. Enligt 
riktlinjerna ska vidare under arbets- och när-
ingsministeriets ledning tillsättas en treparts-
arbetsgrupp för beredning av överföringen 
och eventuella ändringar i bestämmelserna. 

Teleföretagen motsatte sig den föreslagna 
regleringen av det solidariska ansvaret och 
föreslog preciseringar. Under den fortsatta 
beredningen har regleringen av det solidaris-
ka ansvaret utvecklats så att det i lagen före-
slås bestämmelser om teleföretags regressrätt 
mot tjänsteleverantörer samt om möjligheten 
att förhindra fakturering för bedrägliga tjäns-
ter. 

I mediaföretagens, Konkurrens- och kon-
sumentverkets, Konsumentförbundets, Tieke 
rf:s, EFFI rf:s och dataombudsmannens ytt-
randen föreslås preciseringar i bestämmel-
serna om nätneutralitet. Teleföretagen under-
stödde förslaget. Kommunikationspolitiska 
ministergruppen tog ställning till regleringen 
och under den fortsatta beredningen gjordes 
flera preciseringar i paragrafen och dess mo-

tivering, bl.a. i fråga om specificeringen av 
eventuella begränsningar i internetåtkomst-
tjänsterna och i fråga om icke-
diskriminerande tillämpning av begränsning-
arna. 

Majoriteten av dem som yttrade sig om 
kommunikationens konfidentialitet och om 
integritetsskyddet understödde en utvidgning 
av regleringen till att omfatta också kommu-
nikationsförmedlare. Man uppmärksammade 
emellertid den omständigheten att bestäm-
melserna i vissa situationer var förpliktande 
också för hemmaanvändare som administre-
rar sitt eget nätverks router. Efter remissom-
gången begränsades begreppet kommunika-
tionsförmedlare så att en kommunikations-
förmedlare inte är en aktör som förmedlar 
kommunikation för personliga eller jämför-
bara sedvanliga privata syften. 

Akava, Kommunikationsverket och MMD 
Networks Oy ansåg att den föreslagna mo-
dellen för förmedlare av domännamn på det 
hela taget är bra. Justitieministeriet och CSC 
– Tieteen tietotekniikan keskus – IT-centret 
för vetenskap, ansåg att den föreslagna mo-
dellen föreföll vara diffus och tungrodd. Re-
gistrarmodellen har förtydligats efter remiss-
omgången.  

De föreslagna bestämmelserna om placer-
ing av radiomaster och basstationer för mo-
bilkommunikationsnät på annans mark eller i 
annans byggnad genom beslut av en bygg-
nadstillsynsmyndighet understöddes av de 
företag som äger mobilkommunikationsnät. 
Föreningen Sähköyliherkät ry ansåg att de 
föreslagna bestämmelserna var problematis-
ka. De som företrädde markägarna ansåg i 
likhet med Finlands Fastighetsförbund att av-
tal mellan parterna kommer i första hand och 
att ägaren bör få full ersättning för använd-
ningen av sitt område. Kommunförbundet 
understödde inte de föreslagna bestämmel-
serna om att beslut om placeringen kan fattas 
av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. 
Bestämmelserna omarbetades utifrån de 
kommentarer som framfördes i remissyttran-
dena varefter de blev föremål för samråd på 
sommaren 2013. Bestämmelserna behandla-
des i ett samrådsförfarande enligt 8 § i kom-
munallagen (365/1995) och på hösten 2013 
behandlades ärendet i delegationen för kom-
munal ekonomi och kommunalförvaltning. 
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Det förbud mot kommersiella meddelanden 
i kortvarig radioverksamhet som föreslagits i 
samband med regleringen av radioreklam har 
på basis av yttrandena omarbetats så att be-
stämmelsen om totalförbud mot reklam har 
begränsats jämfört med det ursprungliga för-
slaget. Enligt förslaget kan kommersiella 
meddelanden, som sänds i samband med ra-
dioverksamhet som bedrivs utan sådan pro-
gramkoncession för analog radioverksamhet 
som avses i lagen, betraktas som sponsring 
eller som reklam i anslutning till radioverk-
samheten i fråga. 

Som ett resultat av remissförfarandet före-
slås det att bestämmelsen om skyldighet att 
förmedla varningsmeddelanden ska hållas 
kvar i överensstämmelse med nuvarande lag-
stiftning och praxis. Bestämmelsen har efter 
remissomgången ändrats så att alla innehava-
re av permanent radiokoncession fortfarande 
ska åläggas att förmedla varningsmeddelan-
den. Den föreslagna ändringen är baserad på 
inrikesministeriets yttrande.  

På basis av remissen föreslås det utövare av 
tv- och radioverksamhet inte längre ska höra 
till tillämpningsområdet för den allmänna be-
redskapsskyldigheten. RadioMedia föreslog i 
sitt yttrande att aktörer som bedriver radio-
verksamhet inte ska åläggas orimliga skyl-
digheter när det gäller beredskapsplanering. 
Ändringen innebär enklare beredskapsplane-
ring för aktörer som bedriver tv- och radio-
verksamhet. Teleföretagen ska enligt försla-
get fortsättningsvis vara skyldiga att upprätt-
hålla beredskap och därmed att beredskaps-
planera. 

Efter remissen har skyldigheten att upprätta 
en beredskapsplan ändrats i flexiblare rikt-
ning så att företagen får upprätta en sådan 
plan inom ramen för sin normala dokumenta-
tion. Enligt den föreslagna ändringen kan 
Kommunikationsverket fortfarande av de be-
redskapsskyldiga företagen få information i 
den form som verket behöver för övervak-
ningen av att skyldigheten iakttas.  

Bestämmelsen om läget för kritiska kom-
munikationssystem har i enlighet med telefö-
retagens remissyttranden och den kommuni-
kationspolitiska ministergruppens beslut änd-
rats så att i bestämmelsen mera entydigt hän-
visas till beredskapslagens befogenhetsbe-
stämmelser. 

Befogenheterna för samarbetsgruppen för 
störningssituationer har i enlighet med justi-
tieministeriets och Kommunikationsverkets 
yttranden begränsats så att gruppen inte läng-
re ska övervaka efterlevnaden av de beslut av 
Kommunikationsverket som är nödvändiga 
för hanteringen av störningssituationer. 

Kommunikationsverkets rätt till handräck-
ning av andra myndigheter har i enlighet med 
försvarsministeriets yttrande och med tanke 
på de behov som förts fram av Kommunika-
tionsverket, efter remissen utvidgats så att 
verket har rätt att av försvarsmakten få hjälp 
med att utreda orsakerna till störningar i ra-
diokommunikationen. 
 
6  Andra omständigheter  som på-

verkar proposi t ionen 

6.1 Propositionens förhållande till 
Ålands självstyrelse 

I självstyrelselagen för Åland (1144/1991), 
nedan självstyrelselagen, föreskrivs om till-
lämpningen av den föreslagna lagen i land-
skapet Åland. Rikets lag ska tillämpas också 
i landskapet, om det i lagen föreskrivs om 
angelägenheter som enligt självstyrelselagen 
hör till rikets lagstiftningsbehörighet. På 
motsvarande sätt ska en lag inte tillämpas i 
landskapet om lagstiftningsbehörigheten i de 
ärendegrupper som regleras genom lagen hör 
till landskapet. Enligt huvudregeln i självsty-
relselagens 23 § ska självstyrelsemyndighe-
terna sköta förvaltningen också i angelägen-
heter som har hänförts till landskapets lag-
stiftningsbehörighet.  

Enligt självstyrelselagens 18 § 20 punkt har 
landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om 
rätten att utöva rundradio- och televisions-
verksamhet inom landskapet. Med rundra-
dioverksamhet avses audiovisuella innehålls-
tjänster, dvs. televisionsverksamhet och ra-
dioverksamhet. Den föreslagna lagen ska så-
lunda inte tillämpas på bedrivande av televi-
sions- och radioverksamhet inom landskapet.  

Enligt självstyrelselagens 27 § har riket 
lagstiftningsbehörighet i fråga om televerk-
samhet. Riket har behörighet i ärenden som 
hör till kommunikationsmarknadslagens och 
radiolagens tillämpningsområde. Sålunda ska 
den föreslagna lagen tillämpas i landskapet 
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också när det gäller frekvensförvaltning och 
mobilkommunikationsverksamhet. En stats-
myndighet kan dock enligt självstyrelselagen 
endast med samtycke av landskapsregeringen 
bevilja tillstånd för allmän televerksamhet 
inom landskapet. 

Enligt självstyrelselagens 18 § 7 punkt har 
landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om 
byggnads- och planväsendet samt granne-
lagsförhållanden. Till landskapets behörighet 
hör också natur- och miljövård (10 punkten) 
samt byggandet av vägar (21 punkten). 
Ärenden som gäller placering av telekablar 
samt radiomaster och basstationer för mobil-
kommunikationsnätet hör sålunda till land-
skapets behörighet. 
 
6.2 Förhållande till andra propositioner 

Regeringen lämnade den 23 maj 2013 till 
riksdagen en proposition med förslag till lag 
om verksamheten i den offentliga förvalt-
ningens säkerhetsnät och lag om ändring av 
2 § i kommunikationsmarknadslagen (RP 

54/2013 rd). Avsikten med den föreslagna 
ändringen av kommunikationsmarknadsla-
gens 2 § är att utöka de godtagbara använd-
ningsändamål för vilka det är möjligt att be-
vilja rätt att använda myndighetsnät.  

Den ovan nämnda propositionen har beak-
tats vid beredningen av informationssam-
hällsbalken och denna proposition är i detta 
avseende harmoniserad med propositionen 
om den offentliga förvaltningens säkerhets-
nät. 

I propositionen om den offentliga förvalt-
ningens säkerhetsnät föreslås att ändringen 
av kommunikationsmarknadslagens 2 § ska 
träda i kraft så snart som möjligt. Om infor-
mationssamhällsbalken emellertid träder i 
kraft före ändringen av kommunikations-
marknadslagens 2 §, blir den sist nämnda 
ändringen onödig i samband med propositio-
nen om den offentliga förvaltningens säker-
hetsnät, eftersom den föreslagna ändringen 
av kommunikationsmarknadslagens 2 § har 
beaktats i den lag som föreslås i denna pro-
position. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

Propositionens detaljmotivering är upp-
byggd så att endast de paragrafer motiveras i 
detalj som enligt lagförslaget ska ändras jäm-
fört med de gällande lagarna. Om det inte fö-
reslås några ändringar i en gällande paragraf 
hänvisas till motiveringarna i de propositio-
ner som föregick de gällande lagarna. Likaså 
hänvisas till de artiklar i respektive direktiv 
som genomförs genom paragraferna. 
 
1.1 Informationssamhällsbalk 

AVDELNING I  Allmänna be-
stämmelser 

1 kap. Lagens syften och definitioner 

1 §. Lagens syften. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar huvudsakligen kommunika-
tionsmarknadslagens 1 § som slagits samman 
med 1 § i lagen om radiofrekvenser och tele-
utrustningar, i syfte att främja en effektiv och 
störningsfri användning av radiofrekvenser, 
samt med 1 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation, i syfte att trygga 
kommunikationens konfidentialitet och in-
tegritetsskyddet samt främja televisions- och 
radioverksamheten.  

Statsrådet har ett brett utrymme för omdö-
me i de situationer som avses i den föreslag-
na 10 §, där valet av verksamhetsutövare på 
grund av knappheten till frekvenser grundar 
sig på en prövning av ändamålsenligheten. 
Det är i synnerhet i dessa situationer som 
uppnåendet av de mål som uppställs i den fö-
reslagna paragrafen ställs på prov.  

Enligt förslaget syftar lagen till att främja 
utbudet och användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster samt att säkerställa 
att kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster på skäliga villkor är tillgängliga för 
alla i hela landet. Syftet är också att trygga en 
effektiv och störningsfri användning av ra-
dio-frekvenser samt att främja konkurrensen 
och säkerställa att kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna är tekniskt ut-
vecklade, håller god kvalitet, är driftsäkra 

och trygga samt har förmånliga priser. Efter-
som bestämmelsen i huvudsak motsvarar 1 § 
i den gällande kommunikationsmarknadsla-
gen föreslås det att grunderna för bedömning 
av förutsättningarna för att beviljas konces-
sion ska vara desamma som i dagsläget. 

Med hjälp av koncessionsbesluten sörjer 
man för att kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster finns tillgängliga på skäliga 
villkor för alla i hela landet, att de är tekniskt 
utvecklade, att de håller god kvalitet, är drift-
säkra och trygga att använda samt rimligt 
prissatta. Konkurrensen ska främjas och ra-
diofrekvenserna användas på ett effektivt och 
störningsfritt sätt till förmån för användarna. 
Målen är delvis överlappande, såsom ett rim-
ligt pris och skäliga villkor eller utvecklad 
teknik, ett effektivt utnyttjande av frekvenser 
och god kvalitet. Dessutom har kriterierna ett 
nära samband med varandra. I helhetsbe-
dömningen gäller det också att mäta de olika 
målen mot varandra såsom god kvalitet och 
ett förmånligt pris. 

När sökande jämförs sinsemellan är avsik-
ten att det för att främja konkurrensen ska 
vara möjligt att i bedömningen beakta bland 
annat sökandens marknadsposition på den 
finska kommunikationsmarknaden och bero-
endeförhållandet till andra aktörer inom 
branschen. Vid bedömningen av konsekven-
serna med tanke på förmånliga priser kan 
man i helhetsbedömningen beakta bl.a. kon-
sekvenserna av beslutet på konkurrenssitua-
tionen på marknaden samt företagets kompe-
tens och erfarenhet eller andra fördelar med 
tanke på effektiviteten såsom möjlighet att 
utnyttja existerande infrastruktur i byggandet 
av nät. Hur utvecklad tekniken är bör bedö-
mas bl.a. utifrån hur kvaliteten kan förbättras 
och hur utbudet och användningen av tjäns-
terna ökar. Olika tekniska lösningar kan ock-
så inverka på hur effektivt frekvenserna kan 
användas. Vid bedömningen av driftsäkerhet 
ska man förutom de tekniska lösningarna 
också ta hänsyn till bl.a. hur bra ett teleföre-
tag lyckas bygga och förvalta ett nät. Alla 
ovan nämnda faktorer påverkar också på må-
let om att kommunikationstjänster ska finnas 
tillgängliga på skäliga villkor. De mål som 
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räknas upp i den föreslagna 1 § är exempel 
på faktorer som bör uppmärksammas i be-
dömningen av huruvida användarnas intres-
sen tillgodoses och i enlighet med detta går 
beslutsfattandet ut på att i stället för att ingå-
ende tillämpa förteckningen göra en helhets-
bedömning. Koncessioner bör beviljas de fö-
retag vilkas verksamhet i den sammantagna 
bedömningen bäst stämmer överens med la-
gens syften. 

Syftet med lagen är vidare att säkerställa 
konfidentialiteten och integritetsskyddet vid 
elektronisk kommunikation. 

Bestämmelser om skydd för privatlivet 
finns i 10 § i grundlagen. Enligt paragrafen 
är vars och ens privatliv, heder och hemfrid 
är tryggade. Närmare bestämmelser om 
skydd för personuppgifter utfärdas genom 
lag. Brev- och telefonhemligheten samt hem-
ligheten i fråga om andra förtroliga medde-
landen är okränkbar. Genom lag kan be-
stämmas om åtgärder som ingriper i hemfri-
den och som är nödvändiga för att de grund-
läggande fri- och rättigheterna skall kunna 
tryggas eller för att brott skall kunna utredas. 
Genom lag kan också bestämmas om sådana 
begränsningar i meddelandehemligheten som 
är nödvändiga vid utredning av brott som 
äventyrar individens eller samhällets säkerhet 
eller hemfriden, vid rättegång och säkerhets-
kontroll samt under frihetsberövande. När det 
gäller skydd för privatlivet på grundval av 
grundlagen är utgångspunkten att individen 
har rätt att leva sitt eget liv utan godtycklig 
eller ogrundad inblandning av myndigheter 
eller andra utomstående. Privatlivet omfattar 
bl.a. den enskildes rätt att fritt ingå och upp-
rätthålla förbindelser med andra människor 
samt rätten att bestämma över sig själv och 
uppgifter om sig själv samt rätten till privat-
liv. För att garantera skyddet av privatlivet 
har man redan av tradition krävt att staten av-
står från att kränka medborgarnas privatliv. 
Dessutom krävs det också att staten aktivt 
vidtar åtgärder för att skydda privatlivet från 
kränkningar som andra parter riktar mot 
skyddet av privatlivet. 

Vad kommunikation beträffar är det primä-
ra syftet med 10 § 2 mom. att skydda inne-
håll som är avsett att vara konfidentiellt från 
utomstående. Å andra sidan omfattar 10 § i 
grundlagen även skyddet av sådana uppgifter 

om ett konfidentiellt meddelande som kan 
vara av betydelse för att beavara meddelan-
dets konfidentialitet. Sådan information är 
t.ex. uppgifter om parterna i ett telefonsamtal 
eller utväxling av e-post. 

Grundlagen ger således var och en rätt till 
förtroliga meddelanden utan att utomstående 
orättmätigt får vetskap om innehållet i sådana 
förtroliga meddelanden som någon har sänt 
eller tagit emot. Detta innebär bl.a. skydd 
mot att brev eller andra slutna försändelser 
öppnas eller förstörs och mot att samtal av-
lyssnas eller bandas. Bestämmelsen om 
skyddet av förtroliga meddelanden är en 
grundläggande rättighet för båda parterna i 
kommunikationen. I grundlagen förutsätts 
det att lagstiftaren vidtar åtgärder för att det i 
praktiken ska vara möjligt att effektivt skyd-
da konfidentiella meddelanden från myndig-
heters eller andra utomståendes kränkningar. 
Samtidigt tillåter grundlagen likväl att skyd-
det av förtroliga meddelanden kan inskränkas 
genom lag om ovan angivna förutsättningar 
uppfylls. Begränsningarna ska dock vara 
nödvändiga. 

I direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation konstateras det att det för 
närvarande införs ny och avancerad digital 
teknik i de allmänna kommunikationsnäten, 
vilket leder till särskilda krav på skydd av 
användarnas personuppgifter och integritet. 
Bestämmelserna i direktivet är i huvudsak 
från år 2003, men situationen i fråga om att 
införa nya tekniker och elektroniska tjänster 
har inte ändrats. Takten är snabb. Teknikerna 
ändras och tjänsterna utvecklas. 

 Utvecklingen av kommunikationsnät, ter-
minalutrustning och tjänster gör det möjligt 
ett utnyttja och lagra uppgifter i större om-
fattning än förut. En stor del av tjänsterna 
bygger uteslutande på respons från använ-
darna. Följaktligen är framgångsrika tjänster 
delvis beroende av att användarna litar på att 
deras integritet inte äventyras.  

Utgångsläget för grundlagen, direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation och 
den gällande lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation är att var och en har 
rätt till konfidentiell kommunikation och till 
skydd av den personliga integriteteten, men 
trots det är det klart att det även inom elek-
tronisk kommunikation förekommer situatio-
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ner där det är omöjligt att uppnå ett komplett 
skydd. Det är i praktiken inte möjligt att utfö-
ra elektronisk kommunikation om tjänstele-
verantören inte får behandla förmedlings-
uppgifter bl.a. för att övervaka routing, reda 
ut fel, fakturera eller utnyttja lokaliserings-
uppgifter för att fastställa geografisk posi-
tion. Integritetsskyddet är inte ett hinder för 
behandling av uppgifter, förutsatt att det 
finns en lagstadgad grund för behandlingen 
eller att den som uppgifterna gäller har gett 
sitt samtycke. 

I en värld av ömsesidigt beroende kräver de 
nya säkerhetshoten, såsom klimatförändring-
en, den okontrollerbara migrationen, fattig-
domen och ojämlikheten, epidemierna, den 
internationella brottsligheten, spridningen av 
massförstörelsevapen, terrorismen och an-
greppen mot datanäten, ändamålsenliga för-
beredelser enligt en bred säkerhetsuppfatt-
ning. Kommunikationsnäten och kommuni-
kationstjänsterna måste fungera tillförlitligt 
och tryggt och de ska bidra till att skyddet för 
privatlivet är tryggat. Bestämmelser om dels 
rättigheter, dels skyldigheter i samband med 
informationssäkerhet ska föreskrivas genom 
lag. 

2 §. Tillämpning av vissa bestämmelser. 
Den föreslagna bestämmelsen om tillämp-
ning av vissa bestämmelser är ny. Det före-
slås att bestämmelsen fogas till lagen för att 
förtydliga hur de skyldigheter i lagen som 
grundar sig på olika direktiv ska tillämpas på 
integritetsskyddet och skyddet av konfidenti-
ell kommunikation när tjänster genomförs så 
att de överskrider gränser, med andra ord när 
verksamheten har kopplingar också till andra 
länder än Finland. 

I propositionen föreslås det att man slår 
samman flera olika lagar som grundar sig på 
olika direktiv. Med tanke på integritetsskyd-
det och skyddet av konfidentiell kommunika-
tion är direktivet om integritet och elektro-
nisk kommunikation och i viss utsträckning 
också ramdirektivet av betydelse. När det 
gäller att integritetsskyddet är ofta person-
uppgiftsdirektivet viktigt, eftersom förmed-
lingsuppgifter är också personuppgifter. I den 
gällande kommunikationsmarknadslagen och 
i den gällande lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation finns inga liknande 
bestämmelser om tillämpningsområdet. 

Genomförandet av och utbudet på tjänster 
blir allt mer internationellt. Denna utveck-
lingstrend påverkas särskilt av att de multina-
tionella företagen inom elektronisk kommu-
nikation ökar, att tjänsterna genomförs på ett 
splittrat sätt av många olika aktörer och det 
ständigt blir vanligare med underleverantörs-
kedjor. Branschens internationella karaktär 
betonas ytterligare av att internet växer i be-
tydelse och blir allt flexiblare när det gäller 
att tillhandahålla tjänster och av de moln-
tjänster som internet möjliggör för såväl an-
vändare som för tjänsteproducenter. Till ex-
empel en kommunikationstjänst kan produce-
ras så att de funktioner som behövs för drif-
ten av den genomförs i utlandet i ett annat fö-
retag inom samma koncern eller av en under-
leverantör. Behandlingen av sådana identifie-
ringsuppgifter som omfattas av integritets-
skyddet gan genomföras i ett internationellt 
nätverk av utrustning och programvara, där 
den plats där behandlingen utförs bestäms 
dynamiskt enligt resurserna. Internet gör det 
också möjligt att en kommunikationstjänst, 
såsom ett VOIP-samtal, en e-posttjänst eller 
ett snabbmeddelande (även kallat direktmed-
delande) kan tillhandahållas en användare 
utöver en internetaccesstjänst oberoende av 
det teleföretag som levererar bredbandstjäns-
ten. Propositionen syftar till att svara på de 
ovan nämnda ändringarna i verksamhetsmil-
jön och till att främja integritetsskyddet och 
skyddet av konfidentiell kommunikation 
också i gränsöverskridande tjänster. 

Bestämmelsen i det föreslagna 1 mom. gäl-
ler integritetsskyddet och tryggandet av 
kommunikationens konfidentialitet samt in-
formationssäkerheten. 

Bestämmelser om förmedling av elektro-
nisk kommunikation finns bl.a. i avdelning 
VI som innehåller föreskrifter om kommuni-
kationens konfidentialitet och integritets-
skydd. I avdelning VI i förslaget finns dess-
utom bestämmelser om tillhandahållande av 
mervärdestjänster. Konfidentialitet är vid si-
dan av integritet och tillgänglighet en del av 
kommunikationstjänsternas informationssä-
kerhet. Bestämmelser om informationssäker-
het, vilka också har en inverkan på konfiden-
tialiteten finns i lagförslagets avdelning IX 
och X. 
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I det föreslagna 1 mom. räkan upp alla de 
faktorer, på grundval av vilka den föreslagna 
lagen är tillämplig, trots det att verksamheten 
har kopplingar även med andra länder än 
Finland. Dessa faktorer bör bedömas särskilt 
från fall till fall med beaktande av syftet med 
och karaktären av rättigheten eller skyldighe-
ten i förhållande till övrig lagstiftning. Därför 
är det möjligt att lagen tillämpas endast del-
vis på verksamhet över gränserna.  

Enligt 1 mom. 1 punkten ska lagen tilläm-
pas om verksamhetsutövarens hemort är i 
Finland. Med hemort avses i fråga om ett fö-
retag och någon annan organisation dess re-
gistreringsort eller i fråga om en icke-
registrerad organisation dess faktiska hemort 
med stöd av lagstiftningen. En organisation 
kan vara antecknad i handelsregistret eller fö-
reningsregistret. Icke-registrerade verksam-
hetsutövare kan vara t.ex. enheter inom den 
offentliga sektorn, såsom kommuner, inrätt-
ningar, läroanstalter och andra instanser. När 
det gäller internationell verksamhet är det 
möjligt att i Finland registrera ett självstän-
digt koncernföretag eller en filial.  

Enligt 4 § i personuppgiftslagen tillämpas 
lagen på behandling av personuppgifter vid 
den registeransvariges verksamhetsställe som 
är beläget inom finskt territorium eller i öv-
rigt står under finsk jurisdiktion. Personupp-
giftslagen tillämpas också då den registeran-
svarige inte har något verksamhetsställe 
inom Europeiska unionens medlemsstaters 
territorium, men den registeransvarige vid 
behandlingen av personuppgifter använder 
anordningar som är belägna i Finland även 
för annat än endast för översändande av upp-
gifter via detta område. Den registeransvari-
ge ska då utse en företrädare i Finland. 

Integritetsskyddet och skyddet av konfi-
dentiell kommunikation vid elektronisk 
kommunikation omfattas av särskilda be-
stämmelser i jämförelse med regleringen om 
det allmänna skyddet av personlig integritet 
och de bör betraktas med beaktande av de 
allmänna bestämmelserna. Genom person-
uppgiftsdirektivet strävar man efter att har-
monisera behandlingen av personuppgifter 
inom EU så att tjänsteleverantören med beak-
tande av de bestämmelser som gäller behand-
lingen av personuppgifter i den stat där den 
har sitt verksamhetsställe tillhandahålla sina 

tjänster inom unionen. Vid tillämpningen av 
de bestämmelser i informationssamhällsbal-
ken som gäller integritetsskyddet och skyd-
det av konfidentiell kommunikation i gräns-
överskridande verksamhet avses således med 
verksamhetsutövarens hemort detsamma som 
med den registeransvariges hemort i person-
uppgiftslagen.  

Enligt 1 mom. 2 punkten ska den föreslag-
na lagen tillämpas när det kommunikations-
nät eller annan utrustning som används för 
verksamheten finns i Finland eller admini-
streras i Finland. Vad gäller tillämpningen av 
de bestämmelser i lagen som rör integritets-
skyddet eller skyddet av konfidentiell kom-
munikation i gränsöverskridande verksamhet 
blir detta kriterium i likhet med personupp-
giftslagen inte aktuellt förrän i andra hand. 
Enligt 4 § 2 mom. i personuppgiftslagen till-
lämpas den lagen även då när den registeran-
svariga inte har något verksamhetsställe 
inom Europeiska unionens medlemsstaters 
territorium, men den registeransvarige vid 
behandlingen av personuppgifter använder 
anordningar som är belägna i Finland. Sålun-
da kan den föreslagna lagen komma att bli 
tillämpad om uppgifter som gäller ett ut-
ländskt företags tjänster behandlas på servrar 
som är belägna i Finland. 

Enligt 1 mom. 3 punkten ska lagen tilläm-
pas om tjänsten tillhandahålls på finska eller 
i övrigt riktas till Finland eller finländare. 
Denna tillämpningsgrund kan bli aktuell 
främst i fråga om tjänster som tillhandahålls 
på internet och som används i Finland. Det är 
skäl att notera att det föreslagna kriteriet, en-
ligt vilket lagen ska tillämpas om tjänsten 
tillhandahålls på finska, inte är ett hinder för 
att tillämpa lagen om den tjänsten tillhanda-
hålls på något annat språk. Den föreslagna 
lagen kan exempelvis tillämpas på en 
svenskspråkig tjänst om den tillhandahålls 
för finländare eller i Finland.  

3 §. Definitioner. I denna paragraf definie-
ras de centrala begrepp som används i lagen. 
På grund av det stora antalet definitioner har 
de i den finska lagtexten ordnats i alfabetisk 
ordning. Den svenska texten följer den finska 
systematiken. 

Med audiovisuellt program avses en film, 
ett televisionsprogram, förmedling av eve-
nemang till allmänheten eller någon annan 
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motsvarande helhet som huvudsakligen be-
står av rörliga bilder med tillhörande ljud. 
Definitionen omfattar också stumfilmer och 
andra ljudlösa föreställningar som består av 
rörliga bilder. Definitionen motsvarar 2 § 2 
punkten i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 87/2009 rd). 

Audiovisuella program i den bemärkelse 
som avses i definitionen är också sådana 
meddelanden om kommande program som 
består av utdrag ur programmet eller pro-
gramserien i fråga. Definitionen omfattar inte 
spel. 

Definitionen av begreppet audiovisuell in-
nehållstjänst omfattar televisionsverksamhet 
eller beställ-tv som tillhandahålls allmänhe-
ten i kommersiellt syfte. Begreppet definieras 
i 2 § 5 punkten i den gällande lagen om tele-
visions- och radioverksamhet (RP 87/2009 
rd). Informationssamhällsbalkens definition 
motsvarar i sak den definition som används i 
lagen. 

De tjänster som avses i definitionen har ka-
raktären av masskommunikation, vilket in-
nebär att de ska vara riktade till den stora 
allmänheten. Tjänster av det slag som avses i 
definitionen ska tillhandahållas i kommersi-
ellt syfte. Rundradion Ab tillhandahåller au-
diovisuella tjänster på det sätt som avses i de-
finitionen, dvs. i kommersiellt syfte, eftersom 
verksamheten bedrivs i bolagsform och kost-
naderna täcks med medel som samlas in i 
form av rundradioskatt. 

Det kan finnas audiovisuellt innehåll på 
privatpersoners hemsidor. Dessutom kan pri-
vatpersoner erbjuda videor via olika internet-
tjänster. Videor som erbjuds av privatperso-
ner är inte audiovisuella innehållstjänster i 
lagens bemärkelse om de inte erbjuds profes-
sionellt utan t.ex. i syfte att utbyta informa-
tion med personer som har ett gemensamt in-
tresse. 

Med internetaccesstjänst avses en kommu-
nikationstjänst som möjliggör anslutning till 
internet för användning av de tjänster som 
finns tillgängliga där. Det föreslås att denna 
nya definition tas in i lagen eftersom betydel-
sen av internetuppkopplingar som bastjänster 
ökar och eftersom det är skäl att ställa sär-
skilda krav på dessa tjänsters tillgänglighet, 
kvalitet och tillförlitlighet för att abonnenter-
nas och användarnas behov ska tryggas. 

Med internetaccesstjänst avses t.ex. en an-
slutning mellan en abonnents terminalutrust-
ning, exempelvis ett modem, och internet. 
Definitionen omfattar dataöverföring till in-
ternet och sådana för anslutningen obligato-
riska tjänster som hantering av IP-adresser. I 
fråga om en internetaccesstjänst är det viktigt 
att tjänsten omfattar den andel av kundens 
anslutning till internet som det teleföretag 
som erbjuder tjänsten kan administrera. 
Tjänster utöver internetanslutningen, som 
t.ex. e-post eller internettelefonitjänster, hör 
inte till den utan de är separata kommunika-
tionstjänster oavsett om de tillhandahålls av 
samma eller ett annat teleföretag. 

Definitionen är teknikneutral och omfattar 
sålunda såväl fasta som trådlösa anslutningar.  

Internetaccesstjänster sammanhänger t.ex. 
med abonnentens och användarens rättigheter 
enligt bestämmelserna om samhällsomfat-
tande tjänster i avdelning III 7 kap. och med 
bestämmelserna i avdelning V 15 kap. om 
avtalsvillkor och nätneutralitet. Också i be-
stämmelserna om kommunikationstjänsternas 
tekniska kvalitet i avdelning IX 29 kap. och 
när det gäller tryggandet av kommunikatio-
nens och tjänsternas kontinuitet i avdelning 
X beaktas vikten av de grundläggande kom-
munikationstjänsterna, exempelvis internet-
accesstjänster.  

Med masskommunikationsnät avses ett 
kommunikationsnät som huvudsakligen an-
vänds för överföring eller sändning av televi-
sions- och radioprogramutbud eller annat 
material som förmedlas i samma form till 
alla mottagare. Definitionen motsvarar hu-
vudsakligen den definition som ingår i kom-
munikationsmarknadslagen (RP 112/2002 
rd), med den skillnaden att kommunika-
tionsmarknadslagens uttryck ”tillhandahål-
lande” ändras till ”överföring”. Avsikten är 
dock inte att ändra bestämmelsens innehåll. 
Det är fråga om överförings- och sändnings-
tjänster också i antennät och masskommuni-
kationsnät på kanaler som fritt kan tas emot. 
Det föreslås att ordet ”tillhandahållande” 
stryks också i definitionerna av begreppen 
nättjänster och kommunikationstjänster. 

I fråga om förmedling av televisions- och 
radioprogramutbud är det för alla mottagare 
av väsentlig betydelse dels att materialet 
förmedlas i samma form till alla mottagare, 
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dels att sändningen sker samtidigt. I fråga om 
televisionsverksamhet används uttrycket li-
nearitet (broadcasting). Också via internet är 
det möjligt att i realtid förmedla lineära pro-
gram. Internet eller bredbandsnät kan emel-
lertid inte i första hand betraktas som mass-
kommunikationsnät eftersom den huvudsak-
liga användningen av dessa nät inte kan be-
traktas som sådan verksamhet som avses i 
definitionen. 

Denna definition ligger till grund för defi-
nitionerna av begreppet markbundet mass-
kommunikationsnät och begreppet kabeltele-
visionsnät. Alla masskommunikationsnät hör 
inte till kategorin särskilt definierade mass-
kommunikationsnät. Exempelvis satellit-
kommunikationsnät betraktas enbart som 
masskommunikationsnät. 

Med kabelkanal avses en skyddskonstruk-
tion som används vid byggandet av allmänna 
kommunikationsnät och är avsedd som pla-
ceringsplats för telekablar. Med tanke på de-
finitionen saknar det betydelse hur kabelka-
nalen är utförd tekniskt sett. Konstruktionens 
användningsändamål har en väsentlig bety-
delse. En kabelkanal kan vara en helhet som 
består t.ex. av kabelbrunnar och förbindande 
rör som bildar en installationsrutt för kablar. 
Kablar installeras i rören och eventuella 
skarvningar görs t.ex. i kabelbrunnarna.  

Med fast installation avses en kombination 
av nätverksutrustning som är installerad för 
bestående användning på ett på förhand defi-
nierat ställe. Bestämmelsen motsvarar 4 § 3 d 
punkten i den gällande lagen om radiofre-
kvenser och teleutrustningar (RP 179/2006 
rd). 

Med användare avses en juridisk eller fy-
sisk person som i egenskap av abonnent eller 
annars använder kommunikationstjänster el-
ler mervärdestjänster, utan att nödvändigtvis 
vara abonnent på dessa tjänster. Begreppet 
användare definieras i 2 § i den gällande la-
gen om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation (RP 125/2003 rd) och i 2 § i den gäl-
lande kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd). Definitionen i den föreslagna 
lagen motsvarar i sak den definition av be-
greppet användare som ingår i lagen om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation. En-
ligt kommunikationsmarknadslagens defini-
tion kan användaren vara en fysisk eller juri-

disk person. Enligt definitionen i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
kan användaren endast vara en fysisk person. 

Med tillhörande tjänster avses system för 
villkorad tillgång, elektroniska programgui-
der och nummeromvandling, tjänster för 
identifiering, lokalisering och närvaroinfor-
mation samt andra sådana motsvarande tjäns-
ter i samband med kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster som gör det möjligt 
att tillhandahålla kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster eller som stöder till-
handahållande av tjänster via den. 

Definitionen är ny. Det föreslås att den tas 
in i lagen på grund av att det är skäl att regle-
ra de tillhörande tjänsterna t.ex. för att trygga 
kommunikations- och nättjänsternas övergri-
pande tillförlitlighet och trygga konkurren-
sen. Avsikten med definitionen är också att 
förtydliga förhållandet mellan å enda sidan 
tillhörande tjänster och å andra sidan nät-
tjänster och kommunikationstjänster. 

Tillhörande tjänster, exempelvis nummer-
omvandlingssystem, är inte i sig kommunika-
tionstjänster, men de har ett väsentligt sam-
band med dem. Kännetecknande för en till-
hörande tjänst är att den i regel inte är an-
vändbar utan en kommunikationstjänst eller 
nättjänst.  

Tillämpningsområdet för kommunika-
tionsmarknadslagens 3 § (RP 112/2002 rd) 
som föreslås bli upphävd har omfattat nät-
tjänster och kommunikationstjänster med 
tillhörande tjänster. Genom definitionerna av 
begreppen tillhörande tjänster och tillhörande 
faciliteter och de krav som gäller i fråga om 
dem ersätts denna bestämmelse som föreslås 
bli upphävd. 

Med tillhörande tjänster sammanhänger 
t.ex. de krav på teknisk kvalitet som före-
skrivs i avdelning IX 244 och 245 § och be-
stämmelserna om överlåtelse av nyttjanderätt 
i avdelning III 56 §. Definitionen motsvarar 
ramdirektivets artikel 2 ea.  

Med tillhörande faciliteter avses tillhöran-
de tjänster samt byggnader, tillträde till 
byggnader, kablar, kabelkanaler, master och 
annan sådan motsvarande fysisk infrastruktur 
och faciliteter och komponenter i samband 
med kommunikationsnät eller kommunika-
tionstjänster som gör det möjligt att tillhan-
dahålla kommunikationsnät eller kommuni-



 RP 221/2013 rd  
  

 

88 

kationstjänster eller som stöder tillhandahål-
lande av tjänster via dem.  

Definitionen är ny. Tillhörande tjänster hör 
till kategorin tillhörande faciliteter och det 
som ovan anförs om tillhörande tjänster gäll-
er sålunda också tillhörande faciliteter. Till-
hörande faciliteter är utöver tillhörande tjäns-
ter dessutom olika delar av fysiska infra-
strukturer.  

Med tillhörande faciliteter sammanhänger 
t.ex. vad som i avdelning IX 244 och 245 § 
föreskrivs om krav på teknisk kvalitet samt i 
avdelning III 56 § om överlåtelse av nyttjan-
derätt. Definitionen stämmer överens med 
ramdirektivets artikel 2 e. 

Med mervärdestjänst avses en tjänst som 
baserar sig på behandling av förmedlings-
uppgifter eller lokaliseringsuppgifter för 
andra ändamål än för att förmedla meddelan-
den. Mervärdestjänster kan vara t.ex. reklam 
som baserar sig på en terminalutrustnings 
läge inklusive reseanvisningar samt informa-
tion om trafik och väder eller information om 
resmål. Mervärdestjänster är enligt definitio-
nen inte tjänster vilkas innehåll inte huvud-
sakligen är baserat på behandling av lokalise-
ringsuppgifter, som exempelvis nätbanks-
tjänster, elektroniska tjänster inom förvalt-
ningen och andra motsvarande tjänster. Så-
dana tjänster kan enligt denna lag höra till 
kategorin samhällsomfattande tjänster. 

Med markbundet masskommunikationsnät 
avses ett masskommunikationsnät som fun-
gerar med hjälp av radiovågor som utbreder 
sig fritt. Definitionen motsvarar den defini-
tionen som ingår i kommunikationsmark-
nadslagen. 

Med programutbud avses en på förhand 
utvald helhet av audiovisuella program eller 
radioprogram. Ett programutbud känneteck-
nas av dess profil, dvs. vilken typ av program 
det består av och till vilken publik det riktar 
sig, hur programmen är inordnade i ett tids-
schema och hur programutbudet marknads-
förs till allmänheten. 

Definitionen motsvarar den definition av 
programutbud som ingår i 2 § 8 punkten i la-
gen om televisions- och radioverksamhet (RP 
87/2009 rd). 

Med amatörradiokommunikation avses så-
dan radiokommunikation mellan personer 
med påvisad tillräcklig behörighet som de 

utövar med hjälp av amatörradiostationer för 
syften som gäller utbildning, kontakter eller 
radiotekniska experiment och utan att sträva 
efter ekonomisk nytta. Definitionen motsva-
rar definitionen i 4 § 5 punkten i lagen om 
radiofrekvenser och teleutrustningar (RP 
80/2001 rd). Definitionen stämmer överens 
med definitionen i radioreglementet som 
kompletterar Internationella teleunionens 
stadga. 

Med radioutrustning avses an anläggning 
eller en väsentlig del av den som är avsedd 
för sändning (radiosändare) eller mottagning 
(radiomottagare) av radiofrekventa elektro-
magnetiska vågor, för radiokommunikation 
eller för något annat ändamål. Till kategorin 
radioutrustning hör bl.a. mobiltelefoner, bas-
stationer för mobila nät, radio- och televi-
sionsmottagare och -sändare, fjärrstyrda bilar 
och bilnycklar med fjärrkontroll. Denna defi-
nition motsvarar definitionen i 4 § 3 punkten 
i radiolagen och definitionen i artikel 2 c i 
radio- och teleterminalsdirektivet. Definitio-
nen har emellertid utvidgats så att den omfat-
tar också anläggningar som används för att 
sända radiovågor i annat syfte än för radio-
kommunikation. Utvidgningen behövs efter-
som det av den gällande definitionen av be-
greppet radioutrustning inte framgår om de-
finitionen inbegriper radaranläggningar och 
anläggningar som är avsedda att förhindra el-
ler störa radiokommunikation. Syftet med ut-
vidgningen är sålunda att förtydliga lagstift-
ningen. Som radioutrustning ska fortfarande 
inte anses sådan s.k. särskild elutrustning 
som enligt radiolagens 14 § används för ve-
tenskapligt, industriellt, medicinskt eller an-
nat motsvarande ändamål och är avsedd att 
generera radiovågor. Den väsentliga skillna-
den mellan sådan elutrustning och radiorust-
ning är att elutrustningen inte används i syfte 
att generera radiovågor. 

Med radiofrekvenser avses elektromagne-
tiska vågor med lägre frekvens än 3 000 gi-
gahertz som utbreder sig fritt. Definitionen 
motsvarar radiolagens 4 § 1 punkt. Den 
stämmer överens med definitionen i radio-
reglementet som kompletterar Internationella 
teleunionens stadgar och den motsvarar defi-
nitionen i den gällande radiolagens 4 § l 
punkt (RP 80/2001 rd och RP 119/1987 rd). 
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Med radioverksamhet avses sändning av 
programutbud som består av radioprogram 
och som är avsedd att tas emot av allmänhe-
ten samtidigt enligt en fastställd programta-
blå. Definitionen motsvarar den definition av 
radioverksamhet som ingår i 2 § 10 punkten i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 87/2009 rd). 

Med radiokommunikation avses överfö-
ring, sändning eller mottagning av medde-
landen med hjälp av radiofrekvenser. Radio-
kommunikation är bl.a. televisions- och ra-
diosändningar, mobil telefoni, sjöradiokom-
munikation, säkerhetsradiokommunikation, 
amatörradiokommunikation och kortvågsra-
diokommunikation. Definitionen motsvarar 
definitionen i radiolagens 4 § 2 punkt (RP 
80/2011 rd och RP 119/1987 rd).  

Med lokaliseringsuppgift avses sådan in-
formation från ett kommunikationsnät eller 
en terminalutrustning som anger ett abonne-
mangs eller en terminalutrustnings geogra-
fiska position och som används för annat än-
damål än för att förmedla meddelanden. De-
finitionen av begreppet lokaliseringsuppgift 
motsvarar definitionen av begreppet lägesin-
formation i 2 § 9 punkten i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation (RP 
125/2003 rd). Definitionen har emellertid 
preciserats så att lokaliseringsuppgifter kan 
fås också från terminalutrustning, för att det 
inte ska uppkomma oklarhet om huruvida re-
gleringen ska tillämpas också på t.ex. satel-
litbaserad lokalisering. Lokaliseringsuppgif-
ter kan ange bl.a. ett abonnemangs eller en 
terminalutrustnings breddgrad, längdgrad och 
höjd, färdriktning, lokaliseringens noggrann-
het, den del av ett nät där ett abonnemang el-
ler en terminalutrustning befinner sig vid en 
viss tidpunkt samt tidpunkten för lagringen 
av lokaliseringsuppgiften. Förmedlingsupp-
gifter innehåller också t.ex. lokaliseringsupp-
gifter om basstationer. Frågan om informa-
tion som anger en position i den föreslagna 
lagen ska betraktas som förmedlingsuppgift 
eller lokaliseringsuppgift avgörs på basis av 
informationens användningsändamål. Om in-
formation om en position anges i kommuni-
kationssyfte är det fråga om förmedlingsupp-
gift. Information som anger ett abonnemangs 
eller en terminalutrustnings position är då 
nödvändig för utförande av kommunikation.  

Med etableringsstat avses en stat där en le-
verantör av informationssamhällets tjänster 
faktiskt bedriver näringsverksamhet med 
hjälp av en fast etablering. Denna definition 
motsvarar 3 § 2 punkten i lagen om tillhan-
dahållande av informationssamhällets tjäns-
ter (458/2002) (RP 194/2001 rd). 

Med sponsring avses finansiering av eller 
annat ekonomiskt bidrag för audiovisuella 
innehållstjänster, audiovisuella program, ra-
dioprogram eller radioverksamhet, i syfte att 
främja bidragsgivarens försäljning av nyttig-
heter eller göra denne mer känd, när bidrags-
givaren. Som sponsring betraktas inte pro-
duktion av audiovisuella program eller ra-
dioprogram eller tillhandahållande av inne-
hållstjänster eller bidrag som ges av företag, 
organisationer eller personer som bedriver 
radioverksamhet. Som sponsring betraktas 
inte heller enbart delfinansieringen av pro-
gram utan att få synlighet. Denna definition 
motsvarar definitionen i 2 § 13 punkten i la-
gen om televisions- och radioverksamhet (RP 
87/2009 rd). 

Med skyddat namn eller skyddat märke av-
ses ett namn och märke som är infört i han-
dels-, varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller 
partiregistret eller en inarbetad firma, ett se-
kundärt kännetecken eller ett varumärke en-
ligt i firmalagen (128/1979) eller varumär-
keslagen (7/1964) samt namnet på ett offent-
ligt samfund, ett statligt affärsverk, en själv-
ständig offentligrättslig inrättning, en offent-
ligrättslig förening och på en främmande 
stats beskickning och på ett organ i dem. 
Med skyddat namn avses ett namn som är an-
tecknat i ett register som avses i handelsre-
gisterlagen (129/1979), föreningslagen 
(503/1989), lagen om stiftelser (109/1930) 
eller partilagen (10/1969) samt namnet på ett 
offentligt samfund eller dess organ. Med 
namn avses ett registrerat namn både i dess 
registrerade form och utan angivande av 
samfundsformen. Med skyddat namn avses 
ett varumärke som införts i ett finländskt re-
gister som avses varumärkeslagen samt ett 
sådant kollektivmärke som avses i lagen om 
kollektivmärken (795/1980). Ett varumärke 
som avses här kan vara ett s.k. kombina-
tionsmärke, ett ordmärke, en bokstavskombi-
nation eller en siffer- och bokstavskombina-
tion. 
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Med elektroniskt meddelande avses infor-
mation som förmedlas eller distribueras elek-
troniskt. Denna definition motsvarar till in-
nehållet den definition som ingår i 2 § 1 
punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. I definitionen ingår dessut-
om den definition av radiokommunikation 
som avses i 4 § 2 punkten i lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar. Det föreslås 
att definitionen ändras så att den blir mera 
teknikneutral. Definitionen omfattar fortfa-
rande alla typer av elektronisk kommunika-
tion. 

Med teleutrustning avses radioutrustning, 
teleterminalutrustning och nätverksutrust-
ning. Det är fråga om ett överbegrepp som 
motsvarar definitionen i 4 § 3 c punkten i den 
gällande lagen om radiofrekvenser och tele-
utrustningar (RP 75/2004 rd). 

Definitionen av begreppet teleshopping 
(även kallat köp-tv eller tv-köp) omfattar dels 
korta, koncentrerade sändningar som påmin-
ner om sedvanlig reklam, dels sändningar av 
programtyp. Teleshopping skiljer sig från re-
klam i det avseendet att det av sändningen 
klart måste framgå var det objekt som förevi-
sas kan beställas. Denna definition motsvarar 
definitionen i 2 § 15 punkten i lagen om tele-
visions- och radioverksamhet (RP 87/2009 
rd). 

Med teleterminalutrustning avses utrust-
ning som för sändning, bearbetning eller 
mottagande av meddelanden är avsedd att via 
ledning, per radio, optiskt eller på något an-
nat elektromagnetiskt sätt vara antingen di-
rekt kopplad till en anslutning i allmänt 
kommunikationsnät eller att direkt eller indi-
rekt kopplad till en anslutning i allmänt 
kommunikationsnät fungera med det allmän-
na kommunikationsnätet. Denna definition 
motsvarar definitionen i 4 § 3 a punkten i ra-
diolagen (RP 75/2004 rd och RP 80/2001 rd) 
samt motsvarande definition i radio- och tele-
terminalsdirektivet. En teleterminal är utrust-
ning som används för anslutning till kommu-
nikationsnät. Teleterminaler är t.ex. fasta te-
lefoner och mobiltelefoner, anläggningar 
som är avsedda för mottagning av digitala te-
levisions- och radiosändningar samt modem.  

Med televisionsverksamhet avses ursprung-
lig sändning av programutbud som består av 
audiovisuella program och som är avsedd att 

tas emot av allmänheten samtidigt, enligt en 
fastställd programtablå. Televisionsverksam-
het innebär lineär sändning i realtid av en 
programström som är densamma för samtliga 
mottagare. Vilken sändningsteknik som an-
vänds har ingen betydelse för definitionen. 
Denna definition motsvarar definitionen i 2 § 
3 punkten i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 87/2009 rd). 

Med teleföretag avses en aktör som till-
handahåller nättjänster eller kommunika-
tionstjänster för en grupp av användare som 
inte har avgränsats på förhand, dvs. bedriver 
allmän televerksamhet. Den föreslagna defi-
nitionen är en kombination av kommunika-
tionsmarknadslagens (RP 112/2002 rd) defi-
nitioner av begreppen teleföretag och allmän 
televerksamhet, vilket innebär att endast ak-
törer som bedriver allmän televerksamhet är 
teleföretag i lagens mening och sålunda har 
de skyldigheter som enligt den föreslagna la-
gen åläggs teleföretag.  

Förslaget har också preciserats så att lagens 
bestämmelser om teleföretag utsträcks till att 
gälla endast aktörer som bedriver allmän te-
leverksamhet, dvs. aktörer som erbjuder 
kommunikationsnät eller kommunikations-
tjänster till en användarkrets som inte är av-
gränsad på förhand. Detta har varit huvudre-
geln enligt den gällande kommunikations-
marknadslagen eftersom avsikten varit att re-
gleringen endast undantagsvis ska utsträckas 
till annat än allmän televerksamhet. Sådana 
undantag är närmast tillhandahållande av 
myndighetsnät vars användarkrets alltid är på 
förhand avgränsad samt i någon mån till 
kommunikationsnät eller kommunikations-
tjänster som ansluts till teleföretags kommu-
nikationsnät eller kommunikationstjänster, 
exempelvis fastigheters interna kommunika-
tionsnät. 

För aktörer som inte bedriver kommersiell 
verksamhet men med WLAN-teknik tillhan-
dahåller exempelvis öppna stadsnät inom ett 
visst område har det varit oklart att de skyl-
digheter som gäller företag gäller också dem. 
Denna oklarhet undanröjs med den nya be-
stämmelsen. Den föreslagna definitionen av 
begreppet teleföretag innebär att teleföreta-
gets ställning tydligare bestäms på basis av 
verksamhetens karaktär. Frågan om verk-
samheten bedrivs av ett företag eller t.ex. av 
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en kommun bör inte ha någon betydelse med 
avseende på teleföretagets ställning. Det har 
inte heller någon betydelse om verksamheten 
är avgiftsbelagd eller inte. I vissa bestämmel-
ser, t.ex. i avdelning V som gäller användares 
och abonnenters rättigheter, avgränsas till-
lämpningsområdet uttryckligen endast till 
vissa avgiftsbelagda tjänster. 

Avsikten med förslaget att jämställa defini-
tionen av teleföretag med definitionen av 
allmän televerksamhet är inte att ändra om-
rådet för regleringen utan att förtydliga det så 
att de rättigheter som gäller för teleföretag 
konsekvent gäller allmän televerksamhet och 
så att det i lagen uttryckligen anges att re-
gleringen utsträcks till att gälla annan verk-
samhet och andra aktörer. Av denna anled-
ning föreslås det att den definition av tele-
verksamhet som ingår i kommunikations-
marknadslagen stryks. Avsikten är fortfaran-
de att regleringen ska gälla t.ex. nättjänster 
och kommunikationstjänster i myndighetsnä-
tet, till den del som så föreskrivs om saken. 

Med allmän televerksamhet avses fortfa-
rande tillhandahållande av nät- eller kommu-
nikationstjänster till en användarkrets som 
inte är avgränsad på förhand. 

Vid bedömningen av om det är fråga om en 
icke-avgränsad användarkrets ska beaktas 
t.ex. nätets och tjänsternas karaktär, nätets 
och användarkretsens omfattning samt vill-
koren för att bli användare. 

Om kommunikationstjänster upprätthålls 
för ett företags eller någon annan organisa-
tions eget behov kan det anses att de uppen-
bart tillhandahålls en på förhand avgränsad 
användarkrets. Exempelvis tjänster som ett 
företag erbjuder sina anställda och tjänster 
som en skola erbjuder sina studerande kan, 
oberoende av hur stor användarkrets det är 
fråga om eller hur omfattande nätet är, anses 
vara allmän televerksamhet. Andra exempel 
på en avgränsad användarkrets är taxicentra-
lers interna förmedlingstjänster för att för-
medla taxibilar till kunder samt motsvarande 
interna förmedlingstjänster inom busstrafi-
ken. Ett enskilt husbolag kan fortfarande inte 
bedriva allmän televerksamhet genom att 
skaffa internetabonnemang till alla lägenhe-
ter, trots att husbolaget på något sätt i tek-
niskt hänseende deltar i förverkligandet eller 
hanteringen av tjänsten. 

I de exempel som beskrivs ovan samman-
hänger tillhörigheten till en användarkrets 
tydligt med en gemenskap som är noggrant 
avgränsad. I exemplen är det också klart att 
kommunikationstjänsten inte är orsaken till 
att man ansluter sig till gemenskapen. Om 
den krets som använder en tjänst däremot be-
står av en gemenskap som är mycket omfat-
tande eller som man fritt kan ansluta sig till, 
kan användarkretsen inte anses vara på för-
hand avgränsad. Exempelvis en kommunika-
tionstjänst som ett café eller hotell erbjuder 
sina kunder i och för sig riktar sig till en 
kundkrets som är mycket fritt sammansatt, 
men användarkretsen är i dessa fall så liten 
till sin omfattning att tillhandahållandet av 
tjänsten på det hela taget inte kan betraktas 
som allmän televerksamhet. 

Däremot innebär exempelvis den omstän-
digheten att en kommunikationstjänst funge-
rar endast med en viss applikation eller ter-
minalutrustning i princip inte att användar-
kretsen är på förhand avgränsad. På samma 
sätt kan den omständigheten att nät eller 
tjänster är tillgängliga endast inom ett visst 
geografiskt område inte ensam för sig på det 
sätt som anses i lagen anses vara ett känne-
tecken på en användarkrets som är avgränsad 
på förhand. Applikationsrelaterade kommu-
nikationstjänster är typiska t.ex. när det är 
fråga om tal- och snabbkommunikations-
tjänster på internet och applikationerna kan i 
likhet med andra produkter fritt anskaffas av 
användarna. Det är också skäl att bedöma så-
dana till terminalutrustningar hörande, av 
mobilföretag oberoende kommunikations-
tjänster som kan vara t.ex. direktmeddelan-
den, e-postmeddelanden, textmeddelanden 
(sms) eller multimediameddelanden (mms).  

Tjänster som påminner om applikationsre-
laterade kommunikationstjänster är olika ty-
per av nätverk och kommunikationstjänster 
för sociala medier som det är såpass fritt att 
ansluta sig till att medlemskap inte enbart 
kan anses liktydigt med en avgränsning av 
användarkretsen på förhand.  

Från nätens synpunkt kan det bli nödvän-
digt att bedöma i vilken utsträckning använ-
darkretsen inte är avgränsad på förhand, när 
det är fråga om nät som har en i geografiskt 
hänseende mindre täckning eller som är av 
en ny typ i administrativt hänseende. Exem-
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pelvis sådana trådlösa lokala nät som 
WLAN-nät med internetaccesstjänster kan 
fungera på ett relativt snävt område, men om 
användarkretsen inte är avgränsad på något 
särskilt sätt innebär den geografiska täck-
ningen inte ensam för sig att användarkretsen 
är på förhand avgränsad.  

Då teleföretagen inom ett masskommuni-
kationsnät definieras på förhand är det inte 
på samma sätt tolkningsbart hur en icke-
avgränsad användarkrets bedöms som när det 
är fråga om riktad kommunikation, eftersom 
kommunikationstjänsterna när det är fråga 
om masskommunikation, dvs. distribution el-
ler sändning av programutbud, i princip inte 
är avgränsade till sin natur. Däremot blir det i 
fråga om masskommunikationsnät nödvän-
digt att bedöma avgränsningen av program-
verksamheten, dvs. televisions- eller radio-
verksamheten eller beställ-tv-tjänsterna i 
samband med televerksamheten och innehål-
let. Denna gränsdragning behandlas i sam-
band med definitionen av begreppet kommu-
nikationstjänster. Avsikten med den före-
slagna ändringen av begreppet teleföretag är 
inte att utsträcka regleringen av teleföretag 
till att omfatta innehåll och programverk-
samhet. 

Det föreslås att definitionen av begreppet 
teleföretag ändras så att det med teleföretag 
avses operatörer som levererar nättjänster el-
ler kommunikationstjänster. I den gällande 
lagen definieras begreppet teleföretag via be-
greppen nätföretag och tjänsteföretag så att 
teleföretag enligt den gällande lagen ska 
överföra, distribuera eller tillhandahålla 
meddelanden i ett kommunikationsnät. 

Eftersom kommunikationstjänster, framför 
allt riktade kommunikationstjänster allt ofta-
re tillhandahålls så att flera operatörer deltar i 
förverkligandet och tillhandahållandet av 
tjänsterna, har den nuvarande definitionen i 
viss mån lämnat rum för tolkning när det 
gäller inriktningen av teleföretagens ansvar, i 
synnerhet i situationer där den som ingår av-
tal om tillhandahållande av kommunikations-
tjänster med användaren är ett företag som 
inte själv i tekniskt hänseende levererar tjäns-
terna. Avsikten med ändringen av definitio-
nen är att förtydliga att de krav som enligt 
lagen gäller i fråga om avtal om kommunika-

tionstjänster gäller också tjänsteleverantören 
i fråga. 

Avsikten med ändringen är inte att ut-
sträcka teleföretagsansvaret till att gälla åter-
försäljning som innebär att säljaren inte kvar-
står i ett avtalsförhållande med användaren, 
dvs. till alla sådana fall där tjänsten erbjuds 
vidare. Då kommunikationstjänster efter änd-
ringen återerbjuds kommer det fortfarande att 
vara möjligt att med abonnenten eller använ-
daren avtala att den som i egenskap av telefö-
retag svarar för tjänsten är någon annan än 
den återleverantör som ingår avtalet. 

Definitionen av begreppet informationssä-
kerhet motsvarar definitionen i 2 § 13 punk-
ten i den gällande lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
och RP 6/2005 rd). 

Med informationssäkerhet avses administ-
rativa och tekniska åtgärder genom vilka det 
säkerställs att information är tillgänglig en-
dast för dem som har rätt att använda den, att 
informationen inte kan ändras av andra än 
dem som har rätt till detta samt att informa-
tionen och informationssystemen kan utnytt-
jas av dem som har rätt att använda informa-
tionen och systemen. Avsikten med defini-
tionen är att informationens konfidentialitet, 
integritet och användbarhet ska säkerställas 
genom administrativa och tekniska åtgärder. 
Sådana åtgärder är t.ex. övervakning av till-
träde till anläggningar och system, förhind-
rande av olovlig användning av data och sy-
stem, registrering av återkomst till informa-
tion, övervakning av it-källor och routing, 
definition av nyttjanderätt till system, organi-
sering av underhåll samt skyddande av in-
formation och system mot åtgärder och hän-
delser som äventyrar informationssäkerheten, 
exempelvis virus och skadliga program. Åt-
gärder för att skydda informationssäkerheten 
är också övervakning och förhindrande av 
störningar i telekommunikationer. 

Definitionen av begreppet informations-
samhällets tjänster har förkortats jämfört 
med definitionen i lagen om informations-
samhällets tjänster (RP 194/2001 rd). Defini-
tionen av begreppet elektroniska tjänster som 
utförs på distans är vedertagen och begreppet 
har utan närmare förklaring tagits in i diverse 
författningstexter. Det är sålunda inte längre 
nödvändigt att separat definiera dessa termer. 
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Definitionen innehåller samma element som 
den ursprungliga och avsikten är inte att änd-
ra den i sak. 

Med abonnent avses en juridisk eller fysisk 
person som för något annat ändamål än tele-
verksamhet har ingått avtal om leverans av 
kommunikationstjänster eller mervärdes-
tjänster. Definitionen motsvarar den defini-
tion av begreppet abonnent som ingår i 2 § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd). Definitionen har 
preciserats så att det dock inte är fråga om 
avtal som ingåtts med tanke på televerksam-
het. Tjänsten har med andra ord inte skaffats 
i syfte att bedriva televerksamhet utan t.ex. 
för abonnentens personliga bruk. 

Med accessnät avses den del av ett fast 
kommunikationsnät som finns mellan använ-
darens abonnemang och en utrustning var-
med meddelanden kan styras. I praktiken av-
ses med accessnät exempelvis en förbindelse 
mellan förgreningsstället i en kunds hus och 
ett teleföretags koncentrator. Med tanke på 
definitionen har det inte någon betydelse hur 
förbindelsen upprättats. Av betydelse i sam-
manhanget är endast de kriterier som gäller 
accesspunkterna och styrningen av kommu-
nikationen. 

Med beställ-tv avses en tjänst där använ-
darna tillhandahålls audiovisuella program på 
basis av en programkatalog sammanställd av 
leverantören av innehållstjänster. Varje titta-
re kan i beställ-tv-tjänsten själv välja plats 
och tidpunkt för när han eller hon vill se på 
ett program. Denna definition motsvarar de-
finitionen i 2 § 4 punkten i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 87/2009 rd). 

Med radiokommunikation i säkerhetssyfte 
avses radiokommunikation för att skydda och 
rädda människoliv eller egendom. Denna de-
finition motsvarar definitionen i den gällande 
radiolagens 4 § 4 punkt och motsvarar defini-
tionen av säkerhetsradiokommunikation i ra-
dioreglementet.  

Med nättjänst avses en tjänst som tillhan-
dahålls av ett teleföretag (nätföretag) för att 
ett kommunikationsnät som de äger eller på 
någon annan grund förfogar över ska kunna 
användas för överföring och distribution av 
meddelanden. Denna definition motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens (RP 
112/2002 rd) definitioner av nätföretag och 

nättjänst, vilka här föreslås bli sammanslag-
na. För teleföretag som tillhandahåller nät-
tjänster används i lagen fortfarande termen 
nätföretag, trots att den inte uttryckligen de-
finieras. 

Enligt definitionen i kommunikations-
marknadslagen som föreslås bli upphävd av-
ses med nättjänster tjänster som tillhanda-
hålls av ett nätföretag, medan ett nätföretag 
definieras som ett företag som tillhandahåller 
ett kommunikationsnät som det äger eller på 
någon annan grund förfogar över för överfö-
ring, distribution eller tillhandahållande av 
meddelanden. Med teleföretag avses nätföre-
tag eller tjänsteföretag. 

Med domännamn avses en adress på inter-
net i form av ett namn som består av bokstä-
ver, siffror eller andra tillåtna tecken eller en 
kombination av dem under den nationella 
toppdomänen fi eller toppdomänen ax för 
landskapet Åland. Det är lättare att referera 
till en internetuppkopplad utrustning med ett 
domännamn än med en IP-adress. Det egent-
liga internetprotokollet, dvs. IP-adressen, är 
en siffer- eller teckenserie som specificerar 
varje dator som är uppkopplad till internet. IP 
är den minsta gemensamma nämnaren för de 
datorer som kommunicerar på internet. En 
IP-adress är vanligtvis en serie om fyra siff-
ror utan mellanslag och den delas med punk-
ter. Ett domännamn är tekniskt sett ett täck-
namn för en IP-adress, som översätts till en 
egentlig IP-adress med hjälp av internets 
domännamnsservrar. 

Med kommunikationsförmedlare avses ett 
teleföretag, en sammanslutningsabonnent och 
en sådan annan aktör som förmedlar elektro-
nisk kommunikation för andra än personliga 
eller med sådana jämförbara sedvanliga pri-
vata ändamål. Som kommunikationsförmed-
lare betraktas dock inte aktörer som tillhan-
dahåller nätmeddelanden (inklusive nätpub-
likationer) eller bedriver publikationsverk-
samhet enligt lagen om yttrandefrihet i mass-
kommunikation (460/2003). Sålunda betrak-
tas exempelvis tillhandahållande av kommu-
nikation för ett allmänt diskussionsforum el-
ler annan kommunikation för allmänheten på 
internet inte som kommunikationsförmed-
lingsverksamhet. 

Avgränsningen behövs eftersom syftet med 
den föreslagna lagen är att skydda kommuni-
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kationsparternas rätt till konfidentiell kom-
munikation, i förhållande till tredje parter. I 
fråga om tillhandahållande av nätkommuni-
kation och publikationsverksamhet anses 
också leverantören vara en kommunikations-
part som har rätt att hantera kommunikatio-
nen utan att bestämmelserna om kommunika-
tionens konfidentialitet begränsar detta.  

I den föreslagna definitionen nämns vilka 
aktörer som spelar en kritisk roll när det gäll-
er skyddet av konfidentiell kommunikation. 
Kommunikationsförmedlaren är på grund av 
sitt uppdrag tvungen att hantera meddelanden 
och förmedlingsuppgifter och det är därför 
nödvändigt att separat behandla dessa aktö-
rers rättigheter när det gäller hanteringen. I 
och med denna reglering kommer lagens till-
lämpningsområde att utvidgas så att tillämp-
ningen utöver teleföretag och sammanslut-
ningsabonnenter omfattar också aktörer vil-
kas tjänster är baserade på förmedling av 
konfidentiell kommunikation inom ramen för 
en viss elektronisk tjänst. Detta avser sålunda 
t.ex. konfidentiell kommunikation på Face-
book eller forumet Suomi 24. Dessa tjänster 
kan inte nödvändigtvis betraktas som tele-
verksamhet eftersom kommunikationstjäns-
terna enligt vedertagen tolkning inte anses 
vara riktade till en på förhand icke avgränsad 
användarkrets. Tjänsterna kan inte heller be-
traktas som en sammanslutningsabonnents 
verksamhet. Regleringen av kommunikatio-
nens konfidentialitet har dock i regel ut-
sträckts till att gälla alla aktörer som förmed-
lar konfidentiell kommunikation. Avgräns-
ningen till personliga eller därmed jämförba-
ra sedvanliga jämförbara intressen är dock 
nödvändig för att olika skyldigheter, såsom 
lagring av behandlingsinformation, inte ska 
utvidgas till att gälla t.ex. hela hushåll. 

Med kommunikationstjänst avses en tjänst 
som helt eller huvudsakligen utgörs av över-
föring av meddelanden i kommunikationsnät, 
samt tjänster för överföring och sändning i 
masskommunikationsnät. Den föreslagna de-
finitionen av begreppet kommunikations-
tjänster motsvarar huvudsakligen definitio-
nen av begreppet elektroniska kommunika-
tionstjänster i ramdirektivets artikel 2. 

Enligt ramdirektivet avses med elektronisk 
kommunikationstjänst en tjänst som vanligen 
tillhandahålls mot ersättning och som helt el-

ler huvudsakligen utgörs av överföring av 
signaler i elektroniska kommunikationsnät, 
däribland teletjänster och överföringstjänster 
i nät som används för rundradio, men inte 
tjänster i form av tillhandahållande av inne-
håll som överförts med hjälp av elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster eller utövande av redaktionellt ansvar 
över detta innehåll. Den omfattar inte de av 
informationssamhällets tjänster, enligt defini-
tionen i artikel 1 i direktiv 98/34/EG, som 
inte helt eller huvudsakligen utgörs av över-
föring av signaler i elektroniska kommunika-
tionsnät. 

Kommunikationstjänster innebär att det är 
fråga om överföring av meddelanden i kom-
munikationsnät. Kommunikationstjänster an-
vänds i den föreslagna lagen som ett överbe-
grepp som omfattar all överföring av riktad 
kommunikation och masskommunikation. 
Det finns många olika typer av kommunika-
tionstjänster och nya uppkommer genom den 
tekniska utvecklingen. Till kategorin kom-
munikationstjänster hänförs t.ex. telefoni-
tjänster, textmeddelandetjänster, multimedi-
atjänster, internettjänster, e-posttjänster och 
snabbkommunikationstjänster, under förut-
sättning att leverantören på det sätt som be-
skrivs nedan deltar i överföringen.  

Med kommunikationsöverföring avses åt-
gärder för kontroll av överföring eller styr-
ning av meddelanden mellan olika element i 
olika kommunikationsnät. Överföringen kan 
gälla hela överföringskedjan från en använ-
dare till en annan eller endast en del av ked-
jan. 

Utgångspunkten för definitionen av be-
greppet kommunikationstjänster är neutralitet 
i fråga om teknik och ersättning. Definitio-
nen täcker sålunda i stor utsträckning, såsom 
nedan framgår, både traditionella och nya 
tjänster samt tjänster på synnerligen varie-
rande nivåer när det gäller deras samhälleliga 
betydelse. Trots att definitionen av begreppet 
kommunikationstjänster är avsedd att vara 
omfattande, har de förpliktelser som gäller 
kommunikationstjänster i lagen genom olika 
bestämmelser begränsats så att regleringen 
på ett med avseende på målsättningarna än-
damålsenligt sätt gäller olika typer av tjäns-
ter. 
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Också avgiftsfria tjänster anses vara kom-
munikationstjänster. Avsikten är dock att på 
ett ändamålsenligt sätt begränsa de från er-
sättningssynpunkt relevanta förpliktelser som 
sammanhänger framför allt med rätten till er-
sättningar i avtalsförhållanden. 

Det föreslås att det till definitionen av be-
greppet kommunikationstjänster fogas en 
precisering enligt vilken kommunikations-
tjänster helt eller delvis ska utgöras av över-
föring av meddelanden. Avsikten är att un-
derstryka den omständigheten att utförande 
och upprätthållande av kommunikations-
tjänster sammanhänger också med andra 
funktioner än enbart överföring av medde-
landen. 

Definitionen av begreppet kommunika-
tionstjänster är neutral i förhållande till den 
helhet av tjänster varav överföringen av 
meddelanden utgör en del. I synnerhet när 
det är fråga om tillhandahållande av företags-
tjänster är det mycket vanligt att till helheten 
av tjänster, utöver kommunikationstjänster 
hör olika typer av utrustnings-, program- och 
underhållstjänster. Med tanke på regleringens 
opartiskhet är det nödvändigt att de krav som 
lagstiftningen ställer på kommunikations-
tjänster inte är beroende av om det i samma 
sammanhang tillhandahålls också andra 
tjänster. 

Exempelvis i samband med telefonitjänster 
innebär överföringen av meddelanden att 
samtal till eller från användare styrs med 
hjälp av abonnentnummer och riktnummer 
eller andra koder. Som kommunikations-
tjänster betraktas vanliga telefonabonnemang 
(allmänna telefonitjänster) som gör det möj-
ligt att ringa och ta emot samtal med samma 
telefonnummer eller telefonitjänster som en-
dast möjliggör samtal till eller mottagning av 
samtal från traditionella telefonnummer. 
Kommunikationstjänster är också taltjänster 
som kan användas med andra koder än tele-
fonnummer. 

Som kommunikationsöverföring betraktas 
dock inte enbart tillhandahållande av sök-
tjänster eller programutbud, om tjänsteleve-
rantören inte själv deltar i överföringen. Så-
dana kommunikationstjänster som definitio-
nen avser är sålunda exempelvis inte fildel-
ningsnätverk där tjänsteleverantören inte 
över huvud taget administrerar element som 

är relevanta för överföringen av meddelan-
den, dvs. i praktiken centralservrar. Exem-
pelvis taltjänster eller snabbkommunikations-
tjänster som tillhandahålls på internet kan ut-
föras så att de inte över huvud taget kräver 
överföring som kan betraktas som kommuni-
kationstjänster. Det är emellertid skäl att ob-
servera att de som levererar sådana tjänster 
kan vara kommunikationsförmedlare som av-
ses i den definition som föreslås i lagen. 

Det föreslås att i lagen stryks den gällande 
kommunikationsmarknadslagens avgräns-
ning enligt vilken lagen inte gäller kommu-
nikationens innehåll. Den föreslagna änd-
ringen av tillämpningsområdet är nödvändig 
med tanke på den föreslagna lagen som en 
helhet eftersom lagförslaget reglerar audiovi-
suella innehållstjänster, bl.a. i fråga om 
kommersiell kommunikation, samt kvoter för 
europeisk och oberoende produktion. 

Avsikten med ändringen av tillämpnings-
området är inte att ändra definitionen av be-
greppet kommunikationstjänster. Innehålls-
tjänster ska fortfarande inte höra till katego-
rin nät- eller kommunikationstjänster. Som 
exempel på innehållstjänster kan nämnas 
tjänster som tillhandahålls via telefonnum-
mer eller textmeddelandenummer mot till-
äggsavgift, också i sådana fall då de debiteras 
via telefonräkningen, internetsidors eller dis-
kussionsforums innehåll eller publikationer i 
sociala medier och likaså videor som tillhan-
dahålls på internet, programutbud på lineär 
tv, radioprogramutbud, beställ-tv-tjänster el-
ler annat betal-tv-innehåll. 

I nät som är avsedda för riktad kommuni-
kation måste man också annars ta ställning 
till frågan om kommunikationstjänster ska 
separeras från innehållstjänster eller andra 
tjänster. Som exempel kan nämnas dataöver-
föring som genomförs med datalänkkommu-
nikation. Exempelvis avläsning av elmätare 
via mobilnätet betraktas inte som en kommu-
nikationstjänst. 

Det föreslås att definitionen av begreppet 
kommunikationstjänster ändras så att som 
benämning på kommunikationstjänster i 
masskommunikationsnätet i enlighet med 
ramdirektivet används uttrycket överförings-
tjänster och vid sidan av detta det inom bran-
schen vedertagna uttrycket sändningstjänster, 
medan i den gällande kommunikationsmark-
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nadslagen används termerna distribution och 
tillhandahållande. Servicekedjan vid mass-
kommunikation består av teknisk samman-
ställning av programutbud och av sändning 
eller överföring av programutbuden i mass-
kommunikationsnät. I fråga om television- 
och radioverksamhet är det väsentligt att det 
är fråga om sammanställning av innehållet i 
programutbud och om tidtabellen för lineär 
sändning. 

Från regleringens synpunkt är det viktigt 
att göra skillnad mellan kommunikations-
tjänster, dvs. allmän televerksamhet, och te-
levisions- och radioverksamhet, dvs. beställ-
tv-tjänster. Innehållstjänster som inte tagits 
med i definitionen av begreppet kommunika-
tionstjänster är kommunikationens innehåll, 
dvs. det egentliga programinnehållet och 
programmen samt sålunda t.ex. kanalpaket 
som säljs till konsumenterna. Det anses t.ex. 
inte vara fråga om fel i kommunikations-
tjänsten i sådana situationer där ett program 
inte sänds enligt programtablån och pro-
grammet antingen försenas eller inte sänds 
över huvud taget. 

Verksamhetsidkares eller s.k. kanalbolags 
huvudsakliga verksamhet har samband med 
programutbuden, men de deltar i varierande 
utsträckning också i överföringen och sänd-
ningen av programströmmen i masskommu-
nikationsnät. Denna del av deras verksamhet 
hör till teleföretagets kommunikationstjänst. 
Kommunikationstjänster i masskommunika-
tionsnät kan sålunda till åtskillnad från inne-
hållet karaktäriseras som teknisk överföring 
av programutbud.  

Separeringen av kommunikationstjänster 
från innehåll kan i princip beskrivas så att in-
nehållet utgörs av de egenskaper eller till-
äggstjänster som ingår i programutbudet. Om 
till programutbudet har fogats textning, ljud, 
text-tv eller data för en elektronisk program-
tablå utgör förmedlingen av dessa en del av 
den tekniska överföringstjänsten, dvs. telefö-
retagets kommunikationstjänst. I fråga om 
den gäller t.ex. lagens krav när det gäller 
kommunikationstjänsternas tekniska kvalitet 
och tillförlitlighet. Om t.ex. synkroniseringen 
av ljud och bild inte fungerar i masskommu-
nikationsnätet är det fråga om ett fel i kom-
munikationstjänsten. 

I masskommunikationsnätet kan det också 
finnas nät för riktad kommunikation som ger 
större utrymme för tolkning av frågan hur 
långt en kommunikationstjänst i praktiken 
sträcker sig när det är fråga om användar-
gränssnittet. En kommunikationstjänst i ka-
beltelevisionsnätet är överföringen av pro-
gramutbud till användarna och tillhandahål-
lande av kabeltelevisionsabonnemang till fas-
tigheter (vilket visserligen har samband ock-
så med tjänster av typen nättjänster) men en-
skilda program eller programinnehåll betrak-
tas som innehållstjänster.  

Med IPTV avses vanligen överföring av tv-
programutbud till användare helt och hållet i 
IP-form. I IPTV-nätet skapar teleföretag i re-
gel inom sitt kommunikationsnät ett logiskt 
nät som de i kvalitativt hänseende kan admi-
nistrera i sin helhet. Användaren behöver 
lämplig terminalutrustning för mottagning av 
IPTV. Till åtskillnad från IPTV-tjänsterna 
avses med en OTT-tjänst (on the top) en av 
teleföretaget oberoende tjänst som i allmän-
het tillhandahålls utöver internetabonne-
manget. 

Också när det gäller IPTV innebär kom-
munikationstjänsterna överföring av pro-
gramutbud till användarna, men de enskilda 
programmen och programinnehållen är inne-
hållstjänster. 

När programkort används för betal-tv-
tjänster i markbundna masskommunikations-
nät är det fråga om användning av ett villkor-
ligt operativsystem. System för villkorad till-
gång är enligt lagens definitioner tilläggs-
tjänster till kommunikationstjänster eller 
kommunikationsnät. Kortoperatörerna är i 
praktiken ofta självständiga företag i förhål-
lande till utövare av televisionsverksamhet 
och nätföretag. 

I fråga om sådana företags verksamhet som 
tillhandahåller betal-tv-tjänster gäller i syn-
nerhet lagförslagets bestämmelser om an-
mälningsskyldighet och om företag som an-
vänder avkodningssystem. I övrigt ska på så-
dana aktörer tillämpas de allmänna bestäm-
melserna i konsumentskyddslagstiftningen. 
Sålunda är konsumentskyddslagstiftningen 
tillämplig t.ex. på situationer där en leverans 
försenats eller varit felaktig. Enligt de defini-
tioner som föreslås i lagen ska betalkort och 
system för villkorad tillgång i samband med 
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användningen av dem betraktas som tilläggs-
tjänster, inte som självständiga kommunika-
tionstjänster.  

Med nätverksutrustning avses utrustning 
som är avsedd att användas för överföring el-
ler styrning av meddelanden i kommunika-
tionsnät. Denna definition motsvarar defini-
tionen i radiolagens 4 § 3 b punkt (RP 
75/2004 rd). Nätverksutrustningen utgör en 
del av ett kommunikationsnät, t.ex. en cen-
tral, koncentrator eller router.  

Med kommunikationsnät avses ett system 
som består av sammankopplade ledningar 
och av anordningar, och som är avsett för 
överföring eller distribution av meddelanden 
via ledning, med radiovågor, optiskt eller på 
något annat elektromagnetiskt sätt.  

Definitionen motsvarar 2 § 1 punkten i den 
gällande kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd). Med avseende på definitionen 
är det viktigt att systemets användningsän-
damål är överföring eller distribution av 
meddelanden om hur systemet är uppbyggt 
från elektromagnetisk och teknisk synpunkt 
samt att det är teknikneutralt.  

Till ett kommunikationsnät hör t.ex. över-
föringssystem samt kopplings- eller routingu-
trustning och andra anläggningar – också 
icke-aktiva nätelement.  

Definitionen avser ett överbegrepp för 
andra kommunikationsnät enligt lagen, dvs. 
masskommunikationsnät, markbundna mass-
kommunikationsnät, kabeltelevisionsnät och 
mobilnät.  

Med förmedlingsuppgifter avses informa-
tion som kan kopplas till en juridisk eller fy-
sisk person och som behandlas för att överfö-
ra meddelanden, samt uppgifter om en radio-
stations identifieringssignal, radiosändarens 
typ eller användare samt om radiosändning-
ens starttid, varaktighet och utsändningsplats. 
Definitionen motsvarar till innehållet den de-
finition av begreppet identifieringsuppgift 
som ingår i 2 § 8 punkten i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation. Ter-
men identifieringsuppgift sammanblandas 
emellertid i allmänspråket ofta med olika 
tjänster i anslutning till identifiering. Av de-
finitionen av begreppet identifieringsuppgift 
framgår inte heller tillräckligt tydligt att in-
formation som kan kopplas till en abonnent 
eller användare ska ha samlats in i samband 

med kommunikationsförmedling för att den 
ska kunna anses utgöra identifieringsuppgif-
ter. Exempelvis information som behandlas 
av en aktör i egenskap av kommunikations-
part omfattas sålunda inte av definitionen, ef-
tersom sådan information inte samlas in i an-
slutning till kommunikationsförmedling och 
sålunda inte behandlas i syfte att förmedla 
kommunikation. Sådan information om en 
annan kommunikationspart som samlats in i 
egenskap av kommunikationspart måste ofta 
anses vara personuppgifter. Dessutom har i 
definitionen tagits in den definition av be-
greppet identifieringsuppgifter för en radio-
sändning som ingår i radiolagens 4 § 7 punkt. 

Definitionen av begreppet sammanslut-
ningsabonnent motsvarar definitionen i 2 § 
11 punkten i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation. En sammanslut-
ningsabonnent kan vara t.ex. en näringsidka-
re, ett andelslag, ett aktiebolag, en förening, 
ett universitet eller ett statligt verk. En sam-
manslutningsabonnent kan abonnera på en 
kommunikationstjänst eller på en mervärdes-
tjänst för sina användare, t.ex. för att använ-
das av sina anställda. För detta syfte admini-
strerar sammanslutningsabonnenten samti-
digt sitt eget kommunikationsnät och ett da-
tasystem för behandling av användarnas för-
medlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter 
med olika servrar och terminalutrustningar. 
För sammanslutningsabonnenter insamlas i 
tekniska system förmedlingsuppgifter om 
användarna och även konfidentiella medde-
landen t.ex. i e-postsystem. 

Med allmän telefonitjänst avses en kom-
munikationstjänst som gör det möjligt att 
ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal 
med nummer som finns i en nationell eller 
internationell nummerplan.  

Denna definition är ny. Utbudet av olika te-
lefonitjänster blir ständigt mångsidigare och 
avsikten med definitionen är att bland tjäns-
terna särskilja sådana för vilka gäller speciel-
la krav på åtkomst, kvalitet och tillförlitlig-
het. Definitionen avser huvudsakligen tjäns-
ter om vilka i den gällande kommunika-
tionsmarknadslagen används termen telefoni-
tjänst eller telefonnätsanslutning. 

Definitionen motsvarar den definition av 
allmänt tillgängliga telefonitjänster som ingår 
i artikel 2 i direktivet om samhällsomfattande 
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tjänster. Därmed avses en tjänst som är all-
mänt tillgänglig för uppringning och mottag-
ning av nationella och internationella samtal 
via ett eller flera nummer inom en nationell 
eller internationell nummerplan.  

En allmän telefonitjänst kan i tekniskt hän-
seende vara kretskopplad eller paketkopplad 
(IP). Med avseende på definitionen är det 
viktigt att man både kan ringa och ta emot 
samtal med telefonnummer som är baserade 
på den internationella standarden E.164. Or-
det allmänna hänvisar till att det är fråga om 
en allmänt tillgänglig tjänst, dvs. en tjänst 
som tillhandahålls en användarkrets som inte 
är avgränsad på förhand. 

På marknaden erbjuds också telefonitjäns-
ter och internet som inte är baserade på tele-
fonnummer samt andra telefonitjänster som 
är baserade på IP-protokoll (VoIP, Voice 
over Internet Protocol), som antingen endast 
möjliggör uppringning på så sätt att uppring-
arens telefonnummer syns eller som endast 
möjliggör mottagning av samtal på nummer i 
det allmänna telefonnätet. Sådana tjänster är 
inte allmänna telefonitjänster men de kan 
vara kommunikationstjänster eller tjänster 
som tillhandahålls i telefonnätet. 

Bestämmelser om allmänna telefonitjänster 
finns t.ex. i avdelning III 7 kap. om sam-
hällsomfattande tjänster och i avdelning V 15 
kap. om beställares och abonnenters rättighe-
ter. Också i avdelning IX 29 kap. om den 
tekniska kvaliteten på kommunikationstjäns-
ter och i avdelning X om beredskap före-
skrivs om grundläggande kommunikations-
tjänster, exempelvis om vikten av allmänna 
telefonitjänster. 

Med allmänt kommunikationsnät avses en-
ligt den föreslagna definitionen ett kommu-
nikationsnät som används för att tillhanda-
hålla kommunikationstjänster till en grupp 
användare som inte har avgränsats på för-
hand. Definitionen motsvarar till innehållet 
den definition som ingår i den gällande 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd) men definitionens ordalydelse 
föreslås bli förtydligad.  

Enligt ramdirektivets artikel 2 avses med 
allmänt kommunikationsnät ett elektroniskt 
kommunikationsnät som helt eller huvudsak-
ligen används för att tillhandahålla allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikations-

tjänster. De ändringar som föreslås i defini-
tionen stämmer överens med direktivet. 

Av den föreslagna ändringen framgår att 
det i fråga om definitionen av begreppet all-
mänt kommunikationsnät inte är väsentligt 
hur stor den grupp av tjänsteföretag är till 
vilken nätet tillhandahålls för förmedling av 
kommunikationstjänster. Det är möjligt att 
endast ett tjänsteföretag är verksamt i ett 
kommunikationsnät.  

Allmänna kommunikationsnät är t.ex. ka-
beltelevisionsnät, markbundna digitala tele-
visionsnät, fasta telefonnät, mobilnät och 
bredbandsnät. Allmänna kommunikationsnät 
kan också vara regionala fibernät, centralan-
tennät eller andra kommunikationsnät som 
kan täcka t.ex. en viss stadsdel, eller fastig-
hetsgrupper som bildats på olika grunder. 

Såsom framgår av den föreslagna definitio-
nen och direktivets definition som ligger till 
grund för den är det också i fråga om regi-
onalt avgränsade nät och i fråga om nät som 
administreras för olika typer av fastighets-
grupper väsentligt att i stället för nätets di-
rekta användarkrets granska frågan om nätet 
används för att tillhandahålla kommunika-
tionstjänster till en på förhand icke avgränsad 
användarkrets och om kommunikationsnätet 
har sammankopplats med andra kommunika-
tionsnät så att information kan överföras mel-
lan nätanslutningspunkter. 

Allmänna kommunikationsnät är inte t.ex. 
myndighetsnät, fastigheters interna kommu-
nikationsnät eller andra aktörers än teleföre-
tags nät. 
 
 
AVDELNING II Anmälnings-

pliktig verksamhet och kon-
cessioner 

2 kap. Anmälningspliktig verksam-
het 

4 §. Anmälningsplikt som gäller bedrivan-
de av verksamhet. Den föreslagna paragrafen 
motsvarar huvudsakligen bestämmelserna 
om anmälningspliktig televerksamhet och te-
leverksamhetsanmälan i kommunikations-
marknadslagens 13–15 § samt bestämmel-
serna i 7 b § i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet om anmälan till Kommunika-
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tionsverket och i 15 § där det föreskrivs vilka 
uppgifter som ska tas in i en sådan anmälan 
som avses i 7 b §. 

Enligt den föreslagna paragrafen ska verk-
samhetsutövaren innan verksamheten inleds 
göra en elektronisk anmälan till Kommunika-
tionsverket om televerksamhet, televisions-
verksamhet, beställ-tv-verksamhet eller be-
tal-tv-verksamhet. Bestämmelsen om beställ-
tv-verksamhet är ny. I nuläget, då operatörer 
som tillhandahåller beställ-tv-tjänster inte 
behöver göra någon anmälan om sin verk-
samhet till Kommunikationsverket, får 
Kommunikationsverket inga uppgifter om 
dem som tillhandahåller beställ-tv-tjänster. I 
fråga om dessa gäller emellertid samma 
skyldigheter att i fråga om det traditionella 
programutbudet övervaka sponsring, pro-
duktplacering och främjande av europeiskt 
programutbud. Detta kan inte vara en ända-
målsenlig modell med tanke på myndighets-
verksamhetens effektivitet. I och med den 
utvidgade anmälningsskyldigheten får 
Kommunikationsverket dessutom en nog-
grannare och bättre bild av branschens ut-
veckling. Den föreslagna bestämmelsen om 
anmälningsskyldighet är tillämplig på en 
större krets tjänsteleverantörer än den krets 
anmälningsskyldiga som det föreskrivs om i 
lagen om bildprogram (710/2011). Den över-
vakning som utförs av centralen för medie-
fostran och bildprogram gäller inte t.ex. 
tjänster som avser nyhetsprogram, lifestyle-
program, idrott, musik eller pedagogiskt ma-
terial. Kommunikationsverket ska övervaka 
t.ex. i Finland etablerade leverantörer av be-
ställ-tv-tjänster bl.a. i fråga om sponsring och 
produktplacering. Trots att vissa aktörer på 
grund av de föreslagna bestämmelserna skul-
le bli anmälningsskyldiga både till Kommu-
nikationsverket och till Centralen för medie-
fostran och bildprogram, kan skyldigheten 
dock inte anses vara oskäligt betungande för 
aktörerna inom branschen. Det elektroniska 
anmälningsförfarandet är relativt enkelt från 
aktörernas synpunkt.  

Det föreslås att i 1 mom. också ska nämnas 
att företag som tillhandahåller betal-tv-
tjänster ska vara anmälningsskyldiga i fråga 
om markbundna betal-tv-tjänster. I ett mass-
kommunikationsnät består värdekedjan av 
utövaren av televisionsverksamhet, dvs. av 

ett kanalbolag som delvis kan vara verksamt 
också som tele- eller tjänsteföretag, av ett 
nätföretag som svarar för överföring av sig-
nalen samt av en kortoperatör. Kortoperatö-
rerna är ofta självständiga företag i förhål-
lande till de företag som bedriver televi-
sionsverksamhet och i förhållande till nätfö-
retagen. En förutsättning för tillhandahållan-
de av betal-tv-tjänster till kunder är bl.a. ad-
ministrering av kundförhållanden och mark-
nadsföring av tjänster. Kortoperatören ingår 
avtal om betal-tv-tjänster i sitt eget namn och 
svarar för distributionen, prissättningen och 
faktureringen av tjänsterna samt sköter själva 
kundbetjäningen. Kortoperatören svarar ock-
så för kodningen av programutbuden samt 
för administreringen av de tv-kort som be-
hövs för tjänsterna. Enligt de definitioner 
som föreslås i lagen anses tv-kort och system 
för villkorad tillgång i samband med använd-
ningen av dem, dvs. avkodningssystem, utgö-
ra tilläggstjänster till kommunikationstjäns-
ten. De betraktas sålunda inte som självstän-
diga kommunikationstjänster. Programinne-
hållen är däremot också i detta fall innehålls-
tjänster som inte berörs av bestämmelserna 
om kommunikationstjänster eller tilläggs-
tjänster.  

Ändringen är baserad på riktlinjerna i det 
kommunikationspolitiska programmet, dvs. 
att regleringen av den elektroniska kommu-
nikationen i större utsträckning ska gälla 
också operatörer som levererar betal-tv-
tjänster. Dessa tjänsteleverantörer har blivit 
betydande aktörer inom televisionsverksam-
heten. Trots att den faktiska situationen för 
närvarande är den att Kommunikationsverket 
känner till leverantörerna av betal-tv-tjänster 
är avsikten med regleringen att säkerställa att 
myndigheterna också i framtiden har hel-
täckande och uppdaterad information om de 
aktörer som tillhandahåller tjänster på televi-
sionsmarknaden. 

Den föreslagna modellen enligt vilken de 
som tillhandahåller betal-tv-tjänster också i 
fortsättningen ska vara anmälningsskyldiga, 
enligt vad som föreskrivs i paragrafen och 
dessutom enligt vad som föreskrivs längre 
fram i lagen, och åläggas skyldigheter när det 
gäller avkodningssystem, kan anses vara rim-
lig från de företags synpunkt som tillhanda-
håller betal-tv-tjänster. Syftet med bestäm-
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melsen är att tillgodose deras intressen som 
använder betal-tv-tjänster, dvs. tittarnas in-
tressen. 

Anmälningsskyldigheten innebär fortsätt-
ningsvis varken rättigheter eller skyldigheter 
utan målsättningen är att förbättra myndighe-
ternas tillgång till information.  

Anmälningsskyldigheten avses inte heller i 
fortsättningen gälla tillfällig eller kortvarig 
verksamhet eller verksamhet som annars är 
av mindre betydelse.  

Enligt den gällande lagen behöver anmälan 
inte heller göras om verksamhet som riktar 
sig till en liten krets av mottagare. Det före-
slås att denna avgränsningsgrund slopas ef-
tersom den i praktiken inte har tillämpats. 
Dessutom avgränsas många tjänster som rik-
tar sig till ett litet antal användare utanför 
anmälningsskyldigheten på den grunden att 
tjänsterna erbjuds till en användarkrets som 
är avgränsad på förhand, vilket innebär att 
det inte är fråga om allmän televerksamhet. 
Enligt förslaget gäller anmälningsskyldighe-
ten, av de aktörer som hör till lagens tillämp-
ningsområde, inte t.ex. myndighetsnät, andra 
förmedlare av elektronisk kommunikation än 
teleföretag eller teleentreprenörer som admi-
nistrerar fastighetsinterna kommunikations-
nät. 

Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser 
om hurudan anmälningspliktig verksamhet 
som ska betraktas som kortvarig eller mindre 
betydande utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet. I den gällande 
kommunikationsmarknadslagens 13 § 2 
mom. föreskrivs om statsrådets befogenhet 
att utfärda förordning. Med beaktande av 
denna förordnings betydelse samt auktorisa-
tionsdirektivets bestämmelser om anmälan 
om televerksamhet kan det författningshie-
rarkiskt sett anses tillräckligt att kommunika-
tionsministeriet utfärdar förordningen. Det 
föreslås att området för televerksamhetsan-
mälan utvidgas så att den omsättningsgräns 
under vilken verksamhetsanmälan inte behö-
ver göras enligt statsrådets förordning 
(963/2009) slopas. Målet är att förbättra 
myndighetens tillgång till information och att 
även öka små teleföretags medvetenhet om 
de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
fråga om allmän televerksamhet. 

Motsvarande ändring av författningsnivån 
föreslås i 4 mom. som gäller innehållet i te-
leverksamhetsanmälan. Enligt gällande lag 
ska närmare bestämmelser om innehållet i te-
leverksamhetsanmälan utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet. En-
ligt det föreslagna 4 mom. får Kommunika-
tionsverket meddelade närmare föreskrifter 
om anmälningarnas innehåll och utformning 
samt om hur de ska tillställas Kommunika-
tionsverket. Enligt momentet ska företaget 
eller organisationen i anmälan till Kommuni-
kationsverket nämna de identifierings- och 
kontaktuppgifter som behövs för tillsynen. 
Sådana uppgifter är bl.a. registernummer, 
adressuppgifter och kontaktpersoner. Uppgif-
terna om den verksamhet som bedrivs ska 
vara så fullständiga att Kommunikationsver-
ket i enlighet med lagens 5 § kan bekräfta att 
anmälningar har mottagits samt inrikta sin 
övervakning på de rätta aktörerna. Uppgifter 
som behövs t.ex. för övervakning av tele-
verksamhet kan vara en kort beskrivning av 
kommunikationsnätet och kommunikations-
tjänsterna. 

Enligt 5 mom. ska Kommunikationsverket 
utan dröjsmål underrättas om sådana föränd-
ringar i verksamheten som är relevanta för de 
anmälda uppgifterna och om avslutande av 
verksamheten. Syftet med bestämmelsen är 
att trygga myndigheternas tillgång till infor-
mation samt möjligheten att uppdatera de 
förteckningar som avses i 5 §. Anmälningar 
om avslutande av verksamheten och om 
andra väsentliga förändringar ska göras i god 
tid på förhand. 

Enligt 6 mom. ska både teleföretag och le-
verantörer av betal-tv-tjänster underrätta 
både abonnenterna och Kommunikationsver-
ket om att de av någon oförutsedd orsak inte 
längre kan tillhandahålla avtalsenliga kom-
munikationstjänster eller andra tjänster. Med 
andra tjänster avses här tjänster som tillhan-
dahålls av ett företag som levererar betal-tv-
tjänster av annan typ än kommunikations-
tjänster. Anmälningsskyldigheten gäller ock-
så situationer där ett teleföretag eller en leve-
rantör av betal-tv-tjänster inte kan iaktta av-
talsvillkoren när de säger upp en tjänst. Be-
stämmelsen utgör ett undantag från huvudre-
geln enligt vilken avtalsenligt uppsägnings-
förfarande ska iakttas. Syftet med bestäm-
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melsen är att trygga abonnenternas och sam-
tidigt också användarnas ställning särskilt i 
plötsliga och oförutsedda situationer. På detta 
sätt säkerställs det att teleföretag som avslu-
tar sin verksamhet och tjänsteleverantörens 
kunder får vetskap om att verksamheten upp-
hör så att de i tid kan byta tjänsteleverantör. I 
praktiken har sådana situationer i regel upp-
kommit av ekonomiska skäl, t.ex. då ett nät-
företag avbryter leveransen av nättjänster till 
ett tjänsteföretag på grund av att företaget 
inte har skött sina betalningar, vilket från 
abonnentens synpunkt kan leda till ett oförut-
sett avbrott i tjänsten. Syftet med bestämmel-
sen är sålunda att förhindra uppkomsten av 
situationer som i synnerhet abonnenten har 
svårt att förutse.  

Anmälningsskyldigheten ska enligt försla-
get, beroende på vilken kommunikations-
tjänst det är fråga om, uppfyllas på det mest 
ändamålsenliga sättet. Exempelvis när det är 
fråga om att tillhandahålla internetabonne-
mang eller e-posttjänster kan anmälnings-
skyldigheten uppfyllas med ett meddelande 
om saken på teleföretagets eller betal-tv-
företagets webbsidor eller t.ex. med ett e-
postmeddelande. 

För att Kommunikationsverket ska kunna 
övervaka att lagen iakttas och i händelse av 
problem vidta nödvändiga åtgärder, gäller 
anmälningsskyldigheten också meddelande 
till Kommunikationsverket. 

Skyldigheten att enligt den gällande kom-
munikationsmarknadslagen 14 § 2 mom. un-
derrätta Kommunikationsverket senast en 
vecka innan verksamheten upphör har i prak-
tiken visat sig vara otillräcklig t.ex. i situa-
tioner där ett teleföretags kunder måste skaf-
fa bredbandsabonnemang från en ny tjänste-
leverantör. 

Teleföretag ska i samband med anmälan 
också meddela hur abonnenterna kan trygga 
lagringen av sina meddelanden. På detta sätt 
kan det t.ex. i fråga om e-posttjänster säker-
ställas att abonnenterna får anvisningar om 
hur lagrade meddelanden ska överföras från 
teleföretagets server till den egna datorn eller 
till något annat lagringsmedium.  

I 7 mom. föreskrivs att om orsaken till att 
en kommunikationstjänst upphör är att nät-
tjänsten avbryts, ska det nätföretag i vars 
kommunikationsnät tjänsteföretaget är verk-

samt underrätta Kommunikationsverket om 
saken senast fyra veckor innan nättjänsten 
avbryts. Avsikten med bestämmelsen är att 
säkerställa att Kommunikationsverket på för-
hand får kännedom om hot som innebär att 
en kommunikationstjänst plötsligt kan upp-
höra (RP 112/2002 rd och auktorisationsdi-
rektivets artikel 3.3). 

5 §. Förteckning över anmälningar. Enligt 
1 mom. i den föreslagna paragrafen ska 
Kommunikationsverket föra en offentlig för-
teckning över anmälningar som kommit in. 
Syftet med bestämmelsen är att underlätta 
både myndighetens och aktörernas möjlighe-
ter att få uppdaterad information om verk-
samhetsutövare.  

Det är inte motiverat att i den offentliga 
förteckningen över aktörer föra in alla de 
uppgifter som avses ovan i 4 §. Företags och 
organisationers identifieringsuppgifter och 
verksamhetsuppgifter av allmän karaktär ska 
i princip antecknas i den förteckning som av-
ses i paragrafen, eftersom uppgifterna har be-
tydelse också för andra än tillsynsmyndighe-
ten. Däremot är t.ex. en del av kontaktuppgif-
terna avsedda endast för myndigheten. 

Enligt kommunikationsmarknadslagens 
15 § ska Kommunikationsverket på ett tele-
företags begäran inom en vecka från det be-
gäran framställdes ge en bekräftelse på att 
verket har tagit emot televerksamhetsanmä-
lan och samtidigt uppge vilka rättigheter och 
skyldigheter teleföretag med stöd av lagen 
har i Finland. Meddelandet ska innehålla 
allmänna anvisningar om de omständigheter 
som nämns ovan. 

Enligt den föreslagna paragrafen ska 
Kommunikationsverket alltid bekräfta mot-
tagandet av en anmälan. Samtidigt ska 
Kommunikationsverket nämna de på lagen 
baserade rättigheter och skyldigheter som har 
samband med den anmälda verksamheten. 
Syftet med förslaget är att förbättra verksam-
hetsutövarnas medvetenhet om de rättigheter 
och skyldigheter som gäller verksamheten 
samt att samtidigt upplysa användaren om att 
anmälan tagits emot hos myndigheten. I syn-
nerhet utövare av televerksamhet har ansett 
det vara skäl att ålägga Kommunikationsver-
ket att alltid bekräfta mottagandet av anmäl-
ningar (RP 112/2002 rd). 
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3 kap. Nätkoncession 

Utgångspunkten är den att nätkoncession 
fortsättningsvis ska beviljas av statsrådet, 
med den jämförande metoden. I sådana fall 
som särskilt nämns i detta kapitel kan nät-
koncessioner auktioneras ut. Kommunika-
tionsverket ska enligt förslaget bevilja nät-
koncession för kortvarig verksamhet som på-
går i högst 3 månader. 

6 §. Televerksamhet som kräver nätkonces-
sion. Paragrafen motsvarar i huvudsak kom-
munikationsmarknadslagens 4 § (RP 
112/2002 rd, RP 109/2008 rd, ramdirektivets 
artiklar 9.1 och 9.2 samt auktorisationsdirek-
tivets artiklar 5.1 och 5.2). I paragrafens 3 
mom. föreslås en sådan avgränsning att kon-
cession inte krävs för tillhandahållande av 
nättjänster i digitala markbundna masskom-
munikationsnät, om verksamheten pågår i 
högst en månad och om den televisionssän-
dare som används i verksamheten har en 
strålningseffekt på högst 50 watt. Enligt den 
föreslagna paragrafens 3 mom. 2 punkt ska 
dessutom den plats där televisionssändaren 
används tas i beaktande. Bestämmelsen ska 
tillämpas på tillhandahållande av smärre men 
tidsmässigt obegränsade nättjänster inom ett 
avgränsat område. Som exempel på sådan 
verksamhet kan nämnas televisionssändning-
ar i köpcenter. För koncessionsfri verksamhet 
som avses i paragrafens 3 mom. ska dock all-
tid ansökas om radiotillstånd enligt 39 §. 

7 §. Ledigförklaring av nätkoncessioner. 
Denna paragraf motsvarar i huvudsak kom-
munikationsmarknadslagens 5 § (RP 
109/2008 rd, ramdirektivets artiklar 9.1 och 
9.2 samt auktorisationsdirektivets artiklar 
5.1, 5.2 och 7). Eftersom det i lagen före-
skrivs också om nätkoncessioner som bevil-
jas av Kommunikationsverket föreslås det att 
till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt 
vilket nätkoncessioner som beviljats av 
Kommunikationsverket dock inte ledigför-
klaras. Nätkoncessioner som beviljas av 
Kommunikationsverket är avsedda för kort-
varig verksamhet, vilket innebär att aktörer 
inom branschen vid behov på eget initiativ 
kan ansöka om sådana (auktorisationsdirekti-
vets artiklar 5.1 och 5.2). 

8 §. Beviljande av nätkoncession. I para-
grafen föreskrivs om förfarandet då nätkon-

cessionen beviljas och om myndigheten som 
beviljar koncessioner. Enligt paragrafens 1 
mom. beviljar statsrådet utan motprestation 
nätkoncession för televerksamhet som avses i 
6 § 1 mom. Momentet motsvarar i sak kom-
munikationsmarknadslagens 8 § 1 mom. (RP 
109/2008 rd, ramdirektivets artiklar 9.1 och 
9.2 samt auktorisationsdirektivets artiklar 
5.1, 5.2 och 7). 

Enligt reglementet för statsrådet 
(262/2003) handläggs vid statsrådets allmän-
na sammanträde ärenden som gäller sam-
hällspolitiskt eller ekonomiskt betydande till-
stånd och koncessioner. Ärenden som när-
mast är av teknisk natur eller samhällspoli-
tiskt mindre betydande kan avgöras också 
genom beslut av kommunikationsministeriet. 

Enligt 2 mom. kan statsrådet bevilja nät-
koncessioner för mobilkommunikationsverk-
samhet också genom auktion om det för all-
män televerksamhet i ett mobilnät anvisas 
nya frekvenser som tekniskt och med hänsyn 
till en effektiv användning av frekvenserna är 
ändamålsenliga (ramdirektivets artiklar 9.1 
och 9.2 samt auktorisationsdirektivets artik-
lar 5.1 och 5.2). Bestämmelsen utgör ett un-
dantag från huvudregeln enligt vilken kon-
cessioner ska beviljas utan motprestation. 

Möjligheten att använda auktionsförfaran-
det nämns i riktlinjerna i statsrådets fre-
kvenspolitiska principbeslut. Auktionsförfa-
rande ska inte tillämpas på frekvenser som 
används för televisionsverksamhet, på grund 
av omfattningen av den affärsverksamhet 
som bedrivs på frekvenserna och på grund av 
konkurrenssituationen på marknaden. Kon-
kurrensen har inte varit tillräckligt effektiv på 
distributionsmarknaden för markbunden te-
levision. Internationella exempel visar att 
auktionsförfarandet lämpar sig för marknader 
där det råder verklig konkurrens. Då har me-
toden för beviljande av koncessioner inte hel-
ler någon inverkan på slutkundspriserna. 

Med nya frekvensområden avses frekvens-
områden som inte tidigare varit i användning 
för mobilnät. Sålunda ska sådana frekvens-
områden för vilka beviljats koncessioner för 
verksamhet i mobilnätet, men som blir lediga 
t.ex. i slutet av koncessionsperioden, utan 
motprestation tilldelas aktörer som ansökt 
om koncession enligt 1 mom. Statsrådet kan 
bevilja koncessioner genom auktion om nya 
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frekvenser som blir lediga utgör en rationell 
helhet med avseende på en effektiv använd-
ning av frekvenserna samt företagens affärs-
verksamhet. 

Närmare bestämmelser om både den jämfö-
rande urvalsmetoden som avses i den före-
slagna paragrafens 1 mom. och om auktions-
förfarandet som avses i 2 mom. ska enligt 
förslaget tas in i särskilda paragrafer som be-
handlas nedan. 

9 §. Beviljande av nätkoncession för kort-
varig verksamhet. I paragrafen föreskrivs om 
koncessioner för kortvarig nätverksamhet 
som beviljas av Kommunikationsverket. Med 
avvikelse från huvudregeln i 8 § ska Kom-
munikationsverket bevilja koncession för 
verksamhet som pågår högst tre månader, om 
den sändare som används för den digitala te-
levisionsverksamheten har en strålningsef-
fekt på högst två kilowatt. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska Kommunikationsverket bevilja kortvarig 
nätkoncession om det finns radiofrekvenser 
att anvisa för verksamheten och om det inte 
finns grundad anledning att misstänka att den 
sökande bryter mot denna lag.  

Enligt 3 mom. får Kommunikationsverket 
dock inte bevilja koncessioner för perioder 
som följer direkt efter varandra och för delvis 
överlappande täckningsområden. Det måste 
sålunda finnas ett tydligt avbrott mellan kon-
cessionerna. Paragrafen motsvarar huvudsak-
ligen kommunikationsmarknadslagen 8 a § 
(RP 109/2008 rd, ramdirektivets artiklar 9.1 
och 9.2 samt auktorisationsdirektivets artik-
lar 5.1 och 5.2). För att förhindra att kortva-
riga koncessioner beviljas för perioder som 
följer direkt efter varandra föreslås det att ka-
renstiden för koncessionsansökningar för-
längs från en månad till två månader. 

10 §. Beviljande av nätkoncession genom 
jämförelseförfarande. I denna paragraf före-
skrivs om beviljande av nätkoncessioner utan 
vederlag. Den föreslagna paragrafens 1–3 
mom. motsvarar kommunikationsmarknads-
lagens 9 § (RP 112/2002 rd, RP 125/2003 rd 
samt auktorisationsdirektivets artiklar 5 och 
7).  

Om koncession på grund av knapp tillgång 
till radiofrekvenser inte kan beviljas alla sö-
kande ska koncession enligt det föreslagna 3 
mom. beviljas sökande vilkas verksamhet 

bäst främjar de syften som anges i 1 §. Av-
sikten med bestämmelsen är att bevara den 
nuvarande situationen där statsrådet i situa-
tioner där tillgången till frekvenser är knapp 
har ett brett utrymme för bedömning och där 
valet av koncessionshavare görs utifrån en 
sig på prövning av ändamålsenligheten. 

Den ändamålsenlighetsprövning som stats-
rådet gör om det inte finns tillräckligt med 
frekvenser för alla intresserade beskrivs i de-
taljmotiveringarna till den föreslagna 1 §. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar kommuni-
kationsmarknadslagens 6 § (RP 112/2002 rd 
och auktorisationsdirektivets artikel 11.1). 
Paragrafens 5 mom. motsvarar kommunika-
tionsmarknadslagens 8 § 2 mom. (RP 
112/2002, RP 223/2008 rd och auktorisa-
tionsdirektivets artikel 5.3). 

11 §. Beviljande av nätkoncession genom 
auktion. I denna paragraf föreskrivs om auk-
tionsförfarandet. Paragrafens 1 mom. mot-
svarar auktionslagens 4 § 1 mom. (RP 
37/2009 rd, RP 72/2012 rd och auktorisa-
tionsdirektivets artiklar 5 och 7). Paragrafens 
2 mom. motsvarar auktionslagens 9 § 1 
mom. (RP 37/2009 rd och RP 72/2012 rd). 

Enligt 3 mom. föreskrivs genom förordning 
av statsrådet om antalet frekvensband eller 
om frekvensbandpar som ska beviljas, om 
maximiantalet frekvenser som beviljas per 
företag och organisation, den tillämpade auk-
tionsmodellen samt om utgångspriset för de 
frekvenser som auktioneras ut. Antalet fre-
kvensbandpar inom ett frekvensområde som 
ska auktioneras ut och utgångspriset för de 
frekvenser som auktioneras ut varierar från 
ett frekvensområde till ett annat och det är 
sålunda inte ändamålsenligt eller över huvud 
taget möjligt att föreskriva om detta i allmän 
lagstiftning. Också maximiantalet frekvenser 
som beviljas per företag och organisation är 
en detalj som är beroende av antalet frekven-
ser som kan delas ut, de mål som uppställs 
för respektive auktion samt av konkurrenslä-
get på marknaden. På samma sätt beror valet 
av tillämpad auktionsmodell i en enstaka 
auktion på vilka faktorer som påverkar fre-
kvensauktionen i fråga. Ett exempel på ett 
grundläggande auktionsförfarande är den i 4 
mom. nämnda modellen med stigande bud 
som har tillämpats i de auktioner som hittills 
har genomförts i Finland. Enligt förslaget ska 
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bestämmelser om vilken modell som används 
i respektive auktion utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Andra basmodeller som 
kan tillämpas på frekvensauktioner är en öp-
pen auktion med sjunkande bud och en sluten 
anbudsauktion. Förfarandet för utauktione-
ring av nätkoncessioner beskrivs närmare i 
regeringens proposition med förslag till auk-
tionslag (RP 37/2009 rd), som också innehål-
ler ett avsnitt om lagstiftningsordningen. 

I framtiden kommer även ett frekvensom-
råde som möjliggör fjärde generationens 4G-
teknik att bli ledigt för mobil kommunika-
tion. I februari 2012 anvisade världskonfe-
rensen om radiokommunikationer (WRC 12) 
frekvensområdet 700 megahertz för trådlösa 
bredbandsnät efter 2015. Enligt det kommu-
nikationspolitiska programmet för elektro-
niska medier ska frekvensområdet från och 
med 2017 anvisas för trådlöst bredbandsnät. 
Dessutom konstateras det i regeringens fre-
kvenspolitiska principbeslut från mars 2012 
att när det i Finland blir möjligt att anvisa 
frekvensområdet för mobil kommunikation, 
kommer koncessioner för frekvensområdet 
att beviljas på det sätt som bäst främjar kon-
kurrensen på marknaden. Kommunikations-
utskottet har uttalat sig om en ändring av 
auktionslagen (KoUB 12/2002), enligt vilket 
riksdagen förutsätter att det görs en analys av 
hur frekvensauktionen påverkar konkurren-
sen och konsumentprisernas utveckling i 
branschen innan koncessioner för mobil 
kommunikation inom frekvensområdet 700 
megahertz beviljas och att analysresultaten 
beaktas när frekvenserna på 700 megahertz 
fördelas.  

För att frekvenserna ska kunna reserveras 
för trådlöst bredband krävs likväl ett slutgil-
tigt beslut av världsradiokonferensen 2015 
och beslut på EU-nivå samt bilateral fre-
kvenskoordinering. Man vet sålunda inte 
ännu hur många frekvensbandpar som kom-
mer att säljas inom det ovan nämnda fre-
kvensområdet och inte heller frekvensområ-
dets värde. Maximiantalet frekvenser som 
beviljas per företag påverkas dessutom av 
den konkurrenssituation som vid den aktuella 
tidpunkten råder på marknaden. Det föreslås 
sålunda att det ska föreskrivas om de ovan 
nämnda omständigheterna genom förordning 
av statsrådet. Redan den omständigheten att 

auktionsförfarandet används innebär att kon-
cessionsförfarandet blir mer öppet för insyn. 
Företagen får också möjlighet att yttra sig om 
förordningsutkastet och efter att de fått reda 
på detaljerna kan de uttrycka sitt intresse för 
att delta i auktionen i god tid innan den ord-
nas.  

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar auktionslagens 9 § 1, 3 och 4 mom. 
(RP 37/2009 rd). Paragrafens 5 och 6 mom. 
motsvarar auktionslagens 9 § 4 mom. 

12 §. Närmare föreskrifter om auktionsför-
farandet. Den föreslagna paragrafens 1 punkt 
motsvarar auktionslagens 5 § (RP 72/2012 
rd). De föreslagna punkterna 2–8 motsvarar 
auktionslagens 10 § (RP 37/2009 rd och RP 
72/2012 rd). Enligt 4 punkten får Kommuni-
kationsverket meddela närmare föreskrifter 
om flyttning av bud mellan ett frekvensband-
par och frekvensband. Föreskrifterna gäller 
regler enligt vilka bud som lagts i tidigare 
budrundor får flyttas över från ett frekvens-
bandpar till ett annat frekvensbandpar. Det 
föreslås att 4 punkten ska ändras så att före-
skrifterna gäller flyttning av bud mellan fre-
kvensbandpar och frekvensband endast på så 
sätt att värdet på de bud som redan lagts på 
dem inte sjunker till följd av flyttningen me-
dan auktionen pågår. Sålunda kan det som 
minimikrav för flyttning av bud fastställas 
t.ex. att det bud som överförs ska ha ett högre 
pris än det högsta gällande budet som lagts 
på frekvensbandparet i fråga och minst lika 
stort som det högsta bud som deltagaren lagt 
på frekvensbandparet tidigare under auktio-
nens gång. Regleringen tar sikte på att hindra 
en situation där auktionen drar ut på tiden 
därför att deltagarna genom att flytta buden 
medan auktionen pågår får auktionspriset att 
sjunka till nivån för utgångspriset. 

13 §. Deltagande i auktion. I denna para-
graf föreskrivs om förutsättningarna för att 
ett företag och en organisation ska få delta i 
en auktion. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
auktionslagens 5 § (RP 37/2009 rd, RP 
72/2012 rd och auktorisationsdirektivets ar-
tiklar 5.2 och 7). Den föreslagna paragrafens 
2 mom. motsvarar auktionslagens 7 §. Den 
föreslagna paragrafens 3 mom. motsvarar 
auktionslagens 8 § (RP 37/2009 rd). 

14 §. Auktionsförfarandets offentlighet. I 
paragrafen föreskrivs om information som 
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ska lämnas under och efter auktionsförfaran-
det. Paragrafen motsvarar auktionslagens 
11 § (RP 37/2009 rd). 

15 §. Förkastande av auktionsbud. I denna 
paragraf föreskrivs i vilka situationer ett auk-
tionsbud som lagts av ett företag kan förkas-
tas. Paragrafen motsvarar i sak auktionsla-
gens 12 § (RP 37/2009 rd). 

16 §. Villkor för nätkoncession. I denna pa-
ragraf föreskrivs vilken typ av villkor stats-
rådet kan foga till koncessioner som beviljas 
med den jämförande metoden respektive en-
ligt auktionsförfarandet (auktorisationsdirek-
tivets artiklar 5 och 6). Paragrafens 1 mom. 
motsvarar i sak kommunikationsmarknadsla-
gen 8 § 1 mom. (RP 109/2008 rd) och auk-
tionslagens 4 § 2 mom. (RP 37/2009 rd). 

Paragrafens 2 mom. motsvarar kommuni-
kationsmarknadslagens 10 § 1 och 2 mom. 
(RP 109/2008 rd) samt auktionslagens 13 § 3 
mom. (RP 37/2009 rd, RP 72/2012 rd och 
ramdirektivets artikel 9.4). I 2 mom. föreslås 
ett tillägg enligt vilket i en nätkoncession 
också kan anges nätets täckningsområde. 
Täckningsområdet är i praktiken alltid be-
stämt i de koncessioner som statsrådet bevil-
jar och det är sålunda fråga om en förtydli-
gande precisering. Med nätets täckningsom-
råde avses antingen geografisk eller demo-
grafisk täckning, beroende på om det t.ex. är 
fråga om en mobilnätskoncession eller om en 
nätkoncession som beviljas för tillhandahål-
lande av nättjänster i ett markbundet mass-
kommunikationsnät. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar i huvudsak 10 § 4 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 112/2002 rd och 
ramdirektivets artikel 9.4). 

Den föreslagna 3 mom. 5 punkten motsva-
rar i sak auktionslagens 13 § 2 mom. (RP 
72/2012 rd). I vissa situationer kan använd-
ningen av ett frekvensområde för ett visst 
ändamål orsaka störningar t.ex. för annan re-
glerad verksamhet inom ett närbeläget fre-
kvensområde. Vid beredningen av konces-
sionsbestämmelser för frekvensområdet 800 
megahertz som reserverats för trådlöst bred-
band ville man säkerställa att konsumenterna 
kan ta emot televisionssändningar störnings-
fritt också efter att intilliggande frekvensom-
råde tagits i bruk för trådlösa bredbandssy-
stem. Bestämmelsen om koncessionshava-

rens skyldighet att på egen bekostnad elimi-
nera störningar i annan radiokommunikation 
bör i enskilda fall kunna tillämpas också i 
andra motsvarande situationer, oberoende av 
på vilket sätt koncessionen beviljats. 

Det föreslagna 4 och 5 mom. motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 10 § 3 
mom. (RP 109/2008 rd och ramdirektivets 
artikel 9.4). 

17 §. Ändring av nätkoncession. I denna 
paragraf föreskrivs i vilka situationer konces-
sionsmyndigheten kan ändra en beviljad nät-
koncession. I den föreslagna paragrafens 1 
mom. föreskrivs i vilka situationer konces-
sionsmyndigheten kan ändra en koncession 
också utan koncessionshavarens samtycke. 
Momentet motsvarar huvudsakligen kommu-
nikationsmarknadslagens 11 § 1 mom. (RP 
112/2002 rd, ramdirektivets artikel 9.5 och 
auktorisationsdirektivets artikel 14.2) och 
auktionslagens 17 § (RP 37/2009 rd samt 
auktorisationsdirektivets artiklar 5 och 7.1). 

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan 
villkoren i en nätkoncession ändras om det är 
nödvändigt på grund av den tekniska utveck-
lingen, internationella avtalsförpliktelser eller 
på grund av en väsentlig förändring i verk-
samhetsbetingelserna för den koncessions-
pliktiga verksamheten eller i marknadsförhål-
landena eller på grund av någon annan mot-
svarande väsentlig förändring. När det är frå-
ga om auktionerade koncessioner bedöms 
frågan om ändringen är nödvändig enligt 
ännu strängare kriterier än i fråga om kon-
cessioner som beviljats utan vederlag med 
den jämförande metoden. 

Koncessioner som gäller mobilnät kan en-
sidigt ändras t.ex. så att koncessionen förenas 
med villkor som gäller nätets inomhustäck-
ning. En del av koncessionerna för mobil-
kommunikationsnät har beviljats under en tid 
då det fortfarande var allmänt med telefon-
abonnemang i det fasta nätet. Mobiltelefo-
nerna har emellertid trängt undan telefoni-
tjänsterna i det fasta nätet och mobiltelefoner 
används inte bara för samtal utan också för 
många andra ändamål, exempelvis för tråd-
löst bredband. Numera finns det minst en 
mobiltelefon i nästan varje hushåll och abon-
nemangen bör alltid kunna vara användbara 
också inomhus. Telenättjänster måste sålun-
da finnas tillgängliga både i bostäder och i 
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kontor, dvs. i den normala miljön för an-
vändning av mobiltelefoner. De senaste kon-
cessionerna för mobilkommunikationsnät har 
förenats med villkor om inomhustäckning. 

Med normala platser för användning av 
mobiltelefon i en bostad avses en stadigva-
rande bostads sedvanliga ovanjordiska boen-
deutrymmen. Som normala platser för an-
vändning av mobiltelefon anses inte källare, 
vindar, garage, serviceutrymmen, separata 
service- eller hushållsbyggnader eller ut-
rymmen som helt eller delvis är underjordis-
ka. Inte heller i sedvanliga boendeutrymmen 
behöver inomhustäckningen vara hundrapro-
centig utan det räcker att mobiltelefoner skä-
ligen bekvämt och väl kan användas i dessa 
utrymmen. På motsvarande sätt granskas 
kravet på inomhustäckning på företags drift-
ställen. 

Med inomhustäckning avses ett kommuni-
kationsnäts täckning inomhus så att sedvan-
liga mobiltelefoner som uppfyller kraven 
fungerar i normala bostadsutrymmen eller 
allmänna utrymmen på företags driftställen. 
Det finns emellertid väsentliga skillnader i de 
mobiltelefoners mottagningsegenskaper som 
erbjuds konsumenter och andra användare av 
mobiltelefoner, och därför är det motiverat 
att för inomhustäckningen definiera en sådan 
signalnivå och en sådan miniminivå på tjäns-
tens kvalitet att koncessionsvillkoret gällande 
inomhustäckningen kan anses vara uppfyllt. 

Också vissa byggnadsmaterial och bygg-
nadssätt som numera används har en väsent-
lig betydelse för radiosignalens räckvidd i 
inomhusutrymmen. Speciellt vissa moderna 
fönstermaterial kan vara problematiska i det-
ta avseende. Det är skäl att ta detta i beaktan-
de då eventuella koncessionsvillkor och kon-
cessionshavarens skyldigheter i fråga om in-
omhustäckningen definieras. 

Det pågår flera utredningar om hur bygg-
nadsmaterial och byggnadssätt inverkar på 
radiosignalers utbredning i byggnaden. Av-
sikten är att försöka klarlägga hur energief-
fektiva och ekologiska byggnadssätt kan an-
passas till de krav som ställs på mobilnäts 
och trådlöst bredbands radiosignalers räck-
vidd. Det är skäl att beakta resultaten av de 
ovan nämnda utredningarna i samband med 
överväganden som avser eventuella konces-
sionsvillkor gällande inomhustäckning.  

Innehavare av koncession för kommunika-
tionsnät ska också ha möjlighet att från nät-
teknisk synpunkt välja hur de uppfyller kra-
ven på inomhustäckning. En koncessionsha-
vare eftersträvar sannolikt en tekniskt funge-
rande och ekonomiskt förmånlig lösning. 
Kravet på inomhustäckning tillgodoses så-
lunda i det enskilda fallet med hjälp av bas-
stationer, nätanslutna anläggningar för åter-
givning eller lokala trådlösa radiosystem som 
installeras inomhus.  

Dessutom föreslås i paragrafens 1 mom. 
två preciseringar som motsvarar tillämp-
ningspraxis. Enligt förslaget kan en nätkon-
cession ändras om det är nödvändigt på 
grund av internationella avtalsförpliktelser 
eller på grund av en väsentlig förändring i 
marknadsförhållandena eller någon annan 
motsvarande väsentlig förändring. Konces-
sionsmyndigheten bör ha möjlighet att ändra 
en koncession exempelvis i situationer då in-
ternationella frekvensbeslut förutsätter änd-
ring av frekvensers användningsändamål. För 
att en koncessionsmyndighet ensidigt ska 
kunna ändra en koncessionshavares konces-
sion måste det ha skett en väsentlig föränd-
ring i marknadsförhållandena. Koncessions-
myndighetens prövningsrätt begränsas också 
av förutsättningen att det ska vara nödvändigt 
att ändra koncessionen. Koncessionsvillkoren 
kan också i fortsättningen ändras endast i 
noggrant avgränsade exceptionella fall. 

I 2 mom. föreskrivs om situationer där 
statsrådet kan ändra en koncession på ansö-
kan av koncessionshavaren. Det föreslagna 
momentet motsvarar kommunikationsmark-
nadslagens 11 § 2 mom. (RP 112/2002 rd, 
RP 238/2010 rd och ramdirektivets artikel 9 
a). 

18 §. Överföring av nätkoncession. I denna 
paragraf föreskrivs i vilka situationer en in-
nehavare av nätkoncession får överföra sin 
koncession till ett annat företag. Enligt hu-
vudregeln får en koncession inte överföras. 
Den föreslagna paragrafens 1 mom. motsva-
rar i sak kommunikationsmarknadslagens 
12 § 3 och 5 mom. samt auktionslagens 16 § 
5 mom. (RP 112/2002 rd, RP 37/2009 rd och 
auktorisationsdirektivets artikel 5). 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar i sak kommunikationsmarknadslagens 
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12 § 3 mom. (RP 112/2002 rd) och auktions-
lagens 16 § 2 mom. (RP 37/2009 rd). 

Enligt 3 mom. kan statsrådet godkänna en 
förändring i det faktiska bestämmande infly-
tandet, dvs. låta bli att återkalla koncessio-
nen, om det är uppenbart att förutsättningar-
na för beviljande av koncession är uppfyllda 
och att verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren. I den gällande kom-
munikationsmarknadslagen finns inga be-
stämmelser om grunderna för godkännande. 
Förslaget motsvarar emellertid 13 § 4 mom. i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
samt gällande tillämpningspraxis, enligt vil-
ken en faktisk ändring av bestämmande in-
flytande har godkänts om företaget har upp-
fyllt förutsättningarna för beviljande av kon-
cession (RP 37/2009 rd, RP 112/2002 rd och 
RP 82/2005 rd).  

Den föreslagna paragrafens 4 och 5 mom. 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
12 § 4 mom. (RP 112/2002 rd). 

Paragrafens 6 mom. motsvarar auktionsla-
gens 16 § 1 mom. (RP 37/2009 rd, ramdirek-
tivets artikel 9 b och auktorisationsdirektivets 
artikel 5). 

Paragrafens 7 mom. motsvarar auktionsla-
gens 16 § 4 mom. (RP 37/2009 rd och ramdi-
rektivets artikel 9 b §). 

Paragrafens 8 mom. motsvarar auktionsla-
gens 16 § 6 och 7 mom. (RP 37/2009 rd). 

19 §. Återkallande av nätkoncession. Den 
föreslagna paragrafens 1 mom. motsvarar 
huvudsakligen kommunikationsmarknadsla-
gens 12 § 1 mom. och auktionslagens 17 § 2 
mom. (RP 112/2002 rd, RP 27/2009 rd och 
auktorisationsdirektivets artikel 14.2). Till 
förutsättningarna för återkallande har fogats 
en ny 3 punkt enligt vilken en nätkoncession 
kan återkallas om det nät som avses i konces-
sionen inte används för sådan verksamhet för 
vilken de i koncessionen angivna radiofre-
kvenserna har anvisats. Avsikten med änd-
ringen är att främja en effektiv användning 
av frekvenserna genom att förhindra att det 
uppkommer situationer där en nätkonces-
sionshavare innehar nät som inte är i an-
vändning. 

Det föreslagna 2 mom. motsvarar huvud-
sakligen kommunikationsmarknadslagens 
12 § 2 mom. och auktionslagens 17 § 3 mom. 
(RP 112/2002 rd, RP 37/2009 rd, ramdirekti-

vets artikel 9.7 och auktorisationsdirektivets 
artiklar 10.2, 10.3, 10.5 och 14.2). Det före-
slås emellertid att tidsfristen för att rätta för-
farandet ändras från två månader till en må-
nad, för att verksamhet som strider mot kon-
cessionen eller lagen ska kunna avbrytas så 
snabbt som möjligt. Om ett nytt frekvensom-
råde tas i bruk t.ex. då utrustningar levereras 
eller av någon annan motsvarande orsak och 
det de facto är omöjligt eller oändamålsenligt 
för koncessionshavaren att inleda verksamhe-
ten, kan statsrådet fortsättningsvis förlänga 
den föreskrivna fristen (auktorisationsdirek-
tivets artikel 5.6).  

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 12 § 
4 mom. och auktionslagens 16 § 5 mom. (RP 
112/2002 rd och RP 37/2009 rd). 

Enligt 4 mom. upphör koncessionen ome-
delbart att gälla om koncessionshavaren för-
sätts i konkurs. Motsvarande bestämmelse 
finns i televisions- och radiolagens 13 § 6 
mom. (RP 34/1998 rd). Eftersom grunderna 
för beviljande av koncession i en konkurssi-
tuation har upphört att gälla är det motiverat 
att koncessionen omedelbart upphör att gälla. 
Den föreslagna bestämmelsen gäller endast 
koncessioner som beviljats utan motpresta-
tion, dvs. genom ett sådant jämförande förfa-
rande som föreskrivs i 10 §. 

20 §. Uthyrning av nyttjanderätt till fre-
kvenser. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar auktionslagens 18 § (RP 37/2009 rd, ram-
direktivets artikel 9 b och auktorisationsdi-
rektivets artikel 5).  

21 §. Avstående från nätkoncession. Para-
grafen motsvarar auktionslagens 19 § (RP 
37/2009 rd). Paragrafens 1 mom. kan tilläm-
pas både på koncessioner som beviljats ge-
nom auktion och på koncessioner som bevil-
jats med den jämförande metoden. Den före-
slagna paragrafens 2 mom. ska tillämpas en-
dast på koncessioner som beviljats genom 
auktion, eftersom koncessioner med den jäm-
förande metoden beviljas utan vederlag. 

4 kap. Programkoncession för digital tele-
visions- och radioverksamhet 

22 §. Digital televisions- och radioverk-
samhet som kräver programkoncession. Pa-
ragrafens 1 mom. motsvarar huvudsakligen 
7 § 1 mom. i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet (RP 34/1998 rd och RP 
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241/2001 rd). I paragrafen föreskrivs endast 
om digital televisions- och radioverksamhet. 
Enligt förslaget ska det föreskrivas separat 
om analog radioverksamhet. 

Enligt 2 mom. får Rundradion Ab utöva 
sådan allmännyttig digital televisions- och 
radioverksamhet som avses i lagen om Rund-
radion Ab utan koncession. Bestämmelsen 
motsvarar 7 a § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet (RP 112/2002 rd och RP 
272/2009 rd). 

23 §. Förfarandet vid ansökan om pro-
gramkoncession. Enligt förslaget ska Kom-
munikationsverket bevilja programkonces-
sion om samtliga sökande kan anvisas till-
räcklig sändningskapacitet. Koncession ska 
ansökas särskilt för varje programutbud. Av-
sikten är att förenkla det nuvarande systemet 
med programkoncessioner, eftersom det inte 
längre i samma utsträckning som tidigare har 
förekommit brist på frekvenser för televi-
sionsverksamhet, tack vare digitaliseringen 
och de nya sändnings- och packningstekni-
kerna. Det finns sålunda inte längre i samma 
utsträckning som förr behov att föra ärenden 
som gäller programinnehåll till statsrådet för 
avgörande. Med knapphet på radiofrekvenser 
avses en situation där de som ansöker om 
programkoncession är alltför många i förhål-
lande till den lediga sändningskapaciteten.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. räknas 
upp vad som ska framgå av en ansökan om 
koncession. Detta motsvarar den praxis som 
för närvarande tillämpas vid ansökan om 
koncession. Av ansökan ska framgå bl.a. den 
planerade verksamheten och sökandens eko-
nomiska situation. Enligt den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. 1 punkt ska i ansökan 
nämnas sökandens namn, kontaktinformation 
och hemort. Enligt momentets 2 punkt ska av 
ansökan framgå den planerade verksamhe-
tens varaktighet. Enligt 3 punkten ska det av 
ansökan framgå vilken sändningsteknik som 
ska användas, den maximikapacitet som pro-
gramdistributionen kräver och kapacitetstill-
gången. Sändningskapaciteten kan utredas 
bl.a. med hjälp av information om nätopera-
törerna. 

Enligt 1 mom. 4 punkten ska av ansökan 
framgå sökandens solvens och förmåga att 
utöva regelbunden televisionsverksamhet. 
Sökanden ska anses vara solvent om något 

annat inte framgår av handlingarna. Solven-
sen kan påvisas t.ex. med en kopia av det se-
nast fastställda bokslutet och med revisorsut-
låtande om sökandens aktuella ekonomiska 
situation. 

Enligt 5 punkten ska av ansökan framgå att 
förutsättningarna för att bevilja koncession 
enligt 26 § är uppfyllda, om ansökan avser 
televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset. I lagförslagets 26 § föreskrivs om 
förutsättningarna. 

Enligt 6 punkten ska till ansökan också fo-
gas en offentlig version av ansökan som 
Kommunikationsverket kan offentliggöra. 
Med en offentlig version av ansökan avses 
ett dokument i vilket uppgifter om t.ex. af-
färshemligheter har strukits. Det är dock all-
tid myndigheten som fattar det slutliga beslu-
tet om vilken typ av uppgifter som i enlighet 
med offentlighetslagen (621/1999) anses vara 
affärshemligheter. 

Enligt 2 mom. ska Kommunikationsverket 
utan dröjsmål offentliggöra koncessionsan-
sökan i det fall att kapacitet som avses i an-
sökan kan beviljas. Kommunikationsverket 
ska sålunda offentliggöra koncessionsansö-
kan om det finns tillgång till frekvenser som 
är användbara från teknisk synpunkt och med 
tanke på en effektiv användning av frekven-
serna. I annat fall meddelar verket sökanden 
att koncession inte kan beviljas. 

Kommunikationsverket kan också på eget 
initiativ informera om ledig frekvenskapaci-
tet och om möjligheten att ansöka om kon-
cession, trots att ingen ännu har visat intresse 
för ett visst frekvensområde. I synnerhet när 
det är fråga om ledig frekvenskapacitet som 
har en väsentlig betydelse för televisions-
verksamheten och konsumenternas intressen 
eller t.ex. om statsrådet nyligen har beviljat 
nätkoncession för ett visst frekvensområde, 
kan Kommunikationsverket på eget initiativ 
på sina webbsidor informera om möjligheten 
att ansöka om programkoncession. Kommu-
nikationsverket kan enligt principerna för 
god förvaltning på sina webbsidor informera 
om lediga koncessioner och dessutom också 
om tidigare beviljade koncessioner. 

Syftet med att publicera den första konces-
sionsansökan som inkommit till verket är att 
utreda om andra aktörer är intresserade av 
kapaciteten i fråga. Av denna anledning kan 
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koncession beviljas tidigast en månad efter 
att ansökan offentliggjorts. Samma tidsfrist 
på en månad ska iakttas också då koncessio-
ner förklaras lediga att sökas på Kommunika-
tionsverkets eget initiativ. Verket ska på sina 
webbsidor offentliggöra inkomna konces-
sionsansökningar eller egna meddelanden om 
lediga frekvenser, med undantag för eventu-
ellt sekretessbelagda delar av ansökningarna. 
Alla som är intresserade av frekvenserna i 
fråga ska tillställa Kommunikationsverket en 
sådan ansökan som avses i den föreslagna 
paragrafens 1 mom. 

Syftet med offentliggörandet av ansökan 
eller Kommunikationsverkets meddelande är 
att säkerställa att det inte råder brist på sänd-
ningskapacitet. Om det inom en månad 
kommer in ansökningar som avser mera ka-
pacitet än vad som finns tillgänglig kan det 
anses råda brist på frekvenskapacitet, vilket 
innebär att koncessionsansökningarna i en-
lighet med lagförslagets 25 § 3 mom. över-
förs till statsrådet för avgörande. Koncession 
beviljas sålunda inte automatiskt till den ak-
tör som först visat intresse. Om det inom en 
månad har kommit in ansökningar som avser 
mindre kapacitet än den som finns tillgänglig 
kan Kommunikationsverket bevilja ansök-
ningarna. Om det efter koncessionsbesluten 
eventuellt kommer in ytterligare ansökningar 
om återstående frekvenskapacitet kan dessa 
beviljas i den ordning som de kommit in. På 
beviljandet tillämpas då lagförslagets 25 § 1 
mom.  

I 3 mom. i den föreslagna paragrafen före-
skrivs om ansökningsförfarandet när det är 
fråga om televisionsverksamhet som tjänar 
allmänintresset, eftersom syftet med kanaler 
som tjänar allmänintresset bl.a. är ett trygga 
en pluralistisk kommunikation och ett mång-
sidigt televisionsutbud. Ledigförklarande av 
sändningskapacitet bör därför alltid ske på 
myndighetens initiativ. Om det finns ledig 
sändningskapacitet för televisionsverksamhet 
som tjänar allmänintresset ska Kommunika-
tionsverket offentliggöra saken och samtidigt 
meddela inom vilken tid koncessionsansökan 
ska lämnas till verket. 

24 §. Rundradion Ab:s rätt till kapacitet i 
televisionsnätet. Förslaget motsvarar 7 a § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 112/2002 rd och RP 272/2009). Konces-

sionsmyndigheten är skyldigt att se till att 
Rundradion Ab får tillgång till den sänd-
ningskapacitet i det markbundna televisions-
nätet som föreskrivs i statsrådets förordning 
om användningen av radiofrekvenser och om 
en frekvensplan samt att bolaget kan använda 
dem på ett ändamålsenligt sätt. 

25 §. Beviljande av programkoncession. I 
den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs om de förutsättningar som ska vara 
uppfyllda för att Kommunikationsverket på 
ansökan ska kunna bevilja programkonces-
sion. Kommunikationsverket ska i fråga om 
de företag som lämnat in koncessionsansök-
ningar, med undantag för ansökningar om 
koncession för s.k. allmännyttig televisions-
verksamhet, endast utreda att de i paragrafen 
angivna förutsättningarna är uppfyllda. Det 
förutsätts sålunda inte att verket gör en än-
damålsprövning. I lagförslagets 26 § före-
skrivs om särskilda förutsättningar för televi-
sionsverksamhet som tjänar allmänintresset.  

Enligt 1 mom. 1 punkt kan programkon-
cession beviljas om sökanden har betalat an-
sökningsavgift enligt 285 §. Redan enligt den 
gällande lagen är sökanden skyldig att betala 
en avgift i samband med att ansökan lämnas 
in. Avgiften kan anses vara en förutsättning 
för att koncession ska kunna beviljas efter-
som det i praktiken har förekommit situatio-
ner där det varit nödvändigt att i efterhand 
driva in ansökningsavgiften, dvs. koncession 
har beviljats trots att sökanden inte har beta-
lat lagstadgad ansökningsavgift. Bestämmel-
sen om betalning av ansökningsavgift som en 
förutsättning för beviljande av programkon-
cession innebär dessutom att man både kan 
spara in indrivningskostnader och minska 
koncessionsmyndighetens arbetsbörda. 

Enligt 2 punkten kan koncession beviljas 
om sökanden är solvent och har uppenbar 
förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser. 
Den föreslagna paragrafens 1 mom. 2 punkt 
motsvarar 10 § 2 mom. i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 34/1998 rd). 

Enligt 3 punkten kan koncession beviljas 
om det inte finns grundad anledning att miss-
tänka att sökanden bryter mot lagen. Momen-
tets 3 punkt motsvarar 9 § 1 mom. 2 punkten 
i kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd och RP 125/2003 rd). 
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Enligt 4 punkten kan koncession beviljas 
om sökanden har lämnat in tillräcklig utred-
ning om hur programdistributionen ska ord-
nas. Med tillräcklig utredning om hur pro-
gramdistributionen ska ordnas avses att sö-
kanden för koncessionsmyndigheten visar att 
den utrett och eventuellt preliminärt med nä-
toperatören har avtalat att sökanden har möj-
lighet att bedriva verksamhet i något kanal-
knippe. I koncessionsbeslutet binds verk-
samheten dock inte till något visst enskilt ka-
nalknippe, såsom enligt den gällande model-
len för programkoncessioner. Koncession-
shavarna kan således fritt, med undantag för 
kanalknippen som anvisats för s.k. allmän-
nyttig televisionsverksamhet, välja i vilket 
kanalknippe och i vilket nätföretags nät de 
ska bedriva verksamhet. I koncessionen defi-
nieras sålunda inte heller vilken sändnings-
teknik som ska användas, utan tekniken be-
stäms i enlighet med de koncessionsvillkor 
som fastställts för innehavaren av nätkonces-
sionen.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska Kommunikationsverket vid behov under 
beredningen av beslutet samråda med kom-
munikationsministeriet. Samarbetet mellan 
ministeriet och verket ska i det enskilda fallet 
organiseras på ett ändamålsenligt sätt, men så 
formfritt att alla faktorer som inverkar på 
kommunikationsmarknadens utveckling blir 
beaktade då koncessioner beviljas. 

Enligt 3 mom. ska koncession beviljas av 
statsrådet om alla sökande som uppfyller de 
förutsättningar som anges i 1 mom. inte kan 
anvisas tillräcklig sändningskapacitet eller 
om beviljandet av programkoncession kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden. 
Kommunikationsverket ska sålunda fatta en-
dast koncessionsbeslut som baseras på s.k. 
bunden prövning. Kommunikationsverket 
ska utan dröjsmål på sina webbsidor publice-
ra information om att ett ärende har överförts 
till statsrådet för avgörande och samtidigt 
också direkt underrätta de sökande om över-
föringen. 

Eftersom statsrådet i samband med konces-
sionsbeslut bedömer bl.a. om yttrandefrihe-
ten främjats och om programutbudet är till-
räckligt mångsidigt, kan den som ansöker om 
koncession enligt den föreslagna paragrafens 

3 mom. komplettera sin ansökan med en be-
skrivning av det planerade programinnehållet 
och inom två veckor efter överföringen sända 
kompletteringen till statsrådet. 

Statsrådet ska avgöra ett koncessionsärende 
också då beviljandet av koncessionen kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden. 
Det är t.ex. fråga om fall som förutsätter än-
damålsprövning för att de ska kunna avgöras. 
Motsvarande bestämmelse finns i den gäl-
lande radiolagens 10 § där det föreskrivs om 
radiostillstånd som beviljas av Kommunika-
tionsverket (RP 223/2008 rd). Enligt regle-
mentet för statsrådet (262/2003) ska vid 
statsrådets allmänna sammanträde handläg-
gas och avgöras samhällspolitiskt eller eko-
nomiskt betydande tillstånd och koncessio-
ner. Närmast tekniska eller mindre betydande 
samhällspolitiska ärenden kan avgöras också 
av kommunikationsministeriet. 

Kommunikationsverket ska enligt förslaget 
bevilja programkoncession tidigast en månad 
efter att koncessionsansökan offentliggjorts, 
om det inte råder brist på kapacitet eller om 
beviljandet av koncession inte kan få bety-
dande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden.  

Enligt 4 mom. ska statsrådet avgöra ärendet 
inom två månader efter att det har överförts. 
Statsrådet kan i särskilda fall förlänga denna 
två månaders tidsfrist med högst åtta måna-
der, om det är nödvändigt för att säkerställa 
att ansökningsförfarandet är opartiskt, klart 
och öppet för insyn, om det är nödvändigt för 
komplettering av ansökan eller av någon an-
nan särskild orsak. En förlängning av tids-
fristen ska meddelas offentligt. En huvudsak-
ligen motsvarande bestämmelse om tidsfris-
terna och grunderna för dem finns i kommu-
nikationsmarknadslagens 8 § 2 mom. (RP 
112/2002 rd och RP 223/2008 rd). 

I 5 mom. föreskrivs om grunderna för stats-
rådets koncessionsbeslut. Enligt den före-
slagna bestämmelsen ska statsrådet med be-
aktande av televisionsverksamheten inom re-
spektive område som en helhet, sträva efter 
att främja yttrandefriheten och göra pro-
gramutbudet mångsidigare samt tillgodose 
behoven hos särskilda grupper bland allmän-
heten på ett sätt som bäst främjar de syften 
som föreskrivs i 1 §. Bestämmelsen motsva-
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rar 10 § 1 mom. i lagen om televisions- och 
radioverksamhet (RP 34/1998 rd och GrUU 
19/1998 rd) samt kommunikationsmarknads-
lagens 9 § 3 mom. (RP 112/2002 rd och RP 
125/2003 rd). De ovan nämnda redan nu gäl-
lande grunderna för beviljande av koncession 
har fungerat i praktiken, möjliggjort avväg-
ningar mellan kommunikationspolitiska mål-
sättningar och främjat mångsidigheten i det 
finländska televisionsutbudet. 

26 §. Beviljande av programkoncession för 
televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset. Enligt paragrafens 1 mom. ska i en 
statsrådsförordning, i syfte att trygga yttran-
defrihet, pluralistisk kommunikation och ett 
mångsidigt kommunikationsutbud, anvisas 
tillräcklig kapacitet för televisionsverksam-
het som tjänar allmänintresset. Rundradion 
Ab:s public service-kanaler, om vilkas verk-
samhet det föreskrivs om i lagen om Rundra-
dion Ab, samt de kanaler som tjänar det s.k. 
allmänintresset tilldelas kapacitet i kanal-
knippen enligt vad som föreskrivs i statsrå-
dets förordning. Avsikten är att i enlighet 
med riktlinjerna i det kommunikationspoli-
tiska programmet för elektroniska medier 
trygga kontinuiteten i den inhemska inne-
hållsproduktionen samt den finländska tele-
visionsverksamhetens kvalitet och mångsi-
dighet. Programmen i de kommersiella kana-
ler som tjänar allmänintresset ska bl.a. kunna 
tas emot av alla som bor i Finland. 

Enligt 2 mom. ska Kommunikationsverket 
bevilja koncessioner med iakttagande av det 
förfarande som föreskrivs i 23 § och 25 § 1 
mom. Kommunikationsverket ska sålunda 
offentligt meddela om det finns ledig sänd-
ningskapacitet för verksamhet som tjänar 
allmänintresset och samtidigt meddela inom 
vilken tid ansökningar om koncession ska 
lämnas till Kommunikationsverket. För de 
sökande ska reserveras tillräcklig tid för 
komplettering av ansökningarna. Kommuni-
kationsverkets verksamhet regleras till denna 
del också av förvaltningslagen och av princi-
perna om god förvaltning. 

När den som ansöker om programkonces-
sion för televisionsverksamhet som tjänar 
allmänintresset har lämnat in sin ansökan ska 
Kommunikationsverket utreda om de förut-
sättningar som anges i 25 § 1 mom. och i den 
föreslagna paragrafens 3 mom. är uppfyllda. 

Enligt momentets 1 punkt ska sökanden ha 
betalat ansökningsavgift enligt 285 §. Enligt 
2 punkten ska sändningarna vara fritt mot-
tagbara. Med fritt mottagbara avses kanaler 
som inte har beställts mot en särskild avgift. 
Enligt 3 punkten ska sändningarna kunna tas 
emot i hela landet, med undantag för land-
skapet Åland. Enligt 4 punkten ska sänd-
ningarna dagligen innehålla finsk- eller 
svenskspråkiga program. Enligt 5 punkten 
ska sändningarna dagligen innehålla nyheter 
och aktualitetsprogram. Enligt 6 punkten ska 
i sändningarna ingå sådana ljud- och text-
ningstjänster som avses i 211 §. Enligt 7 
punkten ska sökanden ha lämnat in tillräcklig 
utredning om hur programdistributionen ska 
ordnas. Med tillräcklig utredning avses att 
sökanden för koncessionsmyndigheten påvi-
sar att den utrett och eventuellt preliminärt 
avtalat med nätoperatören om möjligheten att 
bedriva verksamhet i ett kanalknippe som re-
serverats för verksamhet som tjänar allmän-
intresset. I programkoncessionen bestäms 
inte vilken sändningsteknik som ska använ-
das, utan detta bestäms på basis av den tek-
nik som sökanden enligt nätkoncessionen 
kommer att använda. 

Om de ovan nämnda förutsättningarna är 
uppfyllda och Kommunikationsverket utifrån 
den utredning som det fått av innehavarna av 
nätkoncessioner för kanalknippen som tjänar 
allmänintresset kan konstatera att det finns 
sändningskapacitet för alla aktörer som an-
mält sitt intresse, ska Kommunikationsverket 
i sitt koncessionsbeslut konstatera att det in-
nehåll som respektive utövare av televisions-
verksamhet tillhandahåller innebär att det är 
fråga om en kanal som tjänar det s.k. allmän-
intresset. 

Enligt 4 mom. ska Kommunikationsverket 
vid behov under beredningen av beslutet höra 
kommunikationsministeriet och samråda med 
det.  

I 5 mom. föreskrivs att om alla sökande 
som uppfyller förutsättningarna inte kan an-
visas tillräcklig sändningskapacitet eller om 
beviljandet av programkoncession kan få be-
tydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Pro-
gramkoncession beviljas sålunda inte auto-
matiskt till den första aktör som har visat in-
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tresse. Kommunikationsverket ska i sådana 
situationer som nämns ovan offentliggöra 
detta och samtidigt meddela de sökande att 
ärendet överförs till behörig myndighet.  

Enligt 6 mom. ska statsrådet bevilja kon-
cession till den sökande som bäst uppfyller 
de förutsättningar som fastställs i 25 § 5 
mom. Sökanden ska sålunda också kunna 
komplettera sin ansökan enligt vad som före-
skrivs i 4 mom. Statsrådet kan i sitt beslut till 
förmån för koncessionssökanden beakta bl.a. 
i vilken utsträckning sökanden kommer att 
tillhandhålla finsk- eller svenskspråkiga pro-
gram, nyheter och aktualitetsprogram samt 
inhemskt drama och dokumentärer. Statsrå-
det kan sålunda prioritera t.ex. kanaler som 
satsar uttryckligen på inhemska programin-
nehåll. Målet är då också att trygga den in-
hemska innehållsproduktionen. Statsrådet ska 
fatta sitt beslut inom den tid som nämns i 
lagförslagets 25 § 4 mom. 

Ett företag kan beviljas endast en konces-
sion för ett kanalknippe som tjänar allmänin-
tresset. Enligt den föreslagna paragrafens 7 
mom. kan sålunda programkoncession för 
allmännyttig verksamhet beviljas endast ett 
företag i en sådan koncern som avses i bok-
föringslagen. Avsikten med bestämmelsen är 
att hindra en centralisering av verksamheten 
så att en och samma koncern har flera kon-
cessioner i ett kanalknippe som tjänar all-
mänintresset. Utnyttjandet av kapaciteten i 
ett nät som tjänar allmänintresset får inte 
vara koncentrerat exempelvis till en enda ak-
tör. Kapacitet som reserverats för kanaler 
som tjänar allmänintresset ska användas för 
att tillhandahålla så mångsidigt innehåll som 
möjligt. 

Enligt 8 mom. ska koncessionsmyndighe-
ten se till att den som innehar programkon-
cession för allmännyttig verksamhet i det 
markbundna televisionsnätet får tillgång till 
behövlig sändningskapacitet för televisions-
verksamhet som tjänar allmänintresset. En 
kanal som tjänar allmänintresset ska sålunda 
ha lagstadgad rätt att av den som innehar 
nätkoncession få sändningskapacitet i ett så-
dant kanalknippe i det markbundna televi-
sionsnätet som inte är föremål för sådana 
marknadsbaserade frekvensavgifter som fö-
reskrivs i 288 §. Statsrådet kan t.ex. när det 
är fråga om en nätkoncession för en kanal 

som tjänar allmänintresset bestämma att i ett 
kanalknippe ska reserveras kapacitet för ka-
naler som tjänar allmänintresset. 

Andra kanaler än sådana som tjänar all-
mänintresset ska på kommersiella grunder 
med en innehavare av nätkoncession avtala 
om den kapacitet som de behöver. Konces-
sionsmyndigheten är sålunda inte skyldig att 
säkerställa tillgången på kapacitet. 

27 §. Villkor för programkoncession. Den 
föreslagna paragrafens 1 mom. ska tillämpas 
både på aktörer som tjänar det s.k. allmänin-
tresset och på övriga innehavare av program-
koncession samt både på koncessioner som 
beviljas av Kommunikationsverket och på 
koncessioner som beviljas av statsrådet. En 
programkoncession avser alltid ett visst pro-
gramutbud. Enligt 1 mom. beviljas program-
koncessioner för viss tid, högst 10 år. Den fö-
reslagna bestämmelsen motsvarar 12 § 1 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet (RP 34/1998 rd, RP 112/2002 rd och 
RP 82/2005 rd). 

Det föreslagna 2 mom. gäller endast kana-
ler som tjänar allmänintresset. Enligt mo-
mentet ska en koncessionshavare som bevil-
jats programkoncession för ett kanalknippe 
vilket anvisats för televisionsverksamhet som 
tjänar allmänintresset, under hela konces-
sionsperioden uppfylla de förutsättningar 
som föreskrivs i 26 § för att trygga televi-
sionsutbudets mångsidighet. En kanal som 
tjänar allmänintresset skulle sålunda förlora 
sin rätt att bedriva verksamhet i det kanal-
knippe som den tilldelats, om verksamheten 
inte under hela koncessionsperioden uppfyl-
ler de förutsättningar som enligt lagen och 
koncessionsbeslutet gäller för kanalen. 

Enligt 3 mom. kan statsrådet förena en 
programkoncession med villkor som gäller 
sändningarnas regionala hörbarhet eller se-
barhet, sändningstiden per dygn samt sänd-
ningstekniken och överföringskapaciteten. 
Det är fråga om att uppställa tekniska villkor 
som inte ingriper i programutbudens inne-
håll.  

Enligt 4 mom. kan statsrådet dessutom för-
ena programkoncessionerna med sådana vill-
kor för programverksamheten som är nöd-
vändiga för säkerställande av ett mångsidigt 
programutbud och med hänsyn till behoven 
hos särskilda grupper bland allmänheten. Så-
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dana villkor som nämns ovan kan fogas en-
dast till programkoncessioner som beviljas 
av statsrådet. Förslaget motsvarar i sak 11 § 
2 mom. i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 34/1998 rd, RP 241/2001 rd, 
RP 112/2002 rd och RP 82/2005 rd). Det fö-
reslås i syfte att främja yttrandefriheten att 
villkor för programverksamheten, utöver de 
villkor som gäller lagstadgade förpliktelser, 
ska uppställas endast i exceptionella situatio-
ner, dvs. då det är nödvändigt för säkerstäl-
lande av ett mångsidigt programutbud och 
med hänsyn till behoven hos särskilda grup-
per bland allmänheten. 

28 §. Kortvarig programkoncession. Den 
föreslagna paragrafens 1 mom. motsvarar 
huvudsakligen 7 § 2–3 mom. i lagen om te-
levisions- och radioverksamhet (RP 
112/2002 rd, RP 82/2005 rd och RP 98/2006 
rd). I paragrafen föreskrivs om kortvariga 
koncessioner för televisions- och radioverk-
samhet då verksamheten bedrivs i ett digitalt 
markbundet masskommunikationsnät. Sär-
skilda bestämmelser gäller i fråga om kon-
cessioner för analog radioverksamhet. Kom-
munikationsverket förklarar inte uttryckligen 
kortvariga programkoncessioner lediga att 
sökas, utan intresserade kan vid behov ansö-
ka om koncession. 

Enligt 1 mom. ska Kommunikationsverket 
bevilja programkoncession för kortvarig te-
levisions- eller radioverksamhet i ett digitalt 
markbundet masskommunikationsnät utan 
sådant förfarande som föreskrivs i 23 och 
25 §, om verksamheten pågår högst tre må-
nader eller om verksamheten per vecka pågår 
högst åtta timmar.  

En förutsättning för beviljande av konces-
sion är, utöver att verksamheten ska vara 
kortvarig, att myndigheten inte har grundad 
anledning att misstänka att den sökande bry-
ter mot denna lag. Kommunikationsverket 
har sålunda inte fri prövningsrätt när det be-
handlar ansökningar, utan besluten ska vara 
baserade på rättslig prövning. En förutsätt-
ning för beviljande av koncession är inte att 
det finns tillgång till den kapacitet som be-
hövs, eftersom Kommunikationsverket inte 
utreder tillgången innan koncessionen bevil-
jas. Koncessionen ger sålunda inte subjektiv 
rätt att kräva användning av frekvenser, utan 

ett avtal om saken ska ingås på kommersiella 
grunder. 

Enligt 2 mom. kan koncession för sändning 
av samma programutbud inte beviljas för 
tremånadersperioder som följer direkt efter 
varandra. Enligt Kommunikationsverkets ve-
dertagna tolkningspraxis har detta inte varit 
möjligt att tillämpa, trots att programutbudet 
distribueras av en i juridisk mening annan 
aktör. 

Enligt 3 mom. kan Kommunikationsverket 
för högst ett år åt gången bevilja koncession 
för verksamhet som ska bedrivas i högst åtta 
timmar per vecka. 

29 §. Ändring av programkoncession. Den 
föreslagna paragrafen överensstämmer i sak 
med 11 a § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 112/2002 rd och RP 82/2005 
rd) och med kommunikationsmarknadslagens 
11 § 1 mom. (RP 112/2002 rd och RP 
238/2010 rd). När Kommunikationsverket är 
koncessionsmyndighet kan ändringar som 
görs i en programkoncession inte vara av ett 
sådant slag att de kräver ändamålsprövning. 

30 §. Överföring av programkoncession. 
Den föreslagna paragrafens 1 mom. motsva-
rar i sak 13 § 6 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet. Paragrafens 2 mom. 
motsvarar i sak 13 § 2 mom. i lagen om tele-
visions- och radioverksamhet. Paragrafens 3 
mom. motsvarar i sak 13 § 4 mom. i lagen 
om televisions- och radioverksamhet. Para-
grafens 4 och 5 mom. motsvarar i sak 13 § 3 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet. I den föreslagna paragrafen avses 
med koncessionsmyndighet den myndighet 
som beviljat koncessionen (RP 34/1998 rd, 
RP 112/2002 rd, RP 82/2005 rd och RP 
87/2009 rd). 

31 §. Hur en programkoncession förfaller. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar i sak 
14 § i lagen om televisions- och radioverk-
samhet (RP 34/1998 rd, RP 112/2002 rd och 
RP 82/2005 rd). Koncessionsmyndigheten 
ska enligt förslaget underrätta koncession-
shavaren om att koncessionen förfaller, men 
detta förutsätter inte något separat beslut av 
myndigheten. 

32 §. Återkallande av programkoncession. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak kommu-
nikationsmarknadslagens 12 § 1 mom. (RP 
112/2002 rd, RP 125/2003 rd och RP 
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37/2009 rd) samt 14 § 1 mom. och 37 § 1 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet (RP 34/1998 rd, RP 112/2002 rd och 
RP 82/2005 rd). En förutsättning för återkal-
lande av en programkoncession är att kon-
cessionshavaren upprepade gånger och all-
varligt har brutit mot lagen eller konces-
sionsvillkoren eller att koncessionshavaren 
inte kan uppfylla sina skyldigheter.  

En förutsättning för återkallande av en pro-
gramkoncession är dessutom enligt paragra-
fens 2 mom. att koncessionshavaren trots 
uppmaning inte inom en skälig tid om minst 
en månad rättar sitt förfarande eller återstäl-
ler sina ekonomiska resurser till en tillfreds-
ställande nivå. Paragrafens förtydligande 3 
mom. motsvarar 13 § 1 och 6 mom. i lagen 
om televisions- och radioverksamhet (RP 
34/1998 rd, RP 112/2002 rd, RP 82/2005 rd 
och RP 87/2009 rd). 

Det föreslagna 4 mom. motsvarar i sak 
37 § 1 mom. 2 punkten i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 34/1998 rd 
och RP 112/2002 rd). Koncessionsmyndighe-
ten kan enligt förslaget återkalla en konces-
sion helt eller delvis om det är nödvändigt på 
grund av ändringar i frekvensplanen för de 
frekvenser som enligt 95 § har anvisats för 
koncessionspliktig verksamhet.  

Paragrafens 5 mom. motsvarar 13 § 6 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet (RP 34/1998 rd).  

33 §. Avstående från programkoncession. 
Enligt den föreslagna paragrafen kan konces-
sionshavaren avstå från en koncession genom 
att meddela koncessionsmyndigheten detta 
innan koncessionsperioden går ut. Paragrafen 
motsvarar auktionslagens 19 § (RP 37/2009 
rd) samt lagförslagets 21 § där det föreskrivs 
om avstående från nätkoncession. Det finns 
inga bestämmelser om saken i lagen om tele-
visions- radioverksamhet, trots att i praktiken 
också innehavare av programkoncession om 
de så önskar har kunnat avstå från sin kon-
cession genom ett meddelande till statsrådet. 

 
5 kap. Programkoncession för analog 

radioverksamhet 

34 §. Analog radioverksamhet som kräver 
programkoncession. För radioverksamhet i 
ett analogt markbundet masskommunika-

tionsnät krävs enligt den föreslagna paragra-
fens 1 mom. programkoncession som ska sö-
kas hos Kommunikationsverket. 

Enligt 2 mom. får analog radioverksamhet 
som pågår i högst tre månader utövas utan 
programkoncession. Sådana kortvariga pro-
gramkoncessioner för analog radioverksam-
het som avses här beviljas enligt den gällan-
de lagen av Kommunikationsverket. Enligt 
förslaget ska dock inte längre krävas pro-
gramkoncession för bedrivande av verksam-
het, eftersom antalet frekvenser för kortvarig 
radioverksamhet är litet i förhållande till 
sändningsnätet som en helhet och verksam-
het kan bedrivas endast under en synnerligen 
begränsad tid. Den som bedriver kortvarig 
verksamhet ska dock enligt 39 § ansöka om 
radiotillstånd hos Kommunikationsverket. 

Dessutom får radioverksamhet som utövas 
i liten skala på ett begränsat område utövas 
utan programkoncession, vilket innebär att 
verksamhetsutövaren också i dessa fall i en-
lighet med 39 § ska ansöka endast om radio-
tillstånd. För radioverksamhet i liten skala 
används frekvenser som endast lämpar sig 
för verksamhet med låg effektnivå. Sådan 
verksamhet minskar inte frekvensresurserna 
för kortvarig verksamhet eller för verksamhet 
som förutsätter programkoncession. Dessut-
om ska verksamheten vara begränsad och ut-
övas i liten skala. På grund av de låga sänd-
ningseffekterna kan sändningen tas emot en-
dast på ett mycket litet område, exempelvis 
kring en travbana. Med sådan verksamhet i 
liten skala som utövas på ett begränsat områ-
de avses verksamhet med en radiosändare 
som har en effekt på högst 10 watt. För såda-
na sändare beviljas enligt förslaget radiotill-
stånd för högst ett år åt gången. 

Dessutom ska på sådan radioverksamhet 
som avses i momentet i enlighet med 223 § 3 
mom. tillämpas förbudet mot kommersiell 
kommunikation. 

Förslaget motsvarar i sak 4 § 1 mom. 1 
punkten i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 87/2009 rd). 

Enligt 3 mom. får Rundradion Ab utöva 
allmännyttig televisions- och radioverksam-
het enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab 
(1380/1993). Bestämmelsen motsvarar 7 a § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 112/2002 rd och RP 272/2009 rd). 
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35 §. Förfarandet vid ansökan om pro-
gramkoncession för analog radioverksamhet. 
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska Kommunikationsverket offentligt medde-
la att programkoncessioner för analog radio-
verksamhet kan sökas, då det har anvisats så-
dana lediga frekvenser för radioverksamhet 
som avses i de föreskrifter som Kommunika-
tionsverket meddelar enligt 96 §. Samtidigt 
ska Kommunikationsverket meddela inom 
vilken rimlig tid koncessionsansökan ska 
lämnas till verket. För sökande ska reserveras 
en tillräcklig tid för upprättande av ansökan 
och Kommunikationsverket ska till denna del 
iaktta också förvaltningslagen och principer-
na för god förvaltning. 

I 2 mom. föreskrivs om innehållet i en 
koncessionsansökan. Av ansökan ska sålunda 
framgå sökandens namn, kontaktinformation 
och hemort, den planerade verksamhetens 
varaktighet, sökandens solvens och förmåga 
att utöva regelbunden radioverksamhet, den 
frekvens eller frekvenshelhet som ansökan 
gäller samt det planerade hörbarhetsområdet.  

36 §. Beviljande av programkoncession för 
analog radioverksamhet. I den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. nämns de förutsättningar 
som ska vara uppfyllda för att Kommunika-
tionsverket på ansökan ska kunna bevilja 
programkoncession för analog radioverk-
samhet. Kommunikationsverket endast utre-
der att de ovan nämnda allmänna förutsätt-
ningarna är uppfyllda och för beslutet krävs 
sålunda inte att verket gör en ändamålspröv-
ning. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska koncession 
beviljas om sökanden har betalat ansök-
ningsavgift enligt 285 §. Sökanden är redan 
enligt den gällande lagen skyldig att betala 
en avgift när ansökan lämnas in. Att avgiften 
har betalats kan anses vara en förutsättning 
för att koncession ska kunna beviljas, efter-
som det i praktiken har förekommit situatio-
ner där man varit tvungen att i efterhand dri-
va in ansökningsavgiften hos koncessionsha-
varen i sådana fall då koncessionen har bevil-
jats trots att sökanden inte har betalat avgif-
ten. 

Enligt 2 punkten i momentet kan konces-
sion beviljas om sökanden är solvent och har 
uppenbar förmåga att utöva sådan regelbun-
den verksamhet som programkoncessionen 

avser. Bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten 
motsvarar 10 § 2 mom. i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 34/1998 rd). 

Enligt 3 punkten kan koncession beviljas 
om det inte finns grundad anledning att miss-
tänka att sökanden bryter mot lagens be-
stämmelser. Momentets 3 punkt motsvarar 
9 § 1 mom. 2 punkten i kommunikations-
marknadslagen (RP 112/2002 rd och RP 
125/2003 rd). 

Enligt 2 mom. ska Kommunikationsverket 
vid behov under beredningen av beslutet höra 
kommunikationsministeriet och samråda med 
det. Samarbetet mellan ministeriet och verket 
ska i det enskilda fallet ordnas på ett ända-
målsenligt sätt, men under fria former så att 
samtliga faktorer som är relevanta för ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden 
blir beaktade då koncessioner beviljas. 

Kommunikationsverket kan bevilja kon-
cession endast om alla sökande kan anvisas 
tillräckliga frekvenser. Om det råder brist på 
frekvenser som kan anvisas för analog radio-
verksamhet ska programkoncession enligt 
den föreslagna paragrafens 3 mom. beviljas 
av statsrådet. Statsrådet ska bevilja konces-
sion också i sådana fall då beviljandet kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden. 
Avsikten med förslaget är att i enlighet med 
riktlinjerna i det kommunikationspolitiska 
programmet för elektroniska medier under-
lätta och förenkla det nuvarande program-
koncessionsförfarandet för radioverksamhet.  

Om ett koncessionsärende överförs till 
statsrådet för avgörande ska Kommunika-
tionsverket offentliggöra detta och samtidigt 
meddela de sökande att ärendet överförs till 
behörig myndighet. På grund av de ovan 
nämnda grunderna för statsrådets prövning 
bör sökanden kunna komplettera sin ansökan 
med uppgifter om det planerade programin-
nehållet. Enligt 3 mom. ska den komplette-
rande ansökan tillställas statsrådet inom två 
veckor efter att ärendet överförts. Efter att 
sökanden lämnat in kompletteringen inom 
tidsfristen på två veckor inleds behandlingen 
av koncessionsärendet hos statsrådet. Stats-
rådet kan, liksom för närvarande, i enlighet 
med förvaltningslagen efter att ärendet in-
kommit vid behov uppmana sökanden att 
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inom en viss tid komplettera ett eventuellt 
bristfälligt dokument. 

Enligt 4 mom. ska statsrådet avgöra ärendet 
inom samma tidsfrist som den som gäller för 
beviljande av programkoncessioner för tele-
visionsverksamhet, dvs. inom två månader 
från det att ärendet överförts till statsrådet för 
avgörande. Statsrådet kan i särskilda fall för-
länga den två månader långa fristen med 
högst åtta månader, om det behövs för att sä-
kerställa att ansökningsförfarandet är opar-
tiskt, klart och öppet för insyn eller av någon 
annan särskild anledning. Ett offentligt med-
delande ska ges om förlängningen. En hu-
vudsakligen motsvarande bestämmelse om 
tidsfristerna och grunderna för dem finns i 
kommunikationsmarknadslagens 8 § 2 mom. 
(RP 112/2002 rd och RP 223/2008 rd). 

Enligt 5 mom. ska statsrådet med beaktan-
de av radioverksamheten inom respektive 
område i dess helhet sträva efter att främja 
yttrandefriheten och göra programutbudet 
mångsidigare samt tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten på det 
sätt som bäst främjar de målsättningar som 
föreskrivs i 1 §. Bestämmelsen motsvarar 
10 § 1 mom. i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet (RP 34/1998 rd och GrUU 
19/1998 rd) och kommunikationsmarknads-
lagens 9 § 3 mom. (RP 112/2002 rd och RP 
125/2003 rd).  De ovan nämnda grunderna 
för beviljande av koncession har fungerat i 
praktiken, möjliggjort en avvägning mellan 
de kommunikationspolitiska målsättningarna 
och främjat mångsidigheten i utbudet av fin-
ländska radioprogram. 

37 §. Villkor för programkoncession för 
analog radioverksamhet. Enligt den före-
slagna paragrafens 1 mom. beviljar konces-
sionsmyndigheten programkoncession för 
viss tid. Förslaget motsvarar 12 § 1 mom. i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 34/1998 rd, RP 112/2002 rd och RP 
82/2005 rd). Koncessioner för radioverksam-
het beviljas i regel alltid för 10 år, vilket är 
förenligt med riktlinjerna i det kommunika-
tionspolitiska programmet. Med tanke på ex-
ceptionella situationer är det dock skäl att fö-
reskriva om möjligheten att bevilja konces-
sioner också för kortare tid än den nämnda 
maximitiden. Som exempel kan nämnas situ-
ationen då man genom statsrådets konces-

sionsbeslut ville samordna giltighetstiden för 
samtliga nät- och programkoncessioner för 
televisionsverksamhet så att de löper ut år 
2016. De sista koncessionerna före år 2016 
beviljades sålunda för en betydligt kortare tid 
än maximitiden. På så sätt blev det möjligt 
att utöva televisionsverksamhet utan att 
sändningskapacitet blev outnyttjad i en situa-
tion där det inte skulle ha varit ändamålsen-
ligt att bevilja koncession för längsta möjliga 
koncessionsperiod.  

Enligt 2 mom. anges i programkoncessio-
nen den frekvenshelhet inom vilken konces-
sionshavaren får utöva koncessionspliktig 
verksamhet. I den föreskrift som Kommuni-
kationsverket meddelat med stöd av lagför-
slagets 96 § föreskrivs om frekvenshelheter. 
Definitionen av frekvenshelheterna anger hur 
omfattande radioverksamhet en koncession 
berättigar till exempelvis i geografiskt hänse-
ende. Innehavaren av en programkoncession 
är berättigad att utöva radioverksamhet på 
frekvenser inom frekvenshelheten och i de 
kommuner som den omfattar.  

Enligt 3 mom. kan statsrådet förena pro-
gramkoncessionen med villkor som gäller 
sändningarnas regionala hörbarhet och sänd-
ningstiden per dygn. Det är här fråga om tek-
niska villkor som inte berör programutbudets 
innehåll. Den föreslagna bestämmelsen gäller 
endast koncessioner som beviljats av statsrå-
det.  

Enligt 4 mom. kan statsrådet dessutom för-
ena programkoncessionen med sådana villkor 
för programverksamheten som är nödvändiga 
för säkerställande av ett mångsidigt pro-
gramutbud och med hänsyn till behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten. Be-
stämmelsen gäller endast koncessioner som 
beviljats av statsrådet. Förslaget motsvarar i 
sak 11 § 2 mom. i lagen om televisions- och 
radioverksamhet (RP 34/1998 rd, RP 
241/2001 rd, RP 112/2002 rd och RP 
82/2005 rd). I syfte att främja yttrandefrihe-
ten föreslås att villkor för programverksam-
heten ska uppställas endast i exceptionella si-
tuationer, dvs. då det är nödvändigt för att 
säkerställa ett mångsidigt programutbud och 
med hänsyn till behoven hos särskilda grup-
per bland allmänheten. Statsrådet beslutar om 
så är fallet.  
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Enligt 5 mom. ska på utövande av analog 
radioverksamhet dessutom tillämpas vad som 
i 4 kap. 29–33 § föreskrivs om ändring och 
överföring av programkoncession, hur en 
programkoncession förfaller och återkallas 
samt om avstående från programkoncession. 

38 §. Rundradion Ab:s rätt till frekvenser i 
det analoga radionätet. Förslaget motsvarar 
7 a § i lagen om televisions- och radioverk-
samhet (RP 112/2002 rd och RP 272/2009 
rd). I fråga om televisionsverksamhet före-
skrivs om saken i lagförslagets 24 §. Enligt 
den föreslagna bestämmelsen ska konces-
sionsmyndigheten se till att Rundradion Ab 
får tillgång till den mängd frekvenser i radio-
nätet som behövs för den allmännyttiga verk-
samheten i enlighet med vad som föreskrivs i 
statsrådets förordning om användningen av 
radiofrekvenser och om en frekvensplan. 
Dessutom ska myndigheten se till att bolaget 
kan använda dem på ett ändamålsenligt sätt. 
 
6 kap. Radiotillstånd 

39 §. Radiotillstånd. Den föreslagna para-
grafen motsvarar huvudsakligen radiolagens 
7 § (RP 80/2001 rd, GrUU 26/2001 rd, RP 
112/2002 rd, RP 75/2004 rd, RP 179/2006 rd 
och RP 238/2010 rd, auktorisationsdirekti-
vets artikel 5 och ramdirektivets artikel 9). 

I 4 mom. föreslås det ett tillägg enligt vil-
ket Kommunikationsverket kan bestämma att 
det om innehav och användning av en radio-
sändare som avses i 3 mom., innan den tas i 
bruk, ska göras en skriftlig registreringsan-
mälan som är i kraft högst fem år åt gången. 
Avsikten är att vissa typer av utrustning som 
för närvarande är tillståndspliktiga ska befri-
as från tillståndsplikten i enlighet med 
Kommunikationsverkets föreskrifter. I stället 
ska det göras en registreringsanmälan om ut-
rustningen. Registreringen av radiosändare 
kommer att underlätta tillståndsförvaltning-
en, eftersom sådana typer av radiosändare 
inte längre kommer att vara tillståndspliktiga 
vilka utan registreringsskyldigheten skulle 
anses vara tillståndspliktiga. En förutsättning 
för att en radiosändare ska befrias från till-
ståndsplikt är att näten fungerar störnings-
fritt. I Finland ska i regel endast sådana fre-
kvensområden befrias från tillståndsplikt vil-

kas användning har harmoniserats minst på 
EU-nivå.  

Den föreslagna paragrafens 7 mom. mot-
svarar 3 § 1 mom. i radiolagen. 

40 §. Beviljande av radiotillstånd. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar huvudsakligen 
10 § i radiolagen (RP 80/2001 rd, RP 
112/2002 rd, RP 179/2006 rd och RP 
223/2008 rd) och auktionslagens 15 § (RP 
37/2009 rd). Det föreslås emellertid att be-
stämmelserna om radiotillstånd och frekvens-
reserveringar tas in i olika paragrafer. 

Enligt 5 mom. ska en verksamhetsutövare 
som har beviljats radiotillstånd för sådan 
högst tre månaders verksamhet som avses i 
34 § 2 mom., för ett delvis överlappande 
täckningsområde beviljas ett nytt radiotill-
stånd tidigast två månader efter att det före-
gående tillståndet har upphört att gälla. Den 
föreslagna bestämmelsen gäller kortvarig 
analog radioverksamhet som pågår i högst tre 
månader. Förslaget motsvarar i sak 12 § 2 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet. Eftersom det inte längre krävs pro-
gramkoncession för kortvarig radioverksam-
het är det skäl att ta in en bestämmelse om 
saken i paragrafen om radiotillstånd. Syftet 
med bestämmelsen är att kortvariga tillstånd 
ska tillämpas i enlighet med deras ursprung-
liga användningsändamål och att samtidigt 
förhindra att det på delvis överlappande om-
råden utövas regelbunden verksamhet med 
flera efter varandra följande kortvariga till-
stånd. Det måste sålunda finnas tydliga pau-
ser mellan tillståndsperioderna.  

Enligt 6 mom. beviljas radiotillstånd för 
högst ett år åt gången för sådan i 34 § 2 
mom. avsedd radioverksamhet i liten skala 
som utövas på ett begränsat område. Avsik-
ten är att införa flexiblare tillståndspraxis. 

41 §. Förutsättningar för beviljande av ra-
diotillstånd och frekvensreservering. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar huvudsakligen 
radiolagens 10 § (RP 80/2001 rd, RP 
112/2002 rd, RP 179/2006 rd, RP 223/2008 
rd, ramdirektivets artikel 9 och auktorisa-
tionsdirektivets artikel 5). Det föreslås att i 1 
mom. 1 punkten hänvisas till statsrådets för-
ordning där det föreskrivs om olika frekven-
sers användningsändamål. 

42 §. Tillståndsvillkor. Den föreslagna pa-
ragrafen motsvarar 8 § 1 och 2 mom. i radio-
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lagen (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 rd, RP 
75/2004 rd, RP 179/2006 rd, RP 238/2010 rd, 
auktorisationsdirektivets artikel 6 och ramdi-
rektivets artikel 9). 

43 §. Skyldighet att höra parter. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 8 a § i radiola-
gen (RP 238/2010 rd och auktorisationsdi-
rektivets artikel 14). 

44 §. Reservering av radiofrekvenser. Den 
föreslagna paragrafens 1 mom. motsvarar 9 § 
i radiolagen (80/2001 rd). 

Frekvensreservering beviljas enligt 2 mom. 
för högst ett år åt gången. En frekvensreser-
vering är i kraft till dess att innehavaren av 
frekvensreserveringen beviljas radiotillstånd 
enligt 39 §. Förslaget motsvarar radiolagens 
10 § 3 mom. 

45 §. Beviljande av frekvensreservering. 
Den föreslagna paragrafens 1 mom. motsva-
rar radiolagens 10 § 1 mom. (RP 80/2001 rd). 

Enligt 2 mom. beviljar Kommunikations-
verket utan ansökan frekvensreservering till 
innehavare av nätkoncession som avses i 6 § 
och till innehavare av programkoncession 
som avses i 34 §, räknat från det att konces-
sionen träder i kraft. Eftersom det för tele-
verksamhet som förutsätter nätverksamhet 
alltid krävs också radiotillstånd som beviljas 
av Kommunikationsverket är det ändamåls-
enligt att föreskriva om frekvensreservering 
direkt med stöd av lag. På detta sätt är det 
möjligt att effektivisera planeringen och ge-
nomförandet av radiosystemen (RP 37/2009 
rd). 

När det gäller verksamhet som förutsätter 
nätkoncession eller programkoncession för 
analog radioverksamhet träder en frekvensre-
servering åter i kraft om radiotillståndet av 
någon anledning upphör att gälla under den 
tid som koncessionen är i kraft. Om inneha-
varen av en nätkoncession t.ex. avstår från 
sitt radiotillstånd medan den egentliga kon-
cessionen fortfarande är i kraft, träder den re-
servering av radiofrekvenser som beviljats 
utan ansökan åter i kraft utan ansökan, efter-
som frekvenserna i fråga fortsättningsvis är 
reserverade för koncessionshavaren och ef-
tersom de inte skulle kunna beviljas för nå-
gon annan användning innan också konces-
sionen upphört att gälla.  

46 §. Förnyande av radiotillstånd utan an-
sökan. Enligt den föreslagna paragrafens 1 

mom. kan Kommunikationsverket utan ansö-
kan av tillståndshavaren förnya ett radiotill-
stånd som verket beviljat för högst tio år åt 
gången, om tillståndshavaren har gett sitt 
skriftliga samtycke till förnyandet. Utgångs-
punkten är den att radiotillståndet förnyas för 
motsvarande tid som det ursprungligen bevil-
jats. Kommunikationsverket ber om sam-
tycke till förnyande av radiotillståndet i sam-
band med att det beviljar det första radiotill-
ståndet. 

Enligt 2 mom. kan Kommunikationsverket 
besluta att inte förnya ett radiotillstånd om de 
förutsättningar för beviljande av radiostill-
stånd som föreskrivs i 41 § inte är uppfyllda 
eller om de förutsättningar för återkallande 
av radiotillstånd som avses i 49 § är uppfyll-
da. 

47 §. Ändring av radiotillstånd. Den före-
slagna paragrafen motsvarar radiolagens 8 § 
3 och 4 mom. (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 
rd, RP 75/2004 rd, RP 179/2006 rd och RP 
238/2010 rd). Paragrafens 4 mom. motsvarar 
auktionslagens 15 § 5 mom. (RP 37/2009 rd 
och ramdirektivets artikel 9). 

48 §. Överföring och uthyrning av radio-
tillstånd. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar huvudsakligen radiolagens 11 § (RP 
80/2001 rd). Det är dock i princip tillåtet att 
överföra ett radiotillstånd som inte förutsätter 
nät- eller programkoncession, om konces-
sionsvillkoren inte förbjuder sådan överfö-
ring. 

Kommunikationsverket kan dock förbjuda 
överföring av ett radiotillstånd om använd-
ningen av radiosändaren förutsätter behörig-
hetsbevis enligt 265 § i den föreslagna lagen 
eller om överföring av radiotillståndet kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden. 

Enligt 2 mom. kan Kommunikationsverket 
inom en månad avvisa överföringen av ett 
radiotillstånd om det är uppenbart att förut-
sättningarna för beviljande av radiotillstånd 
inte är uppfyllda. Kommunikationsverket ska 
inte fatta beslut om godkännande av en över-
föring utan endast i sådana fall då överfö-
ringen avvisas. Det anses att ett radiotillstånd 
har överförts då tillståndshavarens och till-
ståndsmottagarens skriftliga meddelande om 
överföringen inkommer till Kommunika-
tionsverket. 
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49 §. Återkallande av radiotillstånd och 
frekvensreservering. Förslaget motsvarar ra-
diolagens 12 § (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 
rd, RP 75/2004 rd, RP 179/2006 rd och RP 
238/2010 rd). 

50 §. Beslut om störningsskydd. Förslaget 
motsvarar radiolagens 13 § (RP 80/2001 rd). 

 
AVDELNING III Skyldigheter 

och samhällsomfattande tjäns-
ter 

7 kap. Grunderna för skyldigheter 

51 §. Marknadsdefinition. Paragrafen mot-
svarar huvudsakligen kommunikationsmark-
nadslagens 16 § (RP 112/2002 rd och RP 
238/2010 rd samt ramdirektivets artiklar 7.2, 
15.3 och 16). 

Kommunikationsverket ska då det definie-
rar relevanta kommunikationsmarknader på 
lämpligt sätt beakta kommissionens rekom-
mendation om relevanta marknader. Kom-
missionen ger regelbundet rekommendatio-
ner om relevanta produkt- och tjänstemark-
nader som Kommunikationsverket ska beakta 
i sina marknadsanalyser. Kommissionen ser 
som bäst över sin senaste rekommendation 
från år 2007 (EUT L 344, 28.12.2007, s. 65).  

Till marknader som kan komma i fråga för 
förhandsreglering ska utses endast marknader 
som har stora och varaktiga hinder för mark-
nadstillträde och som till följd av sin struktur 
inte tenderar att inom den tillämpliga tidsra-
men utvecklas i riktning mot effektiv konkur-
rens. Det tredje kriteriet innebär att tillämp-
ning av enbart konkurrenslagstiftning inte i 
tillräcklig grad skulle avhjälpa de aktuella 
bristerna på marknaden. Liksom för närva-
rande kan Kommunikationsverket definiera 
också sådana relevanta marknader som inte 
omfattas av kommissionens marknadsre-
kommendation. Kommunikationsverket ska 
emellertid i enlighet med 82 § i denna avdel-
ning inhämta yttranden från kommissionen 
och Organet för europeiska reglerinsmyndig-
heter för elektronisk kommunikation, Berec 
om marknadsdefinitioner som avviker från 
kommissionens rekommendation och om 
marknadsanalyser. Kommissionen har veto-
rätt i fråga om Kommunikationsverkets 
marknadsanalyser.  

I bestämmelsen nämns inte längre att 
Kommunikationsverket ska fatta ett särskilt 
beslut om marknadsanalyser. Bestämmelsen 
motsvarar nuvarande praxis enligt vilken 
Kommunikationsverket ska besluta om bety-
dande marknadsinflytande föreligger. Parter-
na kan överklaga Kommunikationsverkets 
beslut såväl i fråga om marknadsdefinition 
och marknadsanalys som i fråga om skyldig-
heter som åläggs med anledning av betydan-
de marknadsinflytande. 

52 §. Marknadsanalys och beslut om bety-
dande marknadsinflytande. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen kommunikations-
marknadslagens 17 § (RP 112/2002 rd och 
RP 238/2010 rd samt ramdirektivets artiklar 
14, 16.5, 16.6 och bilaga II). Ordalydelsen i 
den föreslagna paragrafens 3 mom. har preci-
serats. Enligt momentet kan ett företag utöka 
sitt marknadsinflytande också till andra när-
liggande marknader. Som exempel på närlig-
gande marknader kan nämnas marknaderna 
för tillhandahållande av nättjänster respektive 
för tillhandahållande av kommunikations-
tjänster. 

Det kan vara befogat att reglera närliggan-
de marknader om ett teleföretag genom sitt 
betydande marknadsinflytande kan hindra 
konkurrenter att verka på närliggande mark-
nader i så stor utsträckning att inte bara kon-
kurrenterna utan också konsumenterna och 
övriga användare blir lidande av avsaknaden 
av konkurrens. 

Det är skäl att i marknadsanalysen beakta 
det konkurrenstryck som teleföretagen utsätts 
för samt konkurrentföretagens faktiska möj-
ligheter att utöva verksamhet oberoende av 
sina konkurrenter. 

53 §. Skyldigheter för företag med bety-
dande inflytande på grossistmarknaden. En-
ligt den föreslagna paragrafens 1 mom. ska 
Kommunikationsverket ålägga företag med 
betydande marknadsinflytande de skyldighe-
ter som avses i 56, 61 och 65 § samt i 10 kap.  

Skyldigheterna ska gälla teleföretagets ut-
bud av tjänster uttryckligen på den nyttig-
hets- eller tjänstemarknad där företaget har 
ett betydande marknadsinflytande. 

Enligt ramdirektivets artikel 16.2 ska den 
nationella regleringsmyndigheten avgöra hu-
ruvida skyldigheter för företag ska införas, 
behållas, ändras eller upphävas och avgöra 
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huruvida det råder effektiv konkurrens på en 
relevant marknad. Den föreslagna bestäm-
melsen stämmer överens med ramdirektivets 
artikel 16.2, eftersom avsikten med att ålägga 
skyldigheterna enligt bestämmelsen i första 
hand är att undanröja konkurrenshinder och 
främja konkurrensen. När Kommunikations-
verket ålägger skyldigheter ska det samråda 
med kommissionen och med Organet för eu-
ropeiska regleringsmyndigheter för elektro-
nisk kommunikation.  

På konkurrensutsatta marknader är verk-
samheten baserad på kommersiella avtal mel-
lan teleföretagen. Utgångspunkten anses då 
vara den att marknaden själv ser till att pris-
sättningen av de tjänster som tillhandahålls 
användarna och de övriga villkoren för till-
handahållandet av tjänster är rimliga från an-
vändarnas synpunkt. Ingripande i en viss 
produkt- eller tjänstemarknad för elektronisk 
kommunikation kan genom reglering komma 
i fråga endast om en marknadsanalys visar att 
ett ingripande är nödvändigt. Om de förut-
sättningar som nämns i den föreslagna lagen 
uppfylls ska Kommunikationsverket konsta-
tera att teleföretaget har ett betydande mark-
nadsinflytande på en viss relevant kommuni-
kationsmarknad. Kommunikationsverket ska 
då ålägga företaget som har ett betydande 
marknadsinflytande skyldigheter som gäller 
undanröjande av konkurrenshinder eller 
främjande av konkurrensen på marknaden i 
fråga. 

Enligt 2 mom. ska skyldigheterna stå i pro-
portion till de mål som eftersträvas. Bestäm-
melsen har framför allt samband med genom-
förandet av tillträdesdirektivets artikel 8.4. 
Enligt direktivet ska skyldigheterna grundas 
på det fastställda problemets art och de ska 
vara proportionella. Med proportionalitets-
principen avses i detta sammanhang att de 
skyldigheter som åläggs inte får vara orimli-
ga från teleföretagets synpunkt i förhållande 
till syftet att främja konkurrensen.  

Kommunikationsverkets befogenhet att 
ålägga skyldigheter begränsas dels av kom-
munikationsmarknadslagens bestämmelser, 
dels också av de allmänna principerna för 
finländsk förvaltning, exempelvis proportio-
nalitetsprincipen och ändamålsprincipen. Av 
de skyldigheter som Kommunikationsverket 
kan ålägga ska det välja endast sådana sär-

skilda skyldigheter som behövs för att undan-
röja konkurrenshinder eller främja konkur-
rensen. Verket måste också motivera att en 
skyldighet som det ålägger är ändamålsenlig 
och proportionell. Ett teleföretag som har ett 
betydande inflytande på en viss relevant 
marknad måste alltid åläggas minst en sådan 
skyldighet som avses i tillträdesdirektivet. 
Bestämmelserna i lagförslagets avdelning III 
möjliggör emellertid att Kommunikations-
verket, om inte konkurrensproblemen på 
marknaden kräver något annat, kan ålägga ett 
företag med betydande marknadsinflytande 
också en alldeles enkel skyldighet, exempel-
vis skyldighet att enligt lagförslagets 69 § 
lämna insyn. På så sätt kan man gå tillväga 
om det, trots ett teleföretags betydande 
marknadsinflytande, inte kan konstateras 
några betydande konkurrensproblem på 
marknaden. Om det på basis av en mark-
nadsanalys konstateras att det råder en funge-
rande konkurrens på marknaden måste de 
skyldigheter som ålagts teleföretaget upphä-
vas.  

Avsikten med förhandsregleringen är att 
den ska minskas vid förändringar i mark-
nadssituationen, dvs. då konkurrensen ökar 
och konkurrensproblemen minskar på mark-
naden.  

I det föreslagna 2 mom. finns en förteck-
ning över omständigheter som ska beaktas då 
skyldigheter åläggs. Bestämmelsen har en 
särskild betydelse då Kommunikationsverket 
överväger att uppställa skyldigheter med stöd 
av lagförslagets 56 §. Bestämmelsen begrän-
sar Kommunikationsverkets prövningsrätt 
när det gäller att ålägga tillträdesskyldighe-
ter. Förteckningen är inte uttömmande utan 
det är meningen att den ska vara riktgivande 
när det gäller kriterierna för bedömning av 
behovet att ålägga skyldigheter och frågan 
om skyldigheterna är proportionella. Be-
stämmelsen har framför allt samband med 
genomförandet av tillträdesdirektivets artikel 
12.2. 

En omständighet som måste beaktas i 
sammanhanget är enligt den föreslagna para-
grafens 2 mom. 1 punkt nyttjanderättens tek-
niska och ekonomiska ändamålsenlighet med 
hänsyn till marknadens utvecklingsgrad och 
nyttjanderättens art. Enligt detta kriterium får 
skyldigheten inte i tekniskt och ekonomiskt 
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hänseende vara oändamålsenlig i förhållande 
till det mål som eftersträvas. Frågan om vad 
som i en viss situation anses vara ändamåls-
enligt i tekniskt hänseende är beroende av 
nyttjanderätten i fråga och dess tekniska 
egenskaper. 

Exempelvis enligt 56 § 1 mom. 4 punkten i 
lagförslaget kan ett teleföretag åläggas att 
överlåta nyttjanderätt som gäller tillhörande 
tjänster, exempelvis kapacitet i ett smartkort. 
Nyttjanderätten kan då avse t.ex. ett SIM-
kort som används i mobilnätet eller vilket 
som helst därmed jämförbart smartkort. Be-
stämmelsen i fråga har med avsikt utformats 
så teknikneutralt som möjligt. Överlåtelse av 
nyttjanderätt enligt bestämmelsen kan avse 
ett smartkort som är baserat på en standard 
som utvecklas i ett senare skede. När det är 
fråga om föremålet för en sådan nyttjanderätt 
ska Kommunikationsverket bedöma nyttjan-
derättens tekniska ändamålsenlighet redan 
när verket överväger att ålägga skyldigheten. 
Om de tekniska egenskaperna är sådana att 
överlåtelsen av nyttjanderätten orsakar det 
överlåtelseskyldiga teleföretaget olägenheter 
som är större än den konkurrensfrämjande ef-
fekt som eventuellt kan uppnås genom nytt-
janderätten, får överlåtelseskyldighet enligt 
53 § 2 mom. 1 punkten inte åläggas. 

Enligt 2 mom. 2 punkten ska behovet att 
ålägga överlåtelseskyldighet övervägas på ett 
allmänt plan, med beaktande av nyttjanderät-
tens genomförbarhet i relation till den till-
gängliga kapaciteten. Enligt lagförslagets 
59 § skyddas teleföretagets egen användning 
av tillgänglig kapacitet i det enskilda fallet 
och teleföretagets rimliga framtida behov i en 
situation där det redan har ålagts överlåtelse-
skyldighet.  

Enligt 3 punkten i momentet ska då skyl-
digheter avseende nyttjanderätt åläggs ut-
tryckligen beaktas krav som hänför sig till 
dataskydd och informationssäkerhet. Kriteri-
et överlappar delvis den grund som nämns i 1 
punkten. Det ska tillämpas på det sätt som 
förklaras i exemplet i samband med 1 punk-
ten. I fråga om överlåtelseskyldigheten enligt 
3 punkten ska ändamålsenligheten övervägas 
på ett allmänt plan med hänsyn till objektets 
egenskaper som hänför sig till dataskydd och 
informationssäkerhet. 

När skyldigheter åläggs ska man enligt 4 
punkten beakta investeringar som gjorts och 
risker som tagits av företag med betydande 
marknadsinflytande. 

När skyldigheter åläggs måste det beaktas 
att teleföretagets verksamhet bör vara eko-
nomiskt lönsam. Teleföretaget bör ha möj-
lighet att få en skälig avkastning på det kapi-
tal som bundits i den reglerade verksamhe-
ten. Företaget får inte betungas med förplik-
telser som på lång sikt minskar dess möjlig-
heter att bedriva ekonomiskt lönsam affärs-
verksamhet. Kriteriet har ett relevant sam-
band med kravet att skyldigheterna ska vara 
proportionella och ändamålsenliga. 

Enligt 5 punkten ska man när skyldigheter 
åläggs beakta behovet att trygga konkurren-
sen på sikt. Med tanke på marknadens balans 
och konkurrensen är det viktigt att det på 
marknaden finns flera teleföretag som bedri-
ver lönsam verksamhet, men också teleföre-
tag som konkurrerar sinsemellan. De skyl-
digheter som åläggs företag med betydande 
marknadsinflytande får inte vara sådana att 
de på sikt hindrar företagen att bedriva ratio-
nell verksamhet. Detta kriterium har ett nära 
samband med proportionalitetsprincipen som 
understryks i momentet och kriteriet över-
lappar delvis den grund som nämns i 4 punk-
ten. 

Enligt 6 punkten ska då skyldigheter åläggs 
beaktas relevanta immateriella rättigheter. 
Företagens rättigheter till ersättning för im-
materiella rättigheter begränsar vissa förplik-
telser i anslutning till nyttjanderätter och i 
synnerhet prissättningen av dem. 

Då skyldigheter åläggs måste man enligt 7 
punkten beakta också tillhandahållande av 
europeiska tjänster. Syftet med direktiven om 
elektronisk kommunikation är att skapa en 
gemensam europeisk kommunikationsmark-
nad och detta måste, i samband med att sär-
skilda skyldigheter åläggs, beaktas som en 
målsättning för regleringen.  

Teleföretags egen användning eller rimliga 
framtida behov skyddas i enlighet med 
grundlagens bestämmelse om egendoms-
skydd. Sådan överlåtelseskyldighet som av-
ses i denna paragraf föreligger enligt den gäl-
lande kommunikationsmarknadslagens 38 § 
samt enligt lagförslagets 59 § inte om före-
målet för nyttjanderätten är i företagets egen 
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användning eller behövs för företagets eget 
bruk eller egna rimliga framtida behov. Ock-
så ersättningen för överlåtelse av nyttjande-
rätt omfattas av grundlagens bestämmelse 
om egendomsskydd. Enligt lagförslagets 71 § 
ska i det reglerade priset alltid ingå en skälig 
avkastning på bundet kapital. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ska Kommunikationsverket i sitt beslut om 
betydande marknadsinflytande bedöma vil-
ken inverkan de skyldigheter som åläggs fö-
retag har på marknaden. Bedömningen ska 
vara täckande och t.ex. beakta i vilken ut-
sträckning skyldigheterna utgör incitament 
för investeringar. Dessutom ska Kommuni-
kationsverket t.ex. när det i enlighet med 
71 § ålägger prissättningsskyldighet bedöma 
effekterna på prisnivån för reglerade produk-
ter och motsvarande slutkundsprodukter.  

Kommunikationsverket ska enligt 4 mom. 
ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker 
betydande förändringar i de omständigheter 
som avses i 1 eller 2 mom. eller i konkur-
rensläget på marknaden. 

Det kan vara fråga om betydande föränd-
ringar t.ex. i efterfrågan och utbud på tele-
tjänster, betydande förändringar i ägandeför-
hållandena när det gäller företag eller till-
gångar i samband med reglerad verksamhet 
samt om övriga omständigheter som är rele-
vanta för kommunikationsmarknadens struk-
tur. 

Teleföretag som åläggs skyldigheter ska 
före beslutet höras på det sätt som förutsätts i 
lagförslagets 310 § och förvaltningslagen. 

Kommunikationsverket ska enligt ramdi-
rektivet samråda med kommissionen och Or-
ganet för europeiska regleringsmyndigheter 
för elektronisk kommunikation, Berec, då 
verket ålägger ett företag med betydande 
marknadsinflytande skyldigheter som avses i 
lagen. Avsikten med samarbetet är att påver-
ka utvecklingen av EU:s inre marknad i posi-
tiv riktning. I praktiken realiseras detta sam-
arbete framför allt enligt yttrandeförfarande 
som avses i lagförslagets 82 och 83 §. 

Kommissionen har inte vetorätt enligt 82 § 
i fråga om Kommunikationsverkets beslut 
som gäller åläggande av särskilda skyldighe-
ter. 

Kommunikationsverket ska i enlighet med 
allmän förvaltningspraxis motivera sina be-

slut. I motiveringarna ska påvisas att skyl-
digheter som åläggs företag med betydande 
marknadsinflytande är nödvändiga för un-
danröjande av konkurrenshinder eller för 
främjande av konkurrensen. 

Kommunikationsverkets beslut får enligt 
lagförslagets 345 § överklagas genom besvär 
till högsta förvaltningsdomstolen så som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. Rätt att 
söka ändring har enligt förvaltningspro-
cesslagens 6 § den vars rätt eller fördel direkt 
påverkas av beslutet. Också andra teleföretag 
än det som ett visst beslut avser har sålunda 
rätt att söka ändring i ett beslut varmed 
Kommunikationsverket ålägger en skyldig-
het, om beslutet är relevant för ändringssö-
kandens rättigheter eller intressen. Ändring 
kan sökas också i Kommunikationsverkets 
beslut att inte ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande en viss skyldighet.  

Bestämmelsen motsvarar tillträdesdirekti-
vets artiklar 8 och 12 samt ramdirektivets ar-
tikel 7.2. 

54 §. Skyldigheter för företag med bety-
dande inflytande på detaljistmarknaden. 
Denna paragraf motsvarar kommunikations-
marknadslagens 20 § (RP 112/2002 rd och 
artikel 17 i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster). Ordalydelsen i paragrafens 2 mom. 
3 punkt har preciserats i överensstämmelse 
med ordalydelsen i direktivet om samhälls-
omfattande tjänster. 

55 §. Skyldigheter som åläggs på andra 
grunder än på grund av betydande mark-
nadsinflytande. Kommunikationsverket kan 
enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
genom sitt beslut också på någon annan 
grund än betydande marknadsinflytande 
ålägga företag som inte har betydande mark-
nadsinflytande sådana skyldigheter som av-
ses i lagförslagets 57, 62, 67, 68, 69, 72 och 
74 §. Utgångspunkten för direktiven om 
elektronisk kommunikation är att särskilda 
skyldigheter som avser samtrafik och andra 
nyttjanderätter i regel får åläggas endast före-
tag med betydande marknadsinflytande. I di-
rektiven föreskrivs emellertid om vissa un-
dantag från denna huvudregel. Enligt tillträ-
desdirektivet är det under vissa förhållanden 
ändamålsenligt att den nationella reglerings-
myndigheten ålägger sådana teleföretag 
skyldigheter som inte har betydande mark-
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nadsinflytande, i syfte att säkerställa att slut-
användarna kan kopplas upp mot varandra 
och att samverkan uppnås mellan tjänster.  

I 1 mom. räknas upp de bestämmelser en-
ligt vilka Kommunikationsverket kan ålägga 
teleföretag skyldigheter på andra grunder än 
betydande marknadsinflytande. Förutsätt-
ningarna för åläggande av skyldigheter fram-
går av den egentliga bestämmelse som det 
hänvisas till i 1 mom. En gemensam faktor är 
vanligen att det från användarnas synpunkt är 
nödvändigt att ålägga skyldigheten i fråga. 
Kriterierna avser bl.a. miljö- och naturskydd, 
televisions- och radioprograms tillgänglighet 
samt säkerställande av fungerande elektro-
nisk kommunikation.  

Enligt 2 mom. ska skyldigheterna vara 
opartiska, transparenta, proportionella och 
icke-diskriminerande.  

Enligt 3 mom. ska Kommunikationsverket 
ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker 
betydande förändringar i förutsättningarna 
för skyldigheten i fråga. De förändrade för-
hållandena ska sålunda stå i samband med de 
förutsättningar enligt vilka skyldigheten har 
ålagts. En sådan förändring kan avse t.ex. ett 
teleföretags ägarbas som har lett till att tele-
företagets marknadsställning förändras så att 
det inte längre t.ex. på det sätt som avses i 
lagförslagets 57 § 1 mom. 1 punkt admini-
strerar användarnas anslutningar till kommu-
nikationsnätet. En betydande förändring kan 
också vara t.ex. att det skett en sådan föränd-
ring i planeringen av markanvändning och i 
planläggningen som haft som följd att byg-
gandet av nya radiomaster inte längre be-
gränsas på ett visst område. 

När Kommunikationsverket ändrar en 
skyldighet som ålagts ett visst teleföretag ska 
verket överväga om konsekvenserna av att 
beslutet ändras är skäliga också från de rätts-
innehavares synpunkt som svarar för telefö-
retagets skyldigheter. 

Teleföretagets eller ett i lagförslagets 57 § 
3 mom. avsett företags eget bruk eller rimliga 
framtida behov åtnjuter egendomsskydd en-
ligt grundlagen. Sådan överlåtelseskyldighet 
som avses i denna paragraf föreligger enligt 
den gällande kommunikationsmarknadsla-
gens 38 § och lagförslagets 59 § inte om fö-
remålet för nyttjanderätten är i företagets 

eget bruk eller behövs för företagets egna 
rimliga framtida behov.  

Också ersättningen för överlåtelse av nytt-
janderätt åtnjuter enligt grundlagen egen-
domsskydd. Enligt lagförslagets 71 § ingår i 
det reglerade priset alltid en skälig avkast-
ning på bundet kapital. 

Ett teleföretag som åläggs skyldigheter ska 
före beslutet om skyldigheterna höras i en-
lighet med lagförslagets 310 § och förvalt-
ningslagen. Enligt lagförslagets 83 § 1 mom. 
ska kommissionen och Berec höras om 
Kommunikationsverkets beslutsförslag. 
Kommissionen har inte vetorätt enligt 82 § 
när det gäller Kommunikationsverkets beslut 
om åläggande av sådana särskilda skyldighe-
ter som avses i denna paragraf. 

Kommunikationsverkets beslut får enligt 
lagförslagets 345 § överklagas genom besvär 
till högsta förvaltningsdomstolen så som fö-
reskrivs i förvaltningsprocesslagen. Rätt att 
söka ändring har enligt förvaltningspro-
cesslagens 6 § den vars rätt eller fördel direkt 
påverkas av beslutet, vid behov således också 
en konsument eller annan användare. 

Bestämmelsen har samband med tillträdes-
direktivets artikel 8.3. 
 
8 kap. Skyldigheter vid överlåtelse av 

nyttjanderätt 

56 §. Skyldigheter vid överlåtelse av nytt-
janderätt på grund av betydande marknads-
inflytande. Avsikten med den föreslagna be-
stämmelsen är att sammanställa kommunika-
tionsmarknadslagens äldre och detaljerade 
bestämmelser om skyldighet att överlåta 
nyttjanderätt samt den gällande lagens nyare 
och i fråga om tillämpningsområdet generella 
bestämmelser om skyldigheter vid överlåtel-
se. Avsikten med paragrafen är att genomfö-
ra den i tillträdesdirektivets artikel 12 ingå-
ende öppna förteckningen över sådana skyl-
digheter i fråga om nyttjanderätt som kan 
åläggas företag med betydande marknadsin-
flytande.  

Liksom tillträdesdirektivets artikel 12 och 
den gällande kommunikationsmarknadsla-
gens 36 a § innehåller den föreslagna para-
grafen ingen uttömmande förteckning över 
alla tänkbara skyldigheter som kan åläggas, 
men paragrafens bestämmelser anger i över-
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ensstämmelse med direktivet gränserna för 
Kommunikationsverkets befogenheter. Efter-
som kommissionen bl.a. i officiella anmärk-
ningar som tilldelats Finland upprepade 
gånger har konstaterat att förteckningen över 
olika situationer där nyttjanderätt ska överlå-
tas i tillträdesdirektivets artikel 12 inte är ut-
tömmande utan endast en samling exempel, 
har den föreslagna paragrafen utformats så 
teknikneutralt som möjligt. Det är sålunda 
möjligt att ålägga ändamålsenliga skyldighe-
ter att överlåta nyttjanderätt också med tanke 
på att marknaden eller tekniken utvecklas. I 
paragrafen hänvisas avsiktligt till begreppen 
nättjänster och kommunikationstjänster samt 
till de i ramdirektivet och tillträdesdirektivet 
använda begreppen tillhörande tjänster och 
tillhörande faciliteter.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska skyldigheter att överlåta nyttjanderätt all-
tid vara rimliga. Enligt tillträdesdirektivets 
artikel 12 ska skyldighet att överlåta nyttjan-
derätt åläggas bl.a. då den nationella re-
gleringsmyndigheten anser att nekat tillträde 
eller orimliga villkor med liknande verkan 
skulle hindra uppkomsten av en hållbar kon-
kurrensutsatt marknad på slutkundens nivå. 

Skyldigheten att överlåta nyttjanderätt ska 
alltid ha samband med den relevanta kom-
munikationsmarknad som Kommunikations-
verket har definierat i enlighet med lagför-
slagets 51 § och på vilken företaget har ett 
betydande marknadsinflytande. Kommissio-
nen ger regelbundet rekommendationer om 
relevanta produkt- och tjänstemarknader som 
Kommunikationsverket ska beakta i sina 
marknadsanalyser. Kommissionen håller som 
bäst på att se över sin senaste rekommenda-
tion från år 2007 (EUT L 344, 28.12.2007, s. 
65). I praktiken blir tillämpningsområdet för 
lagförslagets 56 § beroende av hur kommis-
sionen i sin rekommendation kommer att de-
finiera begreppen relevant marknad samt nyt-
tigheter som är nödvändiga för produktionen 
av tjänster som tillhandahålls på marknaden.  

Såsom redan nu är fallet enligt kommuni-
kationsmarknadslagens 36 a § (RP 238/2010 
rd och RP 48/2007 rd) kan teleföretag också 
enligt den föreslagna bestämmelsen åläggas 
skyldighet att överlåta nyttjanderätt till vilket 
som helst kommunikationsnät, om de förut-
sättningar för skyldigheten uppfylls som av-

ses i lagförslaget. En bestämmelse som ut-
över lagförslagets 56 § är viktig vid bedöm-
ningen av dessa förutsättningar är också lag-
förslagets 53 § enligt vilken företag med be-
tydande marknadsinflytande ska åläggas de 
skyldigheter som behövs för undanröjande av 
konkurrenshinder eller främjande av konkur-
rensen. Verksamheten på en konkurrensutsatt 
marknad är baserad på kommersiella avtal 
mellan teleföretagen. Utgångspunkten är den 
att prissättningen och övriga villkor gällande 
tjänster som tillhandahålls på en konkurrens-
utsatt kommunikationsmarknad ska vara skä-
liga. 

Ingripande i marknadens funktion genom 
reglering kommer i fråga endast om en 
marknadsanalys visar att detta är nödvändigt. 
Om de förutsättningarna som avses i lagför-
slagets 52 § uppfylls ska Kommunikations-
verket utse vissa teleföretag till företag med 
betydande marknadsinflytande på de relevan-
ta nyttighetsmarknaderna i fråga. Speciella 
skyldigheter som behövs för undanröjande av 
konkurrenshinder och främjande av konkur-
rensen åläggs endast dessa företag och endast 
på nyttighetsmarknaden i fråga. 

De skyldigheter som åläggs ska stå i rätt 
proportion till det mål som eftersträvas. En 
skyldighet som åläggs ett teleföretag får inte 
från teleföretagets synpunkt vara orimlig i 
förhållande till syftet att främja konkurren-
sen. Kravet på rimlighet konstateras också i 
tillträdesdirektivets artikel 12. Enligt artikeln 
får en nationell regleringsmyndighet införa 
skyldigheter för operatörer att uppfylla rimli-
ga krav på tillträde till och användning av 
specifika nätdelar och tillhörande faciliteter, 
bl.a. i situationer då den nationella re-
gleringsmyndigheten anser att ett nekat till-
träde eller orimliga villkor med liknande ver-
kan skulle hindra uppkomsten av en hållbar 
konkurrensutsatt marknad på slutkundens 
nivå eller att det inte skulle ligga i slutanvän-
darnas intresse. Frågan om en nyttjanderätt är 
rimlig bedöms både från det överlåtelseskyl-
diga teleföretagets synpunkt och från det te-
leföretags synpunkt som vill få tillträde. Det 
måste också motiveras varför skyldigheten 
anses vara rimlig, ändamålsenlig och propor-
tionell. Kommunikationsverkets befogenhet 
att ålägga skyldigheter begränsas dels av fö-
reslagna 53 och 56 §, dels också av de all-
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männa principerna för finländsk förvaltning, 
exempelvis proportionalitetsprincipen och 
ändamålsprincipen. 

Det föreslagna 53 § 2 mom. innehåller en 
förteckning över omständigheter som särskilt 
ska beaktas då skyldigheter åläggs. Sådana 
omständigheter är bl.a. nyttjanderättens tek-
niska och ekonomiska ändamålsenlighet med 
hänsyn till marknadens utvecklingsgrad och 
nyttjanderättens art, nyttjanderättens genom-
förbarhet med hänsyn till den tillgängliga ka-
paciteten, krav som hänför sig till dataskydd 
och informationssäkerhet, investeringar som 
gjorts och risker som tagits av företag med 
betydande marknadsinflytande, behovet att 
trygga konkurrensen på sikt, relevanta imma-
teriella rättigheter samt tillhandahållande av 
europeiska tjänster. Dessa omständigheter 
behandlas närmare i detaljmotiveringen till 
lagförslagets 53 §. 

Enligt det föreslagna 56 § 1 mom. kan 
Kommunikationsverket ålägga företag med 
betydande marknadsinflytande att överlåta 
nyttjanderätt till kommunikationsnät, eller 
tillhörande tjänster eller tillhörande faciliteter 
som har samband med kommunikationsnät 
eller kommunikationstjänster.  

Som exempel på nyttjanderätt till kommu-
nikationsnät kan nämnas skyldighet att hyra 
ut accessnät eller överföringskapacitet i ett 
accessnät. 

Med tillhörande tjänster avses enligt defini-
tionen i 3 § i lagförslaget system för villko-
rad tillgång, elektroniska programguider och 
nummeromvandling, tjänster för identifie-
ring, lokalisering och närvaroinformation 
samt andra sådana motsvarande tjänster som 
har samband med kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster som gör det möjligt 
att tillhandahålla kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster eller som stöder till-
handahållande av tjänster via dem. Denna de-
finition motsvarar definitionen i ramdirekti-
vets artikel 2 ea. 

Med tillhörande faciliteter avses enligt de-
finitionen i 3 § i lagförslaget tillhörande 
tjänster samt byggnader, tillträde till byggna-
der, kablar, kabelkanaler, master och annan 
sådan motsvarande fysisk infrastruktur, faci-
liteter och komponenter som har samband 
med kommunikationsnät eller kommunika-
tionstjänster som gör det möjligt att tillhan-

dahålla kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster eller som stöder tillhandahål-
lande av tjänster via dem. Denna definition 
motsvarar definitionen i ramdirektivets arti-
kel 2 e.  

Båda definitionerna är endast exempelför-
teckningar. De är sålunda inte ovillkorliga 
bestämmelser om vad som ska förstås med 
tillhörande tjänster och tillhörande faciliteter. 
I motiveringen till 36 a § i den gällande lagen 
hänvisas till båda begreppen och de därmed 
förknippade skyldigheterna att överlåta nytt-
janderätt. Förslaget innebär att begreppen 
lyfts upp till lagnivå. Den gällande kommu-
nikationsmarknadslagen innehåller många ut-
tryckliga bestämmelser enligt vilka teleföre-
tag redan nu åläggs att överlåta sådana tillhö-
rande tjänster och faciliteter som i direktivets 
definitioner nämns som exempel. 

Enligt lagförslagets 1 mom. 1 punkt kan 
skyldigheten att överlåta nyttjanderätt avse 
nyttjanderätt till ett kommunikationsnät eller 
till delar av nätet. Denna bestämmelse mot-
svarar t.ex. skyldigheten att enligt den gäl-
lande kommunikationsmarknadslagens 23 § 
till ett tjänsteföretag överlåta nyttjanderätt till 
mobilnät. Tjänsteföretaget har då rätt att själv 
i mobilnätet öppna och stänga abonnemang 
samt rätt att självständigt administrera där-
med sammanhängande kundrelationer. Be-
stämmelsen gäller också tillträde till lokala 
accessnät, t.ex. skyldighet att hyra ut abon-
nentförbindelser enligt kommunikations-
marknadslagens 24 §. Den föreslagna be-
stämmelsen gäller vidare skyldighet att hyra 
ut markbundna masskommunikationsnät en-
ligt kommunikationsmarknadslagens 28 §. 
Dessa överlåtelseskyldigheter beskrivs när-
mare i tidigare propositioner (RP 112/2002 
rd och RP 238/2010 rd). Som nyttjanderätt 
som avser en nätdel kan anses också t.ex. 
nyttjanderätt till ett antennsystem i en radio-
mast. Den föreslagna paragrafens 1 mom. 1 
punkt har samband med genomförandet av 
tillträdesdirektivets artikel 8 samt punkterna 
a och e i exempelförteckningen i artikel 12.1. 

Enligt 1 mom. 2 punkten kan överlåtelse-
skyldigheten innebära skyldighet att överlåta 
nyttjanderätt till ett kommunikationsnäts ka-
pacitet. Med överlåtelseskyldighet avses t.ex. 
enligt den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 24 § skyldighet att överlåta över-
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föringskapacitet i abonnentförbindelser, i 
kommunikationsmarknadslagens 25 § skyl-
dighet att hyra ut fasta förbindelser, i kom-
munikationsmarknadslagens 27 § skyldighet 
att upplåta kapacitet i ett kabeltelevisionsnät 
och i kommunikationsmarknadslagens 29 § 
skyldighet att upplåta kapacitet i markbundna 
masskommunikationsnät. Dessa överlåtelse-
skyldigheter beskrivs närmare i en tidigare 
proposition (RP 112/2002 rd). Den föreslag-
na paragrafens 1 mom. 2 punkt har samband 
med genomförandet av tillträdesdirektivets 
artikel 8 samt punkterna a och j i exempelför-
teckningen artikel 12.1. 

Enligt 1 mom. 3 punkten kan skyldighet att 
överlåta nyttjanderätt som åläggs ett företag 
med betydande marknadsinflytande innebära 
skyldighet att tillhandahålla samlokalisering 
eller andra sätt att gemensamt utnyttja tillhö-
rande faciliteter, inklusive nyttjanderätt till 
kabelkanaler, utrustningsutrymmen och ra-
diomaster. Utrustningsutrymmena ska möj-
liggöra placering av utrustning som behövs 
för tillhandahållande av kommunikations-
tjänster. Exempel på överlåtelseskyldighet är 
omnämnandet i kommunikationsmarknadsla-
gens 24 § 1 mom. 4 punkt om utrustningsut-
rymme som behövs för placering av utrust-
ning som behövs vid användningen av en 
abonnentförbindelse, men bestämmelsen 
gäller också andra utrustningsutrymmen som 
behövs för placering av utrustning för till-
handahållande av kommunikationstjänster, 
exempelvis utrustningsutrymmen som be-
hövs för tillhandahållande av markbundna tv-
sändningstjänster. Dessutom täcker bestäm-
melsen också skyldighet att överlåta t.ex. så-
dana kabelkanaler och antennplatser som av-
ses i kommunikationsmarknadslagens 26 §. 
Vidare gäller bestämmelsen också sådana 
andra tillhörande faciliteter som avses i till-
trädesdirektivet. Den föreslagna paragrafens 
1 mom. 3 punkt har samband med genomfö-
randet av tillträdesdirektivets artikel 8 samt 
punkt f i exempelförteckningen i artikel 12.1. 

Enligt 1 mom. 4 punkten kan skyldigheten 
att överlåta nyttjanderätt avse nyttjanderätt 
till tillhörande tjänster som gör det möjligt att 
tillhandahålla kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänster eller stödjande tjäns-
ter via nätet eller tjänsten i fråga. Som exem-
pel kan nämnas skyldigheten att enligt kom-

munikationsmarknadslagens 31 § överlåta 
nyttjanderätt till elektroniska programguider, 
skyldigheten att enligt kommunikations-
marknadslagens 32 § överlåta nyttjanderätt 
till programmeringsgränssnittet i ett televi-
sions- eller radiosystem samt skyldigheten att 
enligt kommunikationsmarknadslagens 30 § 
överlåta nyttjanderätt till kapaciteten i smart-
kort. Den föreslagna 1 mom. 4 punkten har 
samband med genomförandet av punkt j i ex-
empelförteckningen i tillträdesdirektivets ar-
tikel 12.1. 

Enligt 1 mom. 5 punkten får Kommunika-
tionsverket ålägga ett teleföretag skyldighet 
att erbjuda faciliteter för roaming på mobil-
nät och andra tjänster som krävs för att sä-
kerställa samverkan mellan tjänster ända 
fram till slutanvändarna. Genom att ålägga 
skyldigheter som avser tjänsternas kompati-
bilitet är det möjligt att trygga i synnerhet 
användarnas intressen i situationer där nät-
operatörer i orimligt stor utsträckning be-
gränsar slutanvändarnas valmöjligheter. Ne-
dan i 61 och 62 § föreskrivs om samman-
koppling av kommunikationsnät. 

Enligt 1 mom. 6 punkten kan skyldigheten 
att överlåta nyttjanderätt, liksom enligt den 
gällande kommunikationsmarknadslagens 
24 a §, innebära att ett företag med betydan-
de marknadsinflytande ger en användare 
möjlighet att använda telefonitjänster som 
tillhandahålls av ett annat företag, både med 
en kod för val av leverantör av telefonitjänst 
för enstaka samtal och med utnyttjande av 
förval som vid behov kan förbigås genom att 
slå en kod för val av leverantör av telefoni-
tjänst. Den föreslagna 1 mom. 6 punkten har 
samband med genomförandet av tillträdesdi-
rektivets artikel 8 och punkt a i exempelför-
teckningen i artikel 12.1. 

Enligt 1 mom. 7 punkten kan skyldigheten 
att överlåta nyttjanderätt innebära att ett tele-
företag med betydande marknadsinflytande 
åläggs att överlåta annan sådan nyttjanderätt 
som avses i 1 mom. och kan jämställas med 
ovan nämnda nyttjanderätter samt kan anses 
vara rimlig. Härmed avses andra än i 1–6 
punkten nämnda, i tillträdesdirektivets artikel 
12 avsedda nyttjanderätter till kommunika-
tionsnät eller till kommunikationsnät eller 
kommunikationstjänsternas tillhörande facili-
teter eller tillhörande tjänster. Nyttjanderät-
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ten sammanhänger alltid med en relevant 
kommunikationsmarknad som definierats av 
Kommunikationsverket. Sådana föremål för 
överlåtelseskyldighet som avses i paragrafen 
kan vara t.ex. nyttjanderätt till driftstödssy-
stem eller programsystem eller nyttjanderätt 
till system för nätadministration. Till denna 
del är det emellertid skäl att observera att te-
leföretag enligt lagförslagets 79 § bl.a. är 
skyldiga att till ett kostnadsorienterat och 
icke-diskriminerande pris ta ut andra telefö-
retags avgifter eller alternativt att ge andra 
teleföretag uppgifter som är nödvändiga för 
att avgifter ska kunna tas ut. Den skyldighet 
att överlåta nyttjanderätt som avses i den fö-
reslagna paragrafen kan sålunda inte inriktas 
t.ex. på datasystem eller databaser som an-
vänds för ett teleföretags fakturering, efter-
som teleföretagen har sådan skyldighet redan 
enligt den gällande kommunikationsmark-
nadslagen samt enligt lagförslagets 79 §. 
Lagförslagets 56 § 1 mom. 7 punkt motsvarar 
till innehållet i övrigt 36 a § i kommunika-
tionsmarknadslagen, men den föreslagna 56 
§ möjliggör inte längre, i likhet med gällande 
36 a §, åläggande av nyttjanderätt till kom-
munikationstjänster. I detta avseende kan 
överlåtelse av nyttjanderätt till tillhörande 
tjänster och tillhörande faciliteter anses vara 
tillräcklig och förenlig med direktivet. 

Enligt 2 mom. får Kommunikationsverket 
förena de skyldigheter att överlåta nyttjande-
rätt som avses i 1 mom. med villkor som gäl-
ler läglighet. Ett sådant villkor innebär i 
praktiken att t.ex. ett överlåtelseskyldigt tele-
företag är skyldigt att i tillräckligt god tid 
meddela ett teleföretag som hyr ett kopparba-
serat accessnät att detta kommer att ersättas 
med ett fiberbaserat accessnät eller om änd-
ringar i ett teleföretags koncentratorområden. 

Kommunikationsverkets beslut om bety-
dande marknadsinflytande och överlåtelse av 
nyttjanderätt får enligt lagförslagets 345 § 
överklagas genom besvär till högsta förvalt-
ningsdomstolen så som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Kommunikationsverket 
ska ändra sitt ovan avsedda åläggandebeslut 
om en marknadsanalys visar att det skett be-
tydande förändringar i konkurrensläget på 
marknaden. 

Enligt 3 mom. föreligger sådan skyldighet 
som avses i 1 mom. dock inte om överlåtelse 

av nyttjanderätt leder till att dataskyddet eller 
den nationella säkerheten äventyras eller om 
det är tekniskt oändamålsenligt eller annars 
oskäligt för företaget. Att åberopa teknisk 
oändamålsenlighet och orimlighet kan kom-
ma i fråga exempelvis i en situation där ett 
överlåtelseskyldigt företag skulle vara tvung-
et att i sitt eget kommunikationsnät göra sto-
ra ändringsarbeten eller investeringar för att 
uppfylla överlåtelseskyldigheten. Bestäm-
melsen blir tillämplig först i en situation där 
Kommunikationsverket redan har ålagt före-
taget allmän skyldighet att överlåta nyttjan-
derätt och där uppfyllande av skyldigheten i 
det enskilda fallet skulle ha sådana negativa 
konsekvenser som nämns i bestämmelsen. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
kan ett företag med betydande marknadsin-
flytande åläggas att till andra företag överlåta 
nyttjanderätt till sin egendom. I praktiken in-
nebär sådana skyldigheter att överlåta nytt-
janderätt att teleföretag t.ex. kan få tillträde 
till ett annat teleföretags utrustningsutrym-
men, master och eldistributionssystem. Detta 
kan utgöra en avsevärd säkerhetsrisk för det 
finländska samhällets livsviktiga funktioner 
redan under normala förhållanden, om ett te-
leföretag med åberopande av nyttjanderätten 
har för avsikt att skada ett annat teleföretag. 
Det är därför skäl att i 3 mom. också ta in en 
undantagsklausul som hänvisar till den na-
tionella säkerheten. Den föreslagna bestäm-
melsen stämmer överens med sjunde stycket 
i ramdirektivets ingress. På motsvarande 
grunder har koncessionsmyndighetens pröv-
ningsrätt begränsats vid frekvensauktioner 
(RP 37/2000 rd).  

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar i övrigt 24 § 2 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen, men har utvidgats till att 
gälla alla skyldigheter att överlåta nyttjande-
rätt. Kommunikationsverket ska innan det 
ålägger ett företag allmän skyldighet att över-
låta nyttjanderätt i enlighet med lagförslagets 
53 § bedöma rimligheten. 

57 §. Skyldigheter vid överlåtelse av nytt-
janderätt på grund av annat än betydande 
marknadsinflytande. Enligt 19 § i den gäl-
lande kommunikationsmarknadslagen och i 
55 § i lagförslaget kan Kommunikationsver-
ket ålägga vissa skyldigheter att överlåta 
nyttjanderätt också på grund av annat än be-
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tydande marknadsinflytande. I förslagets 
57 § 1 och 3 mom. finns en sammanställning 
av de bestämmelser i kommunikationsmark-
nadslagen enligt vilka Kommunikationsver-
ket kan ålägga teleföretag överlåtelseskyl-
digheter också av andra skäl än på grund av 
betydande marknadsinflytande. De särskilda 
grunderna för åläggande av skyldigheter i så-
dana fall anges i den föreslagna paragrafens 
1 mom. 

Enligt 1 mom. 1 punkten kan Kommunika-
tionsverket ålägga ett teleföretag att till ett 
annat teleföretag överlåta nyttjanderätt som 
avser ett accessnät eller ett delaccessnät, 
förmedlingskapacitet eller överföringskapaci-
tet i ett accessnät för delat tillträde samt ett 
mindre utrustningsutrymme, om teleföretaget 
administrerar användarnas förbindelser till 
kommunikationsnätet och det är nödvändigt 
att införa skyldigheten för att användarnas in-
tressen ska kunna säkerställas. Bestämmelsen 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
24 § 5 mom. (RP 112/2002 rd). Den före-
slagna bestämmelsen har samband med ge-
nomförandet av tillträdesdirektivets artikel 
5.1 a. 

Den föreslagna 1 mom. 2 punkten motsva-
rar 31 § 2 mom. i kommunikationsmarknads-
lagen (RP 112/2002 rd och tillträdesdirekti-
vets artikel 5.1 b). 

Den föreslagna 1 mom. 3 punkten motsva-
rar 32 § 2 mom. i kommunikationsmarknads-
lagen (RP 112/2002 rd och tillträdesdirekti-
vets artikel 5.1 b). 

Paragrafens 1 mom. 4 punkt motsvarar 
26 § 2 mom. i kommunikationsmarknadsla-
gen (RP 112/2002 rd och RP 81/2005 rd samt 
ramdirektivets artikel 12) med det tillägget 
att Kommunikationsverket kan ålägga ett te-
leföretag att överlåta nyttjanderätt också till 
utrustningsutrymme som behövs för utnytt-
jande av en radiomasts antennplats för an-
vändning av sådana utrustningar som behövs 
för utnyttjande av antennplatsen. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar 26 § 3 mom. i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 81/2005 rd). 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar till innehållet lagförslagets 55 § 3 
mom. 

Bestämmelser om roaming i allmänna mo-
biltelenät inom EU finns i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 
om roaming i allmänna mobilnät i unionen. 
Kommunikationsverket utövar tillsyn över 
efterlevnaden av direktivet i enlighet med 
304 § i den föreslagna lagen. 

58 §. Samlokalisering och gemensamt ut-
nyttjande. Denna paragraf motsvarar i övrigt 
107 a § i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 238/2010 rd samt ramdirektivets artiklar 
12.1, 12.2 och 12.3), men i den föreslagna 
paragrafen beaktas dessutom i enlighet med 
direktivet de ändringar som föreslås i avdel-
ning IX 28 kap. och som gäller teleföretags 
rätt att placera mobilnäts radiomaster och 
basstationer på andras mark eller i andras 
byggnader. 

59 §. Eget bruk eller eget rimligt framtida 
behov. Paragrafen motsvarar i sak 38 § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd och RP 48/2007 rd). Paragraf-
hänvisningarna har justerats så att de motsva-
rar de nya paragrafer som föreslås om överlå-
telse av nyttjanderätt. 
 
9 kap. Samtrafik 

60 §. Förhandlingsskyldighet. I den före-
slagna paragrafens 1 mom. definieras be-
greppet samtrafik. Med samtrafik avses fy-
sisk och logisk sammankoppling av olika 
kommunikationsnät för att säkerställa att an-
vändarna får tillgång till ett annat teleföretags 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster. Denna definition motsvarar tillträ-
desdirektivets artikel 2 b. I definitionen av 
samtrafik har strukits hänvisningen till sam-
trafik mellan kommunikationstjänster, efter-
som samtrafik enligt tillträdesdirektivet alltid 
sker mellan nätföretag. Genom samtrafik har 
användarna emellertid möjlighet att utnyttja 
ett annat teleföretags kommunikationstjäns-
ter. 

Det föreslagna 2 mom. motsvarar till inne-
hållet den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 39 § 1 mom. (RP 238/2010 rd 
och tillträdesdirektivets artikel 4.1). Med nät-
företag avses ett teleföretag som tillhandahål-
ler en sådan nättjänst som definieras i 3 §. 

61 §. Samtrafikskyldighet på grund av be-
tydande marknadsinflytande. Paragrafens 1 
mom. motsvarar till innehållet huvudsakligen 
den gällande kommunikationsmarknadsla-
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gens 39 § 2 mom. (RP 112/2002 rd och RP 
238/2010 rd samt tillträdesdirektivets artikel 
12.1 i). I den föreslagna paragrafen om sam-
trafikskyldighet har 1 mom. emellertid änd-
rats så att Kommunikationsverket kan ålägga 
ett företag med betydande marknadsinflytan-
de skyldigheter som endast kan gälla samtra-
fik mellan nätföretag. 

Enligt det nya 2 mom. kan Kommunika-
tionsverket utöver samtrafikskyldighet åläg-
ga företag skyldighet att i nödvändig omfatt-
ning göra tjänster interoperabla med andra te-
leföretags tjänster. Exempelvis med tanke på 
fungerande nödtjänster är det viktigt att med-
delanden kan överföras mellan olika teleföre-
tags nät. Kommunikationsverket kan fatta 
förpliktande beslut endast i sådana fall då det 
är motiverat och i nödvändig omfattning. 
Kommunikationsverkets beslut gäller således 
endast särskilt angivna tjänster. Genom skyl-
digheter som gäller tjänsters interoperabilitet 
är det möjligt att trygga i synnerhet använ-
darnas intressen i situationer där nätoperatö-
rer i en orimligt stor utsträckning begränsar 
slutanvändarnas valmöjligheter. Med den fö-
reslagna paragrafens 2 mom. genomförs till-
trädesdirektivets artikel 5.1 ab. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska teleföretag 
som Kommunikationsverket har ålagt att be-
driva samtrafik iaktta 63 och 64 §, om en 
överenskommelse om samtrafikskyldighetens 
innehåll inte annars kan nås. Dessutom ska 
ett företag som är skyldigt att bedriva samtra-
fik iaktta de skyldigheter som följer av lag-
förslagets 65 och 66 §. 

62 §. Samtrafikskyldighet på andra grun-
der. Den föreslagna paragrafens 1 punkt 
motsvarar till innehållet den gällande kom-
munikationsmarknadslagens 39 § 3 mom. 
(RP 112/2002 rd och tillträdesdirektivets ar-
tikel 5.1 a). Även teleföretag som åläggs 
samtrafikskyldighet på andra grunder är ska 
följa bestämmelserna i 63–66 §.  

Den nya 2 punkten motsvarar till innehållet 
61 § 2 mom. i lagförslaget. Skyldighet att 
tillhandahålla interoperabla tjänster kan i 
nödvändig utsträckning åläggas också företag 
som inte har ett betydande marknadsinfly-
tande. 

63 §. Utförande av samtrafik. Denna be-
stämmelse motsvarar till innehållet kommu-

nikationsmarknadslagens 40 § (RP 112/2002 
rd och tillträdesdirektivets artikel 12.1).  

64 §. Samtrafik mellan internationella tele-
fonnät. Denna bestämmelse motsvarar till in-
nehållet den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 41 § (RP 112/2002 rd). 

65 §. Ersättning för användning av tele-
fonnät. Enligt 1 mom. ska ett teleföretag som 
är skyldigt att bedriva samtrafik separat pris-
sätta sådana ersättningar för användning av 
telefonnätet som hos ett annat teleföretag tas 
ut för användning av nätet till att upprätta en 
talförbindelse, när förbindelsen upprättas 
från teleföretagets nät till det andra teleföre-
tagets nät (samtalsoriginering) och förbindel-
sen upprättas till ett avgiftsfritt nummer eller 
förbindelsen upprättas till ett servicenummer 
eller till ett riksomfattande abonnentnummer. 
Ett samtrafikskyldigt teleföretag kan om det 
så önskar prissätta också andra slag av trafik 
än sådana som nämns i 1 mom. Bestämmel-
sen motsvarar i huvudsak kommunikations-
marknadslagens 43 § 1 och 2 mom., men 
prissättningsskyldigheten gäller enligt försla-
get inte samtal som ringts från ett fast tele-
fonnät med prefix eller förhandsval. 

Enligt 2 mom. kan Kommunikationsverket 
ålägga ett företag med betydande marknads-
inflytande skyldighet att separat prissätta 
också annan samtalsoriginering än sådan som 
avses i 1 mom., om det är nödvändigt för att 
undanröja konkurrenshinder eller främja 
konkurrensen på en relevant marknad. 
Kommunikationsverket kan t.ex. i beslut om 
betydande marknadsinflytande ålägga ett fö-
retag att i enlighet med lagförslagets 56 § 1 
mom. 6 punkt möjliggöra förhandsval av 
tjänster och att dessutom i sådana fall prissät-
ta samtalsorigineringen. Bestämmelsen inne-
bär en ändring av den nuvarande regleringen 
eftersom i kommunikationsmarknadslagens 
43 § 1 och 2 mom. ingår en uttömmande för-
teckning över de slag av utgående trafik 
(samtalsoriginering) som teleföretag ska pris-
sätta separat. 

Enligt 3 mom. ska ett teleföretag som är 
skyldigt att bedriva samtrafik separat prissät-
ta ersättning som tas ut hos ett annat teleföre-
tag för användning av nätet till att upprätta en 
talförbindelse, när förbindelsen upprättas 
från det andra teleföretagets nät till teleföre-
tagets nät (samtalsterminering). 
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Det föreslagna 3 mom. motsvarar huvud-
sakligen kommunikationsmarknadslagens 
43 § 3 mom. Eftersom det i momentet inte 
längre föreslås någon sådan undantagsbe-
stämmelse som i kommunikationsmarknads-
lagens 43 § 4 mom., kommer nuvarande pris-
sättningspraxis mellan nätföretag på grossist-
nivå att ändras i fråga om samtalsterminering 
(tidigare inkommande trafik) från fasta nät 
till mobilnät. Ändringen innebär att mobil-
nätsföretag alltid ska prissätta, dvs. sälja 
samtalsterminering till mobilnät, oberoende 
av om telefonnumret har valts med använd-
ning av förhandsval. Avsikten med ändringen 
är att sänka slutkundspriset på samtal som 
ringts från ett abonnemang i ett fast telefon-
nät till ett mobilnät i situationer där mobil-
operatören hittills har kunnat bestämma slut-
kundspriset på sådana samtal. 

Jämfört med den gällande kommunika-
tionsmarknadslagens 43 § är den föreslagna 
bestämmelsen teknikneutral med avseende på 
det fasta nätet och mobilnätet.  

Enligt lagförslagets ikraftträdandebestäm-
melse ska kommunikationsmarknadslagens 
43 § 3 och 4 mom. till den 31 december 2015 
tillämpas vid prissättning av samtrafik mel-
lan telefonnät. Detta innebär att den nuva-
rande prissättningen av samtrafik mellan fas-
ta och mobila nät ändras först i slutet av 
2015. 

66 §. Förbud mot mängdrabatter. Be-
stämmelsen innebär ett förbud mot mängdra-
batter i fråga om ersättningar som tas ut för 
samtrafik mellan telefonnät. Bestämmelsen 
motsvarar till innehållet kommunikations-
marknadslagens 44 § (RP 112/2002 rd). 
 
10 kap. Övriga skyldigheter 

67 §. Tekniska skyldigheter vid överlåtelse 
av nyttjanderätt. Denna paragraf motsvarar 
huvudsakligen kommunikationsmarknadsla-
gens 37 a §. Paragrafens tillämpningsområde 
har utsträckts till att gälla också företag som 
avses i lagförslagets 57 § 2 mom. (RP 
238/2010 rd och tillträdesdirektivets artikel 
12.3). 

68 §. Skyldigheter i fråga om icke-
diskriminering. Denna paragraf motsvarar till 
innehållet huvudsakligen kommunikations-
marknadslagens 37 § 1 mom. 1 och 2 punk-

ten samt 84 § 2 mom. (RP 112/2002 rd och 
tillträdesdirektivets artikel 10). Bestämmel-
serna om skyldigheter i fråga om icke-
diskriminering har avskiljts från bestämmel-
serna om överlåtelse av nyttjanderätt och 
övervakning av prissättningen av samtrafik. 
Till ickediskrimineringsskyldigheten i det fö-
reslagna 2 mom. har fogats ett krav enligt 
vilket ett teleföretag som levererar en tjänst 
till sitt dotterbolag eller till någon annan så-
dan aktör ska tillhandahålla motsvarande 
tjänst på motsvarande villkor till konkurre-
rande teleföretag. Dessutom har paragrafens 
tillämpningsområde utsträckts till att gälla 
också företag som avses i lagförslagets 57 § 
2 mom. 

69 §. Skyldighet att lämna insyn. Denna pa-
ragraf motsvarar till väsentliga delar 33 § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd). I paragrafen föreskrivs om te-
leföretags skyldighet att offentliggöra infor-
mation som är relevant för överlåtelse av 
nyttjanderätt. 

Enligt det föreslagna 1 mom. kan Kommu-
nikationsverket genom ett beslut enligt 53 el-
ler 55 § ålägga teleföretag och företag som 
avses i 57 § 2 mom. skyldighet att lämna in-
syn, vilket innebär att teleföretaget ska of-
fentliggöra information som är relevant för 
överlåtelse av nyttjanderätt eller för samtra-
fik, exempelvis leveransvillkor, tekniska spe-
cifikationer, prislistor samt ingångna avtal, 
till den del som de inte innehåller affärshem-
ligheter eller konfidentiell information. Af-
färshemligheter är sådana bedömningar som 
avses i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999). Nyttjanderätten 
till information som gäller allmän säkerhet 
kan avgränsas till att gälla endast berörda 
parter. 

Syftet med bestämmelsen är att främja av-
talsförhandlingar om samtrafik och överlåtel-
se av nyttjanderätt samt att underlätta över-
vakningen av att överlåtelsevillkor är rimliga 
och icke-diskriminerande. I bestämmelsen 
definieras inte i detalj vad som avses med in-
formation som omfattas av skyldigheten att 
lämna insyn.  

Skyldighet att lämna insyn kan åläggas i 
fråga om information som är relevant för 
överlåtelse av nyttjanderätt eller samtrafik. 
Informationen kan sålunda, utöver leverans-
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villkor och priser, gälla t.ex. tekniska egen-
skaper hos ett nät eller en del av ett nät. 
Kommunikationsverket ska i det enskilda fal-
let definiera vilken information som ska of-
fentliggöras och hur detaljerad informationen 
ska vara. Dessutom ska Kommunikations-
verket i det enskilda fallet besluta hur infor-
mationen ska offentliggöras på ett ändamåls-
enligt sätt. Företaget kan t.ex. åläggas att of-
fentliggöra informationen på internet. Skyl-
digheten att offentliggöra kan också avse av-
tal till den del som avtalen inte innehåller af-
färshemligheter eller konfidentiell informa-
tion. 

Kommunikationsverket kan ålägga ett före-
tag som avses i paragrafen sådan skyldighet 
som nämns i 1 mom. också utan att företaget 
åläggs uthyrningsskyldighet eller skyldighet 
att överlåta nyttjanderätt. På detta sätt blir det 
möjligt att på ett smidigt sätt reglera bety-
dande marknadsinflytande så att Kommuni-
kationsverket kan ålägga företag också lätta-
re skyldigheter. I vissa fall kan konkurrens-
problem avhjälpas enbart genom att företag 
åläggs att lämna insyn. 

I 2 mom. föreskrivs att om ett teleföretag 
eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. i 
enlighet med 68 § har ålagts icke-
diskrimineringsskyldighet kan teleföretaget 
åläggas skyldighet att offentliggöra ett refe-
renserbjudande om nyttjanderätt eller samtra-
fik. Referenserbjudandet ska då vara tillräck-
ligt specificerat, så att de som vill ha nyttjan-
derätt inte behöver betala för produkter som 
inte är nödvändiga för tjänst som tillhanda-
hålls. Referenserbjudandet ska sålunda avse 
en viss tjänst specificerad i delfaktorer enligt 
marknadens behov, inklusive delfaktorernas 
villkor och priser. I vissa fall kan ett konkur-
rensproblem avhjälpas enbart genom att före-
taget i enlighet med 2 mom. åläggs skyldig-
het att lämna insyn i kombination med skyl-
digheter i fråga om icke-diskriminering. 

Oberoende av vad som i enlighet med pa-
ragrafens 3 mom. föreskrivs i fråga om 1 och 
2 mom. ska Kommunikationsverket, om ett 
teleföretag har ålagts skyldighet att överlåta 
nyttjanderätt som avser kommunikationsnät 
eller en del av det, ålägga teleföretaget att of-
fentliggöra ett referenserbjudande som ska 
innehålla åtminstone uppgifter som är rele-
vanta för överlåtelse av nyttjanderätten i en-

lighet med tillträdesdirektivets artikel 9.4 och 
bilaga II.  

Genom den föreslagna paragrafen genom-
förs tillträdesdirektivets artikel 9 och bilaga 
II, som det hänvisas till i artikeln.  

70 §. Skyldighet att särredovisa i bokfö-
ringen. Enligt 1 mom. kan Kommunikations-
verket genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett 
företag med betydande marknadsinflytande 
att i bokföringen särredovisa den reglerade 
verksamheten från teleföretagets övriga ut-
bud av tjänster, om detta är påkallat med tan-
ke på icke-diskrimineringsskyldigheten. Ge-
nom denna bestämmelse genomförs tillträ-
desdirektivets artikel 11.1. 

Särredovisningen ökar verksamhetens 
transparens och syftet med den är att göra det 
möjligt att upptäcka korssubventionering 
mellan ett teleföretags olika funktioner. Till-
synen av icke-diskrimineringsskyldigheten 
kan effektiviseras med hjälp av särredovis-
ningskalkyler, och denna målsättning fram-
går därför nu tydligt i den föreslagna para-
grafens 1 mom. I vissa situationer kan icke-
diskrimineringsskyldigheten i kombination 
med särredovisning, beroende på marknads-
problemen, vara en tillräcklig skyldighet och 
den nu föreslagna bestämmelsen om skyldig-
het att lämna insyn kan i vissa fall minska 
behovet att ålägga strängare prissättnings-
skyldigheter. 

Särredovisningsförfarandet ska vara sådant 
att särredovisningskalkylerna gagnar också 
teleföretaget. Särredovisningskalkylernas 
uppgifter kan i bästa fall utnyttjas för styr-
ningen av verksamheten. 

Enligt den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 89 § avser särredovisningsskyl-
digheten funktioner i anslutning till överlå-
telse av nyttjanderätt eller till sammankopp-
ling från teleföretagets övriga utbud av tjäns-
ter. Den föreslagna regleringen innebär en 
förändring i nuläget eftersom denna särskilda 
funktion enligt den gällande lagen ofta också 
har innehållit produkter som inte omfattats av 
regleringen av betydande marknadsinflytan-
de. Avsikten med den föreslagna bestämmel-
sen är inte att utsträcka den bokföringsmässi-
ga särredovisningsskyldigheten till enskilda 
produkter och tjänster, utan att i bokföringen 
särredovisa de reglerade produkterna och 
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tjänsterna från teleföretagets övriga verk-
samhet. 

Särredovisningsskyldigheten ska enligt lag-
förslagets 53 § stå i proportion till det mål 
som eftersträvas. Utöver denna proportionali-
tetsprincip begränsas innebörden av särredo-
visningsskyldigheten i det enskilda fallet 
också av de övriga inom förvaltningen gäl-
lande allmänna principerna, exempelvis än-
damålsprincipen. Särredovisningsskyldighe-
ten bör sålunda vara rimlig från teleföretagets 
synpunkt. Rimlig innebär i detta samman-
hang att särredovisningsförfarandet inte får 
orsaka orimliga kostnader eller på ett orim-
ligt sätt binda upp teleföretagets personella 
resurser. 

Enligt 2 mom. ska Kommunikationsverket 
i sitt beslut specificera de produkter och 
tjänster som ska särredovisas, de uppgifter 
som ska utredas genom särredovisningen 
samt huvuddragen i särredovisningen. Särre-
dovisningen ska sålunda genomföras i telefö-
retagets bokföring. Särredovisningen kan ge-
nomföras i bokföringen t.ex. genom en redo-
visningskod som matas in i systemet. Med 
hjälp av ett särredovisningsskyldigt teleföre-
tags bokföring och övriga uppgifter som kan 
tas fram med hjälp av särredovisningsförfa-
randet ska det vara möjligt att bilda sig en 
uppfattning om den reglerade verksamhetens 
resultat och de reglerade produkternas inter-
na överföringspriser. Av de övriga uppgifter 
som utreds genom särredovisningsförfaran-
det kan framgå t.ex. internt sålda reglerade 
produkters volymer och interna överförings-
priser. 

Kommunikationsverket kan i princip inte 
besluta att särredovisningen ska genomföras 
på ett visst sätt, utan verket kan på sin höjd 
bestämma vilka uppgifter som ska framgå av 
särredovisningen samt huvuddragen i särre-
dovisningsförfarandet. Kommunikationsver-
kets krav när det gäller särredovisningsförfa-
randet får inte utsträcka sig till den teknik 
som används för att genomföra särredovis-
ningen. Kommunikationsverket ger vid be-
hov råd och allmänna anvisningar om särre-
dovisningsförfarandet. 

Enligt 3 mom. ska teleföretagets revisorer 
granska särredovisningskalkylerna och ge te-
leföretaget ett särskilt utlåtande om dem. Re-
visorerna ska granska att teleföretaget har 

genomfört särredovisningen i sin bokföring 
och fastställt vissa principer för särredovis-
ningen samt att bokslutet har upprättats enligt 
dessa principer. 

Enligt 4 mom. ska särredovisningskalky-
lerna och revisorsutlåtandet tillställas Kom-
munikationsverket. En särredovisningskalkyl 
som inkommit till Kommunikationsverket är 
en offentlig handling, på de grunder som an-
ges i 7 § i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999). Enligt 9 § i 
den nämnda lagen har var och en rätt att ta 
del av en offentlig myndighetshandling. Sär-
redovisningskalkylernas offentlighet ökar 
verksamhetens transparens och myndighets-
tillsynen av den. I 24 § i den ovan nämnda 
lagen föreskrivs om sekretessgrunder som 
begränsar handlingsoffentligheten. 

Regleringen i 4 mom. skiljer sig från den 
gällande regleringen. Enligt de gällande be-
stämmelserna ska revisorerna granska särre-
dovisningskalkylerna och ge sitt utlåtande 
om dem, men i lagen föreskrivs inte att utlå-
tandet ska tillställas Kommunikationsverket. 
Det föreslås att bestämmelsen i detta avseen-
de ändras i överensstämmelse med nuläget. 
Kommunikationsverket har redan nu med 
stöd av den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 112 § bett teleföretagen att utöver 
särredovisningskalkylerna sända in också re-
visorsutlåtandet. 

71 §. Skyldigheter vid prissättning av nytt-
janderätt och samtrafik. Av de skäl som 
nämns i allmänna motiveringens avsnitt 2.3.2 
föreslås ändringar i bestämmelserna om 
övervakning av prissättningen av nyttjande-
rätt och samtrafik. I den gällande kommuni-
kationsmarknadslagens 37 och 84 § definie-
ras Kommunikationsverkets metoder för 
övervakning av prissättningen när det gäller 
grossistprodukter så att verket under normala 
förhållanden kan ålägga ett företag med be-
tydande marknadsinflytande endast skyldig-
het att tillämpa en icke-diskriminerande 
och/eller kostnadsorienterad prissättning. 

Det föreslås nu att Kommunikationsverkets 
metoder för reglering av prissättningen ut-
ökas så att som alternativ till en kostnadsori-
enterad prissättning kan användas också en 
prissättning som är baserad på avdrag från 
slutkundspriset (s.k. retail minus) eller en 
rättvis och rimlig prissättning. 
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Dessutom föreslås det att Kommunika-
tionsverkets möjligheter att ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande att till-
lämpa ett kostnadsorienterat maximipris ut-
ökas så att i lagen inte begränsas sådana på 
överlåtande av nyttjanderätt eller samtrafik 
baserade produkter och tjänster, på vilka kan 
tillämpas ett maximipris. För tillämpning av 
ett maximipris krävs inte heller längre att det 
är fråga om en sådan exceptionell situation 
där det annars är motiverat att ålägga pris-
sättningsskyldigheter. En kostnadsorienterad 
prissättning överensstämmer också med EU-
direktiven och är användbar i vissa mark-
nadssituationer. Det är dock inte möjligt att 
med en sådan prissättning i alla marknadssi-
tuationer tillräckligt effektivt åtgärda konkur-
rensproblem, om inte myndigheten kan sätta 
ett kostnadsorienterat pris och definiera den 
metod som ska användas vid prissättningen 
redan i sitt beslut om åläggande av skyldig-
heten. I Finland har kostnadsorienterad pris-
sättning övervakats i efterhand på så sätt att 
en med lagen förenlig kostnadsorienterad 
prissättning inte har fastställts förrän i kon-
kreta fall som framkommit i samband med 
övervakningsverksamheten. 

Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen 
kan Kommunikationsverket genom ett beslut 
enligt 53 § ålägga ett företag med betydande 
marknadsinflytande skyldigheter i samband 
med prissättning av nyttjanderätt och samtra-
fik, om en marknadsanalys visar att det inte 
råder effektiv konkurrens på marknaden och 
att företaget därför har möjlighet att ta ut 
överpriser eller använda prispress som miss-
gynnar användarna av kommunikationstjäns-
ter. Det anses vara fråga om prispress då 
marginalen mellan ett företags grossistpris 
och slutkundspris är så liten att en rimligt ef-
fektiv konkurrent inte kan uppnå en normal 
vinst på marknaden. 

Lagförslagets 71 § gäller sådana grossist-
priser mellan företag som betalas för överlå-
telse av nyttjanderätt eller samtrafik mellan 
kommunikationsnät. Regleringen av prissätt-
ningen enligt den föreslagna paragrafen skul-
le sålunda gälla endast vissa s.k. flaskhals-
produkter som enligt en marknadsanalys 
konstaterats vara förenade med konkurrens-
problem. Den föreslagna prisregleringen 
skulle inte gälla teleföretags samtliga gros-

sistprodukter och inte över huvud taget slut-
kundsprodukter. 

En förutsättning för att ålägga prissätt-
ningsskyldigheter är enligt tillträdesdirekti-
vets artikel 13 att en marknadsanalys visar att 
en brist på effektiv konkurrens innebär att 
den berörda operatören kan ta ut överpriser 
eller använda prispress på ett sätt som miss-
gynnar slutanvändarna. 

Enligt 2 mom. kan en prissättningsskyldig-
het gälla en reglerad produkt eller tjänst och 
fastställande av priset, dvs. metoden för fast-
ställande av priset. Kommunikationsverket 
kan ålägga ett företag med betydande mark-
nadsinflytande skyldighet att vid överlåtelse 
av nyttjanderätt eller vid samtrafik tillämpa 
kostnadsorienterad prissättning, prissättning 
som baseras på avdrag från slutkundspriset 
eller en rättvis och rimlig prissättning. 

Med kostnadsorienterat pris avses enligt 
den föreslagna paragrafens 3 mom. ett pris 
som är rimligt med beaktande av en effektiv 
aktörs kostnader för produktion av en regle-
rad produkt eller tjänst. Bestämmelsen ger 
Kommunikationsverket prövningsrätt i fråga 
om vilka kostnader det är rimligt att inklude-
ra i priset på en reglerad produkt eller tjänst, 
på vilket sätt kostnaderna ska bestämmas 
samt på vilket sätt verksamhetens effektivitet 
i prissättningen ska beaktas med avseende på 
varje reglerad produkt. När Kommunika-
tionsverket utövar sin prövningsrätt ska det 
beakta de förutsättningar som räknas upp i 5 
mom. Bestämmelsen möjliggör liksom för 
närvarande bedömning av en kostnadsorien-
terad prissättning på basis av de kostnader 
som teleföretaget orsakats (den s.k. top-down 
-prissättningsmodellen). Verksamhetens ef-
fektivitet kan då vid behov bedömas genom 
en jämförelse av sådana teleföretags kostna-
der som verkar under motsvarande förhållan-
den. 

Ett företag som verkar utan konkurrens-
tryck har emellertid inte något behov av att 
effektivisera sin verksamhet och därför har 
det ansetts att en reglering som baseras på ett 
SMP-företags egna kostnader inte i alla situa-
tioner och när det gäller alla reglerade pro-
dukter leder till en prisnivå som motsvarar 
prisnivån på en konkurrensutsatt marknad. 
Om det med tanke på regleringens syfte an-
ses nödvändigt kan Kommunikationsverket 
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då det bestämmer det kostnadsorienterade 
priset på en reglerad produkt använda också 
en teoretiskt effektiv aktörs kostnader (den 
s.k. bottom-up-prissättningsmodellen). Det 
skulle vara besvärligt att tillämpa den teore-
tiskt effektiva aktörsmodellen på en pro-
duktmarknad med många aktörer som verkar 
i miljöer som i väsentliga avseenden skiljer 
sig från varandra. Skillnaderna i verksam-
hetsmiljöerna kan vara baserade på geogra-
fiska förhållanden eller på skillnader i be-
folkningstätheten. Kommunikationsverket är 
i bedömningen av det kostnadsorienterade 
pris som bestäms på basis av en teoretiskt ef-
fektiv aktör, för varje teleföretags vidkom-
mande bundet vid de villkor som i den före-
slagna paragrafens 5 mom. ställs på prissätt-
ningsskyldigheterna.  

Om Kommunikationsverket anser det nöd-
vändigt att fastställa reglerade priser via en 
teoretiskt effektiv aktörs kostnader, måste 
verket öppet modellera den teoretiskt effekti-
va aktören i samråd med aktörerna inom 
branschen och representanter för användarna.  

Den prissättningsmodell som Kommunika-
tionsverket tillämpar kan också vara en kom-
bination av de ovan nämnda top-down- och 
bottom-upp-modellerna. Som exempel på en 
sådan prissättningsmodell kan nämnas en 
modell där nätets värde för samtliga teleföre-
tags del bestäms genom tillämpning av sam-
ma förhandsbestämda nätkomponenter och 
priserna på dem. En sådan prissättningsmo-
dell har t.ex. redan nu beretts i Kommunika-
tionsverkets arbetsgrupp, som också teleföre-
tagen deltagit i. 

När det gäller en teoretiskt modellerad, ef-
fektiv aktörs kostnader är det skäl att i rimlig 
utsträckning beakta också de allmänna kost-
naderna i anslutning till genereringen av pro-
dukten eller tjänsten. Sålunda kan den i vissa 
EU-länder i vissa situationer tillämpade Pure 
LRIC-modellen (Pure Long Run Incremental 
Cost) i princip inte anses vara rimlig.  

Den prissättningsmodell som baseras på 
avdrag från slutkundspriset kallas i allmänhet 
retail minus-modellen. Denna modell an-
vänds i flera EU-länder. Den innebär att 
grossistpriset bestäms utifrån slutkundspriset 
så att från detta dras av den andel som be-
döms bero på att tjänsten levereras på slut-
kundsnivå. Retail minus-modellen kan till-

lämpas i en situation där ett företag med be-
tydande marknadsinflytande är vertikalt in-
tegrerat, vilket i praktiken innebär att det på 
slutkundsmarknaden tillhandahåller kommu-
nikationstjänster via ett kommunikationsnät 
som det äger. 

Med retail minus-modellen försöker man i 
första hand förhindra SMP-teleföretag att an-
vända s.k. prispress. Med prispress avses en 
situation där marginalen mellan grossistpriset 
och det slutkundspris som tillämpas av ett 
vertikalt integrerat företag med betydande 
marknadsinflytande antingen är negativ eller 
så liten att en rimligt effektiv konkurrent 
skulle kunna uppnå en normal vinst på mark-
naden. Företaget kan sålunda skära ner kon-
kurrenternas täckningsmarginal till en nivå 
som försvårar eller t.o.m. helt hindrar kon-
kurrenternas verksamhet på detaljistmarkna-
den. Detta missgynnar slutanvändarna av 
kommunikationstjänster på grund av att deras 
valmöjligheter minskar. 

Vid tillämpning av retail minus-modellen 
är det skäl att beakta omständigheter som be-
ror på kopplingsförbehåll i fråga om slut-
kundsprodukter och på produktpaket. När det 
gäller retail minus-modellen måste man be-
akta t.ex. hur ett SMP-företag kan genomföra 
kampanjer, svara på konkurrens och introdu-
cera nya slutkundsprodukter på marknaden 
samt hur avgifter av engångsnatur fördelas 
över en viss period och hur kostnaderna 
läggs på en viss slutkundsprodukt eller -
tjänst. Bedömningen av prispressen ska dess-
utom inriktas på den relevanta perioden. 
Kommunikationsverket ska i syfte att förbätt-
ra regleringens förutsägbarhet på förhand be-
stämma vilken metod och vilka parametrar 
som ska användas för testet samt vilka korri-
gerande åtgärder som ska vidtas i det fall att 
prispress konstateras. 

Med rättvis och rimlig prissättning avses 
t.ex. en prissättning som innebär att det pris 
som tas ut för en reglerad produkt eller tjänst 
bestäms utifrån den prissättning som tilläm-
pas av marknadsledaren eller annars av före-
tag som är verksamma under motsvarande 
förhållanden. Modellen lämpar sig t.ex. för 
reglering av mindre SMP-företag eller för re-
glering på marknader där prissättningen är 
ömsesidig. Användning av denna prissätt-
ningsmodell leder till enhetlig prissättning på 
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hela marknaden. Modellen kan i praktiken 
tillämpas t.ex. vid prissättning av samtrafik-
produkter så att för större teleföretag fast-
ställs ett kostnadsorienterat pris medan mind-
re företag anvisas att tillämpa samma prisni-
vå, utan skyldighet att upprätta och uppdatera 
företagsvisa kostnadskalkyler som kräver av-
sevärda arbetsinsatser. I praktiken ligger tele-
företagens samtrafikpriser i Finland redan nu 
på samma nivå. Modellen används bl.a. av 
Sveriges regleringsmyndighet, dvs. Post- och 
telestyrelsen (PTS), vid reglering av prissätt-
ning som gäller samtrafik. 

Den enhetliga prisreglering som beskrivs 
ovan är inte ändamålsenlig när det gäller alla 
reglerade produkter. En enhetlig prissättning 
kan bli orimlig t.ex. i en situation där små 
och effektiva SMP-operatörers kostnader av-
sevärt avviker från större och effektiva SMP-
företags kostnader. I en sådan situation kan 
en rättvis och rimlig prissättning som avses 
ovan inte anses vara förenlig med lagförsla-
gets 71 §. När Kommunikationsverket åläg-
ger en aktör att tillämpa en rättvis och rimlig 
prissättning ska verket beakta de villkor som 
räknas upp i den föreslagna paragrafens 5 
mom. 

Enligt 3 mom. och tillträdesdirektivets arti-
kel 13.2 är det möjligt att då ett kostnadsori-
enterat pris bestäms beakta en prisnivå som 
råder på motsvarande konkurrensutsatta 
marknad. Det kostnadsorienterade priset kan 
då i vissa situationer helt eller delvis baseras 
på en prisjämförelse. Det kan i vissa situatio-
ner vara mera ändamålsenligt att bestämma 
priset med hjälp av en prisjämförelse, både 
från teleföretagets och från myndighetens 
synpunkt, jämfört med att bygga upp en 
komplicerad teoretisk modell för att reda ut 
kostnaderna. Prisjämförelsen lämpar sig bäst 
för en marknad för vilken det går att faststäl-
la en konkurrenspräglad referensprisnivå och 
på vilken förhållandena mellan referens-
marknaderna uppvisar tillräckligt stora likhe-
ter.  

I synnerhet då internationella referensupp-
gifter används är det skäl att beakta relevanta 
skillnader mellan länderna, t.ex. skillnader i 
befolkningstal och kundunderlag, befolk-
ningstäthet, geografiska förhållanden, löne- 
och kostnadsnivåer, konsumtionsvanor eller 
också skillnader i koncessionsavgifter när det 

är fråga om mobilnät. Merparten av de gros-
sistprodukter som regleras i Finland är SMP-
reglerade i andra länder och för dem finns 
inte nödvändigtvis någon konkurrensutsatt 
referensmarknad. Kommissionen har diskute-
rat förutsättningarna för användning av pris-
jämförelse (benchmarking) som ett alternativ 
till LRIC-prissättningsmodellen, bl.a. i sin 
rekommendation om avgifter för samtalster-
minering.  

Kommunikationsverket kan under de förut-
sättningar som föreskrivs i paragrafen ålägga 
ett företag med betydande marknadsinflytan-
de en prissättningsskyldighet som verket an-
ser vara mest ändamålsenlig med beaktande 
av marknadssituationen för respektive pro-
dukt eller tjänst och de konkurrensproblem 
som konstaterats. 

Prissättningsskyldigheter får enligt tillträ-
desdirektivet inte vara diskriminerande då 
motsvarande förhållanden råder. Oberoende 
av vilken prissättningsskyldighet som ålagts 
bör det reglerade priset inte ligga på en lägre 
nivå än en effektiv operatörs kostnader. Be-
roende på eventuella konkurrensproblem på 
marknaden kan prissättningsskyldigheter 
vara lättare eller strängare. Prissättningsskyl-
digheterna ska inte heller avgränsas till att 
gälla endast vissa reglerade produkter, såsom 
i den gällande lagen, utan samma prissätt-
ningsskyldigheter kan åläggas för alla regle-
rade produkter och tjänster. Prissättnings-
skyldigheten kan också liksom enligt den 
gällande kommunikationsmarknadslagens 
24 § 4 mom. innebära att den avgift som tas 
ut för parallell användning av ett accessnät 
får uppgå till högst hälften av den avgift som 
företaget tar ut för motsvarande accessnät då 
teleföretaget har ålagts att tillämpa en kost-
nadsorienterad prissättning. 

I 4 mom. föreskrivs att när Kommunika-
tionsverket ålägger skyldighet att i enlighet 
med 2 mom. 1 punkten tillämpa en kostnads-
orienterad prissättning kan verket ålägga ett 
företag med betydande marknadsinflytande 
att vid prissättningen av en reglerad produkt 
eller tjänst också tillämpa det maximipris 
som Kommunikationsverket på förhand har 
fastställt. Det maximipris som åläggs ska en-
ligt det föreslagna 3 mom. vara kostnadsori-
enterat. 



 RP 221/2013 rd  
  

 

136 

Såsom konstateras i allmänna motivering-
ens avsnitt 2.3.2 har den kostnadsorienterade 
prissättning som tillämpats av företag med 
betydande marknadsinflytande hittills huvud-
sakligen bedömts genom efterhandsövervak-
ning. Om Kommunikationsverket har ålagt 
ett teleföretag att vid prissättningen av en 
viss grossistprodukt tillämpa ett kostnadsori-
enterat pris, har priset baserats på det regle-
rade teleföretagets egen bedömning till dess 
att Kommunikationsverket i efterhand på 
eget initiativ eller till följd av ett konkurre-
rande teleföretags åtgärdsbegäran har fast-
ställt en laglig prisnivå. Genom ett i efter-
hand fastställt kostnadsorienterat pris har 
Kommunikationsverket inte de facto, till åt-
skillnad vad som förutsätts i EU-direktiven, 
kunnat införa en genuin förhandsreglering av 
de grossistpriser som tillämpas av företag 
med betydande marknadsinflytande. Efter-
som företag som underlåter att iaktta pris-
sättningsskyldigheter inte påförs sanktioner, 
innebär skyldigheten att tillämpa en kost-
nadsorienterad prissättning i kombination 
med efterhandsövervakningen inte något in-
citament för företagen att på eget initiativ ju-
stera priserna på reglerade produkter och 
tjänster till den kostnadsorienterade nivån. 

För att ett maximipris ska fastställas på 
förhand förutsätts enligt förslaget inte längre 
en sådan exceptionell situation som enligt 
den gällande kommunikationsmarknadsla-
gens 37 §. Regleringen av betydande mark-
nadsinflytande är i likhet med regleringen av 
prissättningen redan i sig exceptionella åt-
gärder och undantag från principen att före-
tag fritt får prissätta sina produkter. En av de 
prissättningsskyldigheter som står till buds är 
att maximipris får fastställas om en prissätt-
ning som strider mot prissättningsskyldighe-
ten allvarligt skulle skada marknaden och om 
enbart skyldigheten att tillämpa en kostnads-
orienterad prissättning inte kan anses vara 
tillräcklig för att undanröja konkurrenshinder 
eller främja konkurrensen på marknaden. 
Förslaget innebär att Kommunikationsverket 
får fastställa ett maximipris också utan att 
produkten har någon tidigare regleringshisto-
ria. Möjligheten att på förhand fastställa 
maximipris innebär att myndigheten effektivt 
kan ingripa i eventuella konkurrensproblem 
på marknaden.  

Ett maximipris som fastställs på förhand 
innebär att också ett kostnadsorienterat pris 
kan fastställas på förhand. I likhet med ett 
kostnadsorienterat pris som fastställs i efter-
hand ska också ett maximipris som fastställs 
på förhand uppfylla de villkor som nämns i 
den föreslagna paragrafens 5 mom. och vara 
rimligt på så sätt att det beaktar en effektiv 
operatörs kostnader för generering av en re-
glerad produkt eller tjänst samt tillåter en 
rimlig avkastning på det kapital som bundits 
i verksamheten. Samma kriterier gäller så-
lunda både för ett kostnadsorienterat pris som 
fastställs i efterhand och för ett maximipris 
som fastställs på förhand. 

Ett på förhand fastställt maximipris är ef-
fektivt när det gäller övervakning av prissätt-
ningen och innebär att regleringen blir förut-
sägbar på längre sikt, inte bara från myndig-
hetens synpunkt utan också från sådana före-
tags synpunkt som har ett betydande mark-
nadsinflytande och från sådana konkurreran-
de teleföretags synpunkt som köper de regle-
rade produkterna i fråga. Om ett företag med 
betydande marknadsinflytande genom sin ef-
fektiva verksamhet underskrider de beräkna-
de kostnader som ligger till grund för maxi-
mipriset får företaget behålla effektivitetsnyt-
tan. Ett maximipris som fastställs på förhand 
förbättrar företagens rättssäkerhet. På de 
grunder som nämns ovan står ett maximipris 
i rätt proportion till det mål som eftersträvas 
genom det, dvs. att främja konkurrensen. 

De skyldigheter som avser maximipriset på 
reglerade produkter eller tjänster kan i enlig-
het med den föreslagna paragrafens 4 mom. 
åläggas för högst tre år åt gången. Enligt lag-
förslagets 53 § 4 mom. ska Kommunika-
tionsverket ändra beslut som avser teleföre-
tags skyldigheter om det sker betydande för-
ändringar i konkurrensläget på marknaden. 

Om Kommunikationsverket ålägger ett te-
leföretag en kostnadsorienterad prissättnings-
skyldighet utan att fastställa något maximi-
pris kan verket enligt prövning framlägga 
sina synpunkter på den kostnadsorienterade 
prisnivån. En sådan prisrekommendation 
skulle dock endast vara en till tredjeparter 
riktad uppskattning av det kostnadsorientera-
de priset och skulle inte vara bindande för 
Kommunikationsverket eller för det teleföre-
tag som den riktas till. 
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Enligt 5 mom. 1 punkten ska de prissätt-
ningsskyldigheter som Kommunikationsver-
ket ålägger främja kommunikationsmarkna-
dens effektivitet och en hållbar konkurrens. 
De prissättningsskyldigheter som åläggs ska 
vara sådana att de från företagens synpunkt 
utgör incitament för effektiva investeringar. 
Prissättningsskyldigheterna ska också främja 
en hållbar konkurrens. Prissättningsskyldig-
heter som på kort sikt främjar konkurrensen 
får inte minska konkurrenternas vilja att göra 
egna investeringar, vilket på sikt tryggar en 
hållbar konkurrens.  

Enligt 2 punkten i momentet ska de pris-
sättningsskyldigheter som åläggs skapa nytta 
för dem som använder kommunikationstjäns-
ter. Avsikten med att ålägga prissättnings-
skyldigheter på grossistmarknaden är att 
öppna och främja konkurrensen så att det på 
detaljistmarknaden kan komma in nya aktö-
rer som erbjuder slutkundstjänster till använ-
darna. Konkurrensen på slutkundsnivån 
främjar utvecklingen av tjänsterna och leder 
på sikt i allmänhet också till lägre slutkunds-
priser och till bättre kvalitet på tjänsterna. 

Enligt 3 punkten ska prissättningsskyldig-
heterna vara rimliga i förhållande till de ef-
tersträvade målen. Vid bedömning av rimlig-
heten är det skäl att beakta konkurrenssitua-
tionen och -problemen på marknaden. Exem-
pelvis på en marknad där det inte över huvud 
taget förekommer konkurrens, till följd av en 
monopolsituation som orsakats av konces-
sionssystemet eller av något annat motsva-
rande skäl, måste prissättningsskyldigheterna 
vara effektiva. Också prissättningsskyldighe-
ter som på en annan marknad åläggs ett före-
tag med betydande marknadsinflytande ska 
vara tillräckligt effektiva i förhållande till 
konkurrensproblemen, dock med beaktande 
av att skyldigheterna ska vara rimliga i för-
hållande till de eftersträvade målen. Dessut-
om kan i bedömningen beaktas övriga förhål-
landen, såsom storleken av ett företag med 
betydande marknadsinflytande. 

Enligt 4 punkten ska prissättningsskyldig-
heterna sporra företaget till framtida invester-
ingar. En effektiv och förutsägbar förhands-
reglering möjliggör enhetliga utgångspunkter 
för investeringar, såväl för de företag med 
betydande marknadsinflytande som är före-
mål för regleringen som för konkurrerande 

teleföretag, och är sålunda ägnade att utgöra 
incitament för investeringar. 

Enligt 5 punkten ska prissättningsskyldig-
heterna tillåta en rimlig avkastning på det 
kapital som bundits i den reglerade verksam-
heten. Bedömningen av det bundna kapitalet 
och dess avkastning ska vara beroende av 
prissättningsskyldigheten och av den metod 
som används för prissättningen. Avkastning-
en på det bundna kapitalet kan liksom för 
närvarande bedömas på basis av de kostnader 
som orsakats ett företag med betydande 
marknadsinflytande, men bedömningen kan 
också baseras på en teoretiskt effektiv opera-
törs kapitalkostnader, då kostnaderna bedöms 
utifrån modellen med en teoretiskt effektiv 
operatör. Orsaken är att det inte kan anses 
vara rimligt att konkurrenterna i de priser 
som de betalar i hyra för nät ska betala av-
kastning på SMP-företags eventuellt ineffek-
tiva investeringar eller på nätdelar som med 
tiden blivit onödiga. Om en prissättnings-
skyldighet baserar sig på något annat än 
kostnaderna kan en rimlig avkastning på det 
bundna kapitalet inte bestämmas på samma 
sätt som när det är fråga om kostnadsoriente-
rad prissättning, utan avkastningen ska beak-
tas på annat sätt i samband med att prissätt-
ningsskyldigheten åläggs. 

När det är fråga om att bestämma vad som 
är en rimlig avkastning är det skäl att också 
beakta de risker som eventuellt är förenade 
med investeringarna. I en kostnadsorienterad 
prissättning kan de risker som eventuellt är 
förenade med investeringarna beaktas t.ex. 
när det bestäms vad som är en rimlig avkast-
ningsprocent. 

Prissättningsskyldigheter som åläggs av 
Kommunikationsverket måste ses mot bak-
grund av EU:s direktiv om elektronisk kom-
munikation, EU-domstolens beslut, de re-
kommendationer som avses i ramdirektivets 
artikel 19 och kommissionens övriga beslut 
och anvisningar samt hur de påverkar de 
övervakningsmetoder som i Finland tilläm-
pas på prissättningen. Av dessa har de först 
nämnda direktiven och EU-domstolens beslut 
direkt bindande verkan för medlemsstaterna 
och de har också direkt betydelse för Kom-
munikationsverkets prövningsbefogenheter 
när det fattar beslut om teleföretags prissätt-
ning. Liksom övriga europeiska reglerings-
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myndigheter ska också Kommunikationsver-
ket beakta kommissionens rekommendatio-
ner som avses i ramdirektivets artikel 19 och 
som gäller bl.a. övervakning av teleföretags 
prissättning. Dessutom ska Kommunika-
tionsverket vid regleringen av SMP-
företagens verksamhet samråda med både 
kommissionen och Organet för europeiska 
regleringsmyndigheter för elektronisk kom-
munikation Berec. Kommunikationsverket 
får visserligen en rörelsemarginal när det gäl-
ler att bestämma de nationella övervak-
ningsmodellerna för prissättningen och när 
det gäller beaktande av de nationella förhål-
landena i enlighet med den nationella lag-
stiftningen. 

Kommunikationsverket ska när det ålägger 
prissättningsskyldigheter bedöma hur skyl-
digheterna påverkar kommunikationsmark-
naden, så som föreskrivs i denna avdelnings 
53 §. Kommunikationsverket ska bl.a. bedö-
ma hur prissättningsskyldigheterna inverkar 
på marknadens prisnivå och hur de främjar 
en hållbar konkurrens samt sporrar företagen 
till framtida investeringar. 

Kommunikationsverket ska ändra prissätt-
ningsskyldigheterna eller upphäva dem på 
samma sätt som övriga skyldigheter, om det 
sker betydande förändringar i omständigheter 
som avses i 53 § 4 mom. eller i konkurrens-
läget på marknaden. 

72 §. Prissättningsskyldighet som inte är 
baserad på betydande marknadsinflytande. 
Enligt den gällande kommunikationsmark-
nadslagen har Kommunikationsverket kunnat 
ålägga vissa skyldigheter i samband med 
överlåtelse av nyttjanderätt och samman-
koppling, också på andra grunder än bety-
dande marknadsinflytande. Dessutom har 
Kommunikationsverket enligt kommunika-
tionsmarknadslagens 37 § kunnat ålägga 
skyldigheter avseende icke-diskriminerande 
och kostnadsorienterad prissättning på andra 
grunder än betydande marknadsinflytande. 
Dessa bestämmelser i kommunikationsmark-
nadslagen har emellertid hittills inte tilläm-
pats. 

Enligt den föreslagna paragrafen kan 
Kommunikationsverket besluta ålägga telefö-
retag eller företag som avses i 57 § 2 mom. 
skyldighet att vid överlåtelse av nyttjanderätt 
eller vid samtrafik iaktta de prissättnings-

skyldigheter som avses i 71 § 2–5 mom., om 
det är nödvändigt att ålägga prissättnings-
skyldighet för att trygga överlåtelsen eller 
samtrafiken.  

Enligt det föreslagna 55 § 3 mom. ska 
Kommunikationsverket ändra beslut som gäl-
ler ålagda skyldigheter om det sker betydan-
de förändringar i de omständigheter som ut-
gör förutsättningar för skyldigheten i fråga. 

Den föreslagna bestämmelsen har samband 
med genomförandet av tillträdesdirektivets 
artikel 5. 

73 §. Utredningsskyldighet vid prissätt-
ning. Denna paragraf motsvarar till innehållet 
kommunikationsmarknadslagens 86 § (RP 
112/2002 rd och RP 74/2004 rd). Paragrafen 
har ändrats i överensstämmelse med lagför-
slagets 71 § om övervakning av prissättning, 
och hänvisningen har ändrats så att den avser 
lagförslagets 196 § om skyldighet att utlämna 
kontaktinformation. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
2 mom. enligt vilket Kommunikationsverket 
inte ska göra en retroaktiv bedömning av 
prissättningens överensstämmelse med be-
stämmelserna och föreskrifterna. Kommuni-
kationsverkets bedömning kommer sålunda 
inte att avse tiden före utredningen om pris-
sättningen. Den föreslagna bestämmelsen 
stämmer överens med det nuvarande rättslä-
get (HFD:2012:7, 3.2.2012, liggare 132). 
Den föreslagna paragrafens 1 mom. har sam-
band med genomförandet av tillträdesdirekti-
vets artikel 13.3. 

74 §. Kostnadsberäkningssystem. Denna 
paragraf motsvarar huvudsakligen kommuni-
kationsmarknadslagens 87 § (RP 112/2002 rd 
och RP 150/2006 rd), med den ändringen att 
skyldighet att använda kostnadsberäknings-
system kan åläggas också andra företag än 
företag med betydande marknadsinflytande, 
om det behövs för övervakning av den pris-
sättningsskyldighet som ålagts företaget. För 
övervakning av kostnadsorienterad prissätt-
ning krävs det i praktiken att företaget an-
vänder ett kostnadsberäkningssystem. Ge-
nom den föreslagna bestämmelsen genom-
förs tillträdesdirektivets artiklar 13.1 och 
13.4 samt artikel 17.4 i direktivet om sam-
hällsomfattande tjänster. 

75 §. Tillsyn över kostnadsberäkningssy-
stemet. Denna paragraf motsvarar 88 § i 
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kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd och RP 150/2006 rd). Den hän-
visning som ingår i paragrafen har ändrats så 
att den avser den gällande revisionslagen 
459/2007. Genom bestämmelsen genomförs 
tillträdesdirektivets artikel 13.4 samt artikel 
17.4 i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster. 

76 §. Funktionell separation. Denna para-
graf motsvarar 89 a § i kommunikations-
marknadslagen (RP 238/2010 rd). 

Genom bestämmelsen genomförs tillträ-
desdirektivets artikel 13.a. 

77 §. Skyldighet att anmäla ägarbyte. Den-
na paragraf motsvarar 89 b § i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 238/2019 rd) i fråga 
om företag med betydande marknadsinfly-
tande. Bestämmelsen har samband med ge-
nomförandet av tillträdesdirektivets artikel 
13 b. 

78 §. Förhandsbetalning och säkerhet. 
Denna paragraf motsvarar 85 § i kommuni-
kationsmarknadslagen (RP 112/2002 rd). 

79 §. Uttag av avgifter hos slutanvändarna. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 
kommunikationsmarknadslagens 45 §. Enligt 
1 mom. i den föreslagna paragrafen är ett te-
leföretag som har ingått abonnemangsavtal 
skyldigt att till ett kostnadsorienterat och 
icke-diskriminerande pris ta ut det andra tele-
företagets avgifter eller ge detta de uppgifter 
som behövs för att avgifterna ska kunna tas 
ut. Ett teleföretag kan sålunda alltid kräva att 
ett annat teleföretag som har ingått abonne-
mangsavtal ska ta ut avgifter på teleföreta-
gets vägnar. 

Ett teleföretag som ingått abonnemangsav-
tal kan inte vägra ta ut avgifter. Det har dock 
rätt till ersättning för tjänsten. Frågan om in-
nebörden av begreppet kostnadsorienterat 
pris behandlas närmare i detaljmotiveringen 
till lagförslagets 71 §. 

80 §. Konfidentiell information mellan tele-
företag. Denna paragraf motsvarar till inne-
hållet kommunikationsmarknadslagens 
116 §. De hänvisningar som ingår i paragra-
fen har ändrats så att de avser överlåtelse av 
nyttjanderätt enligt den föreslagna lagens av-
delning III 7 och 8 kap., samtrafik enligt 9 
kap. samt 79 §. Genom den föreslagna para-
grafen genomförs tillträdesdirektivets artikel 
4.3. 

81 §. Skadeståndsskyldighet. Denna para-
graf motsvarar till innehållet 138 § i kommu-
nikationsmarknadslagen. Hänvisningarna i 
paragrafen har ändrats så att de avser förfa-
randen som strider mot skyldigheter som 
ålagts i enlighet med den föreslagna lagens 
53–55 §. 
 
11 kap. Förfarande 

82 §. Yttrande om marknadsdefinitioner, 
marknadsanalyser och betydande marknads-
inflytande. Denna paragraf motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 21 § (RP 
112/2002 rd och RP 238/2010 rd). Bestäm-
melsen gäller situationer där kommissionen 
har vetorätt mot Kommunikationsverkets be-
slutsutkast. Genom paragrafen genomförs 
ramdirektivets artiklar 7.2–7.5 samt tillträ-
desdirektivets artikel 8.3 andra stycket. 

83 §. Yttrande om företags skyldigheter när 
det gäller betydande marknadsinflytande. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 
kommunikationsmarknadslagens 21 a §, med 
vissa preciseringar när det gäller yttrande-
processen. Paragrafen gäller yttranden som 
ska inhämtas från kommissionen och Orga-
net för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation (Berec) om skyl-
digheter i fråga om vilka kommissionen inte 
har vetorätt mot Kommunikationsverkets be-
slutsutkast. Kommunikationsverket ska i en-
lighet med ramdirektivet och tillträdesdirek-
tivet ge kommissionen och Berec tillfälle att 
yttra sig inom en månad innan verket fattar 
ett beslut som påverkar handeln mellan EES-
staterna och genom vilket det ålägger ett fö-
retag med betydande inflytande skyldigheter 
enligt 8–10 kap., med undantag av beslut 
som grundar sig på 57 § 1 mom. 4 punkten, 
58 och 76 §. I beslut som Kommunikations-
verket fattar med stöd av 57 § 1 mom. 4 
punkten och 58 § gäller inte skyldigheten att 
höra kommissionen eller Berec. I fråga om 
skyldigheter som ålagts med stöd av lagför-
slagets 76 § har kommissionen vetorätt mot 
Kommunikationsverkets beslutsförslag.  

Genom paragrafens bestämmelser genom-
förs nationellt ramdirektivets artikel 7 a samt 
tillträdesdirektivet artikel 8.3 andra stycket. 

84 §. Förfarandet i brådskande fall. Para-
grafen motsvarar 22 § i kommunikations-



 RP 221/2013 rd  
  

 

140 

marknadslagen (RP 112/2002 rd och RP 
238/2010 rd). Genom paragrafen genomförs 
ramdirektivets artikel 7.9. 

 
12 kap. Samhällsomfattande tjänster 

85 §. Utseende av leverantörer av sam-
hällsomfattande tjänster. I den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. definieras begreppet sam-
hällsomfattande tjänster. Definitionen har ut-
sträckts till att omfatta ändamålsenliga inter-
netanslutningar samt preciserats så att den 
omfattar allmän nummer- och telefonkata-
logstjänster som det föreskrivs om i lagför-
slagets 89 §. I den gällande kommunika-
tionsmarknadslagens 59 § 1 mom. föreskrivs 
om urval av företag som tillhandahåller sam-
hällsomfattande tjänster, men hittills har det 
inte funnits bestämmelser om skyldigheten 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjäns-
ter. 

I den gällande kommunikationsmarknads-
lagens 60 c § 2 mom. föreskrivs om sam-
hällsomfattande tjänster i fråga om ända-
målsenliga internetförbindelser, vilket inne-
bär att den föreslagna ändringen inte till den-
na del innebär någon förändring av nuläget. 
Det föreslagna 1 mom. motsvarar i övrigt 2 § 
28 punkten i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 150/2006 rd och artiklarna 3–5 i direkti-
vet om samhällsomfattande tjänster). 

Det föreslagna 2 mom. motsvarar till inne-
hållet kommunikationsmarknadslagens 59 § 
1 och 2 mom. (RP 112/2002 rd, RP 150/2006 
rd samt artiklarna 3, 4.1, 8.1 och 8.2 i direk-
tivet om samhällsomfattande tjänster). 

Det föreslagna 3 mom. motsvarar till inne-
hållet 59 § 3 mom. i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 150/2006 rd och artikel 3.2 i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster).  

86 §. Skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster för allmänna telefo-
nitjänster. Denna paragraf motsvarar till in-
nehållet huvudsakligen kommunikations-
marknadslagens 60 c § 1–4 mom. (RP 
150/2006 rd, RP 223/2008 rd och RP 
238/2010 rd) till den del som de gäller skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster för allmänna telefonitjänster. 

Det är skäl att i den föreslagna paragrafens 
1 mom. göra en sådan precisering att priset 
ska vara rimligt uttryckligen från en genom-

snittsanvändares synpunkt. Vid bedömningen 
kan man sålunda beakta vilket pris som är 
rimligt från genomsnittsanvändarens syn-
punkt. 

Avsikten med den föreslagna ändringen är 
att i överensstämmelse med artikel 9.2 i di-
rektivet om samhällsomfattande tjänster göra 
det möjligt för t.ex. användare med små in-
komster att få tillgång till samhällsomfattan-
de tjänster. 

Vid bedömningen av priset kan också be-
aktas genomsnittliga och rimliga bygg-, in-
stallations- och driftskostnader för en anslut-
ning. Det geografiska läget kan också ha be-
tydelse för bedömning av frågan om kostna-
derna för en anslutning är rimliga, dvs. vad 
som kan anses vara rimliga kostnader. Detta 
kan i någon mån variera på olika håll i Fin-
land.  

Syftet med samhällsomfattande tjänster är 
emellertid att garantera bastjänster till ett 
rimligt pris för alla användare, vilket innebär 
att frågan om prissättningen är rimlig från 
användarens synpunkt bör komma i första 
hand vid bedömningen, i förhållande till det 
företags kostnader som tillhandahåller de 
samhällsomfattande tjänsterna. Att frågan om 
prissättningen är rimlig från användarens 
synpunkt kommer i första hand, kan anses 
vara rimligt också från det företags synpunkt 
som tillhandahåller de samhällsomfattande 
tjänsterna, eftersom företaget har möjlighet 
att i enlighet med lagförslagets 94 § ansöka 
om statlig ersättning för de nettokostnader 
som orsakas av oskälig ekonomisk belastning 
på grund av samhällsomfattande tjänster. 

Den föreslagna preciseringen motsvarar 
bättre direktivets artikel 7 om personer med 
funktionsnedsättning och deras särskilda be-
hov samt definitionen av begreppet rimligt 
pris i artikel 9 i direktivet om samhällsomfat-
tande tjänster, där det uttryckligen föreskrivs 
att användare med små inkomster och perso-
ner med funktionsnedsättning ska ha möjlig-
het att använda samhällsomfattande tjänster. 

Genom det föreslagna 1 mom. genomförs 
artiklarna 3.1, 4.1 och 4.3 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster. Genom paragra-
fens 2–4 mom. genomförs artiklarna 4.3 och 
4.7 i direktivet om samhällsomfattande tjäns-
ter. 
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87 §. Skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster för internetaccess-
tjänster. I denna paragraf föreskrivs om 
skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för internetaccesstjänster. Pa-
ragrafen motsvarar till innehållet kommuni-
kationsmarknadslagens 60 c § 1–4 mom. (RP 
150/2006 rd, RP 223/2008 rd och RP 
238/2010 rd) till den del som de gäller skyl-
digheten att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster för ändamålsenliga internetanslut-
ningar. 

Det är skäl att precisera 1 mom. i den före-
slagna paragrafen så att vad som är ett rimligt 
pris ska bedömas från en genomsnittsanvän-
dares synpunkt. Detta förslag stämmer över-
ens med ändringen i lagförslagets 85 § och 
motiveringen till den är sålunda tillämplig 
också på denna bestämmelse. 

Genom den föreslagna paragrafens 1–3 
mom. genomförs artiklarna 3.1 och 4.2 i di-
rektivet om samhällsomfattande tjänster. 

88 §. Övriga rättigheter och skyldigheter 
som avser tillhandahållande av abonnemang. 
Den föreslagna paragrafens 1 mom. motsva-
rar sista meningen i kommunikationsmark-
nadslagens 60 c § 2 mom. (RP 150/2006 rd, 
RP 223/2008 rd och RP 238/2010 rd).  

Det föreslagna 2 mom. motsvarar kommu-
nikationsmarknadslagens 60 e § 1 och 2 
mom. (RP 238/2010 rd och artikel 10 i direk-
tivet om samhällsomfattande tjänster samt di-
rektivets bilaga I, del A, punkt d). 

Bestämmelserna i 3 mom. om rätten att 
vägra ingå avtal har ändrats så att en leveran-
tör av samhällsomfattande tjänster har rätt att 
vägra ingå avtal med en abonnent om abon-
nenten har sådana obetalda, förfallna och 
ostridiga skulder hos någon annan leverantör 
av samhällsomfattande tjänster, som här-
stammar från användning av något annat av 
leverantörens abonnemang.  

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter kunde tidigare inte vägra ingå avtal med 
en abonnent som hade obetalda, förfallna och 
ostridiga skulder hos någon annan leverantör 
av samhällsomfattande tjänster. En leveran-
tör av samhällsomfattande tjänster kan i 
praktiken inte få reda på om en abonnent har 
sådana skulder hos en annan leverantör. Det 
kan också anses vara oskäligt att en leveran-
tör av samhällsomfattande tjänster inte skulle 

vara skyldig att tillhandahålla ett abonne-
mang för samhällsomfattande tjänster trots 
att abonnenten har obetalda, förfallna och 
ostridiga skulder hos något annat teleföretag. 
Däremot kan det anses vara skäligt att en le-
verantör av samhällsomfattande tjänster får 
vägra ingå avtal om ett abonnemang för 
samhällsomfattande tjänster i en situation där 
abonnenten har obetalda, förfallna och ostri-
diga skulder för användning av något annat 
av leverantörens abonnemang.  

I kommunikationsmarknadslagen görs ing-
en skillnad mellan definitionerna av begrep-
pen abonnent respektive användare. Med an-
vändare avses i den gällande lagen både an-
vändare och abonnent enligt detta lagförslag. 
I den föreslagna paragrafens 3 mom. används 
begreppet abonnent i enlighet med lagförsla-
gets terminologi. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar till innehållet i övrigt 60 c § 5 mom. i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd, motiveringen till kommunika-
tionsmarknadslagens 60 §). Den föreslagna 
regleringen står inte i strid med artikel 4 i di-
rektivet om samhällsomfattande tjänster, som 
reglerar användares rätt till telefonabonne-
mang. 

89 §. Skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster som avser kontakt-
informationstjänster. Den föreslagna para-
grafen är delvis baserad på kommunika-
tionsmarknadslagens 56 och 57 § (RP 
112/2002 rd). 

Kontaktinformationstjänster omfattas för 
närvarande inte av skyldigheten att tillhanda-
hålla samhällsomfattande tjänster. Enligt 
kommunikationsmarknadslagens 56 och 57 § 
är teleföretag skyldiga att sörja för att alla har 
tillgång till allmänna och täckande nummer-
tjänster och telefonkatalogtjänster till skäligt 
pris. 

I fortsättningen ska kontaktinformations-
tjänsterna omfattas av bestämmelserna om 
samhällsomfattande tjänster. Kommunika-
tionsverkets uppgift är då att bedöma mark-
naden för kontaktinformationstjänster och 
deras riksomfattande täckning samt att vid 
behov i enlighet med 85 § utse ett företag till 
leverantör av samhällsomfattande tjänster 
även i fråga om kontaktinformationstjänster.  
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Det är viktigt att Kommunikationsverket 
också ser till att alla användare, inklusive 
personer med funktionsnedsättning, kan an-
vända kontaktinformationstjänster. Kontakt-
informationstjänster finns i allt större ut-
sträckning att tillgå med hjälp av olika tek-
niska lösningar. I och med den snabba tek-
niska utvecklingen måste det säkerställas att 
också personer med funktionsnedsättning 
faktiskt kan utnyttja dessa tjänster. 

Frågan om vad som enligt den föreslagna 
bestämmelsen ska anses vara ett rimligt pris 
för tjänsterna ska i enlighet med lagförslagets 
86 § bedömas från användarens synpunkt. 
Vid bedömningen av priset beaktas vad som 
från en genomsnittsanvändares synpunkt kan 
anses vara ett rimligt pris samt driftskostna-
derna för tjänsten. Dessutom kan man beakta 
kostnaderna för t.ex. produktion och upprätt-
hållande av tjänsten. 

Den föreslagna paragrafen sammanhänger 
också med lagförslagets 195 §. Till leveran-
tör av samhällsomfattande tjänster kan när 
det är fråga om kontaktinformationstjänster 
emellertid utses också ett företag som levere-
rar kontaktinformationstjänster, men som 
inte är ett teleföretag. Denna skyldighet kan 
sålunda åläggas även andra företag som leve-
rerar kontaktinformationstjänster än teleföre-
tag. 

Den föreslagna regleringen motsvarar bätt-
re än de tidigare artiklarna 5 och 8 i direkti-
vet om samhällsomfattande tjänster, där det 
föreskrivs att skyldighet att tillhandahålla te-
lefonkatalogs- och nummerupplysningstjäns-
ter ska åläggas ett företag som utsetts till le-
verantör av samhällsomfattande tjänster. 

90 §. Skyldighet att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster som avser nättjäns-
ter. Denna paragraf motsvarar 60 d § i kom-
munikationsmarknadslagen (RP 223/2008 
rd). 

91 §. Leverantörens skyldighet att informe-
ra om sina samhällsomfattande skyldigheter 
samt att tillhandahålla samhällsomfattande 
produkter och tjänster. I denna nya paragraf 
föreskrivs om leverantörens skyldighet att in-
formera om samhällsomfattande tjänster.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska en leverantör av samhällsomfattande 
tjänster på ett ändamålsenligt sätt informera 
om sina skyldigheter att tillhandahålla sam-

hällsomfattande tjänster samt tillhandahålla 
samhällsomfattande produkter och tjänster. 
Den föreslagna bestämmelsen förutsätter ak-
tivitet från det levererande företagets sida. 
Företaget ska i sin marknadsföringskommu-
nikation beakta sina skyldigheter att leverera 
samhällsomfattande tjänster och produkter. 

Leverantören kan välja ändamålsenliga me-
toder för informationen om sina skyldigheter 
och produkter. Leverantören ska dock se till 
att informationen om och tillhandahållandet 
av de samhällsomfattande tjänsterna genom-
förs så att användarna enkelt får reda på sina 
rättigheter när det gäller samhällsomfattande 
tjänster.  

Informationen kan anses vara ändamålsen-
lig t.ex. då det på leverantörens internetsidor 
finns motsvarande uppgifter om samhällsom-
fattande produkter som om övriga tjänster. I 
dagens läge publicerar leverantörerna för 
samhällsomfattande tjänster endast knapp-
händig information om sina produkter och in-
formationen är ofta svår att få tag på. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska en leverantör av samhällsomfattande 
tjänster offentliggöra information och mate-
rial om de samhällsomfattande tjänster som 
den tillhandahåller, så att de är lättillgängliga 
för abonnenterna och användarna. 

Informationsskyldigheten enligt denna pa-
ragraf skiljer från skyldigheten enligt lagför-
slagets 129, i vars 4 punkt det föreskrivs att 
teleföretag ska ge abonnenterna detaljerad in-
formation om produkter och tjänster som är 
riktade till personer med funktionsnedsätt-
ning. Informationsskyldigheten enligt lagför-
slagets 129 § sammanhänger med ändringar 
som avser produkter och tjänster. I denna pa-
ragraf föreskrivs det däremot om den all-
männa skyldigheten att informera om sam-
hällsomfattande skyldigheter och produkter. 

Genom den föreslagna paragrafen genom-
förs artiklarna 3 och 21 i direktivet om sam-
hällsomfattande tjänster samt punkt 4 i direk-
tivets bilaga II där det föreskrivs om till-
gången på samhällsomfattande tjänster samt 
om öppenhet och offentliggörande av uppgif-
ter. Syftet med regleringen är att säkerställa 
att samhällsomfattande tjänster också i prak-
tiken finns tillgängliga för användare och 
abonnenter samt att användarna och abon-
nenterna också de facto får information om 
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sina rättigheter i fråga om samhällsomfattan-
de tjänster.  

92 §. Övervakning av priserna på sam-
hällsomfattande tjänster. Denna paragraf 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
60 § (RP 112/2002 rd, RP 150/2006 rd, RP 
238/2010 rd och artikel 9.1 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster). 

93 §. Nettokostnaderna för samhällsomfat-
tande tjänster. Denna paragraf motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 60 a § (RP 
150/2006 rd, artiklarna 12 och 14.1 i direkti-
vet om samhällsomfattande tjänster samt di-
rektivets bilaga IV). 

94 §. Ersättning av kostnaderna för sam-
hällsomfattande tjänster. Denna paragraf 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
60 b § (RP 150/2006 rd, artikel 13 i direkti-
vet om samhällsomfattande tjänster samt di-
rektivets bilaga IV). 
 
AVDELNING IV Frekvenser 

och numrering 

 
13 kap. Frekvensförvaltning 

95 §. Statsrådsförordning om frekvensan-
vändning och om en frekvensplan. Det före-
slås att regleringen av frekvensförvaltningen 
förenklas. Enligt den föreslagna paragrafen 
ska de allmänna principerna för användning 
av frekvenser fastställas genom förordning 
av statsrådet. Paragrafens struktur har änd-
rats, men till innehållet stämmer den överens 
med radiolagens 6 § (RP 80/2001 rd, RP 
112/2002 rd, RP 75/2004 rd, RP 179/2006 rd, 
RP 223/2008 rd, RP 238/2010 rd, auktorisa-
tionsdirektivets artikel 7.1 och ramdirektivets 
artiklar 9.3 och 9.4). 

96 §. Av Kommunikationsverket meddelade 
föreskrifter om frekvensanvändningen. För 
att förenkla användningen av frekvenser fö-
reslås det att Kommunikationsverket ska 
meddela föreskrifter om sådan detaljerad an-
vändning av frekvenser som avses i kommu-
nikationsministeriets användningsplan för 
radiofrekvenser enligt radiolagens 6 a §. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
meddelar Kommunikationsverket föreskrifter 
bl.a. om användning av radiofrekvenser för 
olika ändamål. I föreskrifterna ska anges fre-

kvensområdes användningsändamål och de 
viktigaste radioegenskaper som en radiout-
rustning som använder ett visst frekvensom-
råde ska uppfylla.  

Kommunikationsverket får dessutom med-
dela närmare föreskrifter om sådana fre-
kvensområden som avses i en statsrådsför-
ordning enligt 95 § samt om användningen 
av frekvensområdena. Kommunikationsver-
kets rätt att meddela detaljerade föreskrifter 
gäller endast dessa i 95 § avsedda och i den 
frekvensplan som statsrådet fastställt angivna 
frekvensområden och användningen av dem. 
Sålunda får Kommunikationsverket meddela 
mer detaljerade föreskrifter om radiofrekven-
ser som avses i 95 § 3 mom. och är avsedda 
för koncessionspliktig televisionsverksamhet, 
om radiofrekvenser som är avsedda för tele-
visions- och radionät för Rundradion Ab:s 
allmännyttiga televisions- och radionät och 
om största tillåtna sändningseffekter samt om 
radiofrekvenser och om sådana radiosändares 
läge som är avsedda för andra operatörers än 
Rundradion Ab:s användning. 

Om det t.ex. för analog radioverksamhet 
kan anvisas nya frekvenser för vilka det på 
grund av befolkningstalet i det område som 
de täcker, de möjligheter till affärsverksam-
het som de erbjuder och på grund av de po-
tentiella aktörernas bristande intresse inte 
skulle vara ändamålsenligt att bevilja någon 
egen ny programkoncession, kan sådana fre-
kvenser i enlighet med Kommunikationsver-
kets föreskrifter fogas till redan existerande 
frekvenshelheter med iakttagande av de för-
faranden som föreskrivs i lagen. 

Genom ändringen förenklas de förfaranden 
som gäller enskilda frekvenshelheter och de-
taljer i samband med dem. Exempelvis att 
bestämma den största tillåtna sändningseffek-
ten för en radiosändare som används på en 
viss ort är till sin karaktär en teknisk åtgärd 
av ett sådant slag att ärendet lämpligen kan 
avgöras av Kommunikationsverket. 

Paragrafens struktur har ändrats. Den mot-
svarar emellertid i fråga om den föreslagna 
paragrafens andra moment än 1 och 6 mom. 
till sitt innehåll radiolagens 6 b § (RP 
238/2010 rd). Enligt den gällande radiola-
gens 6 b § kan Kommunikationsverket, i så-
dana situationer som avses i lagen, av grun-
dad anledning för ett frekvensområde enligt 
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frekvensplanen tillåta också annan radio-
kommunikation än sådan som anges i dess 
användningsändamål. I den föreslagna lagens 
6 mom. konstateras det att en grundad anled-
ning är att främja gemensamt utnyttjande av 
radiofrekvenser. 

Bristen på fria frekvenser gör det svårt att 
uppfylla de växande frekvensbehov som 
sammanhänger med en trådlösa kommunika-
tionen. För att den ökande efterfrågan ska 
kunna tillgodoses krävs det innovationer för 
att effektivisera användningen av radiofre-
kvenserna. Gemensamt utnyttjande av fre-
kvenser innebär att alla användare har rätt att 
utnyttja ett visst frekvensområde i enlighet 
med vissa avtalade förhållanden. Detta inne-
bär i praktiken att frekvensresurser frigörs 
vilket ger nya användare tillträde till frekven-
ser. 

Enligt den föreslagna paragrafens 6 mom. 
kan Kommunikationsverket t.ex. i syfte att 
främja gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser för ett frekvensområde tillåta också 
annan radiokommunikation än sådan som det 
är avsett för, om radiokommunikationen inte 
begränsar frekvensområdets användning för 
dess primära ändamål och inte leder till stör-
ningar i den primära radiokommunikationen. 

97 §. Särskilda bestämmelser om frekvens-
förvaltning. Denna paragrafs 1 mom. mot-
svarar radiolagens 2 § 2 mom. Paragrafens 2 
mom. motsvarar radiolagens 14 § och para-
grafens 3 mom. motsvarar radiolagens 26 § 5 
punkt (RP 80/2001 rd). 
 
14 kap. Numrering 

Det föreslagna kapitlet motsvarar till inne-
hållet kommunikationsmarknadslagens 46–
48, 50 och 52–54 §. I kommunikationsmark-
nadslagens 51 § upphävs 4 mom. enligt vil-
ket det teleföretag som ursprungligen gett det 
överförda numret och det teleföretag som tar 
emot numret svarar till hälften var för de 
samtalskostnader som eventuellt orsakas av 
överföringen. Bestämmelsen är onödig efter-
som samtal styrs direkt till mottagarens nät 
och det då inte uppkommer sådana samtals-
kostnader som avses i bestämmelsen. 

Det föreslås att också kommunikations-
marknadslagens 65 § ska upphävas. I be-
stämmelsen föreskrivs om teleföretags skyl-

dighet att förmedla samtal inom det europe-
iska nummerområdet. Bestämmelsen motsva-
rar artikel 27.2 i direktivet om samhällsom-
fattande tjänster. EU har emellertid inte läng-
re nyttjanderätt till det europeiska nummer-
området, vilket innebär att bestämmelsen inte 
längre har någon betydelse i praktiken.  

98 §. Teleområden. Denna paragraf mot-
svarar i sak kommunikationsmarknadslagens 
46 § (RP 112/2002 rd och ramdirektivets ar-
tiklar 10.1, 10.2 och 10.3). 

99 §. Av Kommunikationsverket meddelade 
föreskrifter om numrering. Denna paragraf 
motsvarar i sak kommunikationsmarknadsla-
gens 47 § (RP 112/2002 rd och ramdirekti-
vets artikel 10). 

100 §. Numreringsbeslut. Denna paragraf 
motsvarar i sak kommunikationsmarknadsla-
gens 48 § (RP 112/2002 rd och ramdirekti-
vets artiklar 10.1, 10.2 och 10.3). 

101 §. Återkallande av nyttjanderätten till 
nummer och prefix. Denna paragraf motsva-
rar i sak kommunikationsmarknadslagens 
50 § (RP 112/2002 rd, RP 81/2005 rd och 
auktorisationsdirektivets artiklar 10.2 och 
10.5). 

102 §. Nummerportabilitet. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen kommunikations-
marknadslagens 51 § (RP 112/2002 rd och 
RP 238/2010 rd samt artiklarna 30.1–4 i di-
rektivet om samhällsomfattande tjänster). I 
paragrafen ersätts benämningen användare 
som används i kommunikationsmarknadsla-
gen med benämningen abonnent. I det före-
slagna 4 mom. avses bestämmelserna gälla 
förutom användare också abonnenter.  

103 §. Tekniska föreskrifter om nummer-
portabilitet. Denna paragraf motsvarar i sak 
kommunikationsmarknadslagens 52 § (RP 
112/2002 rd). 

104 §. Telekommunikation inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet. Denna pa-
ragraf motsvarar i sak kommunikationsmark-
nadslagens 53 § (RP 112/2002 rd och artikel 
28 i direktivet om samhällsomfattande tjäns-
ter). 

105 §. Allmänt utlandsprefix. Denna para-
graf motsvarar i sak kommunikationsmark-
nadslagens 54 § (RP 112/2002 rd och artikel 
27.1 i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster). 
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AVDELNING V  Användares 
och abonnenters rättigheter i 
samband med kommunika-
tionstjänster 

I denna avdelning sammanställs i huvudsak 
de bestämmelser om användares, konsumen-
ters och abonnenters rättigheter som ingår i 
kommunikationsmarknadslagen och i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion. Såsom beskrivs ovan i detaljmotiver-
ingen till bestämmelserna där begreppen an-
vändare och abonnenter definieras, motsvarar 
dessa definitioner inte i alla avseenden defi-
nitionerna i de gällande lagarna. I lagförsla-
get avses med abonnent en juridisk eller fy-
sisk person som för något annat ändamål än 
televerksamhet har ingått avtal om leverans 
av kommunikations- eller mervärdestjänster. 
Med användare avses däremot en fysisk per-
son som använder kommunikations- eller 
mervärdestjänster utan att nödvändigtvis vara 
abonnent på dessa tjänster. Till följd av de 
ändringar som föreslås i definitionerna är det 
skäl att på motsvarande sätt göra ändringar i 
de begrepp som används i denna avdelning. 

106 §. Tillämpningsområde och bestäm-
melsernas tvingande natur. Den föreslagna 
paragrafens 1 och 2 mom. motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 83 a § (RP 
150/2006 rd). De hänvisningar som ingår i 
den föreslagna paragrafens 2 mom. ändras så 
att de avser motsvarande bestämmelser i den 
föreslagna avdelningen som i kommunika-
tionsmarknadslagens 83 a § 2 mom.  

Avvikelse från bestämmelserna i den före-
slagna avdelningen får inte genom avtal gö-
ras till nackdel för konsumenten. Med kon-
sument avses i lagförslaget en fysisk person 
som använder tjänster huvudsakligen för nå-
got annat ändamål än för näringsverksamhet. 
Begreppet konsument motsvarar det begrepp 
som används i konsumentskyddslagens 
(38/1978) 1 kap 4 §. 

Enligt 3 mom. i den föreslagna paragrafen 
ska bestämmelserna i 108, 112, 118, 119, 
121, 122, 128 och 135 § inte tillämpas på 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
självständigt utan motprestation.  

Med kommunikationstjänster som tillhan-
dahålls självständigt utan motprestation avses 
kommunikationstjänster som inte utgör en 

del av en avgiftsbelagd helhet av tjänster. 
Sådana kommunikationstjänster tillhanda-
hålls ekonomiskt självständigt, oberoende 
och avgiftsfritt och de har inte sammankopp-
lats med avgiftsbelagda kommunikations-
tjänster. Med dessa kommunikationstjänster 
avses inte heller s.k. gratistjänster som slagits 
ihop med avgiftsbelagda kommunikations-
tjänster, eller kommunikationstjänster vilkas 
utnyttjande förutsätter att användaren är beta-
lande kund hos ett visst företag. Fristående 
tjänster som erbjuds mot motprestation är 
t.ex. gratis WLAN på offentliga platser eller 
gratis e-posttjänster.  

Syftet med bestämmelsen är å andra sidan 
att underlätta regleringen av avtal om gratis-
tjänster och att avgränsa också dessa tjänster 
utanför bestämmelserna för korrigering av 
fel, rabatter och standardgottgörelse. Det är 
inte ändamålsenligt att de som tillhandahåller 
gratistjänster åläggs att betala ersättning till 
abonnenterna t.ex. för avbrott i tjänsten. 

Det är emellertid rimligt att den som själv-
ständigt och utan motprestation tillhandahål-
ler kommunikationstjänster i enlighet med 
principen om avtalsansvar ansvarar för skada 
av vårdslöshet som orsakats användare och 
att på tjänsterna tillämpas bestämmelserna 
om skyldighet att anmäla fel. 
  
15 kap. Avtal om kommunikations-

tjänster 

I detta kapitel föreskrivs bl.a. om de vill-
kor, rättigheter och förpliktelser som är för-
knippade med avtal om kommunikations-
tjänster. Det är skäl att observera att de före-
slagna bestämmelserna om sådana avtal inte 
gäller innehållstjänster. På konsumentavtal 
gällande innehållstjänster, exempelvis på av-
tal om betal-tv-kanaler, ska liksom för närva-
rande tillämpas konsumentskyddslagen 
(38/1978). 

107 §. Avtalsvillkor och prislistor. Denna 
paragraf motsvarar huvudsakligen kommuni-
kationsmarknadslagens 66 § (RP 112/2002 
rd, RP 231/2005 rd samt artikel 21 och bilaga 
2 i direktivet om samhällsomfattande tjäns-
ter). 

Det föreslås att till paragrafens 1 mom. fo-
gas ett tillägg om att avtalsvillkoren ska upp-
rättas på ett klart och begripligt språk. Avsik-
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ten är att understryka vikten av att avtalsvill-
koren är begripliga för konsumenterna. För 
att säkerställa begripligheten kan det t.ex. 
vara skäl att informera konsumenterna om 
betydelsen av något visst avtalsvillkor. Extra 
information kan ges i vilken form som helst. 
I fråga om avtal som upprättas på internet 
kan kravet på tydlighet och begriplighet till-
godoses t.ex. genom särskilda fönster med 
tilläggsinformation. Sådan information kan 
ges t.ex. om vad som avses med att ett avtal 
är tidsbestämt. Själva avtalsvillkoren skulle 
sålunda inte läggas bakom tryckknappar, 
utan endast förtydligande tilläggsinformation 
om villkoren. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 66 § 
2 mom. (RP 231/2005 rd). 

Enligt den föreslagna paragrafen ska ett te-
leföretag inte längre sända standardvillkor 
och prislistor för kännedom till konsument-
ombudsmannen och Kommunikationsverket. 
Teleföretagen offentliggör standardavtals-
villkor som vid behov är lättillgängliga. Det 
är inte ändamålsenligt att sända in standard-
avtalsvillkor och prislistor. 

108 §. Avtal om kommunikationstjänster. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 
kommunikationsmarknadslagens 67 § (RP 
112/2002 rd, RP 231/2005 rd, RP 272/2009 
rd och RP 238/2010 rd samt artikel 20 i di-
rektivet om samhällsomfattande tjänster). 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs att avtal mellan teleföretaget och 
abonnenten om kommunikationstjänster ska 
ingås skriftligen. Enligt lagförslagets 181 § 
kan avtal ingås elektroniskt i stället för skrift-
ligt om det elektroniska avtalets innehåll inte 
ensidigt kan ändras och att avtalet finns till-
gängligt för parterna. 

Enligt den gällande lagens 67 § 3 mom. 1 
punkt ska ett teleföretag i avtalet nämna avta-
lens giltighetstid och om det eventuellt kan 
förnyas. 

Det föreslås att i 2 mom. 1 punkten ska 
nämnas avtalets ikraftträdandedag. Detta ska 
tydligt framgå av avtalet. Ikraftträdandeda-
gen kan anges antingen som ett datum eller 
som en ovillkorlig tidsgräns. Om en tidsgräns 
anges i avtalet ska det framgå antingen vilket 
datum avtalet senast träder i kraft eller en en-
tydig tidpunkt från vilken ikraftträdandetid-

punktens tidsgräns räknas. En sådan tidpunkt 
kan vara t.ex. avtalets undertecknande. Om 
ett tidsbestämt avtal fortsätter att gälla tills 
vidare ska det av avtalet också framgå villko-
ren för tillsvidareavtalet. 

Den föreslagna 2 mom. 2 punkten motsva-
rar kommunikationsmarknadslagens 67 § 3 
mom. 2 punkt. Det föreslås emellertid att be-
greppet bredbandstjänster ersätts med be-
greppet internetaccesstjänster, vilket definie-
ras i lagförslagets 3 §. Med de tjänsters egen-
skaper som avses i den föreslagna punkten 
kan avses också begränsningar som avser de 
tjänster som tillhandahålls samt sådana be-
gränsningar av internetaccesstjänster som av-
ses i 110 §.  

Den föreslagna paragrafens 2 mom. 3–5 
punkt motsvarar kommunikationsmarknads-
lagens 67 § 3 mom. 3–5 punkt. 

Till följd av de ändringar som föreslås i 
begreppen abonnent och användare ska enligt 
den föreslagna paragrafens 2 mom. 6 punkt 
av avtalet framgå hur abonnenten ska infor-
meras om ändringar i avtalsvillkoren. Mot-
svarande punkt i kommunikationsmarknads-
lagens 67 § gäller information till använda-
ren. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 7 
punkt ska det av avtalet framgå vilka rättig-
heter abonnenter och användare har om av-
talsvillkoren ändras. Enligt kommunika-
tionsmarknadslagens 67 § 3 mom. 7 punkt 
gäller bestämmelsen endast användare. Den 
föreslagna paragrafens 2 mom. 8 punkt mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 67 § 
3 mom. 8 punkt.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 9 
punkt ska liksom enligt den gällande kom-
munikationsmarknadslagens 67 § 3 mom. 9 
punkt i stället för användarens rätt framgå 
abonnentens rätt att få veta hur fakturan är 
sammansatt. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
10 punkt ska det av avtalet framgå abonnen-
tens rätt att framställa anmärkning mot tele-
räkning. Motsvarande bestämmelse om an-
vändarens rätt ingår i 67 § 3 mom. 10 punk-
ten i kommunikationsmarknadslagen. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs det att konsumenten har rätt att föra en 
tvist om avtalet till konsumenttvistenämnden 
för avgörande.  
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109 §. Giltighetstiden för avtal om kommu-
nikationstjänster. Denna paragraf motsvarar i 
sak kommunikationsmarknadslagens 70 a § 
(RP 238/2010 rd). 

Det föreslås att bestämmelsen om konsu-
mentens uppsägningsrätt i kommunikations-
marknadslagens 70 a § överförs till lagför-
slagets 116 § om uppsägning av avtal om 
kommunikationstjänster. 

110 §. Nätneutralitet. I denna paragraf fast-
ställs principen om nätneutralitet från använ-
darens synpunkt, dvs. användarens rätt att 
fritt välja vilka tjänster och tillämpningar den 
vill använda via internet. I den gällande 
kommunikationsmarknadslagens 68 § före-
skrivs om motsvarande princip. 

Enligt principen om nätneutralitet får så-
lunda ett teleföretag som erbjuder internet-
tjänster i princip inte begränsa trafiken till 
vissa adresser eller begränsa en viss typ av 
trafik.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs om de grunder på vilka ett teleföretag 
får begränsa trafiken. Avsikten är att förteck-
ningen över begränsningsgrunderna ska vara 
uttömmande. Förteckningen motsvarar nulä-
get och nuvarande praxis. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 1 
punkt hänvisas till lagförslagets 108 § 2 
mom. 2 punkt. Det är fråga om situationer 
där man i ett avtal om kommunikationstjäns-
ter uttryckligen avtalat om begränsningar och 
begränsningarna utnyttjas i ett syfte som 
nämns i avtalet i fråga. I avtalet kan avtalas 
t.ex. om sådana förfaranden för administre-
ring av trafiken som tryggar nätets använd-
barhet, men som inte nödvändigtvis är åtgär-
der som syftar till att värna om informations-
säkerheten enligt lagförslagets 272 § eller till 
att undanröja störningar enligt lagförslagets 
273 §.  

Avtal kan ingås om begränsningar inom de 
ramar som nämns i 2 mom. Eventuella be-
gränsningar ska anges så tydligt att konsu-
menten kan förstå dem. Internetaccesstjänster 
kan sålunda produktifieras, dvs. kunderna 
kan t.ex. erbjudas anslutningshastigheter, 
men i enlighet med lagförslagets 108 § 2 
mom. 2 punkt ska abonnenten informeras om 
eventuella begränsningar. 

Användaren bör både i avtalsvillkoren och 
annars i tillräcklig utsträckning få begriplig 

information om en internetanslutnings egen-
skaper. Viktiga egenskaper utöver anslut-
ningens faktiska överföringshastighet är ock-
så anslutningens övriga egenskaper, exem-
pelvis eventuella begränsningar som har be-
tydelse för användningen av tjänsterna och 
tillämpningarna. 

Användarnas tillgång till information tryg-
gas dels enligt lagförslagets 108 § om inne-
hållet i avtalsvillkor, dels av lagförslagets 
129 § om teleföretags skyldighet att informe-
ra om vissa ändringar. Det är bl.a. fråga om 
att införa sådana förfaranden för trafikadmi-
nistrering som gäller kapacitetshantering. 
Sådana förfaranden måste naturligtvis vara 
baserade på avtal och de kan användas endast 
för avtalade ändamål. Tillgången till infor-
mation tryggas vid behov också i enlighet 
med lagförslagets 130 § enligt vilken Kom-
munikationsverket kan besluta att ålägga te-
leföretag skyldighet att offentliggöra uppgif-
ter om tjänsternas kvalitet. Om det i ett avtal 
om kommunikationstjänster tas in begrän-
sande villkor under avtalets giltighetstid, ska 
villkoren naturligtvis uppfylla de förutsätt-
ningar som nämns i 2 mom. I lagförslagets 
116 § föreskrivs om abonnentens uppsäg-
ningsrätt i situationer då det görs ändringar i 
avtalsvillkor. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 2 
punkt får en leverantör av internetaccess-
tjänster begränsa trafiken med stöd av en 
myndighets eller domstols beslut. Sådana be-
slut kan närmast vara baserade på annan lag-
stiftning, exempelvis upphovsrättslagstift-
ningen, men som sådana beslut som avses i 
punkten kan anses också beslut om undanrö-
jande av störningar enligt lagförslagets 273 § 
eller 331 § eller beslut som avses i lagförsla-
gets 110 § 4 mom.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 3 
punkt får trafiken begränsas också för att 
värna om informationssäkerhet och undanrö-
ja störningar. I lagförslagets 243 och 244 § 
föreskrivs det om upprätthållande av infor-
mationssäkerheten, i 272 § föreskrivs om 
administrerings- och filtreringsåtgärder som 
är nödvändiga på grund av skadlig trafik och 
i lagförslagets 273 § om bortkoppling som en 
yttersta åtgärd. Typiskt för de säkerhetsåt-
gärder som det föreskrivs om i lagförslagets 
avdelning X är att de i regel är temporära. 
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Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 4 
punkt kan ett teleföretag begränsa trafiken 
tekniskt för att upprätthålla internetaccess-
tjänsternas och övriga kommunikationstjäns-
ters funktion och kvalitet så som beskrivs i 
243 och 244 §. Med övriga kommunikations-
tjänster avses tjänster som antingen ett telefö-
retag som tillhandahåller internetanslutningar 
eller ett annat teleföretag tillhandahåller ut-
över internetanslutningar. Sådana tjänster är 
t.ex. e-post, VOIP-samtal och snabbkommu-
nikation. Dessutom används via internet i 
stor utsträckning tjänster som enligt den före-
slagna lagstiftningen inte är kommunika-
tionstjänster utan innehållstjänster av olika 
slag. 

Att upprätthålla fungerande kommunika-
tionstjänster är nödvändigt och enligt lagför-
slaget också teleföretagens skyldighet. Efter-
som upprätthållande av funktioner och kvali-
tet genom olika administrativa förfaranden 
kan komma till synes som begränsningar för 
användaren är det enligt lagförslagets 108 
och 129 § nödvändigt att informera abonnen-
terna och användarna om de förfaranden som 
används för underhållet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
uppställs för leverantörer av internetaccess-
tjänster förutsättningar under vilka avtalsba-
serade begränsningar när det gäller tjänster-
nas funktion och kvalitet kan genomföras. 
Begränsningar som avser internetaccesstjäns-
ter ska genomföras på ett icke-
diskriminerande sätt. Begränsningar får så-
lunda inte avse t.ex. tjänster som konkurrerar 
med tjänster som tillhandahålls av en leve-
rantör av internetaccesstjänster. 

Enligt 1 punkten i det föreslagna momentet 
får begränsningar som avser användningen 
av internetaccesstjänster inte vara sådana att 
de begränsar en ändamålsenlig användning 
av internetaccesstjänsterna. Tjänsterna ska 
kunna användas för det avtalade ändamålet 
eller för ett sådant ändamål som användaren 
hade motiverad anledning att utgå ifrån på 
basis av de uppgifter som givits om tjänster-
na och på basis av de tjänster som bjudits ut. 

Enligt 2 punkten i det föreslagna momentet 
får eventuella begränsningar av internetac-
cesstjänster inte hindra eller begränsa abon-
nentens eller användarens möjligheter att an-
vända de tillämpningar och tjänster som 

abonnenten eller användaren önskar. Syftet 
med bestämmelsen är att förhindra att an-
vändningen av tjänsterna begränsas såväl 
tekniskt som med andra metoder, t.ex. genom 
diskriminerande prissättning. Sådan förbju-
den diskriminering som avses i bestämmel-
sen är t.ex. att hindra anslutningar till kon-
kurrerande tjänster eller att tillämpa en pris-
sättningspraxis som innebär att användarna 
måste betala ett högre pris för användning av 
konkurrerande tjänster. 

Enligt 3 punkten i det föreslagna momentet 
får begränsningarna inte dra ner internetac-
cesstjänstens hastighet oskäligt mycket. 
Denna fråga ska bedömas separat med avse-
ende på tjänster som fungerar med hela an-
slutningen respektive tjänster som fungerar 
med enskilda anslutningar. 

Enligt det föreslagna momentet kan det inte 
godtas att abonnenten inte kan välja en inter-
netanslutning som gör det möjligt att använ-
da de tillämpningar och tjänster som abon-
nenten önskar eller att internetaccesstjänstens 
hastighet dras ned oskäligt mycket. Nerdrag-
ningen kan gälla hela internetanslutningen el-
ler de enskilda tillämpningar eller tjänster 
som används via den. Bedömningen av frå-
gan om sänkning av en internetaccesstjänsts 
eller andra tjänsters eller tillämpningars över-
föringshastighet är skälig ska baseras på en 
jämförelse med andra jämförbara tjänster på 
marknaden samt på hur tjänsterna och till-
lämpningarna är användbara på marknaden. 

Av den föreslagna paragrafens 5 mom. 
framgår principen att dessa i 3 mom. definie-
rade internetanslutningars egenskaper och en 
eventuell nerdragning av deras hastighet ska 
granskas separat för varje tjänsteleverantör. 
Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. får 
Kommunikationsverket meddela närmare fö-
reskrifter om hur de begränsningar och förfa-
randen som avses i paragrafen ska bedömas 
och hur de ska utnyttjas för att trygga inter-
netaccesstjänsternas användbarhet och kvali-
tet. 

Om abonnenterna trots konkurrensen på 
marknaden inte erbjuds internetanslutningar 
som är tillräckligt obegränsade, har myndig-
heten möjlighet att ingripa genom att främja 
produktionen av information om internetan-
slutningar eller genom att reglera de be-
gränsningsförfaranden som står till buds.  



 RP 221/2013 rd  
  

 

149

Avsikten med bestämmelsen är att ge 
Kommunikationsverket rätt att ingripa i 
eventuella från användarens synpunkt oskäli-
ga begränsningar som äventyrar internetan-
slutningarnas kvalitet och användbarhet. Till 
åtskillnad från de beslut som avses i den fö-
reslagna paragrafens 4 mom. gäller föreskrif-
ter som avses i den föreslagna paragrafens 3 
mom. alltid en viss typ av verksamhet och 
sålunda alla de företag som bedriver denna 
typ av verksamhet. I och med att Kommuni-
kationsverket ges möjlighet att besluta om 
bedömningen av begränsningarna kan Kom-
munikationsverket vid behov redan på för-
hand bestämma vilka egenskaper hos tjäns-
terna och vilka administrativa förfaranden 
som ska beaktas vid produktifieringen och 
administreringen av anslutningarna och som 
vid behov ska kunna användas för produktion 
av kompatibel information.  

En förutsättning för att föreskrifter ska 
kunna meddelas om användning av begräns-
ningar och förfaranden i samband med tele-
företagens utbud av internetanslutningar är 
att ett ingripande är nödvändigt för att trygga 
de abonnenters behov som avses i 2 mom. 
Föreskrifterna ska alltid vara skäliga i förhål-
lande till den nytta som kan åstadkommas 
genom dem samt i förhållande till de lag-
stadgade rättigheter eller skyldigheter som 
tryggas genom dem. Sannolikt räcker det 
med enbart ett förtydligande av regleringen 
för att förhindra användning av oskäliga be-
gränsningar. 

Kommunikationsverket kan i detta sam-
manhang också såsom nämns i lagförslagets 
303 § sträva efter att främja branschens själv-
reglering eller gemensamma reglering. 

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
kan Kommunikationsverket besluta ålägga 
leverantörer av internetaccesstjänster att vid-
ta åtgärder som är nödvändiga för att före-
bygga olägenheter eller att avhålla sig från 
att använda förfaranden och begränsningar 
som medför sådana olägenheter som avses i 
den föreslagna paragrafens 2 mom.  

Beslut enligt det föreslagna momentet kan 
avse ett eller flera teleföretag. Det kan vara 
motiverat att ge beslut endast i situationer där 
i 2 mom. avsedda abonnenters behov är klart 
äventyrade, exempelvis regionalt, och saken 

inte kan rättas till på något annat sätt. Beslu-
tet kan gälla tills vidare eller för viss tid. 

Enligt den föreslagna paragrafens 5 mom. 
ska Kommunikationsverket då det meddelar 
föreskrifter och beslut beakta de internetac-
cesstjänsters allmänna kvalitet, priser och 
egenskaper som erbjuds användarna. Härmed 
avses att vid bedömningen ska beaktas den 
tekniska utvecklingen och tjänsternas utveck-
ling samt om möjligt göras en helhetsbedöm-
ning av vilka egenskaper abonnenterna skäli-
gen ska kunna välja mellan i fråga om inter-
netabonnemang. 

111 §. Nyttjanderätt till fastigheters och 
byggnaders interna nät. Denna paragraf mot-
svarar huvudsakligen kommunikationsmark-
nadslagens 69 a § (RP 238/2010 rd). 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs det att för att trygga abonnentens val-
frihet är bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebo-
lag och med dem jämförbara aktörer som 
äger eller administrerar en fastighets interna 
eller flera fastigheters gemensamma fasta 
kommunikationsnät som är kopplat till ett 
allmänt kommunikationsnät skyldiga att på 
icke-diskriminerande villkor ge det teleföre-
tag som abonnenten har valt nyttjanderätt till 
en icke-upptagen del av fastighetens eller 
fastighetsgruppens interna kommunikations-
nät för förmedling av kommunikationstjäns-
ter till abonnentens terminalutrustning inom 
fastigheten. Den föreslagna regleringen skil-
jer sig från kommunikationsmarknadslagens 
69 a § 1 mom. i det avseendet att enligt den 
gällande lagen är det Kommunikationsverket 
som ålägger skyldigheten i fråga. Den före-
slagna ändringen innebär att abonnentens 
valfrihet blir bättre tryggad. 

112 §. Limit, förhandsbetalning och säker-
het. Denna paragraf motsvarar i sak kommu-
nikationsmarknadslagens 61 §. Det föreslås 
att paragrafens moment byter plats och att 
bestämmelsen i 1 mom. ska gälla teleföreta-
gets och konsumentens rätt att fastställa en 
limit. Ändringen behövs för att teleföretaget 
och konsumenten ska kunna skydda sig mot 
risker (RP 112/2002 rd och RP 231/2005 rd 
samt bilaga 1, del A, punkt c i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster). 

113 §. Bindningsavtal. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen kommunikations-
marknadslagens 70 § (RP 112/2002 rd, RP 
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81/2005 rd, RP 109/2008 rd och RP 
238/2010 rd).  

Det föreslås inte att kommunikationsmark-
nadslagens 70 § 2 mom. ska tas in i den nya 
lagen. Enligt momentet förbjuds bindnings-
avtal i samband med GSM-
mobilnätsanslutningar, om det inte är fråga 
om bindning mellan en anslutning och en 
bordstelefon, en larmtelefon eller någon an-
nan motsvarande telefon i GSM-mobilnätet 
som används för ett annat syfte än en sedvan-
lig mobiltelefon. På grund av den tekniska 
utvecklingen finns det inte längre något be-
hov av en sådan bestämmelse. 

Det föreslås att det i lagförslagets 116 § om 
uppsägning av avtal om kommunikations-
tjänster tas in motsvarande bestämmelse som 
i kommunikationsmarknadslagens 70 § 4 
mom. om uppsägning.  

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 70 § 
5 mom. Den gällande bestämmelsen innebär 
att spärrens giltighet i onödan förlängs med 
ytterligare två veckor efter att avtalet upphört 
att gälla. Enligt det föreslagna momentet ska 
spärren på konsumentens begäran hävas 
omedelbart då abonnemanget upphör. Syftet 
med bestämmelsen är att möjliggöra använd-
ning av terminalutrustning med ett annat tele-
företags abonnemang så snart avtalet upphört 
att gälla, under förutsättning att konsumenten 
har bett att spärren ska hävas inom en skälig 
tid innan avtalet upphör att gälla. 

114 §. Ändring av avtal. Denna paragraf 
motsvarar huvudsakligen kommunikations-
marknadslagens 71 § (RP 112/2002 rd, RP 
231/2005 rd och RP 238/2010 rd samt artikel 
20 i direktivet om samhällsomfattande tjäns-
ter). 

Det föreslås inte att det i lagförslaget ska 
tas in kommunikationsmarknadslagens 71 § 
1 mom. 3 punkt enligt vilken ett teleföretag 
av annan särskild anledning till nackdel för 
konsumenten får ändra avgifter och andra av-
talsvillkor enligt ett avtal om kommunika-
tionstjänster som gäller tills vidare, om det 
har skett väsentliga förändringar i förhållan-
dena. Tidigare ansågs det att den ovan nämn-
da generalklausulen behövdes eftersom avta-
len i allmänhet gällde under en lång tid och 
det därför kunde föreligga motiverade skäl 
att ändra avtalsvillkoren. På en konkurrensut-

satt marknad är förändrade förhållanden dock 
inte ett godtagbart skäl att ändra avtal. Ett te-
leföretag kunde enligt den föreslagna para-
grafens 1 mom. 1 punkt till nackdel för kon-
sumenten göra ändringar gällande avgifter 
och andra villkor i avtal som är i kraft tills 
vidare, förutsatt att möjligheten att göra änd-
ringar uttryckligen nämns i avtalsvillkoren. 
Det förutsätts då också att avtalets innehåll 
som en helhet inte väsentligen ändras.  

Det föreslås att bestämmelsen om uppsäg-
ning i den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 71 § 4 mom. överförs till lagför-
slagets 116 § som gäller uppsägning om avtal 
om kommunikationstjänster. 

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 71 § 
5 mom. I det föreslagna momentet föreskrivs 
emellertid om abonnenter i stället för om an-
vändare, av den anledning som nämns ovan. 
Dessutom föreslås det att grunden för änd-
ringarna ska nämnas.  

115 §. Stängning och begränsning av an-
vändningen av kommunikationstjänster. 
Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 
kommunikationsmarknadslagens 73 § (RP 
112/2002 rd och RP 231/2005 rd samt bilaga 
1 del A, punkt e i direktivet om samhällsom-
fattande tjänster). 

Kommunikationsmarknadslagens 73 § om 
stängning och begränsning av användningen 
av kommunikationstjänster gäller endast tele-
fonnätsabonnemang. Genom den föreslagna 
bestämmelsen utsträcks möjligheten till att 
gälla alla kommunikationstjänster. 

Enligt den föreslagna paragrafens nya 5 
mom. har ett teleföretag rätt att vägra koppla 
upp samtal eller att annars spärra använd-
ningen av en kommunikationstjänst vars up-
penbara avsikt är att sträva efter orättmätig 
ekonomisk vinning och att lägga till avgifter 
på abonnenternas fakturor för kommunika-
tionstjänster. 

Uppkoppling av samtal och annat tillträde 
till tjänster kan med stöd av bestämmelsen 
förhindras endast när det är fråga om sådana 
bedrägliga tjänster som innebär att avgifter 
tas ut av abonnenterna. Den föreslagna be-
stämmelsen behövs för att teleföretagen ska 
kunna förhindra att avgifter för användning 
av bedrägliga tjänster läggs på abonnenternas 
fakturor. 
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Enligt den föreslagna paragrafens nya 6 
mom. ska det som i paragrafen föreskrivs om 
teleföretags rätt att förhindra användningen 
av kommunikationstjänster inte begränsa ett 
teleföretags skyldighet att hindra använd-
ningen av en kommunikationstjänst med stöd 
av en behörig myndighets eller domstols be-
slut. 

116 §. Uppsägning av avtal. I denna para-
graf sammanslås de bestämmelser om upp-
sägning av avtal som ingår i kommunika-
tionsmarknadslagens 70, 70 a, 71 och 75 § 
(RP 112/2002 rd, RP 81/2005 rd, RP 
109/2008 rd och RP 238/2010 rd). 

Det föreslås att regleringen ändras så att 
den gäller abonnentens uppsägningsrätt i 
stället för, såsom i kommunikationsmark-
nadslagen, användarens uppsägningsrätt.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
har abonnenten inte rätt att säga upp ett viss-
tidsavtal om kommunikationstjänster om 
ändringen av avtalsvillkor beror på ändringar 
i skattelagstiftningen. Åtgärder som vidtas 
inom statsförvaltningen och som ligger utan-
för teleföretagens påverkningsmöjligheter, 
exempelvis moms-förhöjningar som läggs på 
priserna, ger inte abonnenten rätt att säga upp 
ett visstidsavtal. Regleringen gäller lagstift-
ningsändringar som direkt påverkar priserna, 
exempelvis ändringar som gäller moms-
förhöjningar. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ska ett teleföretag skriftligen säga upp avtal 
om kommunikationstjänster. Teleföretaget 
ska då iaktta det uppsägningsförfarande som 
avses i lagförslagets 108 § 3 mom. 4 punkt, 
enligt vilket också avtalets uppsägningstid 
bestäms. 

117 §. Hävning av avtal. I denna paragraf 
föreslås en sammanslagning av kommunika-
tionsmarknadslagens 67 h och 75 § om häv-
ning av avtal (RP 112/2002 rd och RP 
231/2005 rd). Det föreslås att regleringen 
ändras så att den gäller abonnentens häv-
ningsrätt i stället för som enligt kommunika-
tionsmarknadslagen användarens hävnings-
rätt, samt hävning av avtal om kommunika-
tionstjänster i stället för hävning av abonne-
mangsavtal.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
får abonnenten häva avtalet muntligen eller 
skriftligen.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 2 
punkt har ett teleföretag rätt att häva ett avtal 
om kommunikationstjänster också då abon-
nenten har fått en sådan dom som nämns i 
bestämmelsen. Gärningen kan begås med 
hjälp av en kommunikationstjänst. 

118 §. Dröjsmål vid leverans av kommuni-
kationstjänster och rätt att hålla inne betal-
ning. Denna paragraf motsvarar i sak kom-
munikationsmarknadslagens 67 a § (RP 
231/2005 rd). 

Det föreslås att man till vissa delar vid si-
dan av eller i stället för ordet användare, som 
finns i kommunikationsmarknadslagen, an-
vänder ordet abonnent. 

119 §. Standardersättning. Denna paragraf 
motsvarar i sak kommunikationsmarknadsla-
gens 67 b § (RP 231/2005 rd och RP 
272/2009 rd). Det föreslås att ordet använda-
re, som finns i kommunikationsmarknadsla-
gen, ersätts med ordet abonnent.  

120 §. Fel i leveransen av kommunika-
tionstjänster. Det föreslås att i denna para-
graf sammanställs kommunikationsmark-
nadslagens 67 d och 72 §, dvs. bestämmel-
serna om fel i leverans (RP 112/2002 rd och 
RP 231/2005 rd). Målet är att förtydliga nu-
läget så att en och samma bestämmelse ska 
gälla alla fel i leveranser av kommunika-
tionstjänster. 

Det föreslagna 1 mom. motsvarar till inne-
hållet kommunikationsmarknadslagens 
67 d §.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. för-
tydligas tillämpningen av bestämmelsen om 
fel i leverans i situationer där avbrottet i en 
tjänst beror på underhålls- och byggnadsar-
beten i kommunikationsnätet eller åtgärder 
som har att göra med informationssäkerhe-
ten. I kommunikationsmarknadslagens 72 § 2 
och 3 mom. föreskrivs om ersättningar för 
underhålls- och byggnadsarbeten samt för in-
formationssäkerhetsåtgärder som pågår i över 
48 timmar. Det föreslås att dessa bestämmel-
ser om särskild gottgörelse och ersättning 
slopas i syfte att förtydliga regleringen. Sam-
tidigt begränsas teleföretagens rätt att avbryta 
leveransen av kommunikationstjänster på 
grund av nödvändiga underhålls- och bygg-
nadsarbeten samt informationssäkerhetsåt-
gärder utan felansvar till högst 24 timmar per 
kalendermånad. 
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Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska som fel i leveransen inte anses en situa-
tion där teleföretaget utför planerade repara-
tions- och servicearbeten eller vidtar sådana 
åtgärder i ett kommunikationsnät som har 
samband med informationssäkerheten. I be-
stämmelsen avses situationer där teleföretag 
utför på förhand planerade reparations- och 
underhållsarbeten eller informationssäker-
hetsåtgärder som är nödvändiga för att säker-
ställa fungerande och säkra kommunikations-
tjänster. Bestämmelserna om fel i leveransen 
ska inte tillämpas på planerade avbrott då 
användarna på förhand har underrättats om 
saken och avbrotten sammanlagt inte varar 
över 24 timmar per kalendermånad. Eftersom 
sådana avbrott inte ska betraktas som fel i 
kommunikationstjänster har användarna och 
abonnenterna inte heller rätt att kräva pris-
nedsättning för avbrotten eller standardgott-
görelse i enlighet med 122 §. Bestämmelsen 
ska inte heller tillämpas på överraskande och 
plötsliga reparationsarbeten eller på avbrott 
som beror på informationssäkerhetsåtgärder 
och som användarna inte så effektivt som be-
stämmelsen förutsätter har informerats om på 
förhand. Sådana avbrott kan bero t.ex. på re-
parationsarbeten efter stormskador eller på 
driftstörningar som orsakats av avbrott i el-
försörjningen eller t.ex. på situationer där det 
skett kabelbrott till följd av VVS- eller väg-
arbeten. Situationer av det slaget bedöms i 
princip som fel i kommunikationstjänster, 
vilket innebär att det kan blir fråga om såda-
na påföljder för avbrottet som avses i lagför-
slagets 123 §. 

121 §. Rättelse av fel. Denna paragraf mot-
svarar i sak kommunikationsmarknadslagens 
67 e § (RP 272/2009 rd).  

Enligt den föreslagna paragrafen ska ordet 
användare, som finns i kommunikations-
marknadslagen, ersättas med ordet abonnent.  

122 §. Prisavdrag och standardgottgörelse. 
Paragrafens 1 och 2 mom. motsvarar i sak 
kommunikationsmarknadslagens 67 f § (RP 
231/2005 rd och RP 272/2009 rd). 

Enligt den föreslagna paragrafen ska ordet 
användare, som finns i kommunikations-
marknadslagen, ersättas med ordet abonnen-
ten.  

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
har en abonnent som lidit skada av ett avbrott 

inte rätt till standardgottgörelse om teleföre-
taget visar att dröjsmålet orsakats av ett hin-
der som ligger utanför teleföretagets kontroll. 
Det kan vara fråga om en sådan situation 
t.ex. då avbrottet beror på ett kabelfel som 
orsakats av VVS- eller vägarbeten. Det kan 
också bli fråga om standardgottgörelse i situ-
ationer där orsaken till ett leveransavbrott är 
störning i elförsörjningen till följd av storm-
skador. Teleföretagen är skyldiga att i enlig-
het med denna lag och Kommunikationsver-
kets föreskrifter ha beredskap för störningar i 
elförsörjningen som drabbar kommunika-
tionsnäten. Stormskador orsakar emellertid 
ibland sådana störningar i elförsörjningen 
som pågår en längre tid än teleföretagen mås-
te ha beredskap för. Som ett övermäktigt 
hinder betraktas sålunda t.ex. avbrott som be-
ror på störningar i elförsörjningen orsakade 
av t.ex. stormskador, om teleföretaget visar 
att det haft sådan beredskap för störningar 
som avses i lagstiftningen och i Kommunika-
tionsverkets föreskrifter. Användarna av 
tjänsterna har då inte rätt till standardgottgö-
relse på grund av avbrottet. Det är emellertid 
då fråga om ett fel i kommunikationstjänsten 
vilket innebär att abonnenten har rätt till pris-
sänkning som motsvarar avbrottet. 

123 §. Skadeståndsskyldighet. Det föreslås 
att i denna paragraf sammanslås ska-
deståndsbestämmelserna i kommunikations-
marknadslagens 67 c och 67 g § (RP 
331/2005 rd). 

Det föreslås att det i paragrafen i stället för 
ordet användare, som finns i kommunika-
tionsmarknadslagen, används ordet abonnent. 

124 §. Anmälningsskyldighet vid fel eller 
dröjsmål. Denna paragraf motsvarar i sak 
kommunikationsmarknadslagens 67 i § (RP 
231/2005 rd).  

Det föreslås att det i paragrafen i stället för 
ordet användare, som finns i kommunika-
tionsmarknadslagen, används ordet abonnent. 

125 §. Obehörig användning av kommuni-
kationstjänster. Det föreslås att i denna para-
graf sammanställs kommunikationsmark-
nadslagens 76 och 79 a § (RP 112/2002 rd, 
RP 231/2005 rd och RP 169/2009 rd).  

Den föreslagna paragrafens 1 mom. utvid-
gas till att gälla abonnenter, utöver de aktörer 
som nämns i kommunikationsmarknadsla-
gens 76 §. Dessutom föreslås det att i para-



 RP 221/2013 rd  
  

 

153

grafen används benämningen abonnent i stäl-
let för benämningarna konsument och an-
vändare, som finns i kommunikationsmark-
nadslagen. I fråga om de ansvarsförhållanden 
som föreslås i paragrafen har det ansetts vara 
skäl att utsträcka regleringen till att i stället 
för konsumenter gälla också abonnenter, i 
synnerhet med beaktande av småföretagares, 
t.ex. frisersalongsföretagares ställning. Enligt 
den föreslagna paragrafen är det också i stäl-
let för abonnemang och telefoner som nämns 
i kommunikationsmarknadslagen fråga om 
kommunikationstjänster över huvud taget 
samt i stället för mobiltelefoner eller smart-
kort för mobiltelefoner fråga om utrustning 
som används för administrering av kommu-
nikationstjänster.  

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
är ett teleföretag skyldigt att stänga en kom-
munikationstjänst omedelbart efter att ha fått 
en anmälan som avses i 3 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
svarar abonnenten för obehörig användning 
av en kommunikationstjänst endast om den 
omständigheten att utrustningen försvunnit, 
obehörigen innehas av någon annan eller an-
vänds obehörigen beror på sådan vårdslöshet 
hos abonnenten eller användaren som inte är 
ringa.  

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ansvarar abonnenten inte för obehörig an-
vändning av en kommunikationstjänst om 
kommunikationstjänsten har använts efter det 
att abonnenten eller användaren har anmält 
till teleföretaget att kommunikationstjänsten 
eller utrustning som är avsedd för administre-
ring av kommunikationstjänsten har försvun-
nit eller obehörigen innehas eller används av 
någon annan.  

126 §. Öppnande av stängd kommunika-
tionstjänst. Denna paragraf motsvarar i sak 
kommunikationsmarknadslagens 74 § (RP 
112/2002 rd och RP 231/2005 rd).  

Enligt den föreslagna paragrafen ska re-
gleringen i stället för abonnemang som avses 
i kommunikationsmarknadslagen gälla kom-
munikationstjänster och det ska också vara 
möjligt att öppna ett abonnemang som 
stängts med stöd av 125 §.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. ersätts 
benämningen användare, som används i 

kommunikationsmarknadslagen, med be-
nämningen abonnent.  

127 §. Teleföretags skyldighet att begränsa 
användningen av kommunikationstjänster. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar i huvudsak 
kommunikationsmarknadslagens 77 § (RP 
112/2002 rd).  

Den gällande lagen gäller enbart tjänster 
som tillhandahålls via fasta telefonabonne-
mang. Den föreslagna paragrafen gäller alla 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
med användning av nät eller nätdelar som 
tillhör ett annat teleföretag. 

128 §. Teleföretags, tjänsteleverantörers 
och säljares solidariska ansvar. Enligt denna 
nya paragraf har teleföretag och näringsidka-
re solidariskt ansvar på motsvarande sätt som 
kreditgivare och säljare eller tjänsteleveran-
törer enligt konsumentskyddslagens 7 kap. 
39 §.  

Den föreslagna regleringen ska i fråga om 
teleföretag tillämpas då en konsument betalar 
för varor eller tjänster som levererats av en 
näringsidkare med en mobiltelefon och av-
giften tas ut i samband med telefonräkning-
en. Det är möjligt att med mobiltelefon betala 
för nyttigheter också i butiker och nätbutiker. 
Med mobiltelefon kan man betala också 
masskommunikationsbiljetter, parkeringsav-
gifter och andra tjänster. Avsikten är att den 
föreslagna bestämmelsen ska gälla alla betal-
ningar för konsumtionsnyttigheter som görs 
med mobiltelefon.  

Teleföretag och kreditkortsföretag kan 
jämställas med varandra i det avseendet att 
båda får inkomster genom att de är betal-
ningsförmedlare mellan konsumenter och 
nyttighetssäljare eller tjänsteleverantörer. 
Mobilabonnemanget fungerar då som ett be-
talningsmedel, i likhet med ett kreditkort, och 
borde sålunda i fråga om ansvaret regleras på 
samma sätt som kreditkort. Detta har ansetts 
nödvändigt med tanke på konsumentskyddet. 

I 1 mom. föreslås det att en konsument som 
på grund av avtalsbrott från näringsidkarens 
sida har rätt att hålla inne betalningen eller 
att få återbetalning på priset, skadestånd eller 
annan penningprestation av näringsidkaren, 
ska ha denna rätt också gentemot det telefö-
retag som har fakturerat konsumenten för 
konsumtionsnyttigheten. Teleföretaget är 
dock inte skyldigt att till konsumenten betala 
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mer än vad teleföretaget har fått av konsu-
menten i form av avgifter. 

I 2 mom. föreslås det att om leveransen av 
en tjänst avbryts eller om ett avtal om en 
konsumtionsnyttighet mellan näringsidkaren 
och konsumenten hävs, får konsumenten åbe-
ropa återbetalning av en avgift som betalades 
innan tjänsten avbröts eller avtalet hävdes 
också av det företag som fakturerat för varan 
eller tjänsten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
har ett teleföretag som har betalat till en kon-
sument enligt denna paragraf rätt att återfå 
det betalda beloppet av näringsidkaren eller 
av det teleföretag som har ingått avtal med 
näringsidkaren. 

129 §. Information om vissa ändringar. 
Denna paragraf motsvarar i sak kommunika-
tionsmarknadslagens 81 § (RP 112/2002 rd 
och RP 238/2010 rd samt artikel 21.3 b, d 
och f i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster). 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. har 
kommunikationsmarknadslagens benämning 
användare bytts ut mot benämningen abon-
nent. 

I lagförslagets 91 § föreskrivs om skyldig-
heten att informera om samhällsomfattande 
produkter och tjänster.  

130 §. Skyldighet att offentliggöra kvali-
tetsinformation. Denna paragraf motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 82 § (RP 
112/2002 rd, RP 81/2005 rd och RP 
238/2010 rd samt artikel 22 och bilaga III i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster). 
 
16 kap. Särskilda bestämmelser om 

allmänna telefonitjänster 

131 §. Automatisk omstyrning av samtal. 
Denna paragraf motsvarar i sak 23 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 125/2003 rd och artikel 11 i direkti-
vet om integritet och elektronisk kommuni-
kation).  

I den föreslagna paragrafen byts benäm-
ningen användare som används i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation ut 
mot benämningen abonnent. 

132 §. Identifiering av abonnemang. I den-
na paragraf sammanställs 22 § i lagen om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation (RP 

125/2003 och artikel 8 i direktivet om integ-
ritet och elektronisk kommunikation) och 
kommunikationsmarknadslagens 64 § (RP 
112/2002 och artikel 29 i direktivet om sam-
hällsomfattande tjänster samt direktivets bi-
laga I del B punkt b). 

133 §. Rätt att få information om avgiften. 
Denna paragraf motsvarar i sak kommunika-
tionsmarknadslagens 64 a § (RP 109/2008 rd 
och bilaga 1 del A, punkt g i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster). 

I den föreslagna paragrafen har benäm-
ningen användare bytts ut mot benämningen 
abonnent. 

134 §. Specificering av fakturor och speci-
ficering per uppkoppling. Det föreslås att i 
denna paragraf sammanställs kommunika-
tionsmarknadslagens 80 § och 24 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion. Bestämmelsernas sakinnehåll blir oför-
ändrat, men de bestämmelser som ska tilläm-
pas på den faktura som ges abonnenten, den 
specificering som ges abonnenten och den 
specificering som ges användaren samman-
ställs i förslaget till egna moment. 

Till lagförslagets 1 mom. fogas en ny 8 
punkt enligt vilken sådana betalteletjänster 
som avses i den föreslagna paragrafens 2 
mom. uttryckligen ska specificeras på faktu-
ran (RP 112/2002 rd, RP 125/2003 rd och RP 
144/2011 rd). 

135 §. Rätt att begränsa användningen av 
ett abonnemang till mottagning av annat än 
kommunikationstjänster. Det föreslås att i 
denna paragraf sammanställs kommunika-
tionsmarknadslagens 78 och 79 § (RP 
112/2002 rd och RP 238/2010 rd samt bilaga 
1, del A, punkt b och e i direktivet om sam-
hällsomfattande tjänster). Det föreslås att 
man i paragrafen i stället för kommunika-
tionsmarknadslagens benämning användare 
inför benämningen abonnent. 

Det föreslås att paragrafens 3 mom. ändras. 
I momentets 1 punkt föreskrivs att använd-
ningen av en tjänst kan spärras om abonnen-
ten har en obetald faktura. Enligt momentets 
nya 2 punkt har ett teleföretag rätt att spärra 
användningen av en annan tjänst än en kom-
munikationstjänst om abonnenten överskri-
der den limit som avses i 112 §. Enligt mo-
mentets 3 punkt kan användningen av en an-
nan tjänst än en kommunikationstjänst spär-
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ras också om det är nödvändigt för att för-
hindra missbruk eller skador. I praktiken kan 
en sådan situation uppkomma om en enskild 
betalteletjänst leder till att abonnenten påförs 
en exceptionellt stor avgift. 

Enligt den föreslagna paragrafens nya 4 
mom. ska teleföretaget utan dröjsmål under-
rätta abonnenten om en sådan spärrning som 
avses i 3 mom. Meddelandet ska i allmänhet 
göras innan andra tjänster än kommunika-
tionstjänster spärras. 

Enligt den föreslagna paragrafens 5 mom. 
har teleföretaget rätt att vägra koppla upp 
samtal eller att annars spärra användningen 
av en sådan annan tjänst än en kommunika-
tionstjänst vars uppenbara syfte är att sträva 
efter orättmätig ekonomisk vinning och som 
medför avgifter för abonnenten. 

Uppkoppling av samtal och annat tillträde 
kan enligt bestämmelsen spärras endast när 
det är fråga om bedrägliga tjänster som är 
avgiftsbelagda för abonnenterna. Den före-
slagna bestämmelsen om möjligheten att 
spärra användningen behövs för att teleföre-
tag ska kunna förhindra att det på abonnen-
ternas fakturor läggs till avgifter för använd-
ning av bedrägliga tjänster.  
 
AVDELNING VI Kommunika-

tionens konfidentialitet samt 
integritetsskydd 

Bestämmelserna om kommunikationens 
konfidentialitet och integritetsskydd har ett 
omfattande tillämpningsområde när det är 
fråga om elektronisk kommunikation och be-
handling av förmedlingsuppgifter. Såsom 
konstateras i den gällande lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation ska 
personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas 
som allmän lag när det gäller behandling av 
personuppgifter. Dessutom finns det i lagen 
om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 
specialbestämmelser om arbetslivet.  

Denna avdelning som innehåller bestäm-
melser om kommunikationens konfidentiali-
tet och integritetsskydd motsvarar 2, 3 och 4 
kap. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation, med det tillägget att be-
stämmelserna utsträcks till att gälla också 
andra förmedlare av kommunikation än tele-
företag, sammanslutningsabonnenter och till-

handahållare av mervärdestjänster. Det bör 
observeras att direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation gäller endast te-
leföretag. Det föreslås att det i lagen tas in 
också de bestämmelser om radiokommunika-
tionens konfidentiella natur som ingår i 37 § i 
lagen om radiofrekvenser och teleutrustning-
ar. 

Det föreslås att begreppet identifierings-
uppgift byts ut mot det motsvarande begrep-
pet förmedlingsuppgifter. Begreppet identifi-
eringsuppgifter sammanblandas i allmän-
språket ofta med identifiering i betydelsen 
behörighetskontroll. Definitionen av begrep-
pet förmedlingsuppgifter beskriver också på 
ett bättre sätt att informationen har samband 
med förmedling av kommunikation. 

Vidare föreslås att det finska begreppet pa-
ikkatieto och ersätts med sijaintitieto. Ordet 
paikkatieto uppfattas på finska ha en mera 
vidsträckt betydelse än begreppet sijaintitie-
to. Paikkatieto kan utöver läget avse också 
någon annan egenskap som kan samman-
kopplas med en plats. 

Det föreslås inte att 4 § 3 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
ska överföras till informationssamhällsbal-
ken. Bestämmelsen gäller identifieringsupp-
gifter som influtit genom att man bläddrat i 
webbsidor. Förmedlingsuppgifter som infly-
ter genom bläddring i webbsidor är med stöd 
av den föreslagna paragrafens 1 mom. från 
kommunikationsförmedlarnas synpunkt kon-
fidentiella utan någon särskild bestämmelse. 
De som upprätthåller webbsidor behandlar 
kommunikationen i egenskap av den andra 
parten. I personuppgiftslagen föreskrivs om 
behandling av information som insamlats av 
en kommunikationspart och som beskriver en 
fysisk person. 
 
17 kap. Behandling av elektroniska 

meddelanden och förmed-
lingsuppgifter 

136 §. Kommunikationens och förmed-
lingsuppgifternas konfidentialitet. I denna 
paragraf föreskrivs om den elektroniska 
kommunikationens konfidentialitet samt om 
vem som har rätt att i en given situation be-
handla meddelanden och förmedlingsuppgif-
ter. 



 RP 221/2013 rd  
  

 

156 

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar till innehållet 8 § 1 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
Bestämmelsen som är avsedd att vara infor-
mativ behövs eftersom en betydande del av 
de tolkningsoklarheter som råder i fråga om 
elektronisk kommunikation beror på felbe-
dömning av de befogenheter som står till för-
fogande. Den bakomliggande orsaken till 
tolkningsoklarheterna har ofta varit att grun-
derna för behandling av de identifierings-
uppgifter (förmedlingsuppgifter) som defini-
eras i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation har ansetts vara onödigt snä-
va med tanke på vidtagande av nödvändiga 
åtgärder. Vid bedömningen har man dock 
inte alltid beaktat att den som agerar i en si-
tuation ofta är en kommunikationspart. 

Med kommunikationspart avses avsända-
ren av ett meddelande och den som medde-
landet är avsett för. Parten kan vara antingen 
en fysisk person eller en juridisk person. Par-
ter kan sålunda vara t.ex. fysiska personer, 
företag och arbetsgivare samt upprätthållare 
av internetsidor och andra nättjänster. 

Ett typiskt exempel på kommunikation 
mellan parter är att två fysiska personer till 
varandra sänder meddelanden om privata an-
gelägenheter. Kommunikationsparter är då 
både den som sänder ett meddelande och den 
som tar emot meddelandet. Situationen är 
densamma också om ett meddelande som 
gäller privata angelägenheter sänds till mot-
tagaren med användning av en kommunika-
tionstjänst som arbetsgivaren tillhandahåller.  

Ett annat typiskt exempel på tvåpartskom-
munikation är kommunikation mellan en fy-
sisk person och ett företag eller en organisa-
tion. Då en fysisk person besöker t.ex. ett fö-
retags hemsidor är det fråga om kommunika-
tion mellan den fysiska personen och företa-
get. Ett exempel som beskriver kommunika-
tion mellan en fysisk person och ett företag 
är också att den fysiska personen riktar ett 
meddelande uttryckligen till företaget och att 
meddelandet inte riktar sig till någon enskild 
representant för företaget. Det kan t.ex. vara 
fråga om en offertbegäran som sänds till be-
ställningar@företag.fi.  

Det är fråga om kommunikation mellan en 
fysisk person och ett företag också i en situa-
tion där en anställd kommer till arbetsplatsen 

och stämplar in. Stämplingsmaskinen skickar 
informationen till en registreringsserver. Par-
ter i kommunikationen är arbetstagaren som 
stämplar in sig och företaget som tar emot in-
formationen. Trots att informationsinnehållet 
i det meddelande som förmedlas kan anses 
vara litet, skyddas meddelandet mot obehöri-
ga åtgärder från utomstående.  

Också då en person t.ex. loggar in på inter-
net är det fråga om kommunikation mellan 
parter. När det är fråga om egentlig inlogg-
ning till en tjänst är kommunikationsparterna 
inloggaren och tjänsteleverantören. 

Om tjänsteleverantören däremot erbjuder 
förmedling av meddelanden antar tjänstele-
verantören rollen av förmedlare, dvs. tredje 
part i förhållande till de meddelanden som 
inom ramen för tjänsten efter inloggningen 
har sänts med utnyttjande av tjänsten. Sådan 
kommunikation mellan övriga parter som 
sker efter inloggningen kan behandlas endast 
på de grunder som anges i lagen.  

När det gäller diskussionsforum som är 
öppna för alla är parterna, t.ex. i likhet med 
dagstidningarnas insändarspalter, meddelan-
dets avsändare och en tjänsteleverantör som 
publicerar meddelandet för allmänheten. 

Sociala medier av typen Facebook placerar 
sig i gränszonen mellan de exempel som be-
skrivs ovan. Sådana sociala medier ger sina 
användare möjlighet att kommunicera med 
en avgränsad eller för alla öppen krets. I så-
dana situationer måste tjänsteleverantörens 
förhållande till själva kommunikationen be-
dömas från fall till fall. 

Det är inte heller nödvändigt att kommuni-
kationen alltid involverar två parter. En part 
kan också sända meddelanden till sig själv. 
Intern kommunikation som också kan kallas 
informations- eller dataöverföring, är det 
med lagförslaget som utgångspunkt fråga om 
t.ex. då en butiks kassaapparat via ett allmänt 
kommunikationsnät sänder försäljningsdata 
om en viss produkt till centrallagret.  

Exemplen visar att en transaktion från an-
vändarens synpunkt kan omfatta flera separa-
ta transaktioner och parter. Frågan aktualise-
ras ofta vid bedömning av grunden för be-
handling av förmedlingsuppgifter i samband 
med ett meddelande som sänts till ett diskus-
sionsforum. Tekniskt sett kan ett meddelande 
som sänts till ett diskussionsforum betraktas 
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som en liknande situation som då brev sänds 
till dagstidningars insändarspalt för publice-
ring. Den tidning som brevet är adresserat till 
är då part i kommunikationen. Behandlingen 
av information som insamlats i egenskap av 
kommunikationspart regleras i avtalet om 
tjänsten i fråga, i personuppgiftslagen och 
eventuellt i annan lagstiftning.  

En exceptionell situation när det är fråga 
om parterna i en kommunikation uppkommer 
då den ena kommunikationsparten dör. I en 
sådan situation har det ansetts att den avlidna 
personens arvingar på grund av generalsuc-
cession träder i den avlidnas ställe som part i 
fråga om dennas personliga meddelanden.  

Med rätt att behandla förmedlingsuppgifter 
avses i det föreslagna momentet närmast si-
tuationer där kommunikationsförmedlaren 
till en kommunikationspart överlämnar upp-
gifter som har samband med ett meddelande.  

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar radiolagens 37 § (RP 75/2004 rd).  

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar 8 § 2 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
och RP 158/2007 rd). 

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar 5 § i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation (RP 125/2003 rd och 
RP 48/2007 rd). 

137 §. Allmänna behandlingsprinciper för 
kommunikationsförmedlare. Den föreslagna 
paragrafens 1–3 mom. motsvarar 8 § 3 mom. 
i lagen om dataskydd vid elektronisk kom-
munikation (RP 125/2003 rd och RP 
158/2007 rd). 

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar 9 § 2 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
och RP 48/2008 rd). 

138 §. Behandling för att förmedla kom-
munikation, producera tjänster och sörja för 
informationssäkerheten. Enligt den föreslag-
na paragrafen får kommunikationsförmedlare 
behandla elektroniska meddelanden och för-
medlingsuppgifter i den utsträckning som 
behövs för att förmedla kommunikation, för 
att producera avtalade tjänster och för att sör-
ja för informationssäkerheten i enlighet med i 
272 §.  

Den föreslagna paragrafen motsvarar i hu-
vudsak 9 § i lagen om dataskydd vid elektro-

nisk kommunikation. I den föreslagna be-
stämmelsen beaktas den omständigheten att 
förmedling av meddelanden alltid också för-
utsätter automatiserad behandling för överfö-
ring av meddelandena från avsändaren till 
mottagaren. Av denna anledning är det nöd-
vändigt att utsträcka begränsningarna som 
gäller behandling av förmedlingsuppgifter till 
att omfatta också sådan behandling av med-
delanden som sker i syfte att förmedla kom-
munikation, genomföra avtalade tjänster och 
på det sätt som föreskrivs nedan sörja för in-
formationssäkerheten.  

Dessutom understryks i den föreslagna be-
stämmelsen kommunikationsparternas rätt att 
ge sitt samtycke till behandling av medde-
landen och förmedlingsuppgifter utöver de 
villkor som anges i lagen, i syfte att genom-
föra en viss tjänst. I sådana situationer har 
emellertid en aktör som tillhandahåller tjäns-
ter uttryckligen ansvar för att partens sam-
tycke är frivilligt, noga avgränsat, uttryckligt 
och framför allt för att den som ger sitt sam-
tycke inser vad han eller hon står i beråd att 
samtycka till. Också behandling som är base-
rad på samtycke ska genomföras så att den i 
så liten utsträckning som möjligt berör kom-
munikationspartens integritet. 

Det bör i synnerhet observeras att den före-
slagna paragrafens 2 mom. uppställer sär-
skilda begränsningar för den som behandlar 
meddelanden och förmedlingsuppgifter. Ett 
sådant meddelande som avses i det föreslag-
na momentet kan ingå t.ex. i ett abonne-
mangsavtal eller i beskrivningen av en tjänst. 

139 §. Behandling för fakturering. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar till innehållet 
10 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003 rd och RP 
144/2011 rd samt artiklarna 6.2 och 6.4 i di-
rektivet om integritet och elektronisk kom-
munikation). 

140 §. Behandling för marknadsföring. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar huvud-
sakligen 11 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
samt artiklarna 6.3 och 6.4 i direktivet om in-
tegritet och elektronisk kommunikation). Det 
bör observeras att den tidigare bestämmelsen 
gäller också mervärdestjänster. Nu föreslås 
det att mervärdestjänster ska ingå i sådana 
avtalade tjänster som avses i 138 §. 
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141 §. Behandling för teknisk utveckling. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar 12 § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd och RP 48/2008 
rd). 

142 §. Behandling för statistisk analys. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar 12 a § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 48/2008 rd). 

143 §. Behandlingsrätt i fall av missbruk. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar 13 § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation sådan den var avsedd att lyda i RP 
125/2003 rd. Med annat jämförbart missbruk 
som gäller användning av tjänster kan avses 
t.ex. sådana avgiftsfria tjänster som eventu-
ellt utsätts för angrepp av utomstående. 

144 §. Behandling för att upptäcka teknis-
ka fel eller brister. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar 14 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
och RP 48/2008 rd). 

145 §. Dokumentering av behandlingshis-
torik. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
huvudsakligen 15 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
och RP 48/2008 rd). Det bör emellertid ob-
serveras att eftersom det föreslås att re-
gleringen utsträcks till att gälla alla kommu-
nikationsförmedlare är det nödvändigt att be-
gränsa dokumenteringen av behandlingshis-
torik på andra grunder. När det gäller sådan 
behandling i datasystem där förmedlingsupp-
gifter som är viktiga med tanke på kommu-
nikationens konfidentialitet och integritets-
skyddet behandlas, ska det enligt den före-
slagna bestämmelsen dokumenteras s.k. 
loggdata. Det är emellertid klart att flera av 
de system som används av kommunikations-
förmedlare inte stöder dokumentering av in-
formation om behandling av förmedlings-
uppgifter. I många sådana system är det inte 
ens möjligt att till rimliga kostnader bygga 
denna funktionalitet. Dessutom kan det också 
finnas system för vilka tillverkarens produkt-
stöd redan har upphört, vilket innebär att det 
inte längre finns att få nya egenskaper för sy-
stemen i fråga. Bland annat teleföretagen an-
vänder också en hel del aktiva utrustningar 
(routrar, centraler, switchar osv.) som inte är 
avsedda för dokumentering av förmedlings-
uppgifternas behandlingshistorik. För dessa 

system finns det inte den sortens funktionali-
tet att få.  

Från regleringens synpunkt är det sålunda 
viktigt att kommunikationsförmedlarna själ-
va kartlägger processerna för administrering-
en av systemen och informationen om tjäns-
terna samt att de med tanke på personalen 
skapar tillräckligt detaljerade anvisningar om 
behandlingen av förmedlingsuppgifter för 
olika ändamål. 

Kommunikationsförmedlarna ska sålunda 
fastställa de förvaltningsprocesser för för-
medlingsuppgifterna och de system som in-
nehåller information med direkt och central 
relevans för kommunikationens konfidentia-
litet och för deras räkning utföra dokumente-
ringen av den information (loggdata) som 
gäller behandlingen av förmedlingsuppgif-
terna.  

Till denna kategori hör sådana system där 
förmedlingsuppgifter inte lagras endast kort-
varigt, där förmedlingsuppgifter behandlas 
genom fysiska personers försorg och där be-
handlingen av förmedlingsuppgifterna kan 
inriktas på en eller flera transaktioner som 
genomförts av en viss transaktionspart. Som 
exempel på sådana system kan nämnas bil-
jettlager och faktureringssystem samt andra 
system som används för analysering av histo-
riska transaktionsuppgifter. Dokumenterings-
skyldigheten gäller inte behandling av ano-
nymt och/eller summerat datamaterial. 

Särskilt betydelsefull med tanke på den fö-
reslagna bestämmelsens funktion blir också 
Kommunikationsverkets rätt att enligt den 
föreslagna paragrafens 2 mom. meddela 
närmare föreskrifter om det tekniska genom-
förandet av dokumentering och lagring av 
uppgifter. 
 
18 kap.  Särskilda bestämmelser om 

sammanslutningsabonnenter 

146 §. Sammanslutningsabonnenters be-
handlingsrätt i fall av missbruk. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 13 a § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 48/2008 rd). 

147 §. Sammanslutningsabonnenters om-
sorgsplikt i fall av missbruk. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 13 b § i lagen om data-
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skydd vid elektronisk kommunikation (RP 
48/2008 rd). 

148 §. Sammanslutningsabonnenters pla-
nerings- och samarbetsplikt i fall av miss-
bruk. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
13 c § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 48/2008 rd). 

149 §. Sammanslutningsabonnenters be-
handlingsrätt för att utreda om avgiftsbelag-
da informationssamhällstjänster, kommuni-
kationsnätet eller kommunikationstjänster 
har använts olovligt. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar 13 d § i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 48/2008 
rd). 

150 §. Sammanslutningsabonnenters be-
handlingsrätt för att utreda om företagshem-
ligheter har röjts. Den föreslagna paragrafen 
motsvarar 13 e § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 48/2008 rd). 

151 §. Särskilda begränsningar av behand-
lingsrätten i fall av missbruk. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar 13 f § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation (RP 
48/2008 rd). 

152 §. Sammanslutningsabonnenters skyl-
dighet att lämna uppgifter till användare i 
fall av missbruk. Den föreslagna paragrafen 
motsvarar 13 g § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 48/2008 rd). 

153 §. Sammanslutningsabonnenters skyl-
dighet att lämna uppgifter till företrädare för 
arbetstagarna i fall av missbruk. Den före-
slagna paragrafen motsvarar 13 h § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 48/2008 rd). 

154 §. Förhandsanmälan och årlig redogö-
relse till dataombudsmannen i fall av miss-
bruk. Den föreslagna paragrafen motsvarar 
13 i § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 48/2008 rd). 

155 §. Sammanslutningsabonnenters rätt 
att lagra identifieringsuppgifter i fall av 
missbruk. Den föreslagna paragrafen motsva-
rar 13 j § i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation (RP 48/2008 rd). 

156 §. Sammanslutningsabonnenters rätt 
att lämna ut uppgifter i fall av missbruk. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar 13 k § i la-
gen om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation (RP 48/2008 rd). 
 

19 kap. Information som hänför sig 
till myndighetsverksamhet 

Bestämmelserna i detta kapitel är baserade 
på Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/24/EG om lagring av identifieringsupp-
gifter. 

157 §. Skyldighet att lagra uppgifter för 
myndigheternas behov. I den föreslagna pa-
ragrafens 1 mom. föreskrivs om lagrings-
skyldiga teleföretag samt huvudsakligen om 
innehållet i lagringsskyldigheten. Bestäm-
melsen motsvarar 14 a § 1 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation, 
med den skillnaden att endast teleföretag som 
enligt inrikesministeriets uttryckliga beslut 
har utsetts till att göra televerksamhetsanmä-
lan ska lagra förmedlingsuppgifter för myn-
digheternas behov. Ändringen behövs av den 
anledningen att teleföretagen får ersättning 
av statsmedel för de utrustningar och pro-
gram som krävs för lagringsskyldigheten, så 
som föreskrivs i lagförslagets 299 §.  

Med tanke på användningen av samhällets 
medel är det motiverat att inrikesministeriet, 
vars förvaltningsområde har nytta av infor-
mationslagringen och som i sin budget tar 
upp anslag för att bekosta lagringen, kan utse 
de företag för vilka det med behoven att fö-
rebygga och utreda brott är ändamålsenligt 
att bekosta utrustningar och program som 
behövs för informationslagringen. Vid be-
dömningen av inrikesministeriets beslut kan 
betonas t.ex. olika faktorer som gynnar 
brottsutredning samt kostnads-
nyttoförhållanden. I praktiken torde detta 
tyda på att information i första hand lagras av 
stora tjänsteleverantörer som är populära hos 
användarna, men av också sådana mindre ak-
törer som ofta är kritiska för brottsutredning-
en. 

Eftersom ändringen innebär en begränsning 
av antalet teleföretag, begränsas också 
mängden information som ska lagras. På det-
ta sätt blir också medborgarnas integritet 
bättre skyddad. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen utvid-
gas vidare användningen av information i 
överensstämmelse med tvångsmedelslagens 
(RP 222/2010 rd) 10 kap. 6 § om teleöver-
vakning och dess förutsättningar. Bestäm-
melsen trädde i kraft i början av år 2014. 
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Lagrad information kan sålunda användas 
också för att förhindra, utreda och lagföra 
brott som begås med användning av en tele-
adress eller teleterminalutrustning, om det 
strängaste straff som föreskrivits för brottet 
är fängelse i minst två år. Utvidgningen in-
nebär att lagrad information kan användas för 
utredning av sådana brott. Det är således inte 
fråga om lagring av ny nya uppgifter utan om 
utnyttjande av redan existerande uppgifter. 
Förslaget leder inte till att mängden lagrad 
information ökar. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar 14 a § 2 mom. i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 
158/2007 rd och RP 222/2010 rd). 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar huvudsakligen 14 a § 3 mom. i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 158/2007 rd). Till momentet har fo-
gats en bestämmelse enligt vilken ett lag-
ringsskyldigt företag får registrera också 
förmedlingsuppgifter och andra uppgifter, 
om det är nödvändigt för identifiering av en 
användare av internetaccesstjänster, elektro-
niska posttjänster eller internettelefonitjäns-
ter.  

I paragrafen avses med internettelefoni-
tjänster en tjänst som tillhandahålls av ett 
tjänsteföretag och möjliggör samtal, och som 
ända till slutkunderna är baserad på internet-
protokoll. Exempelvis internetsamtal som 
rings med ett program som används för in-
ternetsamtal från en dator via kommunika-
tionsnät till en annan dator, utan en internet-
telefonitjänst som tillhandahålls uttryckligen 
av ett tjänsteföretag, omfattas sålunda inte av 
skyldigheten att lagra information. 

Teleföretagen håller på att ersätta det tradi-
tionella telefonnätet med nät som är baserade 
på internetprotokoll. Enbart den omständig-
heten att en internetförbindelse används för 
förmedling av kommunikation i stamnätet 
avses dock inte innebära att tjänsten blir en 
internettelefonitjänst, eftersom tjänsten ska 
vara baserad på internetprotokoll ända till 
slutkunderna för att det ska vara fråga om en 
internettelefonitjänst 

Huvudregeln är fortfarande att s.k. surfning 
på internet inte ska gå att spåra. Det begrän-
sade antalet IPv4-adresser, den försenade 
övergången till IPv6 samt terminalutrust-

ningar med nya funktionaliteter och använ-
darnas förändrade kommunikationsbeteende 
har emellertid lett till att teleföretagen när det 
gäller vissa tjänster måste dela ut samma IP-
adress till flera olika användare samtidigt. 
Om teleföretagen inte lagrar någon annan in-
formation om en anslutning än IP-adressen 
och klockslaget (källinformation) är det ofta 
omöjligt att i efterhand utreda vem som lagt 
ut t.ex. ett hotfullt meddelande på en webbsi-
da (target end). Syftet med lagringen av iden-
tifieringsuppgifter skulle då urvattnas. Av 
denna anledning är det skäl att tillåta mera 
omfattande lagring t.ex. av målinformation 
om internetaccesstjänster som inte gör det 
möjligt att identifiera kunder enbart på basis 
av den källinformation som genereras i sam-
band med trafiken. Kommunikationsverket 
meddelar tekniska föreskrifter om lagrings-
skyldigheten. Också när det gäller elektro-
niska posttjänster och internettelefonitjänster 
är det möjligt att registrera t.ex. information 
om användarens IP-adress, om informationen 
behövs för identifiering av användaren. 

Den föreslagna paragrafens 4–6 mom. mot-
svarar 14 a § 4–6 mom. i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 
158/2007 rd). 

158 §. Skyldigheter och förfaringssätt vid 
behandling av uppgifter som lagras för myn-
digheternas behov. Den föreslagna paragra-
fens 1 mom. motsvarar i sak 14 b § 1 mom. i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 158/2007 rd och RP 222/2010 
rd), men den gällande lagens 1 mom. har i 
den föreslagna paragrafen delats upp i 1 re-
spektive 4 mom. Dessutom har skrivsättet i 
den föreslagna paragrafen ändrats.  

Paragrafens 2 och 3 mom. har sammansla-
gits med statsrådets förordning om lagring av 
vissa uppgifter för myndigheternas behov. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ges inrikesministeriet rätt att i överensstäm-
melse med nuläget från en utomstående 
tjänsteleverantör skaffa ett system till vilket 
det lagringsskyldiga tjänsteföretaget kan 
överföra uppgifter som omfattas av lagrings-
skyldigheten. Ett lagringsskyldigt företag har 
rätt att i systemet registrera också uppgifter 
vilkas behandling för företagets eget behov 
ännu inte har avslutats. 
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Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar 19 § 2 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation, men bestämmel-
sen har gjorts mera flexibel på så sätt att för-
utom att företaget ska utse dem som har rätt 
att behandla uppgifterna, kan företaget dess-
utom definiera de uppgifter som får behand-
las. Detta är nödvändigt framför allt i sådana 
fall som nämns i paragrafens 2 mom., dvs. då 
inrikesministeriet skaffar ett system men ett 
lagringsskyldigt företag fortfarande i egen-
skap av registerförare ansvarar för de lagrade 
uppgifterna. 

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar 14 b § 1 mom. i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 
158/2007 rd och RP 222/2010 rd) tillsam-
mans med den föreslagna paragrafens 1 
mom.  

Den föreslagna paragrafens 5 mom. mot-
svarar 14 b § 3 mom. i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 
158/2007 rd och RP 222/2010 rd).  

Den föreslagna paragrafens 6 mom. mot-
svarar 14 b § 4 mom. och 19 § 4 mom. i la-
gen om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation (RP 158/2007 rd och RP 222/2010 rd). 

159 §. Statistik över användning av uppgif-
ter som lagras för myndigheternas behov.  
Denna paragraf motsvarar 14 c § i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
(RP 158/2007 rd och RP 222/2010 rd). 
 
20 kap.  Lokaliseringsuppgifter och 

andra uppgifter som anger lä-
get för abonnemang eller ter-
minalutrustning.  

Sådan behandling av lokaliseringsuppgifter 
som avses i detta kapitel är baserad på de be-
stämmelser om lokaliseringsuppgifter som 
ingår i 4 kap. i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation och dessutom på ar-
tikel 9.1 i direktivet om integritet och elek-
tronisk kommunikation. Vidare föreslås det 
att begreppet paikkatieto i den finska texten 
ersätts med sijaintitieto. På finska uppfattas 
paikkatieto ha en bredare betydelse än be-
greppet sijaintitieto. Paikkatieto kan utöver 
läget avse också någon annan egenskap som 
kan sammankopplas med en plats. I kapitlet 
föreskrivs om behandlingen av lokaliserings-

uppgifter när någon annan än den som lokali-
seras behandlar lokaliseringsuppgifterna. 
Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

160 §. Behandling och utlämnande av lo-
kaliseringsuppgifter. Lokaliseringsuppgifter 
som kan kopplas till en fysisk person får be-
handlas för tillhandahållande och utnyttjande 
av mervärdestjänster, om den abonnent eller 
användare som uppgifterna gäller har gett sitt 
samtycke till det eller om samtycket entydigt 
framgår av sammanhanget eller om så före-
skrivs i lag. 

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar 18 § 1 mom. (RP 125/2003 rd) i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion, till den del som det är fråga om sam-
tycke som den som tillhandahåller en mer-
värdestjänst på förhand inhämtar hos den 
som ska lokaliseras. Ett teleföretag har där-
emot enligt 17 § 1 mom. i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation fått 
behandla lokaliseringsuppgifter, om inte 
abonnenten har förbjudit detta. Avsikten med 
abonnentens vetorätt var på den tiden då la-
gen stiftades bl.a. att beakta att en person 
med ett enda meddelande skulle kunna för-
hindra all slags behandling av lokaliserings-
uppgifter om sitt abonnemang. Å andra sidan 
framgår det av regeringens proposition att 
man då var rädd för att det skulle bli svårt för 
teleföretagen att i enskilda situationer kon-
trollera om samtycke inhämtats hos de egent-
liga lokaliseringsobjekten. Numera är lokali-
seringstjänsterna till största del sådana att de 
uttryckligen administreras med hjälp av an-
vändarens terminalutrustning. Avsikten med 
ändringen är att över huvud taget understryka 
vars och ens rätt till sina egna uppgifter och 
att betona vikten av samtycke. Frågan om 
samtycke kan tas upp också i avtalsvillkoren, 
under förutsättning att abonnenten och an-
vändaren på förhand har fått tillräcklig in-
formation om användningen av lokalise-
ringsuppgifterna. 

Att lokaliseringsuppgifterna ska kunna 
kopplas till en fysisk person innebär att in-
formationen de facto när en tjänst tillhanda-
hålls kan kopplas till en person eller att den i 
efterhand utan svårighet kan kopplas till en 
person. Lokaliseringsuppgifter kan dock ock-
så utan samtycke behandlas t.ex. i syfte att 
anonymisera dem. 
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Den föreslagna paragrafens nya 2 mom. är 
närmast en informativ bestämmelse. Syftet 
med den är att konstatera att man med abon-
nentens samtycke inte kan avvika från vad 
som i någon annan lag föreskrivs t.ex. om 
specificering av fakturor. Abonnenten har en-
ligt den föreslagna lagens 144 § rätt att få en 
faktura specificerad på ett visst sätt, men kan 
endast med användarens samtycke få en nog-
grannare specificering. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar 16 § 3 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 
rd). 

Den föreslagna paragrafens 4 mom. mot-
svarar 16 § 2 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 
rd). 

Den föreslagna paragrafens 5 mom. mot-
svarar 5 § 2 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 
rd).  

161 §. Informationsskyldighet. Lagförsla-
gets 15 § motsvarar 18 § 3 mom. i lagen da-
taskydd vid elektronisk kommunikation (RP 
125/2003 rd). 

162 §. Abonnenters och användares rättig-
heter. Den föreslagna paragrafens 1 mom. 
motsvarar 17 § 1 mom. och 18 § 2 mom. i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd). 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar 37 § i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation (RP 125/2003 rd). 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar 16 § 4 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 
rd). 
 
AVDELNING VII Särskilda be-

stämmelser om elektroniska 
tjänster 

21 kap.  Domännamn 

163 §. Tillämpningsområde. Det föreslås 
att bestämmelserna i detta kapitel ska tilläm-
pas på domännamn under den nationella 
toppdomänen för Finland och på domännamn 
under toppdomänen för landskapet Åland 
samt dessutom på domännamnsverksamhet 
och registreringstjänster som avses i 164 §.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska vad som i detta kapitel föreskrivs om det 
domännamnsregister som förvaltas av Kom-
munikationsverket tillämpas också på det re-
gister över domännamn under toppdomänen 
ax som förvaltas av Ålands landskapsreger-
ing. I enlighet med nuvarande praxis ska 
överföring av befogenhet mellan riket och 
landskapet Åland när det gäller administre-
ring av toppdomänen ax regleras genom en 
särskild avtalsförordning. 

Det föreslagna tillämpningsområdet mot-
svarar det tillämpningsområde som fastställs 
i den gällande lagen om domännamn. Utan-
för tillämpningsområdet faller alla andra 
toppdomäner och domännamnsverksamhet 
som hänför sig till dem. 

164 §. Kommunikationsverkets domän-
namnsverksamhet och förmedling av domän-
namn. I den föreslagna paragrafens 1 mom. 
föreskrivs på motsvarande sätt som enligt 
den nuvarande regleringen att Kommunika-
tionsverket ska förvalta ett register över do-
männamn under toppdomänen fi. Finland an-
vänder ett fi-domännamn som överensstäm-
mer med standarden ISO-3166. Med domän-
namnsregister avses i kapitlet en uppdaterad 
databas som upprätthålls av Kommunika-
tionsverket och i vilken registrarerna regi-
strerar fi-domännamn. Enligt momentet av-
ses i lagen med toppdomänen fi en av Kom-
munikationsverket förvaltad databas med 
teknisk information om domännamn för styr-
ning av internettrafiken.  

I 2 mom. definieras begreppet registrar. 
Med registrar avses en juridisk person, en en-
skild näringsidkare, ett annat företag eller en 
annan fysisk person som enligt 165 § har 
lämnat in en anmälan om registrarverksam-
het. Enligt förslaget begränsas inte den krets 
som har rätt att göra anmälan. Enligt momen-
tet får dessutom endast en registrar som har 
gjort en anmälan om registrarverksamhet 
göra registreringar i domännamnsregistret. 
Syftet med förslaget är att göra det möjligt 
för Kommunikationsverket att utöva tillsyn 
över registrarernas verksamhet. Kommunika-
tionsverket ges rätt att avgiftsfritt göra såda-
na andra anteckningar i domännamnsregistret 
som behövs för domännamnsförvaltningen 
och för att genomföra bestämmelserna i den-
na lag. 
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I 3 mom. definieras begreppet domän-
namnsanvändare. För användare med rätt att 
använda fi-domännamn eller ax-domännamn 
föreslås inga extra krav som skulle skilja sig 
från tidigare lagstiftning. Enligt den gällande 
domännamnslagen kan domännamn beviljas 
en i Finland registrerad juridisk person, en 
privat näringsidkare, ett finländskt offentligt 
samfund, en främmande stats beskickning el-
ler en person som fyllt 15 år, har hemkom-
mun i Finland och en finländsk personbe-
teckning. Motsvarande bestämmelser har ut-
färdats för landskapet Åland. Ett utländskt 
samfund eller en utländsk näringsidkare har 
kunnat få ett finländskt domännamn om de 
har registrerat en finländsk filial i handelsre-
gistret. Begränsningen har ansetts vara oän-
damålsenlig, eftersom det inte finns någon 
teknisk eller operativ grund för avgränsning-
en. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
gängse praxis i många andra länder och det 
förfarande som de tillämpar på den nationella 
toppdomänen. 

165 §. Registrarens anmälningsskyldighet. 
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska en registrar göra en anmälan till den 
myndighet som förvaltar domännamnsre-
gistret innan den inleder sin verksamhet. I 
praktiken betyder detta Kommunikationsver-
ket för toppdomänen fi och Ålands land-
skapsregering för toppdomänen ax. Anmälan 
ska innehålla registrarens identifieringsupp-
gifter och kontaktuppgifter, såsom företags- 
eller organisationsnummer, firma, postadress, 
telefonnummer, kontaktperson och om den e-
postadress som ska användas också som pro-
cessadress för hörande och delgivning. Obli-
gatoriska kontaktuppgifter för en fysisk per-
son som verkar som registrar är för- och till-
namn, personbeteckning, postadress, telefon-
nummer och den e-postadress som ska an-
vändas som processadress. I lagförslagets 
312 § föreskrivs närmare om processadres-
sen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om uppdatering av registrarers identi-
fieringsuppgifter och kontaktuppgifter. Upp-
gifterna om registrarerna ska hållas uppdate-
rade och registrarerna ska utan dröjsmål upp-
daterade den databas som Kommunikations-
verket förvaltar om det sker ändringar i dessa 
uppgifter. I det föreslagna 2 mom. föreskrivs 

dessutom om registrarernas skyldighet att in-
formera Kommunikationsverket och de do-
männamnsanvändare som utgör kunder om 
domännamnsverksamheten eller förmedling-
en av domännamn läggs ned eller avbryts. 
Kommunikationsverket och kunderna ska in-
formeras minst två veckor innan verksamhe-
ten avslutas. Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa domännamnsanvändarens tillgång 
till ett fungerande domännamn och att säker-
ställa att användaren hinner byta serveropera-
tör innan registrarens verksamhet upphör. 
Om registrarens verksamhet upphör på grund 
av att Kommunikationsverket med stöd av 
171 § 2 mom. har beslutat förbjuda den, ska 
registraren omedelbart informera sina kunder 
om saken. Kunderna måste i en sådan situa-
tion hitta en ny registrar och kravet att regist-
raren ska informera om saken är sålunda ett 
viktigt minimikrav från domännamnsanvän-
darens synpunkt.  

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
får Kommunikationsverket meddela närmare 
föreskrifter om anmälningsförfarandet om 
innehållet i anmälan samt om hur anmälan 
ska göras i tekniskt hänseende.  

166 §. Domännamnets form och innehåll. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar till in-
nehållet den gällande domännamnslagens 
4 §, med undantag för vissa begränsningar 
som gäller domännamnets innehåll (RP 
96/2002 rd och RP 25/2004 rd). 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs om ett domännamns tekniska utform-
ning. Av administrativa skäl ska ett domän-
namn bestå av minst två tecken. Orsaken till 
detta är de på den internationella standarden 
ISO-3166 baserade regionala och nationella 
toppdomänerna som består av två bokstäver. 
Internationella standardtecken är för närva-
rande bokstäverna a–z och siffrorna 0–9 samt 
bindestreck. Enligt internationella tekniska 
standarder (RFC 1034) begränsas antalet 
tecken så att ett domännamn kan bestå av 
högst 63 tecken.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om domännamns innehåll. Med avvi-
kelse från den gällande domännamnslagen 
föreslås inte att fysiska personers namn ska 
skyddas. Också vissa andra begränsningar 
ska enligt förslaget slopas som onödiga eller 
föråldrade. Det föreslås att de registrerings-
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begränsningar i domännamnslagens 4 § slo-
pas som gäller en fysisk persons namn och 
dessutom de begränsningar som avser före-
tagsform, stiftelseform eller samfundsform 
eller motsvarande förkortningar, eller ordet 
varumärke. Vidare föreslås att de registre-
ringsbegränsningar slopas som gäller sådana 
särskilda uttryck som avses i domän-
namnslagens 4 § 4 mom. Kommunikations-
verket är inte rätt myndighet att bedöma om 
ett domännamn innehåller kränkande uttryck. 
En kränkning kan bestå t.ex. i att något av 
strafflagens rekvisit uppfylls, exempelvis 
rekvisitet för ärekränkning. Dessutom före-
slås att den föråldrade begränsningen i do-
männamnslagens 4 § 2 mom. 3 punkt slopas. 
Enligt denna punkt får ett domännamn inte 
bestå enbart av en toppdomän, vare sig den 
är generisk eller en landskod, dvs. enbart av 
fi eller ax. ICANN utökar antalet generiska 
toppdomäner och i det första skedet har det 
inkommit närmare 2 000 ansökningar om 
koder. Bland annat har Helsingfors stad har 
ansökt om toppdomänen helsinki. Om den 
godkänns som toppdomän kommer Helsing-
fors universitets domännamn helsinki.fi inte 
längre att vara förenligt med gällande lag-
stiftning. 

I lagförslagets 169 § 3 mom. föreskrivs om 
rättsmedlen vid sådana kränkningar som av-
ses i den föreslagna paragrafens 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 1 
punkt får ett domännamn vid registrerings-
tidpunkten inte motsvara någon annans 
skyddade namn eller märke, om inte domän-
namnsanvändaren kan ge en godtagbar grund 
för registreringen av domännamnet. Syftet 
med bestämmelsen är att förhindra kränk-
ningar av skyddade namn och märken och 
därför ska domännamnsanvändaren aktivt ut-
reda att det domännamn som ansökan gäller 
inte kränker någon annans skyddade rättighe-
ter, exempelvis någon annans registrerade 
firma eller varumärke. Vid tvister ska Kom-
munikationsverket i enlighet med nuvarande 
praxis höra domännamnsanvändaren om 
denne eventuellt vid tidpunkten för registre-
ringen av domännamnet hade en godtagbar 
grund för registreringen. Som en godtagbar 
grund har det i rättspraxis ansetts t.ex. att in-
nehavaren av domännamnet vid tidpunkten 
för ansökan hade ett registrerat namn eller 

märke som innehöll det namn som registre-
rats som domännamn. Det är möjligt att in-
nehavaren av ett skyddat namn eller märke 
hävdar sina rättigheter först flera år efter re-
gistreringen av domännamnet. Den kränkan-
de registreringen bedöms då i princip enligt 
den situation som rådde vid registreringstid-
punkten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 2 
punkt får ett domännamn vid registrerings-
tidpunkten inte likna någon annans skyddade 
namn eller märke, om domännamnet registre-
ras i uppenbart vinnings- eller skadesyfte. Ef-
ter att lagen om domännamn stiftats har man 
fritt kunnat välja domännamn, vilket innebär 
att det varit möjligt att registrera också do-
männamn som påminner om någon annans 
skyddade namn eller märke. Sådana domän-
namn kan härledas från ett existerande namn 
eller märke t.ex. genom stilisering av skriv-
sättet. Kommunikationsverket har i enlighet 
med förarbetena (RP 96/2002 rd) till den gäl-
lande lagen om domännamn ansett att ett 
domännamn har skaffats i vinningssyfte om 
avsikten med registreringen varit att dra nytta 
av det anseende eller den igenkännbarhet 
som är förknippad men en annans skyddade 
namn eller märke. Att det varit fråga om ett 
skadesyfte kan framgå t.ex. av att någon 
skaffat ett domännamn som är ägnat att ska-
da en annans affärsverksamhet. Det kan vara 
fråga om ett skadesyfte också när motivet för 
att registrera domännamnet endast är att 
hindra rättsinnehavaren att själv få domän-
namnet.  

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
får Kommunikationsverket meddela närmare 
föreskrifter om de konfigurationer som är 
nödvändiga för att domännamnet ska fungera 
och om domännamnets form, antal tecken 
och tillåtna tecken. Det är fråga om detalje-
rade tekniska normer som i framtiden kan 
ändras. 

167 §. Anteckning av uppgifter i domän-
namnsregistret och offentliggörande av upp-
gifter. I den föreslagna paragrafens 1 mom. 
föreskrivs att ett domännamn ska registreras 
på domännamnets användare. En kunds do-
männamn får t.ex. inte registreras på en re-
gistrar. När Kommunikationsverket utreder 
oklarheter eller tvister som hänför sig till 
denna lag ska den bedöma domännamnsan-
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vändarens rättigheter i förhållande till andras. 
Med avseende på den faktiska domännamns-
användarens rättigheter är det sålunda viktigt 
att användarregistreringen har gjorts på ett 
sanningsenligt sätt. Förslaget ändrar dock 
inte utländska domännamnsinnehavares 
ställning jämfört med nuvarande praxis. La-
gen hindrar t.ex. inte ett finländskt varumär-
kesombud från att registrera ett domännamn i 
sitt eget namn för sin huvudmans räkning. En 
utländsk varumärkesinnehavares märke kan 
skyddas genom att det registreras på ett i Fin-
land registrerat dotterbolag eller någon annan 
avtalspart. 

I den föreslagna lagens 1 mom. föreskrivs 
dessutom att registraren i domännamnsre-
gistret ska anteckna korrekta och uppdatera-
de uppgifter om användaren. Uppgifter som 
ska antecknas i domännamnsregistret om en 
fysisk person är sålunda användarens namn, 
personbeteckning, postadress, telefonnum-
mer och e-postadress. I fråga om juridiska 
personer ska i domännamnsregistret anteck-
nas användarens firma, FO-nummer, före-
ningsregisternummer eller någon annan mot-
svarande beteckning, postadress, telefon-
nummer, kontaktperson och e-postadress. 
Den i domännamnsregistret registrerade an-
vändarens e-postadress används som pro-
cessadress i samband med hörande och del-
givning. I lagförslagets 312 § föreskrivs 
närmare om processadress. Registraren an-
svarar för att de uppgifter som anmäls är kor-
rekta och för att uppgifterna hålls uppdatera-
de. Om registrarens försummelser leder till 
att domännamnsanvändaren orsakas skador 
kan användaren yrka på skadestånd via dom-
stol.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om offentliggörande av uppgifter om 
domännamnsanvändare. Kommunikations-
verket får på sina webbsidor offentliggöra 
uppgifter ur domännamnsregistret. En fysisk 
person kan förbjuda Kommunikationsverket 
att offentliggöra andra kontaktuppgifter än 
domännamnet och sitt eget namn. I fråga om 
det föreslagna kapitlet ska i övrigt tillämpas 
personuppgiftslagen (523/1999) och 16 § i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). Vid behandling av per-
sonbeteckningar ska personuppgiftslagens 
13 § tillämpas.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om domännamns giltighetstid. Ett do-
männamn som registrerats i domännamnsre-
gistret gäller i högst fem år. Registraren och 
domännamnsanvändaren kan sinsemellan av-
tala om att registraren automatiskt ska förnya 
domännamnet.  

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs om Kommunikationsverkets rätt att ut-
färda närmare föreskrifter om hur registre-
ringen tekniskt ska genomföras och om de 
uppgifter som ska lämnas i samband med re-
gistreringen. 

168 §. Överföring av domännamn och byte 
av registrar. I den föreslagna paragrafens 1 
mom. föreskrivs om överföring av domän-
namn. En domännamnsanvändare som så 
önskar kan överföra sitt gällande domän-
namn till en annan användare. Mottagaren 
har i princip rätt att lita på att det finns en 
laglig grund för överföringen. Registraren 
verkställer överföringen i tekniskt hänseende 
och är skyldig att göra detta inom en skälig 
tid efter att ha tagit emot användarens begä-
ran. När det gäller bedömningen av vad som 
avses med skälig tid kan man beakta t.ex. att 
registrarerna enligt 165 § 2 mom. är skyldiga 
att informera kunderna om avslutande av 
verksamheten minst två veckor på förhand. 
Om en registrar inte har överfört domännam-
net inom en rimlig tid kan Kommunikations-
verket göra överföringen. Ett domännamn 
kan likväl inte överföras om ett ärende som 
gäller avregistrering av domännamnet är an-
hängigt vid Kommunikationsverket. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om Kommunikationsverkets skyldig-
het att korrigera en överföring som inte har 
gjorts i god tro. Kommunikationsverket kan 
återföra domännamnet till dess ursprungliga 
användare om domännamnet har överförts 
till någon annan utan användarens samtycke 
och denne begär att registreringen ska korri-
geras samt om mottagaren av överföringen 
inte inom utsatt tid anför en godtagbar grund 
för överföringen. Den föreslagna bestämmel-
sen skyddar domännamnsanvändaren mot 
överföringar som uppsåtligen eller av vårds-
löshet är felaktiga. För att ett domännamn 
ska återföras krävs det starka bevis för att det 
har överförts utan den ursprungliga använda-
rens samtycke. 
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I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs det om byte av registrar. En domän-
namnsanvändare kan fritt byta registrar när 
som helst. Det krävs inga särskilda skäl för 
byte av registrar. Efter att domännamnsan-
vändaren har underrättat sin registrar om sin 
vilja att byta registrar ska registraren inom en 
rimlig tid vidta de åtgärder som krävs för by-
tet och främja bytet. Om ett domännamn inte 
överförs inom rimlig tid får Kommunika-
tionsverket göra överföringen. Momentet re-
glerar inte domännamnsanvändarens och re-
gistrarens avtalsförhållande, utan de avtals- 
eller konsumenträttsliga frågor som sam-
manhänger med överföringen avgörs med 
stöd av annan lagstiftning. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs om Kommunikationsverkets rätt att ut-
färda föreskrifter om det tekniska genomfö-
randet och om tidsfristerna för överföring av 
domännamn och för byte av registrar. 

169 §. Avregistrering av domännamn. Den 
föreslagna paragrafens 1 mom. motsvarar 
12 § 1 mom. 1 punkten i den gällande lagen 
om domännamn. I bestämmelsen fastställs att 
Kommunikationsverket har rätt att avregi-
strera ett domännamn och avlägsna det ur fi-
roten om de uppgifter som avses i 167 § 1 
mom. är bristfälliga eller felaktiga. Om 
Kommunikationsverket konstaterar brister el-
ler fel i uppgifterna ska det uppmana regist-
raren att inom utsatt tid korrigera uppgifter-
na. Om registraren inte följer uppmaningen 
kan Kommunikationsverket avlägsna do-
männamnet ur registret och fi-roten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan Kommunikationsverket avregistrera ett 
domännamn och avlägsna det ur fi-roten utan 
att höra användaren om domännamnets gil-
tighetstid har löpt ut. Registraren är enligt 
170 § 1 mom. 4 punkten skyldig att i tillräck-
lig omfattning och effektivt informera en 
domännamnsanvändare om att domännam-
nets giltighetstid löper ut. Domännamnsan-
vändaren har redan i det sammanhanget möj-
lighet att om den så önskar vidta åtgärder för 
att förnya registreringen. Det bör också ob-
serveras att förfarandet att höra parter i en-
lighet med förvaltningslagens (434/2003) 
34 § inte heller lämpar sig för en sådan au-
tomatiserad teknisk massåtgärd. Enligt för-
slaget avregistreras ett domännamn och blir i 

enlighet med paragrafens 5 mom. efter en 
månads karenstid ledigt och allmänt tillgäng-
ligt för nyregistrering.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om Kommunikationsverkets rätt att på 
begäran avregistrera ett domännamn som har 
registrerats i strid med lagens bestämmelser, 
eller registrera domännamnet på innehavaren 
av rättigheten. Enligt förarbetena till den gäl-
lande lagen om domännamn har det för avre-
gistrering av domännamn krävts starka bevis 
för att det skett en rättskränkning. Avsikten 
med lagändringen är inte att avvika från den 
beslutspraxis som Kommunikationsverket 
hittills tillämpat. I bestämmelsen hänvisas till 
en rättsinnehavare som avses i 166 § 2 mom., 
dvs. till innehavaren av ett namn eller märke 
som är skyddat enligt lag. Kommunikations-
verket ska på krav som gäller ett sådant namn 
eller märke som avses i 166 § 2 mom. 1 
punkten utöver efterhandsövervakning till-
lämpa tidsprioritetsprincipen. Den föreslagna 
bestämmelsen innebär inte en ändring av 
Kommunikationsverkets nuvarande förfa-
ringssätt, dvs. att Kommunikationsverket ef-
ter att ett motiverat krav framförts hör par-
terna och utreder de rättsliga grunderna för 
begäran. Enligt tidsprioritetsregeln börjar ka-
renstiden för registrerade namn och märken 
då registreringsansökan har blivit anhängig 
hos patent- och registerstyrelsen eller hos 
Byrån för harmonisering inom den inre 
marknaden, förutsatt att ansökan inte senare 
ändras. Ett vedertaget namn eller märke får 
skydd från och med att det blivit vedertaget. 
En anhängig varumärkesansökan är, om be-
svärstiden ännu inte har gått ut, inte en grund 
för avregistrering av ett domännamn. Tids-
prioriteten avgör ärendet till förmån för den 
som först lämnat in sin ansökan också när det 
gäller t.ex. situationer där både domän-
namnsanvändaren och den som framfört be-
gäran om avregistrering skulle ha ett registre-
rat varumärke i en annan varumärkesklass. 
När det är fråga om ett offentligt samfunds 
rätt till namn kan domännamnet avregistreras 
först efter att respektive lag, förordning eller 
beslut har godkänts. Ett offentligt samfunds 
namn får emellertid tidsprioritetsskydd från 
det att det offentliga samfundet kan visa att 
namnet har kommit till offentlig kännedom. 
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Kommunikationsverket får avregistrera ett 
domännamn ur domännamnsregistret och fi-
roten eller registrera det på rättsinnehavaren, 
om det enligt 166 § 2 mom. 2 punkten liknar 
någon annans skyddade namn eller märke 
och om domännamnet har registrerats i up-
penbart vinnings- eller skadesyfte. Att det 
finns möjlighet till sammanblandning är inte 
i sig en grund för avregistrering av ett do-
männamn, eftersom den risken samman-
hänger med alla namn, märken och domän-
namn som påminner om varandra. En grund 
för avregistrering kan inte heller vara att in-
nehavaren av ett namn eller märke åsamkas 
olägenhet av att domännamnet används eller 
att innehavaren av domännamnet drar nytta 
av dess användning, om inte domännamns-
användaren har haft för avsikt att skada inne-
havaren av namnet eller märket eller att 
orättmätigt dra nytta av innehavarens namn 
eller märke. Frågan om det föreligger ett up-
penbart vinnings- eller skadesyfte ska bedö-
mas från fall till fall. Kommunikationsverket 
kan vid behov höra parterna flera gånger och 
den som framställer krav ska dessutom kunna 
motivera sitt krav tillräckligt väl. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före-
skrivs om s.k. typosquatting som är ett inter-
nationellt fenomen. Därmed avses att förtjäna 
pengar genom att utnyttja domännamn som 
uppenbarligen är felskrivna former av ett 
visst skyddat namn eller märke. Exempelvis 
ett domännamn som innehåller ett skrivfel 
kan användas för att utnyttja sådana allmänna 
skrivfel som sker vid sökning av en viss va-
rumärkeshavares webbsida. På detta sätt kan 
man förmå internetanvändare att öppna en 
annan webbsida än de avsett. Avsikten med 
den föreslagna bestämmelsen är att det ska 
vara möjligt att snabbt och effektivt ingripa i 
fenomenet i fråga. Liksom när det är fråga 
om andra tvister som har att göra med do-
männamn är rättsinnehavarens initiativ en 
förutsättning, men den omständigheten att 
förfarandet inte kräver att användaren hörs 
innebär att snabba åtgärder kan vidtas. 
Kommunikationsverket får enligt förslaget 
avregistrera ett domännamn utan att höra an-
vändaren endast då det är uppenbart att det 
inte finns någon godtagbar grund för att skaf-
fa ett visst domännamn. En förutsättning för 
att ett domännamn ska kunna avregistreras 

utan att användaren hörs är att Kommunika-
tionsverket i det enskilda fallet gör ett om-
sorgsfullt övervägande. Avregistreringen ska 
emellertid vara en åtgärd som tar högst ett år 
i anspråk och under den tiden ska rättsinne-
havaren ha möjlighet att vidta rättsliga åtgär-
der. Under denna tid fungerar domännamnet 
inte.  

I den föreslagna paragrafens 5 mom. kon-
stateras det att ett domännamn som har avre-
gistrerats blir ledigt och allmänt tillgängligt 
för nyregistrering efter en karenstid på en 
månad efter avregistreringen. Det månadsbe-
grepp som används i lagförslaget avser, på 
grund av att det elektroniska domännamnssy-
stemet fungerar dygnet runt, inte månadsbe-
greppet enligt lagen om beräknande av laga 
tid (150/1930). Domännamnssystemets funk-
tion baserar sig på att domännamnen är i 
kraft från och med det datum och det klock-
slag som de registreras, vilket innebär att 
också karenstiden på en månad börjar löpa 
exakt i registreringsögonblicket, beroende på 
de elektroniska datasystemens egenskaper. 
Den föreslagna regleringen motsvarar den 
gällande lagen om domännamn och dess syf-
te är att en gammal registrering fortfarande 
kan förnyas under karenstiden, om domän-
namnet av ouppmärksamhet inte har förnyats 
under dess giltighetstid. 

170 §. Registrarens övriga skyldigheter. I 
den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs om registrarernas övriga skyldigheter. 
Genom bestämmelsen understryks registra-
rernas ansvar och skyldigheter eftersom i 
normala situationer alla åtgärder som avser 
domännamn, till åtskillnad från den gällande 
lagen om domännamn, ska utföras av en re-
gistrar. Avsikten med den föreslagna para-
grafen är att värna om domännamnsanvän-
darnas rättigheter samt att se till att domän-
namnen blir korrekt registrerade och uppda-
terade i det domännamnsregister som admi-
nistreras av Kommunikationsverket. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 1 
punkt föreskrivs om registrarernas informa-
tions- och rådgivningsskyldighet. En regist-
rar ska ge sina kunder och aktörer som vill 
registrera domännamn den information om 
förutsättningarna för registrering av domän-
namn som avses i 166 § i en lättillgänglig 
och utförlig form innan domännamnet regi-
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streras. Det är här endast fråga om informa-
tionsskyldighet. Det slutliga ansvaret för att 
ett domännamn är lagligt kommer fortfaran-
de att finnas hos domännamnsanvändaren. 
Informationen bör vara tillgänglig på ett så-
dant sätt att domännamnsanvändarna och 
framtida användare kan förvissa sig om de 
krav som gäller domännamnens utformning 
och innehåll innan domännamnet registreras. 
I synnerhet när det gäller skyddade namn och 
märken bör kunderna känna till förutsätt-
ningarna innan domännamnen registreras. 
Syftet med bestämmelsen är att felaktiga och 
lagstridiga domännamnsregistreringar ska 
kunna undvikas, eftersom man i annat fall 
alltid i efterhand måste avregistrera dem. Re-
gistraren måste för egen del aktivt se till att 
domännamnsregistreringar är förenliga med 
lagen. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 2 
punkt ska en registrar uppdatera uppgifterna i 
domännamnsregistret. Registraren ska sålun-
da uppdatera registret med de ändringar i 
kontaktuppgifterna som kommit till dess 
kännedom. Kommunikationsverket tar också 
vid behov kontakt med domännamnsanvän-
darna t.ex. i samband med begäranden om ut-
redningar och i samband med meddelanden. 
Registraren är enligt förslaget ansvarig för att 
användarna får uppdaterad information och 
Kommunikationsverket har sålunda faktiska 
möjligheter att hålla kontakt också med do-
männamnsanvändarna. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 3 
punkt föreskrivs hur anteckningar i domän-
namnsregistret ska göras i tekniskt hänseen-
de. Registraren ska ha tekniska förutsättning-
ar att göra anteckningar i registret och att 
vidta andra åtgärder. Med tanke på den prak-
tiska verksamheten har de tekniska förutsätt-
ningarna en avgörande betydelse, eftersom 
registraren på domännamnsanvändarens väg-
nar kan vidta alla åtgärder som gäller do-
männamnet. Kommunikationsverket be-
stämmer hur anteckningar i domännamnsre-
gistret ska göras i tekniskt hänseende.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 4 
punkt föreskrivs om registrarens skyldighet 
att informera en domännamnsanvändare om 
att domännamnets giltighetstid löper ut. Re-
gistraren är sålunda skyldig att i god tid in-
nan giltighetstiden löper ut informera do-

männamnsanvändaren samt ge denna en ut-
redning om hur domännamnet kan förnyas 
och om konsekvenserna av att det inte förny-
as. I lagförslagets 169 § 2 mom. föreskrivs 
om avregistrering av ett domännamn efter att 
dess giltighetstid har löpt ut. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 5 
punkt föreskrivs om domännamnsanvända-
rens möjlighet att avregistrera ett domän-
namn innan dess giltighetstid löper ut. Do-
männamnsanvändaren har enligt förslaget 
möjlighet att be registraren avregistrera ett 
domännamn ur registret och fi-roten. Regist-
raren ansvarar för att ett domännamn avregi-
streras endast på användarens begäran och att 
ingen utomstående aktör uppsåtligen eller av 
vårdslöshet ber att domännamnet ska avregi-
streras. 

Registraren ska också sörja för att ingen 
annan än användaren eller dennes befullmäk-
tigade ombud kan avregistrera domännam-
net. Om ett domännamn avregistreras på fel-
aktiga grunder kan detta få betydande eko-
nomiska konsekvenser. Den skyldiges förfa-
rande kan leda till åtal i tingsrätten. I den fö-
reslagna bestämmelsen regleras inte avtals-
förhållandet mellan domännamnsanvändaren 
och registraren, utan de avtals- eller konsu-
menträttsliga frågor som avregistreringen ger 
upphov till avgörs med stöd av annan lag-
stiftning.  

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 6 
punkt föreskrivs om registrarens skyldighet 
att sörja för informationssäkerheten i sin 
verksamhet. Registraren ska fastställa detal-
jerade och tillräckliga anvisningar med tanke 
på hot mot informationssäkerheten. Registra-
ren ska förvissa sig om att händelser som är 
relevanta för informationssäkerheten noteras. 
Dessutom ska registraren ingripa när det 
konstateras problem och avvikelser i infor-
mationssäkerhetssituationen. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. 7 
punkt föreskrivs om en ny anmälningsskyl-
dighet för registrarer. Exempelvis i en situa-
tion där någon har gjort intrång i registrarens 
system är det nödvändigt att tillsynsmyndig-
heten utan dröjsmål får veta om det, emedan 
risken är att den som står bakom intrånget 
fritt kan komma åt att ändra uppgifter om 
domännamn som registraren i fråga förvaltar, 
såsom namnservrar. Hotet begränsas till den-
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na registrars kunder men kan emellertid gälla 
en stor kundkrets. 

Enligt 2 mom. meddelar Kommunikations-
verket närmare tekniska föreskrifter om in-
formation som ges till användare av domän-
namn, om informationssäkerheten i registra-
rens verksamhet samt om innehållet i anmä-
lan samt anmälans utformning och hur den 
lämnas in till Kommunikationsverket.  

171 §. Organisering av domännamnsför-
valtningen. I den föreslagna paragrafens 1 
mom. föreskrivs om Kommunikationsverkets 
allmänna uppgifter i samband med domän-
namnsförvaltningen. I förteckningen i para-
grafens 1 mom. sammanställs Kommunika-
tionsverkets centrala administrativa övervak-
ningsrelaterade och tekniska uppgifter, ut-
över de uppgifter som nämnts i lagens övriga 
bestämmelser. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 1 
punkt ska Kommunikationsverket admini-
strera toppdomänen fi. Härmed avses att 
Kommunikationsverket utåt ska svarar för 
förvaltningen och upprätthållandet av do-
männamnet samt representera Finland i in-
ternationella sammanhang och i förhållande 
till ICANN. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 2 
punkt ska Kommunikationsverket bedriva 
och utveckla den domännamnsverksamhet 
som avser fi-domäner. Kommunikationsver-
ket upprätthåller domännamnssystemet, som 
omfattar all information som behövs för 
verksamheten och de register som upprättats 
för informationen. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 3 
punkt ska Kommunikationsverket sörja för 
överföringsförbindelserna och förbindelsetra-
fiken från namnservrarna för fi-roten till in-
ternet. Verket behöver emellertid inte självt 
sköta dessa uppgifter i tekniskt hänseende 
utan det kan också låta en utomstående aktör 
sköta saken. Verket svarar emellertid för att 
fi-roten fungerar. Den som upprätthåller sy-
stemet i tekniskt hänseende ska ha tillgång 
till tillräcklig know how, utrustning och per-
sonal för att kunna sköta verksamheten på ett 
tillfredsställande sätt. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 4 
punkt ska Kommunikationsverket övervaka 
registrarernas verksamhet. Kommunikations-
verket ska övervaka registrarerna huvudsak-

ligen utifrån domännamnsanvändarnas an-
mälningar. Kommunikationsverket ska 
granska domännamnsanvändarnas eventuella 
anmälningar om att registrarer har försummat 
sina skyldigheter med beaktande av de för-
pliktelser som föreskrivs i denna lag. Kom-
munikationsverket har inte befogenhet att 
avgöra avtalstvister mellan domännamnsan-
vändare och registrarer. Kommunikations-
verket ska ta ställning till frågan om en regi-
strars verksamhet uppfyller de förutsättningar 
som föreskrivs i detta kapitel. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 5 
punkt ska Kommunikationsverket sörja för 
informationssäkerheten i den domännamns-
verksamhet som avser fi-domäner genom att 
skydda den mot uppsåtliga störningsfaktorer 
och störningsfaktorer som orsakats av vårds-
löshet. Också i lagförslagets 172 § föreskrivs 
om säkerställande av domännamns informa-
tionssäkerhet. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 6 
punkt ska Kommunikationsverket på begäran 
ge intyg och utdrag ur domännamnsregistret.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
kan Kommunikationsverket ge en anmärk-
ning till en registrar som bryter mot denna 
lag eller bestämmelser, föreskrifter och be-
slut som utfärdats med stöd av den. I sam-
band med anmärkningen kan Kommunika-
tionsverket ålägga registraren att inom en 
rimlig tid rätta till felet eller försummelsen. 
Tidsfristens längd kan övervägas utifrån fe-
lets eller försummelsens art eller hur lång tid 
som rimligen behövs för att avhjälpa felet el-
ler försummelsen. Felet eller försummelsen 
kan också vara av en sådan art att Kommuni-
kationsverket kan kräva att felet eller för-
summelsen åtgärdas omedelbart. Om regist-
raren inte inom utsatt tid har rättat felet eller 
försummelsen kan Kommunikationsverket 
för en tid av högst ett år förbjuda registraren 
att registrera domännamn eller göra anteck-
ningar som gäller domännamn i domän-
namnsregistret. Kommunikationsverket verk-
ställer i praktiken förbudet genom att hindra 
att registraren via tekniska gränssnitt kom-
mer åt att göra registreringar eller ändringar i 
domännamnsregistret. Kommunikationsver-
ket är skyldigt att informera registrarens 
kunder om förbudet. 
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172 §. Säkerställande av domännamns in-
formationssäkerhet. Enligt denna paragraf 
har Kommunikationsverket rätt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att upptäcka, för-
hindra och utreda sådana betydande kränk-
ningar av informationssäkerheten som inne-
bär att fi-domännamn utnyttjas samt för att 
inleda förundersökning med anledning av 
kränkningarna. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
har Kommunikationsverket rätt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att trygga informa-
tionssäkerheten i fråga om allmänna kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster 
samt deras användares. Kommunikationsver-
ket ska vidta åtgärder utan att höra domän-
namnsanvändaren i sådana situationer då ett 
domännamn uppenbarligen har registrerats 
enbart i syfte att styra trafik med skadliga 
program eller i syfte att sprida skadliga pro-
gram. Den föreslagna paragrafen ska tilläm-
pas endast i situationer där hotet inte på ett 
ändamålsenligt sätt kan avvärjas med andra 
åtgärder. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om åtgärder som Kommunikations-
verket kan vidta för att sörja för informa-
tionssäkerheten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 1 
punkt kan Kommunikationsverket vidta åt-
gärder för att förhindra eller begränsa den 
trafik som styrs till domännamnet. Det kan 
t.ex. vara fråga om att förhindra trafik till en 
nätadress som distribuerar farliga program, 
vilket innebär att Kommunikationsverket in-
riktar åtgärderna på DNS-data i fi-roten.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 2 
punkt kan Kommunikationsverket vidta åt-
gärder för att dirigera den trafik som styrs till 
domännamnet till en annan webbadress. 
Kommunikationsverket kan i praktiken ge-
nomföra åtgärden t.ex. genom att styra trafi-
ken eller en del av trafiken till en tjänst som 
upprätthålls av någon annan operatör. Det 
kan vara fråga om att styra trafiken till en 
kommandoserver som används för styrning 
av skadliga program till en tjänst som upp-
rätthålls av Kommunikationsverket och som 
kan användas för att identifiera terminalut-
rustningar som infekterats av skadliga pro-
gram. På så sätt kan användarna varnas för 
hot mot informationssäkerheten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 3 
punkt kan också andra, med de ovan nämnda 
åtgärderna jämförbara åtgärder av teknisk na-
tur vidtas i syfte att sörja för informationssä-
kerheten. Det kan t.ex. vara fråga om att änd-
ra ett domännamns data så att skadliga pro-
gram som utnyttjar domännamnet hindras att 
fungera. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ska åtgärder enligt paragrafen utföras om-
sorgsfullt och stå i rätt proportion till den 
kränkning av informationssäkerheten som 
ska avvärjas. När åtgärderna vidtas är det inte 
heller skäl att begränsa yttrandefriheten eller 
skyddet av konfidentiella meddelanden eller 
integritetsskyddet mer än nödvändigt. 
 
22 kap.  Tillhandahållande av informa-

tionssamhällets tjänster 

Detta kapitel är baserat på lagen om till-
handahållande av informationssamhällets 
tjänster. Paragraftexten har genomgående 
ändrats så att i stället för tillhandahållare och 
mottagare av tjänster talas om tillhandahålla-
re och mottagare av informationssamhällets 
tjänster. Eftersom begreppet informations-
samhällets tjänster definieras i avdelning I, 
blir det inte oklart vad som avses med till-
handahållare och mottagare av informations-
samhällets tjänster. Begreppen är i sak de-
samma som i lagen om tillhandahållande av 
informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd). 

173 §. Begränsningar av tillämpningsom-
rådet. Denna paragraf motsvarar 4 § i lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster. Paragrafens hänvisningar till 
olika direktiv har emellertid uppdaterats så 
att de motsvarar gällande EU-lagstiftning 
(RP 194/2001 rd och RP 317/2010 rd samt 
artikel 3.3 i direktivet 2000/31/EG om elek-
tronisk handel). 

174 §. Det samordnade området och frihe-
ten att tillhandahålla tjänster. I den föreslag-
na paragrafens 1 mom. definieras begreppet 
det samordnade området. Denna definition 
motsvarar definitionen i lagen om tillhanda-
hållande av informationssamhällets tjänster 
(RP 194/2001 rd). Den föreslagna paragra-
fens 2–5 mom. motsvarar 5 § i lagen om till-
handahållande av informationssamhällets 
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tjänster (RP 194/2001 rd, GrUU 60/2001 rd 
och EkUB 4/2002 rd samt artikel 3.2 i direk-
tivet om elektronisk handel). Hänvisningarna 
i den föreslagna paragrafens 3 och 4 mom. 
har justerats så att de avser Europeiska 
kommissionen. 

175 §. Iakttagande av finsk lagstiftning. 
Denna paragraf motsvarar 6 § i lagen om in-
formationssamhällets tjänster (RP 194/2001 
rd och artikel 3.1 i direktivet om elektronisk 
handel). 

176 §. Allmän informationsskyldighet. Det 
föreslås att i paragrafens 2 mom. tas in en de-
finition av begreppet reglerad yrkesverksam-
het, som har justerats med en hänvisning till 
direktivet 2005/36/EG om erkännande av yr-
keskvalifikationer. Den föreslagna paragra-
fen motsvarar i sak 7 § i lagen om tillhanda-
hållande av informationssamhällets tjänster 
(RP 194/2001 rd, GrUU 60/2001 rd, EkUB 
4/2002 rd och artikel 5 i direktivet om elek-
tronisk handel. 

177 §. Informationsskyldighet vid beställ-
ning. Denna paragraf motsvarar 8 § i lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster (RP 194/2001 rd samt artiklarna 
10.1, 10.2 och 10.4 i direktivet om elektro-
nisk handel). 

178 §. Tillhandahållande av avtalsvillkor. 
Denna paragraf motsvarar 9 § i lagen om till-
handahållande av informationssamhällets 
tjänster (RP 194/2001 rd och artikel 10.3 i di-
rektivet om elektronisk handel). 

179 §. Beställning och mottagningsbekräf-
telse. Denna paragraf motsvarar 10 § i lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster (RP 194/2001 rd samt artikel 11 
första strecksatsen och artiklarna 11.2 och 
11.3 i direktivet om elektronisk handel). 

180 §. Mottagningstidpunkt. Denna para-
graf motsvarar 11 § i lagen om tillhandahål-
lande av informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd och artikel 11.1 andra strecksat-
sen i direktivet om elektronisk handel). 

181 §. Uppfyllande av formkrav för avtal 
på elektronisk väg. Denna paragraf motsvarar 
12 § i lagen om tillhandahållande av infor-
mationssamhällets tjänster (RP 194/2001 rd, 
GrUU 60/2001 rd och EkUB 4/2002 rd samt 
artikel 9.1 i direktivet om elektronisk han-
del). 

182 §. Ansvarsfrihet vid överföring av in-
formation och vid tillhandahållande av till-
gång till kommunikationsnät. Denna paragraf 
motsvarar 13 § i lagen om tillhandahållande 
av informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd samt artiklarna 12.1 och 12.2 i 
direktivet om elektronisk handel). 

183 §. Ansvarsfrihet vid lagring av infor-
mation i cacheminne. Denna paragraf mot-
svarar 14 § i lagen om tillhandahållande av 
informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd och artikel 13.1 i direktivet om 
elektronisk handel). 

184 §. Ansvarsfrihet vid lagring av infor-
mation. Denna paragraf motsvarar 15 § i la-
gen om tillhandahållande av informations-
samhällets tjänster (RP 194/2001 rd, RP 
34/2004 rd, RP 317/2010 rd, GrUU 60/2001 
rd och EkUB 4/2002 rd samt artiklarna 14.1 
och 14.2 i direktivet om elektronisk handel). 
EU-domstolen har t.ex. i målet C-324/09 
samt i de sammanslagna målen C-236/08–C-
238/08 ansett att undantag från ansvar kunde 
åberopas endast av en näringsidkare vars 
verksamhet är rent teknisk, automatisk och 
passiv, när denne inte har utövat en aktiv roll 
som kan ge honom kännedom om eller kon-
troll över lagrade uppgifter. 

185 §. Förordnande om spärrning av in-
formation. Denna paragraf motsvarar i sak 
16 § i lagen om tillhandahållande av infor-
mationssamhällets tjänster (RP 194/2001 rd, 
RP 286/2010 rd, GrUU 60/2001 rd och 
EkUB 4/2002 rd). 

186 §. Behörig domstol. Denna paragraf 
motsvarar i sak 17 § i lagen om tillhandahål-
lande av informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd). 

187 §. Innehållsproducentens rättssäker-
het. Denna paragraf motsvarar 18 § i lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster (RP 194/2001 rd).  

188 §. Skyldighet för leverantörer av in-
formationssamhällets tjänster att vidta åt-
gärder för genomförande av myndighetsbe-
slut. Denna paragraf motsvarar 19 § i lagen 
om tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster (RP 194/2001 rd samt artiklarna 
12.3, 13.2 och 14.3 i direktivet om elektro-
nisk handel). 

189 §. Spärrning av material som kränker 
upphovsrätten eller närstående rättigheter. 
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Denna paragraf motsvarar 20 § i lagen om 
tillhandahållande av informationssamhällets 
tjänster (RP 194/2001 rd, GrUU 60/2001 rd 
och EkUB 4/2002 rd). 

190 §. Kontaktpunkt för en leverantör av 
informationssamhällets tjänster. Denna para-
graf motsvarar 21 § i lagen om tillhandahål-
lande av informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd). 

191 §. Anmälans form och innehåll. Denna 
paragraf motsvarar 22 § i lagen om tillhan-
dahållande av informationssamhällets tjäns-
ter (RP 194/2001 rd, GrUU 60/2001 rd och 
EkUB 4/2002 rd). 

192 §. Meddelande till innehållsproducen-
ten samt bemötande. Denna paragraf motsva-
rar 23 § i lagen om tillhandahållande av in-
formationssamhällets tjänster (RP 194/2001 
rd). 

193 §. Återställande av material. Denna 
paragraf motsvarar 24 § i lagen om tillhan-
dahållande av informationssamhällets tjäns-
ter (RP 194/2001 rd). 

194 §. Ersättningsskyldighet. Denna para-
graf motsvarar 25 § i lagen om tillhandahål-
lande av informationssamhällets tjänster (RP 
194/2001 rd). 
 
23 kap.  Kontaktinformationstjänster 

I detta kapitel föreskrivs om kontaktinfor-
mationstjänster. I kapitlet samordnas de be-
grepp som avser telefonkatalogstjänster och 
nummerupplysningstjänster i kommunika-
tionsmarknadslagen och i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation. Av-
sikten är att man i fortsättningen som över-
gripande begrepp ska använda termen kon-
taktinformationstjänster. Detta begrepp ska 
täcka de i kommunikationsmarknadslagen 
och i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation använda begreppen telefon-
kataloger, nummerupplysningstjänster, 
nummerupplysning, abonnentkataloger och 
andra abonnentkataloger.  

Avsikten är att samordna den terminologi 
som används om tjänsterna samt att uppdate-
ra föråldrade begrepp. Kontaktinformation 
tillhandahålls numera med många olika tek-
niker och det trycks i allt mindre utsträckning 
fysiska telefonkataloger. Det är därför skäl 
att införa det teknikneutrala begreppet kon-

taktinformationstjänster. Begreppet täcker 
tjänster med vilka kontaktinformation samlas 
in och publiceras oberoende av hur tjänsterna 
genomförs i tekniskt hänseende. Det kan så-
lunda t.ex. vara fråga om telefonitjänster eller 
textmeddelandetjänster eller om tjänster som 
tillhandahålls på internet.  

Kontaktinformationstjänster inbegriper te-
lefonkatalogs- och nummertjänster. Num-
mertjänster motsvarar sådana nummerupp-
lysningstjänster som avses i kommunika-
tionsmarknadslagen samt begreppet num-
merupplysningstjänster som används i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion och som föreslås bli ersatt med det kor-
tare begreppet nummertjänst. Nummertjäns-
ter t.ex. per telefon eller med textmeddelande 
gör det möjligt för personer som abonnerar 
på och använder telefonitjänster att få uppgif-
ter om telefonnummer och adresser. 

Genom telefonkatalogtjänster är det möjligt 
att få elektroniska eller tryckta uppgifter om 
abonnenters och användares telefonnummer 
och adresser. 

195 §. Tillgång till kontaktinformations-
tjänster. I denna paragraf föreskrivs om tele-
företags skyldighet att se till att telefonkata-
logstjänster och nummertjänster tillhanda-
hålls.  

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar 56 § 1 mom. i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 112/2002 rd samt artiklarna 
5.1 b och 25 i direktivet om samhällsomfat-
tande tjänster). 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 57 § 
1 mom. (RP 112/2002 rd samt artiklarna 5.1 
a, 5.2, 5.3 och 25 i direktivet om samhälls-
omfattande tjänster). Bestämmelsen står inte 
i konflikt med artikel 6 eller bilaga C punkt 4 
i auktorisationsdirektivet. 

I momentet har strukits den i kommunika-
tionsmarknadslagens 57 § 1 mom. ingående 
meningen enligt vilken telefonkatalogen kan 
vara i tryckt eller elektronisk form. Syftet 
med bestämmelsen är inte att ändra nuläget 
utan att stryka en onödig hänvisningsbe-
stämmelse. Det är klart att ett teleföretag kan 
tillhandahålla telefonkatalogen i tryckt eller 
elektronisk form.  
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Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 56 § 
3 mom. (RP 112/2002 rd). 

196 §. Utlämnande av kontaktinformation. 
I denna paragraf föreskrivs om utlämnande 
av kontaktinformation till en annan leveran-
tör av kontaktinformationstjänster.  

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar till innehållet kommunikationsmark-
nadslagens 58 § 1 mom. (RP 112/2002 rd 
och artikel 5.3 i direktivet om samhällsom-
fattande tjänster). Enligt den föreslagna para-
grafens 1 mom. ska teleföretag och leveran-
törer av kontaktinformationstjänster när de 
lämnar ut information se till att den som tar 
emot informationen behandlar den överläm-
nade informationen för att leverera kontakt-
informationstjänster. Den som lämnar ut in-
formationen kan t.ex. ingå avtal om utläm-
nandet och kan sålunda förvissa sig både om 
vem informationen lämnas ut till och i vilket 
syfte den ska användas. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. mot-
svarar till innehållet kommunikationsmark-
nadslagens 58 § 2 mom. (RP 112/2002 rd 
och artikel 5.3 i direktivet om samhällsom-
fattande tjänster). 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. mot-
svarar till innehållet 56 § 2 mom. och 57 § 2 
mom. (RP 112/2002 rd och artikel 25.2 i di-
rektivet om samhällsomfattande tjänster). 

I den föreslagna paragrafen har strukits 
kommunikationsmarknadslagens 58 § 3 
mom. som anses vara obehövligt. I lagförsla-
gets 189 § föreskrivs om användarens rätt att 
förbjuda utlämnande av kontaktinformation. 

197 §. Behandling av personuppgifter. I 
denna paragraf föreskrivs om tillhandahål-
lande av kontaktinformationstjänster som av-
ser behandling av personuppgifter. Om detta 
föreskrivs också i personuppgiftslagen 
(523/1999).  

Den föreslagna paragrafen motsvarar till 
innehållet 25 § 1 mom. i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 
125/2003 rd och artikel 12 i direktivet om in-
tegritet och elektronisk kommunikation). 

198 §. Förbud mot att offentliggöra kon-
taktinformation. Enligt den föreslagna para-
grafens 1 mom. ska en fysisk person som är 
användare och abonnent ges möjlighet att 
enkelt och kostnadsfritt helt eller delvis för-

bjuda anteckning och utlämnande av uppgif-
ter om honom eller henne i kontaktinforma-
tionstjänsten. Avsikten med ändringen är att 
säkerställa att fysiska personer som är an-
vändare och abonnenter också i praktiken 
enkelt ska kunna förbjuda utlämnande och 
publicering av information om sig, oberoen-
de av hur tjänsten i praktiken tillhandahålls.  

En leverantör av kontaktinformationstjäns-
ter kan tillhandahålla alternativa sätt att för-
bjuda anteckning och utlämnande av kon-
taktuppgifter. Tjänsteleverantören kan t.ex. 
på företagets internetsidor och i avtalsvillkor 
ge klara anvisningar om hur en fysisk person 
som är användare respektive abonnent kan 
förbjuda publicering och utlämnande av sina 
kontaktuppgifter. Det är väsentligt att de i 
praktiken på ett enkelt sätt kan förbjuda pub-
licering och utlämnande av kontaktuppgifter-
na.  

I det föreslagna momentet har strukits den 
onödiga hänvisningen till personuppgiftsla-
gens 26 §. Avsikten är inte att ändra sakläget 
utan endast att stryka en hänvisningsbe-
stämmelse som är onödig på lagnivå. På till-
handahållande av kontaktinformationstjänster 
tillämpas personuppgiftslagens bestämmel-
ser, om inte något annat föreskrivs i denna 
lag. Detta gäller också rätten till insyn enligt 
personuppgiftslagens 26 §. 

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar i övrigt till innehållet 25 § 4 mom. för-
sta meningen i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (RP 125/2003 rd och 
artikel 12.2 i direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation).  

199 §. Skyldighet att informera om syftet 
med och användningen av kontaktinforma-
tionstjänster. I denna paragraf föreskrivs om 
teleföretags skyldighet att informera om syf-
tet med och användningen av kontaktinfor-
mationstjänster.  

Den föreslagna paragrafens 1 mom. mot-
svarar till innehållet 25 § 3 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
(RP 125/2003 rd och artikel 12.1 i direktivet 
om integritet och elektronisk kommunika-
tion). 

Enligt den föreslagna paragrafens nya 2 
mom. ska teleföretag och leverantörer av 
kontaktinformationstjänster se till att abon-
nenterna lätt har tillgång till tillräckligt detal-
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jerad information om till vilka företag kon-
taktinformation om abonnenterna lämnas ut.  

Genom momentet säkerställs det att abon-
nenterna inte kan ta reda på till vilka företag 
kontaktuppgifter lämnas ut exempelvis ge-
nom avtalsvillkor, uppdaterade webbsidor 
samt på andra ändamålsenliga sätt. Avsikten 
med den föreslagna ändringen är att tillsam-
mans med den ändring som föreslås i 199 § 1 
mom. förbättra abonnenternas möjligheter att 
få information om olika kontaktinformations-
tjänster samt om hur en abonnent kan förbju-
da utlämnande och publicering av sina kon-
taktuppgifter. 

Genom det föreslagna momentet genom-
förs artikel 12.2 i direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation.  
 
24 kap. Elektronisk direktmarknads-

föring och kakor 

Det föreslås att regleringen av elektronisk 
direktmarknadsföring bibehålls oförändrad. 

200 §. Direktmarknadsföring till fysiska 
personer. Denna paragraf motsvarar 26 § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd och artikel 13 i di-
rektivet om integritet och elektronisk kom-
munikation samt artikel 10 i direktivet om 
distansförsäljning av finansiella tjänster). 

201 §. Förbud mot marknadsföring av tele-
fonabonnemang. Denna paragraf motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 65 a § (RP 
144/2011 rd). Bestämmelsen är i kraft till den 
1 juli 2015. 

202 §. Direktmarknadsföring till företag 
och organisationer. Denna paragraf motsva-
rar 27 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003 rd och artikel 
13 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation). 

203 §. Identifiering av direktmarknadsfö-
ring. Denna paragraf motsvarar 28 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 125/2003 rd samt artikel 13 i direk-
tivet om integritet och elektronisk kommuni-
kation). 

204 §. Förhindrande av mottagning av di-
rektmarknadsföring. Denna paragraf motsva-
rar 29 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003 rd och artikel 

13 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation). 

205 §. Registrering på användarens termi-
nalutrustning av information om användning 
av tjänster samt användning av informatio-
nen. Denna paragraf motsvarar 7 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 125/2003 rd, ändrad RP 238/2010 
rd). 
 
AVDELNING VIII Reglering av 

audiovisuella tjänster och ra-
dioverksamhet 

Det föreslås att i lagens definitioner stryks 
oändamålsenliga definitioner som tidigare 
använts i lagen om televisions- och radio-
verksamhet. Bland annat stryks den onödiga 
definitionen av begreppet utövare av televi-
sionsverksamhet. Enligt definitionen av be-
greppet televisionsverksamhet och definitio-
nen av begreppet leverantör av audiovisuella 
innehållstjänster är en tjänsteleverantör den 
som väljer och ordnar innehållet i audiovisu-
ella innehållstjänster. Avsikten är sålunda att 
som utövare av televisionsverksamhet fortfa-
rande ska betraktas den som beslutar om pla-
ceringen av programmen i programtablåerna. 
Dessutom föreslås strykning av definitioner-
na av begreppen kommersiell kommunika-
tion samt reklam. I stället för kommersiell 
kommunikation ska användas det i Finlands 
rättssystem vedertagna begreppet marknads-
föring. Därmed avses kommersiell kommu-
nikation, exempelvis reklam, information på 
varors förpackningar eller i bruksanvisningar 
samt säljfrämjande verksamhet i olika for-
mer. Ändringen av det begrepp som ska an-
vändas ändrar inte det rådande rättsläget. Av-
sikten är att regleringen av audiovisuella in-
nehållstjänster huvudsakligen ska hållas 
oförändrad. 
 
25 kap. Innehållet i televisionssänd-

ningar och beställ-tv 

206 §. Tillämpningsområde och begräns-
ningar av det. Denna paragraf motsvarar till 
sitt sakinnehåll 3 och 4 § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 87/2009 rd). 

207 §. Etablering. Regleringen av audiovi-
suella innehållsleverantörers etablering för-
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enklas. I den föreslagna paragrafens 1 mom. 
1 punkt föreskrivs om huvudregeln, dvs. att 
en verksamhetsutövare anses ha etablerat sig 
i Finland, om verksamhetsutövarens huvud-
kontor finns i Finland och besluten om pro-
gramtablåer eller programkataloger fattas i 
Finland. 

Enligt 1 mom. 2 punkten anses det dessut-
om i vissa andra, i praktiken sällsynta etable-
ringssituationer, att en leverantör av inne-
hållstjänster har etablerat sig i Finland om 
verksamheten har en betydande koppling till 
Finland.  

Enligt det föreslagna 2 mom. ska närmare 
bestämmelser om de omständigheter som ska 
beaktas när det bedöms om verksamheten har 
betydande koppling enligt 1 mom. 2 punkten 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Ge-
nom den föreslagna paragrafen genomförs 
artikel 2 i direktivet om audiovisuella medie-
tjänster. 

208 §. Lokal televisionsverksamhet. Denna 
paragraf motsvarar 18 § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 34/1998 rd 
och 18 i direktivet om audiovisuella medie-
tjänster). 

209 §. Europeiskt programutbud. Denna 
paragraf motsvarar 16 § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 87/2009 rd, 
RP 112/2002 rd och RP 34/1998 rd samt ar-
tikel 16 i direktivet om audiovisuella medie-
tjänster). 

210 §. Oberoende producenters program. 
Denna paragraf motsvarar i sak 17 § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet. Det fö-
reslås emellertid att kvoten för oberoende 
producenters produktioner i enlighet med det 
kommunikationspolitiska programmet för 
elektroniska medier ska höjas till 19 procent. 
I den föreslagna paragrafens 2 mom. har det 
tagits in en definition av begreppet oberoen-
de producent (RP 241/2001 rd och RP 
34/1998 rd samt artikel 17 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster). 

211 §. Syn- och hörselskadades tillgång till 
programutbud. Denna paragraf motsvarar 
huvudsakligen 19 a § i lagen om televisions- 
och radioverksamhet. Enligt det gällande 
19 a § 2 mom. behöver ljud- och textnings-
tjänst inte införas i musikföreställningar och 
sport- och barnprogram. Enligt en utredning 
som kommunikationsministeriet gjorde 2012 

(LVM julkaisuja 19/2012) finns det ett klart 
behov av textningstjänster, i synnerhet i 
barnprogram. Textning av programmen hjäl-
per inte bara barn utan framför allt hörsel-
skadade, både barn och vuxna, samt exem-
pelvis invandrarbarn. Enligt utredningen le-
der kravet på textning av barnprogram inte 
till någon väsentlig ökning av de kommersi-
ella aktörernas totalkostnader. Enligt den fö-
reslagna paragrafens 2 mom. behöver sålun-
da ljud- och textningstjänst inte införas i mu-
sikföreställningar och sportprogram (RP 
13/2010 rd och TrUB 8/2010 rd samt artikel 
7 i direktivet om audiovisuella medietjäns-
ter). 

212 §. Utövande av ensamrätt. Denna pa-
ragraf motsvarar 20 § i lagen om televisions- 
och radioverksamhet (RP 112/2002 rd, RP 
241/2001 rd och RP 34/1998 rd samt artikel 
14 i direktivet om audiovisuella medietjäns-
ter). 

213 §. Förfarande för utövande av ensam-
rätt. Denna paragraf motsvarar 20 a § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet (RP 
112/2002 rd och artikel 14 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster). 
 
2 kap. Marknadsföring 

214 §. Allmänna principer. Denna paragraf 
motsvarar 21 § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet. Paragrafens 3 mom. mot-
svarar 22 § 1 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet. Paragrafens 4 och 5 
mom. motsvarar 25 § i lagen om televisions- 
och radioverksamhet (RP 87/2009 rd och ar-
tikel 19 i direktivet om audiovisuella medie-
tjänster). 

Med radioprogram avses i detta kapitel ny-
hetssändningar, diskussionsprogram, musik-
program och andra program som uteslutande 
består av ljud och sänds i radio. Radiopro-
grammets längd kan variera avsevärt. En ny-
hetssändning kan vara antingen helt kort eller 
flera timmar lång. Denna definition motsva-
rar definitionen i 2 § 7 punkten i lagen om te-
levisions- och radioverksamhet (RP 87/2009 
rd). 

215 §. Placering av reklaminslag och tele-
shopping. Denna paragraf motsvarar 22 § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet, 
med undantag av 1 mom. som har tagits in i 
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den föregående paragrafen (RP 87/2009 rd 
och artikel 19 i direktivet om audiovisuella 
medietjänster). 

216 §. Avbrytande av vissa audiovisuella 
program för reklam. Denna paragraf motsva-
rar 23 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 87/2009 rd och artikel 20.2 i 
direktivet om audiovisuella medietjänster). 

217 §. Marknadsföring av vissa produkter. 
Denna paragraf motsvarar 24 § i lagen om te-
levisions- och radioverksamhet (RP 87/2009 
rd och artikel 9 i direktivet om audiovisuella 
medietjänster). 

218 §. Sponsring av program och tjänster. 
Denna paragraf motsvarar 26 § i lagen om te-
levisions- och radioverksamhet (RP 87/2009 
rd och artikel 10 i direktivet om audiovisuel-
la medietjänster). 

219 §. Förbjuden sponsring. Denna para-
graf motsvarar 27 § i lagen om televisions- 
och radioverksamhet (RP 87/2009 rd och ar-
tikel 10 i direktivet om audiovisuella medie-
tjänster). 

220 §. Produktplacering. Ordalydelsen i 
bestämmelsen om produktplacering förtydli-
gas. Enligt den föreslagna paragrafens 1 
mom. är det i princip förbjudet att placera in 
produkter i program. Enligt den föreslagna 
paragrafens 2 mom. tillåts produktplacering i 
vissa filmer och program. Enligt den före-
slagna paragrafens 3 mom. gäller bestämmel-
serna i 2 mom. inte produktplacering i barn-
program. Den föreslagna paragrafens 4 mom. 
motsvarar 28 a § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet. Enligt bestämmelsen ska 
som produktplacering betraktas också gratis 
tillhandahållande av rekvisita och produkt-
vinster för att de ska ingå i ett audiovisuellt 
program, om de är av betydande värde. Pro-
duktplacering i form av tillhandahållande av 
rekvisita och produktvinster är tillåten i andra 
program än barnprogram (RP 87/2009 rd och 
artikel 11 i direktivet om audiovisuella me-
dietjänster). 

221 §. Genomförande av produktplacering. 
Denna paragraf motsvarar 28 b § i lagen om 
televisions- och radioverksamhet. Den före-
slagna paragrafens 2 mom. motsvarar 28 § 3 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet, där det föreskrivs om förbud mot 
produktplacering av tobaksprodukter (RP 

87/2009 rd och artikel 11 i direktivet om au-
diovisuella medietjänster). 

222 §. Tidsbegränsningar för teleshopping 
och televisionsreklam. Denna paragraf mot-
svarar 29 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (87/2009 rd och artikel 11 i di-
rektivet om audiovisuella medietjänster). 

223 §. Markering och tidsbegränsningar 
för radioreklam. Paragrafens 1 mom. mot-
svarar 30 § 1 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet.  

Enligt 30 § 2 mom. i den gällande lagen får 
sändningstiden för radioreklam inte överstiga 
tio procent av den dagliga sändningstiden. 
Reklamens längd i radiosändningar får dock 
under två hela timmar som följer efter var-
andra vara sammanlagt högst 24 minuter. I 
dagens verksamhetsmiljö är begränsningen 
24 minuter under två timmar som följer efter 
varandra inte längre ändamålsenlig. Utbudet 
av markbundna radiosändningar har ökat 
markant och t.ex. på grund av att det nu finns 
internetradio är utbudet av olika programin-
nehåll i det närmaste obegränsat. Det är så-
lunda med tanke på tryggandet av lyssnarnas 
intressen inte längre nödvändigt att föreskri-
va om någon uttrycklig minutbegränsning 
per två timmar. Den föreslagna ändringen 
förenklar regleringen avsevärt, vilket skapar 
bättre verksamhetsförutsättningar för radio-
verksamhet. I och med ändringen minskar 
också resursbehovet för myndighetsövervak-
ningen. På de grunder som nämns ovan före-
slås dessutom att gränsen för radioreklam per 
dygn höjs till 20 procent av den dagliga 
sändningstiden.  

Det föreslås att i paragrafens 3 mom. tas in 
en sådan begräsning gällande kommersiell 
kommunikation som avses i det kommunika-
tionspolitiska programmet. När det gäller ra-
dioverksamhet som bedrivs enbart med ra-
diotillstånd som beviljats av Kommunika-
tionsverket är det tillåtet att sända endast 
sponsrad kommersiell kommunikation eller 
reklam som anknyter till kortvarig radioverk-
samhet. Exempelvis då den kortvariga radio-
verksamheten har samband med ett visst 
evenemang som riktar sig till allmänheten 
tillåts reklam för produkter som har samband 
med evenemanget i fråga. Enligt riktlinjerna i 
det kommunikationspolitiska programmet för 
elektroniska medier ska den frekvenskapaci-
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tet som reserverats för kortvarig radioverk-
samhet tydligare än vad som nu är fallet se-
pareras från användning av sådana reservera-
de frekvenser för egentlig radioverksamhet 
som förutsätter programkoncession. Avsikten 
med ändringen är samtidigt att förhindra att 
det beviljas flera efter varandra följande 
kortvariga radiokoncessioner (RP 87/2009 
rd). 

224 §. Ideell och samhällelig reklam. Den-
na paragraf motsvarar 31 § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet. I 31 § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet hänvi-
sas till lagens 19 §, där det föreskrivs att be-
stämmelser om tillhandahållande av program 
som är skadliga för barns utveckling har 
överförts till lagen om bildprogram 
(710/2011). Förpliktelserna enligt lagen om 
bildprogram övervakas av centralen för me-
diefostran och bildprogram (RP 87/2009 rd). 

225 §. Sändningsblock reserverade för te-
leshopping. Denna paragraf motsvarar 32 § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 87/2009 rd och artikel 24 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster). 

226 §. Kanaler reserverade för teleshop-
ping och säljfrämjande verksamhet. Denna 
paragraf motsvarar 33 § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet. I 33 § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet hänvi-
sas till lagens 19 §, där det föreskrivs att be-
stämmelser om tillhandahållande av program 
som är skadliga för barns utveckling har 
överförts till lagen om bildprogram 
(710/2011) (RP 87/2009 rd och artikel 25 i 
direktivet om audiovisuella medietjänster). 
 
27 kap. Skyldighet att distribuera te-

levisionsprogram och numre-
ra kanalplatser 

227 §. Skyldighet att distribuera televi-
sionsprogram. Denna paragraf motsvarar i 
sak kommunikationsmarknadslagens 134 §. I 
fråga om sådana programutbud som avses i 
den föreslagna paragrafens 1 mom. 2 punkt 
preciseras det att det uttryckligen är fråga om 
programutbud som kan tas emot i den kom-
mun där nätet är beläget. Preciseringen be-
hövs med tanke på regionala reklaminslag i 
kommersiella kanaler.  

Det krävs att teknikneutralitet ska tillämpas 
vid reglering av elektronisk kommunikation 
ska sändningen ske i oförändrad form och 
samtidigt som den ursprungliga sändningen 
enligt den föreslagna paragrafens 5 mom. 
också i situationer där en televisionskanals 
versioner av ett program har samma innehåll 
men i tekniskt hänseende sänds med olika 
bildresolution (standardsändningar eller hd-
sändningar). Sändningarna kan då anses vara 
oförändrade och samtidiga på det sätt som 
avses i momentet, jämfört med den ursprung-
liga sändningen. På motsvarande sätt kan tv-
sändningars ljudkodning variera utan att den 
ändrade signalkodningen inverkar på inne-
hållet (RP 13/2010 rd och artikel 31 i direkti-
vet om samhällsomfattande tjänster). 

228 §. Kanalplatsnumrering. I denna para-
graf föreslås bestämmelser om Kommunika-
tionsverkets rätt att meddela föreskrifter om 
kanalplatsnumrering av tv-program som till-
handahålls i det markbundna masskommuni-
kationsnätet. I den gällande lagstiftningen 
finns inga bestämmelser om kanalplatsnum-
rering. Åtta aktörer inom tv-branschen avta-
lade i november 2010 om principerna för ka-
nalplatsnumrering efter det att nya nätopera-
törer och tjänsteoperatörer hade inlett sin 
verksamhet. Enligt avtalet är den allmänna 
principen för kanalnumreringen att den ska 
vara lättanvänd och tjäna den stora allmänhe-
tens intresse. Mellan operatörerna förverkli-
gas kanalnumreringen för närvarande på så 
sätt att numreringen börjar med de kanaler 
som fritt kan tas emot, varefter följer betal-
kanalerna. Lediga kanalnummer och lediga 
kanalnummerrymder beviljas i den ordning 
de reserverats. Enligt den föreslagna paragra-
fens 2 mom. meddelar Kommunikationsver-
ket föreskrifter om kanalplatsnumreringen 
endast i det fall att innehavarna av program-
koncession inte sinsemellan kommer överens 
om numreringen. 

Bland annat för att underlätta övergången 
till televisionssändningar enligt de nya stan-
darderna och för att underlätta nya operatö-
rers tillträde till marknaden samt för att tit-
tarnas vanor när det gäller att välja program 
ska kunna beaktas, är det nödvändigt att i la-
gen föreskriva om Kommunikationsverkets 
möjligheter att meddela föreskrifter om ka-
nalnumreringen. Kommunikationsverket ska 
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i det sammanhanget så långt som möjligt be-
akta de principer och verksamhetsmodeller 
som operatörerna inom branschen har god-
känt.  

Kanalplatsnumreringen upprättas i första 
hand inom ramen för branschens självre-
glering. Enligt den föreslagna paragrafens 1 
mom. ska vid kanalplatsnumreringen Rund-
radion Ab:s och de programkoncessionshava-
res programutbud prioriteras, vilka har bevil-
jats programkoncession enligt 26 § för televi-
sionsverksamhet som tjänar allmänintresset. 
För utövare av televisionsverksamhet som 
tjänar allmänintresset ska enligt förslaget fö-
reskrivas om ett antal särskilda förpliktelser. 
Som motvikt till dessa förpliktelser ges kana-
ler som tjänar allmänintresset rätt att få en 
ändamålsenlig kanalplats för sitt programut-
bud och därmed att nå en så stor publik som 
möjligt. 

Såsom det ovan konstateras kan Kommu-
nikationsverket vid beredningen av föreskrif-
terna beakta de principer som operatörerna 
godkänt i sina avtal. Ett alternativ för bered-
ningen av regleringen i fråga om kanalplats-
numreringen kunde vara en modell enligt 
vilken de kanalplatsnummer som följer efter 
kanalerna som tjänar allmänintresset delas ut 
till andra kanaler som fritt kan tas emot och 
därefter till betal-tv-kanaler. 
 
AVDELNING IX Kommunika-

tionsnät, kommunikations-
tjänster och kommunikations-
utrustning 

28 kap. Placering 

229 §. Teleföretagets rätt att placera tele-
kablar, basstationer och radiomaster. Enligt 
den föreslagna paragrafens 1 och 2 mom. har 
teleföretag rätt att på det sätt som föreskrivs i 
kapitlet placera sådan utrustning som räknas 
upp i paragrafens 1 mom. på områden eller i 
byggnader som ägs eller innehas av någon 
annan. I momentets 1 punkt nämns telekablar 
med tillhörande utrustning, smärre konstruk-
tioner och stolpar. Till denna del omfattar be-
stämmelsen alla sådana telekablar och sådan 
utrustning i kommunikationsnät som för när-
varande regleras i markanvändnings- och 
byggnadslagens (132/1999) 161 § samt i 

kommunikationsmarknadslagens 10 kap. 
Lagförslagets 229 § kan sålunda tillämpas på 
placering av alla telekablar, vilket innebär att 
markanvändnings- och bygglagens 161 § inte 
längre behöver tillämpas på placering av te-
lekablar i situationer där en markägare och 
ett teleföretag inte kommer överens om pla-
ceringen. Av den anledningen är det skäl att i 
markanvändnings- och bygglagens 161 § fö-
reskriva att bestämmelserna i den lag som nu 
föreslås ska tillämpas på placering av tele-
kablar. I denna proposition ingår ett förslag 
till lag om ändring av markanvändnings- och 
bygglagen.  

Med telekabel avses en kabel som byggs 
för teletrafik, oberoende av vilken byggnads-
teknik som används. I momentets 1 mom. 
nämns dessutom tillhörande utrustning, ex-
empelvis smärre konstruktioner och stolpar 
när det är fråga om en luftledning. Med 
smärre konstruktioner avses bl.a. rördrag-
ningar och skyddselement, såsom kabelrän-
nor, skyddsrör, kabelbrunnar och lednings-
rännor.  

I momentets 2 punkt nämns radiomaster 
och basstationer för mobilnät, därtill hörande 
utrustning, kablar och smärre konstruktioner. 
Teleföretag har rätt att under förutsättningar 
som nämns i detta kapitel placera sådana de-
lar av ett mobilnät på områden som ägs eller 
innehas av någon annan. Med mobilnät avses 
nät som förutsätter nätkoncession enligt lag-
förslagets 6 § och som används för allmän te-
leverksamhet. I praktiken får basstationer 
med tillhörande utrustning, exempelvis an-
tennsystem, placeras i byggnader eller ra-
diomaster. Basstationer och radiomaster får 
redan nu placeras i enlighet med privaträtts-
liga avtal mellan parterna.  

Mobilnätets radiomaster är normalt klart 
under 200 meter höga master för vilka, bero-
ende på situationen, krävs bygglov eller åt-
gärdstillstånd. Basstationer kan också place-
ras på så kallade antennpelare, som också de 
avses höra till tillämpningsområdet för 2 
punkten. Antennpelarna är lägre, ca 15–50 
meter höga. Momentets 2 punkt avser också 
basstationsutrustning och kablar i anslutning 
till radiomaster. Med tillhörande utrustning 
och kablar avses t.ex. elförsörjningsenheter 
med ackumulatorer, antennkablar, kommuni-
kationslänkar till mobiltelefonväxlar, antenn-
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system i radiomaster samt kyl- och ventila-
tionsanläggningar. 

I momentets 3 punkt nämns basstationer 
för mobilnät, därtill hörande utrustning och 
kablar på områden som ägs eller innehas av 
någon annan eller i byggnader som ägs eller 
innehas av någon annan, under de förutsätt-
ningar som föreskrivs i detta kapitel. Bassta-
tioner som placeras i byggnader kan ha lika-
dan tillhörande utrustning som de basstatio-
ner som placeras i master. Basstationers an-
tenner kan placeras på byggnaders tak och 
väggar samt på takmaster. Basstationers ut-
rustningsutrymmen kan placeras i byggna-
ders vinds-, källar-, hissmaskin- eller ventila-
tionsrum eller i enkom byggda utrymmen. En 
basstationsanläggning kräver normalt en 
golvyta på ca 60 cm x 60 cm. En elförsörj-
ningsenhet inklusive ackumulatorer kräver en 
ungefär lika stor yta. En basstationsutrust-
ning är ca 180 cm hög och en elförsörjnings-
enhet ca 150 cm. Dessutom kan basstations-
anläggningar vara kopplade exempelvis till 
kyl- eller ventilationsanläggningar. Utrym-
mesbehovet för basstationsanläggningar är 
beroende bl.a. på vilken typ av anläggning 
det är fråga om och anläggningens använd-
ningsändamål. Om det är ont om utrymme 
används mindre basstationsanläggningar som 
kan monteras på en vägg. Basstationer place-
ras i utrymmen som kan stängas av och 
skyddas mot ofog.  

Med rätt att placera sådan kommunika-
tionsutrustning som avses i 1 mom. avses i 
förslaget mark- och byggnadsägares med 
privaträttsligt samtycke jämförbara rätt att 
placera delar av ett kommunikationsnät på 
områden eller i byggnader som ägs av någon 
annan. Däremot avses inte placeringsrätt som 
är baserad på miljörätten. Därför föreskrivs 
det enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
någon annanstans i lag om övriga villkor för 
placering av sådan kommunikationsutrust-
ning som nämns i 1 mom. Här avses framför 
allt miljörättslig lagstiftning. På placering 
och byggande av basstationer och master till-
lämpas samma bestämmelser om utnyttjande 
av områden och miljön som på övrigt byg-
gande. Markanvändnings- och bygglagens 
(132/1999) planläggnings- och tillståndssy-
stem ställer krav också på byggande av bass-
stationer och master. Också naturvårdslagen 

(1096/1997) och lagen om fornminnen 
(295/1963) uppställer begränsningar för byg-
gande av basstationer och master. Det kan 
vidare bli fråga om att tillämpa t.ex. lagen 
om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
och vattenlagen (587/2011). 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs att om det inte med ägaren till en fas-
tighet eller en byggnad har avtalats om pla-
cering enligt 1 och 2 mom. ska kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet besluta om pla-
ceringen. Av den föreslagna bestämmelsen 
framgår huvudregeln att det ska avtalas mel-
lan parterna om placering av sådana delar av 
kommunikationsnät som avses i 1 mom. 

Då parterna kommer överens om placer-
ingen är det ändamålsenligt att avtala dels 
om detaljerna i placeringen, dels också om 
åtgärds- och kostnadsansvar, skadeansvar, 
återställningsåtgärder efter att placeringen 
upphört samt om villkoren för att göra änd-
ringar i placeringsavtalet.  

Samhället är beroende av fungerande 
kommunikationsnät och när det gäller tal-
kommunikation har mobilnätet nästan helt 
ersatt det fasta telefonnätet. På de grunder 
som närmare nämns i allmänna motiveringen 
i denna proposition är det med tanke på tryg-
gandet av de allmänna telekommunikationer-
na viktigt att placeringen av kommunika-
tionsutrustning i sista hand garanteras genom 
myndighetsbeslut, i enlighet med lagförsla-
gets 1 kap. 

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
är avtal om placering av telekablar, radio-
master, basstationer och tillhörande kon-
struktioner och utrustning som avses i 1 
mom. bindande också för en ny ägare av eller 
innehavare av fastigheten eller byggnaden. 
Motsvarande bestämmelse finns i markan-
vändnings- och bygglagens 161 § 2 mom. 
Enligt den föreslagna övergångsbestämmel-
sen ska 4 mom. endast tillämpas på avtal som 
ingås efter att lagen trätt i kraft. 

För tydlighetens skull föreskrivs att i den 
föreslagna paragrafens 5 mom. ska nämnas 
att vad som i paragrafen föreskrivs om fas-
tighetsägare och fastighetsinnehavare, liksom 
enligt markanvändnings- och bygglagens 
161 §, gäller också ägare och innehavare av 
allmänna områden. 
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Exempelvis en kommuns rättigheter och 
skyldigheter när det gäller gator och andra 
allmänna områden motsvarar sålunda fastig-
hetsägares och -innehavares rättigheter och 
skyldigheter.  

230 §. Placeringsplan. Om parterna inte 
kommer överens om placering av en teleka-
bel eller en radiomast för mobilnätet på en 
annans fastighet eller i en annans byggnad, 
ska teleföretaget upprätta en plan för placer-
ingen (placeringsplan). Enligt den föreslagna 
paragrafens 2 mom. ska placeringsplanen i 
behövlig utsträckning innehålla en karta som 
visar var telekablarna, radiomasten och de 
tillhörande konstruktionerna är belägna. 
Dessutom ska till placeringsplanen fogas en 
karta där fastigheterna på området och före-
tagets existerande basstationer har märkts ut 
för varje by eller stadsdel. Vidare ska till pla-
ceringsplanen fogas en handling som i detalj 
utvisar hur telekablar, basstationer, radiomas-
ter med tillhörande konstruktioner och ut-
rustning ska placeras samt hur och när de ska 
byggas. I fråga om telekablar ska placerings-
planen innehålla en byggplan som utvisar hur 
telekabelstråk ska märkas ut i terrängen. 

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 5 
punkt ska till placeringsplanen fogas en re-
dogörelse för behovet av t.ex. miljörättsliga 
myndighetstillstånd för placeringen. Enligt 
momentets 6 punkt ska placeringsplanen in-
nehålla en plan för underhåll av konstruktio-
ner, delar av nät och utrustning som ska pla-
ceras och enligt 7 punkten en uppskattning 
av nivån på utrustningens energiförbrukning. 
Dessa uppgifter är särskilt viktiga när det 
gäller utrustning som placeras i byggnader. 
Enligt momentets 8 punkt ska av placerings-
planen framgå vilka återställande åtgärder 
som ska vidtas efter att placeringsbehovet 
upphört. 

I praktiken uppgörs placeringsplaner redan 
med tanke på avtalsförhandlingarna. Om av-
talsförhandlingarna inte leder till resultat är 
upprättandet av en placeringsplan i enlighet 
med lagens bestämmelser det första skedet i 
ett förfarande som leder till att placerings-
ärendet avgörs av kommunens byggnadstill-
synsmyndighet. 

231 §. Information om placeringsplaner. 
Enligt den föreslagna paragrafen ska telefö-
retag för kännedom sända placeringsplanen 

till samtliga fastighetsägare och byggnads-
ägare samt till andra vars intressen eller rät-
tigheter planen berör. De andra som avses i 
paragrafen kan vara t.ex. en fastighets eller 
byggnads innehavare. I allmänhet räcker det 
t.ex. att teleföretaget underrättar bostadsak-
tiebolagets disponent om placeringsplanen. I 
meddelandet ska nämnas att fastighetsägare 
och de vars intressen eller rättigheter berörs 
har rätt att inom en viss tid framställa an-
märkning till teleföretaget mot placerings-
planerna. Enligt lagförslagets 232 § är tids-
fristen för att framställa anmärkning 30 da-
gar. Meddelandet avlägsnar dock inte bygg-
nadstillsynsnämndens skyldighet att i enlig-
het med förvaltningslagen (434/2003) höra 
de parter som placeringsansökan gäller. 

232 §. Anmärkning. Enligt den föreslagna 
paragrafen har fastighetsägare, byggnadsäga-
re samt andra vars intressen eller rättigheter 
berörs av en placeringsplan rätt att framställa 
anmärkning hos teleföretaget inom 30 dagar 
efter att ha fått del av en placeringsplan en-
ligt i 231 §. Teleföretaget har därefter ytterli-
gare möjlighet att justera sin placeringsplan. 

233 §. Beslut om placering på områden el-
ler i byggnader som ägs eller innehas av nå-
gon annan. Rådande praxis är att parterna i 
första hand ska komma överens om sådan 
placering av nätdelar och utrustningar som 
räknas upp i 229 § 1 mom. I en situation där 
parterna inte når överenskommelse om saken 
kan kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
enligt de föreslagna 1 och 2 mom. på ansö-
kan av teleföretaget besluta ge detta placer-
ingsrätt, under de förutsättningar som nämns 
i 234 §. Detta förfarande ersätter fastighets- 
eller byggnadsägarens samtycke till placer-
ingen. Teleföretaget kan hos byggnadstill-
synsmyndigheten ansöka om permanent eller 
visstids placeringstillstånd.  

Byggnadstillsynsmyndigheten kan vid be-
hov utöver ansökan och placeringsplanen av-
kräva teleföretaget ytterligare uppgifter om 
hur förutsättningarna enligt 234 § har upp-
fyllts samt kräva ändringar i placeringspla-
nen. 

Byggnadstillsynsmyndigheten ska iaktta 
det förfarande som föreskrivs i förvaltnings-
lagen vid behandlingen av teleföretags an-
sökningar. Beslutet ska fattas utan dröjsmål 
och byggnadstillsynsmyndigheten ska i en-
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lighet med förvaltningslagen höra parterna. 
Enligt den gällande kommunikationsmark-
nadslagens 106 § ska byggnadstillsynsmyn-
dighetens beslut om placering av telekablar 
på annans mark fattas inom sex månader. 
Motsvarande bestämmelse har inte ingått i 
markanvändnings- och bygglagens 161 §. 
Det föreslås att tidsfristen slopas eftersom 
byggnadstillsynsmyndighetens beslut om 
godkännande av en placeringsplan enligt lag-
förslagets 233 § är jämförbart med inlösen av 
nyttjanderätt enligt inlösenlagen och den 
tidsfrist på sex månader som föreskrivs i till-
trädesdirektivets artikel 11 inte är tillämplig i 
situationer som denna. 

I markanvändnings- och bygglagen före-
skrivs om åtgärdstillstånd och bygglov för 
placering av radiomaster och basstationer 
samt om tillståndsförfarandet i övrigt. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om den kommunala byggnadstill-
synsmyndighetens möjlighet att ge teleföre-
tag rätt att helt eller delvis utföra byggarbete 
eller andra åtgärder innan ett placeringsbeslut 
har vunnit laga kraft. Motsvarande bestäm-
melse finns i markanvändnings- och byggla-
gens 144 §. 

Enligt den föreslagna 344 § får ändring i 
byggnadstillsynsmyndighetens beslut enligt 1 
mom. sökas hos förvaltningsdomstolen. 

Enligt markanvändnings- och bygglagens 
21 § sköts de myndighetsuppgifter som gäller 
byggnadstillsynen av en nämnd eller något 
annat kollegialt organ som kommunen utser, 
dock inte av kommunstyrelsen. I praktiken 
delegeras merparten av bygglovsärendena till 
en kommunal tjänsteinnehavare. Enligt lag-
förslaget är det inte möjligt att delegera be-
slutanderätten i ärenden som avses i denna 
paragraf till en tjänsteinnehavare. Det är 
mera ändamålsenligt att delegera beslutande-
rätten i sådana ärenden till ett kollegialt or-
gan, eftersom ett placeringsbeslut kan jäm-
ställas med utövande av förvaltningstvång. 
Enligt huvudregeln ska parterna fortsätt-
ningsvis komma överens om placeringen. De 
föreslagna bestämmelserna kommer sålunda 
sannolikt att tillämpas endast i undantagsfall. 

234 §. Förutsättningar för placering. I den 
föreslagna paragrafen föreskrivs om förut-
sättningarna för byggnadstillsynsmyndighe-
tens placeringsbeslut enligt 233 § 1 mom., 

varmed en sådan placeringsplan fastställs 
som avses i 230 §.  

Vid placeringen av telekablar, radiomaster 
och basstationer ska gällande planläggning 
och övriga planer för markanvändning samt 
landskaps- och miljösynpunkter beaktas. Pla-
ceringen enligt det föreslagna 1 mom. får inte 
ske i strid med detaljplanen eller så att plan-
läggningen eller genomförandet av planen 
försvåras.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
är en förutsättning för placering av telekab-
lar, basstationer och radiomaster som tjänar 
allmänna kommunikationsförbindelser att 
placeringen inte på något annat sätt kan ord-
nas på ett tillfredsställande sätt och till skäli-
ga kostnader. När beslutet om placeringen 
fattas ska det beaktas att fastigheten och 
byggnaden inte orsakas onödig olägenhet. 
Förutsättningarna är i detta avseende de-
samma som enligt markanvändnings- och 
bygglagens 161 §. Vid prövningen av placer-
ingsärendet ska beaktas placeringens ända-
målsenlighet och kostnadseffekter samt even-
tuella olägenheter för fastigheten eller bygg-
nadsägaren. 

Dessutom ska den kommunikationsutrust-
ning som placeringsbeslutet avser tjäna all-
männa kommunikationsförbindelser. Sam-
hället är beroende av fungerande kommuni-
kationsnät och mobilnätet har när det gäller 
talkommunikation nästan helt ersatt det fasta 
telefonnätet. På de grunder som beskrivs 
närmare i den allmänna motiveringen är det 
för att trygga allmänna telekommunikationer 
viktigt att placeringen av kommunikationsut-
rustning i sista hand säkerställs genom myn-
dighetsbeslut, under de förutsättningar som 
bestäms i paragrafen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs vidare att placeringen och underhållet 
av konstruktioner, delar av nät och utrustning 
inte får orsaka sådana olägenheter eller ska-
dor för användningen av fastigheter och 
byggnader som kan undvikas till skäliga 
kostnader. Ett teleföretags utrustning ska så-
lunda placeras på ett sätt som medför så lite 
olägenhet som möjligt, trots att detta eventu-
ellt innebär vissa extrakostnader för teleföre-
taget. Det är klart att en sådan del av ett 
kommunikationsnät som avses i lagförslagets 
229 § 1 mom. eller en till nätet hörande ut-
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rustning inte permanent får placeras i ut-
rymmen som används för boende. Som såda-
na utrymmen anses inte rum av det slag som 
basstationer vanligen har placerats i, exem-
pelvis hissmaskinrum samt vinds- och källar-
rum i höghus. 

Enligt lagförslagets 243 § ska allmänna 
kommunikationsnät planeras, byggas och 
underhållas så att ingens hälsa eller egendom 
äventyras. Vidare föreskrivs i 243 § att 
kommunikationsnät inte får orsaka orimliga 
elektromagnetiska eller andra störningar. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ska telekablar i den utsträckning som det är 
möjligt placeras på sådana vägområden som 
avses i landsvägslagen (503/2005) eller på 
allmänt område som avses i fastighetsbild-
ningslagen (554/1995). Bestämmelsen mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 101 
§ 1 mom. 

235 §. Ändring eller upphävande av pla-
ceringsrätt. Enligt den föreslagna paragra-
fens 1 mom. kan en placeringsrätt som base-
rar sig på ett placeringsbeslut enligt 233 § 1 
mom. ändras eller upphävas om parterna 
kommer överens om detta. I den föreslagna 
paragrafens 2 mom. föreskrivs vidare att en 
placeringsrätt får ändras eller upphävas utan 
teleföretagets samtycke i sådana fall som 
räknas upp i 2 mom. Förutsättningarna är de-
samma som när det gäller grunderna för änd-
ring eller upphävande av servitutsreglering 
enligt markanvändnings- och bygglagens 160 
§. 

Enligt 3 mom. kan på beslut av kommu-
nens byggnadstillsynsmyndighet enligt 2 
mom. tillämpas den rätt att påbörja arbeten 
som avses i 233 §. 

236 §. Rätt att i samband med placerings-
rätt utföra bygg- och underhållsarbeten på 
andras områden och byggnader. Enligt den 
föreslagna paragrafens 1 mom. får ett telefö-
retag, om det är nödvändigt för att genomföra 
placeringen av telekablar eller radiomaster, 
vars rätt baserar sig på beslut enligt 233 §, 
utan ägarens eller innehavarens tillstånd men 
genom att uppfylla övriga myndighetskrav, 
fälla träd och andra växter på ett område en-
ligt placeringsplanen, förse byggnader och 
konstruktioner med behövlig utrustning samt 
utföra andra byggarbeten på området. Telefö-
retagets anställda och av teleföretaget valda 

entreprenörer har i detta syfte rätt att röra sig 
på privat område och placera ut behövliga 
märken i terrängen. Med ett teleföretags an-
ställda jämställs också teleföretagets under-
leverantörer som utför sådant arbete som av-
ses i detta moment. 

De ovan nämnda åtgärderna ska dock vid-
tas på miljörättsliga villkor, eftersom de kan 
förutsätta myndighetstillstånd enligt den 
lagsstiftning som nämns i motiveringen till 
229 §. Den kan förutsätta sådant tillstånd för 
miljöåtgärder som på detaljplaneområdet 
krävs t.ex. för trädfällning i samband med 
placering av telekablar och för byggnadsar-
beten utomhus. Om förutsättningarna för till-
stånd och om tillståndsförfarandet föreskrivs 
i markanvändnings- och bygglagen.  

Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. 
ska teleföretaget i andra än brådskande fall 
ge områdets ägare och innehavare möjlighet 
att själv utföra de åtgärder som nämns i 1 
mom. Alla träd och annat material som ska 
föras bort från området tillhör markägaren. 
Bestämmelsen motsvarar kommunikations-
marknadslagens 107 § 2 mom. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ska en byggnads ägare eller innehavare tillåta 
att ett teleföretag på ett ändamålsenligt sätt 
placerar en basstation med tillhörande utrust-
ning i byggnaden och ansluter utrustningen 
till kommunikations- och elnätet. Om det inte 
finns ändamålsenliga utrymmen ska ägaren 
eller innehavaren tillåta teleföretaget att byg-
ga de utrymmen som behövs. Byggnadens 
ägare eller innehavare ska ge teleföretagets 
anställda och av teleföretaget valda entrepre-
nörer tillträde till byggnaden för installation 
och underhåll av basstationen med tillhöran-
de utrustning.  

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
ska teleföretaget efter arbeten som avses i 
denna paragraf iståndsätta området och ut-
rymmena med omgivning.  

237 §. Ersättningar för placering. Enligt 
den föreslagna paragrafens 1 mom. har ägare 
och innehavare av en fastighet, kommunen i 
egenskap av ägare och innehavare av all-
männa områden samt staten i egenskap av 
ägare och innehavare av allmänna vägområ-
den rätt till full ersättning för olägenheter och 
skada som orsakats av placering av telekablar 
med tillhörande utrustning, smärre konstruk-
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tioner och stolpar som avses i 229 § 1 mom. 
1 punkten. Bestämmelsen motsvarar vad som 
i markanvändnings- och bygglagens 161 § 
föreskrivs om ersättningar. Ägare och inne-
havare av en fastighet, ägare och innehavare 
av en byggnad samt kommunen i egenskap 
av ägare och innehavare av allmänna områ-
den avses ha rätt att få full ersättning för pla-
cering som avses i 229 § 1 mom. 2 och 3 
punkten samt 2 mom., enligt vad som före-
skrivs i lagen om inlösen av fast egendom 
och särskilda rättigheter (603/1977), nedan 
inlösningslagen. Byggnadsägaren och -
innehavaren har t.ex. rätt till full ersättning 
för kostnader som orsakas i samband med 
tillträde till en byggnad för användning och 
underhåll av teleföretagets utrustningar. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs att om parterna inte kommer överens 
om ersättningen ska ärendet avgöras i den 
ordning som anges i inlösningslagen.  

238 §. Anteckning i fastighetsregistret. Så-
dana beslut av byggnadstillsynsmyndigheten 
som avses i 233 § 1 mom. och 235 § 1 och 2 
mom. ska antecknas i fastighetsregistret. För-
farandet motsvarar det förfarande som enligt 
annan lagstiftning ska tillämpas i samband 
med fastighetsrelaterade rättigheter eller 
skyldigheter. Byggnadstillsynsmyndighetens 
placeringsbeslut enligt lagförslagets 233 § 1 
mom. innebär att det inrättas varaktiga eller 
tidsbundna nyttjanderätter i en fastighet eller 
byggnad. 

239 §. Ansökningsavgift. Enligt den före-
slagna paragrafen är ett teleföretag som an-
söker om tillstånd skyldigt att för myndig-
hetsuppgifterna betala en avgift till kommu-
nen, enligt den taxa som kommunen fast-
ställt. Motsvarande avgiftsbestämmelse finns 
i markanvändnings- och bygglagens 145 §.  

240 §. Övervakning av placeringar. Enligt 
den föreslagna paragrafens 1 mom. ska 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
inom sitt område övervaka att beslut som den 
utfärdat med stöd av 233 § iakttas. Övervak-
ningen ska i första hand gälla situationer där 
fastighetsägaren eller byggnadsägaren anser 
att teleföretaget inte följer ett beslut som 
byggnadstillsynsmyndigheten har fattat med 
stöd av 233 §. Bestämmelser om byggnads-
tillsynsmyndighetens tillsynsbeslut och 
tvångsutförande finns i 330 och 332 §. 

Vidare ska kommunen enligt den föreslag-
na paragrafens 2 mom. vid behov samordna 
placeringen av telekablar så att placeringen 
och underhållet av telekablarna inte orsakar 
sådana olägenheter och skador som kan und-
vikas till skäliga kostnader. Kommunens 
samordningsuppgift gäller särskilt situationer 
där det inom kommunens område utförs 
bygg- och underhållsarbeten på fler än ett te-
leföretags kommunikationsnät. I praktiken 
innebär detta att teleföretags byggnadsarbe-
ten under gator ska samordnas. 

241 §. Arbete som äventyrar telekablar. 
Denna paragraf motsvarar kommunikations-
marknadslagens 111 § (RP 112/2002 rd och 
artikel 23 i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster samt ramdirektivets artikel 12.4). 

242 §. Tillgången till information om tele-
kablars placering samt informationssäkerhe-
ten vid behandlingen av dem. I denna para-
graf föreskrivs om tillgång till information 
om var telekablarna är placerade (kabelin-
formation) samt om informationssäkerhet. 
Syftet med paragrafen är att säkerställa att 
kabelinformation finns tillgänglig på ett 
lämpligt och tillförlitligt sätt innan det på ett 
område inleds jordbyggnadsarbete, skogsar-
bete, vattenbyggnadsarbete eller annat arbete 
i enlighet med 241 § som eventuellt äventy-
rar telekablar. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
är teleföretagen skyldiga att digitalisera ka-
belinformationen och att sörja för att det tek-
niskt sett är möjligt att tillhandahålla kabelin-
formationen centralt och från ett enda ställe. 
Med digitalisering avses t.ex. åtgärder som 
gör det möjligt att i en kompatibel digital 
form använda kartmaterial som visar var te-
lekablarna är placerade. 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs att Kommunikationsverket får medde-
la närmare tekniska föreskrifter om kabelin-
formationens digitala form. Skyldigheten att 
se till att det tekniskt sett är möjligt att till-
handahålla kabelinformationen centralt från 
ett enda ställe, kan betyda t.ex. att informa-
tionen omvandlas till en elektronisk form 
som är programkompatibel. Det kan också 
t.ex. vara fråga om att lagra informationen så 
att en tjänsteleverantör som i enlighet med 
kraven tillhandahåller information om kab-
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lars och ledningars placering har möjlighet 
att få tillgång till informationen.  

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs om behandling av kabelinformation, 
varmed avses t.ex. registrering, lagring och 
överlåtelse av information. Enligt momentet 
ska behandlingen av kabelinformation ske på 
ett informationssäkert sätt så att informatio-
nen är tillbörligt skyddad mot kränkningar av 
och hot mot informationssäkerheten. Med ut-
trycket att informationen ska vara tillbörligt 
skyddad avses att alla tekniska och administ-
rativa åtgärder som vidtas med tanke på in-
formationssäkerheten kan anpassas till hotets 
allvarlighet, till de kostnader som åtgärderna 
orsakar och till de tekniska möjligheter som 
står till buds för att avvärja hotet. Detta 
stämmer överens med de proportionalitets-
principer gällande allmänna kvalitetskrav på 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster som det föreskrivs om i lagförslagets 
243 § 3 mom. och 247 §. Exempelvis då flera 
teleföretags kabelinformation behandlas 
centralt kan hoten mot informationssäkerhe-
ten i anslutning till dem få allvarligare kon-
sekvenser, vilket bör tas i beaktande med 
tanke på skyddet av kabelinformationen. 
Både den som lämnar ut information om te-
lekablar och den som tar emot informationen 
måste i enlighet med det föreslagna momen-
tet förvissa sig om att informationen skyddas 
mot kränkningar av och hot mot informa-
tionssäkerheten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
får Kommunikationsverket meddela närmare 
tekniska föreskrifter om digitalisering av ka-
belinformation samt om informationssäker-
heten. Kommunikationsverket kan meddela 
närmare föreskrifter t.ex. om digitala format 
och koordinatsystem samt om noggrannhets-
nivån på kabelinformationen. På så sätt kan 
det säkerställas att tillräckligt noggrann in-
formation finns tillgänglig t.ex. för att sådana 
arbeten tryggt ska kunna utföras som avses i 
lagförslagets 241 §.  

Dessutom får Kommunikationsverket 
meddela närmare tekniska föreskrifter t.ex. 
om tekniska skyddsnivåer och skyddsmeto-
der när det gäller kabelinformation. Kommu-
nikationsverket får också meddela närmare 
tekniska föreskrifter om identifiering av in-
formationssökare, hur stora geografiska om-

råden som information får lämnas ut om åt 
gången, den största mängd information som 
får sökas under en viss period samt om lag-
ring av sökinformation och andra liknande 
tekniska omständigheter som ökar informa-
tionssäkerheten. När Kommunikationsverket 
meddelar föreskrifter som gäller informa-
tionssäkerheten kan det anpassa kraven på 
skyddsnivån t.ex. med beaktande av de pro-
portionalitetsprinciper som beskrivs i moti-
veringen till den föreslagna paragrafens 2 
mom. 

Genom paragrafen genomförs ramdirekti-
vets artikel 12.4 samt artikel 23 i direktivet 
om samhällsomfattande tjänster. Enligt ram-
direktivets artikel 12.4 kan företag åläggas 
att tillhandahålla nödvändig information för 
att myndigheterna ska kunna utarbeta en de-
taljerad förteckning över typ, tillgänglighet 
och geografisk belägenhet vad avser de faci-
liteter som avses i punkt 1 och göra denna 
förteckning tillgänglig för berörda parter. I 
artikelns punkt 1 avses t.ex. kabelkanaler.  

Enligt artikel 23 i direktivet om samhälls-
omfattande tjänster ska medlemsstaterna vid-
ta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
det allmänna telefonnätets integritet i de fasta 
anslutningspunkterna och, i händelse av nät-
sammanbrott av katastrofkaraktär eller i fall 
av force majeure, tillgängligheten till det 
allmänna telefonnätet och allmänt tillgängli-
ga telefonitjänster i de fasta anslutningspunk-
terna. Dessutom ska medlemsstaterna säker-
ställa att företag som tillhandahåller allmänt 
tillgängliga telefonitjänster i fasta anslut-
ningspunkter vidtar alla rimliga åtgärder för 
att säkerställa oavbruten tillgång till larm-
tjänster.  

De ovan nämnda målsättningarna i ramdi-
rektivets artikel 12.4 och i artikel 23 i direk-
tivet om samhällsomfattande tjänster gäller 
tryggande av tillgången på kabelinformation 
och informationssäkerheten i samband där-
med.  
 
29 kap.  Kvalitetskrav på kommunika-

tionsnät och kommunikations-
tjänster 

243 §. Kvalitetskrav på kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. I denna para-
graf föreskrivs om den grundläggande krav-
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nivån för allmänna kommunikationsnät och -
tjänster samt för kommunikationsnät och -
tjänster som ansluts till allmänna kommuni-
kationsnät. Den föreslagna paragrafen är en 
kombination av kommunikationsmarknads-
lagens 128 § (RP 112/2002 rd och RP 
238/2010 rd), där det föreskrivs om kvali-
tetskrav på kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster samt av 19 § i lagen om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation (RP 
125/2003 rd och RP 158/20087 rd) där det 
föreskrivs om krav på dataskydd. I den före-
slagna paragrafen föreskrivs sålunda om de 
kvalitetskrav som ställs på kommunikations-
nät och kommunikationstjänster, inklusive 
om de krav som ställs på informationssäker-
het. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
ska allmänna kommunikationsnät och -
tjänster samt kommunikationsnät och -
tjänster som ansluts till dem planeras, byggas 
och underhållas så att de grundläggande krav 
uppfylls som nämns i förteckningen med 16 
punkter. I punkterna 10–12 föreskrivs att 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster ska vara interoperabla och vid behov 
kunna anslutas till ett annat nät samt att till 
dem vid behov ska kunna anslutas terminal-
utrustning som uppfyller kraven på interope-
rabilitet. Avsikten med punkterna 15 och 16 
är att säkerställa att möjligheten att biträda 
myndigheter beaktas då kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster planeras, byggs 
och underhålls. I lagförslagets avdelning IX 
3 kap. föreskrivs om terminalutrustningars 
kravöverensstämmelse. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 1 
punkt ska kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster byggas så att den elektro-
niska kommunikationens tekniska standard är 
god och informationssäker. Ordalydelsen i 
denna punkt uppdateras terminologiskt jäm-
fört med den gällande lagen så att ordet tele-
kommunikation byts ut mot begreppet elek-
tronisk kommunikation. Dessutom krävs det 
enligt punkten att man när allmänna kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster 
planeras, byggs och underhålls beaktar att de 
möjliggör en informationssäker elektronisk 
kommunikation.  

Informationssäkerhetskränkningar är en 
faktor som äventyrar kommunikationen och 

som måste beaktas under kommunikationsnä-
tens och kommunikationstjänsternas hela 
livscykel. När nät och tjänster planeras, 
byggs och underhålls kan man beakta hur 
allvarliga hot som föreligger samt den tek-
niska utvecklingens nivå och kostnaderna, 
vilket motsvarar de förutsättningar som räk-
nas upp i 19 § 1 mom. i den gällande lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion. I den föreslagna paragrafens 3 mom. fö-
reskrivs närmare om förutsättningarna. I öv-
rigt motsvarar den föreslagna 1 punkten 
kommunikationsmarknadslagens 128 § 1 
mom. 1 punkt (RP 112/2002 rd). 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 2 
punkt ska kommunikationsnäten och kom-
munikationstjänsterna tåla sådana normala 
klimatrelaterade, mekaniska, elektromagne-
tiska och andra yttre störningar som kan för-
väntas. Härmed avses t.ex. sedvanliga fel i 
anläggningar, väderfenomen, ofog samt elek-
tromagnetisk interoperabilitet. Kommunika-
tionsnäten och kommunikationstjänsterna 
förutsätts t.ex. stå emot sådana kraftiga stor-
mar som ibland förekommer i Finland på 
grund av att extrema väderförhållanden blivit 
vanligare. 

I punkten nämns skyldigheten att vid pla-
neringen av nät och tjänster beakta också 
normala yttre störningar som kan förväntas. I 
övrigt motsvarar denna punkt kommunika-
tionsmarknadslagens 128 § 1 mom. 2 punkt 
(RP 112/2002 rd). 

I 19 § i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation föreskrivs om skyldighet att 
handha dataskyddet. För undvikande av ska-
deverkningarna av att informationssäkerhe-
ten kränks ska nät och tjänster planeras, 
byggas och underhållas så att de håller för 
normala kränkningar av och hot mot 
informationssäkerheten. Liksom i fråga om 
andra yttre störningar har yttre händelsers 
regelmässighet och förutsägbarhet en central 
betydelse för beredskapsnivån också när det 
gäller hot mot informationssäkerheten. Som 
exempel på sådana typiska kränkningar av 
informationssäkerheten som inte får påverka 
kommunikationsnäts eller kommunikations-
tjänsters funktion kan nämnas angrepp med 
sabotageprogram och andra skadliga pro-
gramvaror. 
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En förutsättning är att kommunikationsnä-
ten och kommunikationstjänsterna tål den typ 
av förväntade hot mot informationssäkerhe-
ten som kan förutsägas med den normala 
sakkunskap och yrkesskicklighet som ett så-
dant företag har som planerar, bygger eller 
underhåller kommunikationsnät eller kom-
munikationstjänster. Syftet med punkten är 
inte att kommunikationsnäten och kommuni-
kationstjänsterna ska förutsättas tåla också 
sådana hot mot informationssäkerheten som 
inte kan förutses med normal yrkesskicklig-
het och branschkännedom. 

Enligt den föreslagna 3 punkten ska kom-
munikationsnätens och kommunikations-
tjänsternas prestanda, användbarhet, kvalitet 
och funktionssäkerhet kunna följas upp. Ge-
nom denna punkt förtydligas nuvarande 
praxis. 

Genom uppföljningen kan man förutse t.ex. 
behov och användning av kommunikations-
näts och kommunikationstjänsters kapacitet 
samt andra faktorer som inverkar på kommu-
nikationsnätens och kommunikationstjäns-
ternas tillförlitlighet. Förpliktelsen att följa 
upp avser i första hand kommunikationsnätet 
och kommunikationstjänsterna som en helhet 
samt vid behov enskilda abonnemang eller 
platser för användning av kommunikations-
tjänster. 

Med prestanda avses hur väl kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster uppfyll-
ler de krav som ställs på dem. Beroende på 
kommunikationsnätet och kommunikations-
tjänsten kan prestanda bedömas på olika sätt, 
t.ex. genom bedömning av styrkan i nätets el-
ler tjänstens kapacitet eller signal, televi-
sionssändarens kontinuerliga effekt eller full-
bordade samtal eller internetförbindelser.  

Med användbarhet avses att information, 
system och tjänster som gäller kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster vid be-
hov obehindrat kan användas av auktorisera-
de aktörer. 

Kvalitet är ett mått på hur väl ett kommu-
nikationsnät eller en kommunikationstjänst 
från användarens synpunkt uppfyller sitt syf-
te, med beaktande av nätets och tjänstens 
funktion som en helhet. Med kvalitet hänvi-
sas jämfört med de föregående kriterierna 
närmast till kriterier som direkt synliga för 
användaren. 

Med uppföljning av funktionssäkerheten 
avses att tjänsteleverantören exempelvis ger 
akt på internetförbindelsens fluktuationsmar-
ginal eller signalstyrka och med hjälp av des-
sa följer upp störningar i sina tjänster och så-
lunda tjänsternas funktionssäkerhet.  

Enligt den föreslagna 4 punkten måste mot 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster riktade betydande kränkningar av 
och hot mot informationssäkerheten kunna 
upptäckas. Avsikten med den föreslagna 
punkten är att förtydliga nuvarande praxis. 

Störningar måste kunna upptäckas på för-
hand för att det ska vara möjligt att vidta åt-
gärder med anledning av dem. Syftet med 
punkten är att ålägga den som tillhandahåller 
kommunikationsnät eller kommunikations-
tjänster att följa upp och övervaka de kom-
munikationsnät eller kommunikationstjänster 
som den förvaltar, exempelvis genom att föl-
ja hur kommunikationen fungerar och even-
tuella faktorer som försvårar kommunikatio-
nen samt genom att ställa in automatiska 
larm för vissa faktorer som gör det möjligt att 
identifiera hot mot informationssäkerheten. 

En iakttagelse kan leda t.ex. till sådana åt-
gärder för att trygga informationssäkerheten 
som avses i lagförslagets 272 § och till såda-
na åtgärder för att avhjälpa en störning som 
avses i lagförslagets 273 § samt till en för-
pliktelse att vid behov koppla bort ett kom-
munikationsnät eller en kommunikations-
tjänst från ett allmänt kommunikationsnät. 
Iakttagelseförmågan ger också användarna 
och kommunikationsverket möjlighet att få 
information om kränkningar av och hot mot 
informationssäkerheten, vilket är nödvändigt 
för att t.ex. de som använder ett kommunika-
tionsnät ska kunna värja sig mot kränkningar 
av eller hot mot informationssäkerheten. En 
iakttagelse kan också leda till skyldighet att 
göra anmälan om en störning eller kränkning 
av informationssäkerheten till dem som an-
vänder kommunikationstjänsten i fråga samt 
till Kommunikationsverket så som föreskrivs 
i lagförslagets 274 och 275 §.  

Den föreslagna 5 punkten motsvarar 128 § 
11 punkten i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 112/2002 rd). 

Den föreslagna 6 punkten motsvarar 128 § 
5 punkten i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 112/2002 rd). 
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Enligt den föreslagna 7 punkten ska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster 
planeras, byggas och underhållas så att inte 
någons dataskydd, informationssäkerhet eller 
andra rättigheter äventyras. Denna punkt 
motsvarar i övrigt kommunikationsmark-
nadslagens 128 § 4 mom. (RP 112/2002 rd). 
Det föreslås att punkten ändras så att den blir 
mera informativ. Uttrycket användarnas eller 
andra personers ersätts med ordet ingens. 

Den föreslagna 8 punkten motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 128 § 10 punkt 
(RP 112/2002 rd). 

Enligt den föreslagna 9 punkten ska nät 
planeras, byggas och underhållas så att de 
inte orsakar oskäliga elektromagnetiska eller 
andra störningar eller hot mot informations-
säkerheten. Omnämnandet av hot mot infor-
mationssäkerheten är nytt. I övrigt motsvarar 
punkten kommunikationsmarknadslagens 
128 § 6 punkt (RP 112/2002 rd). 

Näten och tjänsterna får således inte orsaka 
problem för informationssäkerheten eller hot 
mot andra kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster. Som exempel på omstän-
digheter som måste beaktas kan nämnas så-
dana styrningsförfaranden för internettrafik 
som inte är förenliga med god adresshanter-
ingssed samt sådana slarviga definitioner av 
nätapplikationer som återverkar på andras 
kommunikationsnät. Problem för och hot mot 
informationssäkerheten kan orsakas också av 
olika typer av skadliga program som förmed-
las via kommunikationsnät eller tjänster.  

Den föreslagna 10 punkten motsvarar till 
innehållet huvudsakligen 128 § 7 punkten i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd). Begreppet samtrafik definieras 
i lagförslagets 60 §. Med samtrafik avses fy-
sisk och logisk sammankoppling av olika 
kommunikationsnät för att säkerställa att an-
vändarna får tillgång till ett annat teleföretags 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster. Den föreslagna punkten har ändrats 
så att den motsvarar definitionen av begrep-
pet samtrafik. 

Enligt den föreslagna 11 punkten får änd-
ringar som görs i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster inte orsaka oförut-
sedda störningar i andra kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. Avsikten med 
denna nya punkt är att säkerställa att bygg-

nads-, underhålls- och ändringsarbeten i 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster inte orsakar uttryckligen oförutsedda 
störningar t.ex. i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som upprätthålls av 
andra teleföretag. 

Ändringar som görs i kommunikationsnät 
eller kommunikationstjänster kan återverka 
också på andra aktörers kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster, eftersom kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster 
ofta i stor utsträckning är sammankopplade 
med och beroende av varandra. För att änd-
ringssituationer ska kunna hanteras är det 
skäl att då kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster planeras, byggs och under-
hålls beakta återverkningarna på andra kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster. 
Övriga aktörer kan då hantera de återverk-
ningar som en tillfällig störning eller varaktig 
förändring får på deras kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. 

Företagen kan ha ingått ömsesidiga avtal 
om omsorgs- och anmälningsplikt, men i ett 
kommunikationsnät kan återverkningarna 
drabba också en aktör varmed den som gör 
ändringen inte har något avtal. Ändringarna 
måste av denna anledning vara kontrollerade. 
Om innehavaren av ett kommunikationsnät 
eller en kommunikationstjänst t.ex. tar i bruk 
en ny teknisk egenskap eller en helt ny tek-
nik, får ändringarna inte orsaka oförutsedda 
störningar i andra kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Den föreslagna 
punkten gäller inte förändringar som inte kan 
förutses med normal yrkesskicklighet och 
branschkännedom.  

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
inte att förhindra ändringar utan att säkerstäl-
la fungerande kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster också i ändringssituatio-
ner. Sådan information om ändringar som 
avses i lagförslagets 248 § och 120 § 2 mom. 
är ägnad att minska oförutsedda ändringar. 

Den föreslagna 12 punkten motsvarar 
128 § 7 och 9 punkten i kommunikations-
marknadslagen (RP 112/2002 rd).  

Enligt den föreslagna 13 punkten ska 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster planeras, byggas och underhållas så 
att den aktör som ansvarar för dem också i 
övrigt kan uppfylla sina skyldigheter eller de 
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skyldigheter som följer av denna lag. Termen 
teleföretag har ersatts med den mera neutrala 
termen aktör, eftersom bestämmelsen gäller 
också andra aktörers än teleföretags nät och 
tjänster som ansluts till ett teleföretags all-
männa kommunikationsnät eller kommunika-
tionstjänster, exempelvis fastigheters interna 
kommunikationsnät. Förpliktelserna enligt 
den föreslagna bestämmelsen gäller i tillämp-
liga avseenden också sammanslutningsabon-
nenter som administrerar kommunikationsnät 
eller kommunikationstjänster som anslutits 
till ett allmänt kommunikationsnät eller till 
en allmän kommunikationstjänst. I lagförsla-
gets 244 § föreskrivs om sådana särskilda 
skyldigheter som gäller för sammanslut-
ningsabonnenter och leverantörer av mervär-
destjänster.  

Den föreslagna 14 punkten motsvarar 
kommunikationsmarknadslagen 128 § 3 
punkt (RP 112/2002 rd). Syftet med den fö-
reslagna 14 punkten är att säkerställa att det 
redan i det skedet då kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster planeras, byggs och 
underhålls tas i beaktande att kommunika-
tionsnäten och kommunikationstjänsterna ska 
fungera också under sådana undantagsförhål-
landen som avses i beredskapslagen 
(1552/2011) och i störningssituationer under 
normala förhållanden (RP 3/2008 rd). 

Syftet med den föreslagna 14 punkten är 
sålunda att säkerställa att enskilda kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster samt 
den helhet som de utgör planeras, byggs och 
underhålls så att de fungerar tillförlitligt både 
i störningssituationer under normala förhål-
landen och under sådana undantagsförhållan-
den som avses i beredskapslagen. 

Dessutom ska teleföretag och aktörer som 
har en sådan programkoncession som avses i 
lagförslagets 21 § också i övrigt, i enlighet 
med 281 §, se till att verksamheten fortgår så 
störningsfritt som möjligt, också i störnings-
situationer under normala förhållanden och 
under sådana undantagsförhållanden som av-
ses i beredskapslagen. 

Enligt den föreslagna 15 punkten ska 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster planeras, byggas och underhållas så 
att varningsmeddelanden från myndigheter 
kan förmedlas till allmänheten så som sär-
skilt föreskrivs om saken. Bestämmelser om 

förmedling av varningsmeddelanden finns i 
lagförslagets 279 §. 

Syftet med den föreslagna 15 punkten är att 
säkerställa att de aktörer som enligt lagför-
slagets 279 § är skyldiga att förmedla var-
ningsmeddelanden, redan då kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster plane-
ras, byggs och även när de underhålls beaktar 
att näten och tjänsterna kan användas för att 
förmedla varningsmeddelanden till allmänhe-
ten. 

I lagen om varningsmeddelanden före-
skrivs om utfärdande av varningsmeddelan-
den (466/2012, RP 31/2012 rd). Lagen trädde 
i kraft den 1 juni 2013. Bestämmelser om er-
sättning för kostnader som orsakas av system 
för förmedling av varningsmeddelanden 
finns i lagförslagets 300 §.  

Syftet med den föreslagna 16 punkten är att 
säkerställa att myndigheternas rätt att få in-
formation beaktas redan i det skedet då 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster planeras, byggs och underhålls. 
Punkten är ny. I lagförslagets 40 kap. före-
skrivs om myndigheternas rätt att få informa-
tion. Genom den föreslagna punkten säker-
ställs det att teleavlyssning och teleövervak-
ning kan utföras samt begäranden som gäller 
myndigheters rätt att få information kan till-
godoses i praktiken. 

Avsikten är att teleföretagen ska förse sina 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster med tekniska hjälpmedel och egen-
skaper som gör det möjligt att utföra teleav-
lyssning och teleövervakning enligt tvångs-
medelslagen (806/2011, RP 222/2010 rd; trä-
der i kraft den 1 januari 2014), polislagen 
(872/2011, RP 222/2010 rd; träder i kraft den 
1 januari 2014) och konventionen om inbör-
des rättshjälp i brottmål som Europeiska uni-
onens medlemsstater undertecknade i Bryssel 
den 29 maj 2000. Begreppet teleavlyssning 
definieras närmare i tvångsmedelslagens 10 
kap. 3 § 1 mom. och begreppet teleövervak-
ning i tvångsmedelslagens 6 § 1 mom. Det 
föreskrivs om saken i den gällande kommu-
nikationsmarknadslagens 95 § (RP 112/2002 
rd, RP 31/2003 rd och RP 222/2010 rd). 

En myndighet som utför teleavlyssning el-
ler teleövervakning ska enligt lagförslagets 
245 § till Kommunikationsverket lämna en 
framställning om vilka funktionella kvali-



 RP 221/2013 rd  
  

 

189

tetskrav kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster ska uppfylla. Kommunika-
tionsverket beslutar i enskilda fall om vilka 
tekniska krav som ska ställas på hjälpmedel 
och egenskaper som används vid teleavlyss-
ning eller teleövervakning. 

I lagförslagets 323 § föreskrivs om telefö-
retags skyldighet att utan ersättning vidta åt-
gärder för att säkerställa myndigheters lag-
stadgade teleavlyssningsrätt.   

Enligt lagförslagets 243 § 2 mom. ska de 
kvalitetskrav som avses i 1 mom. 1–4, 10, 11 
och 14 punkten anpassas till antalet använda-
re av kommunikationsnäten och kommunika-
tionstjänsterna, till det geografiska område 
som de betjänar samt till deras betydelse för 
användarna. Frågan om nätets och tjänsternas 
betydelse ska bedömas enligt tre kriterier, 
dvs. antalet användare av kommunikations-
näten och kommunikationstjänsterna, det 
geografiska område som de betjänar samt en-
ligt nätens och tjänsternas betydelse för an-
vändarna.   

I och med att antalet användare av kommu-
nikationsnäten och kommunikationstjänster-
na ökar liksom också det geografiska område 
som de betjänar och tjänsternas betydelse för 
användarna, måste detta beaktas då kommu-
nikationsnäten och kommunikationstjänster-
na planeras, byggs och underhålls.  

Utgångspunkten är den att kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster som har 
ett stort antal användare, som används på ett i 
geografiskt hänseende stort område och som 
har en central betydelse för användarna i de-
ras normala verksamhet, förutsätts hålla en 
högre kvalitetsnivå än nät och tjänster som 
tillhandahålls på begränsade områden och 
som användarna inte behöver i sin normala 
verksamhet. 

En tjänst som tillhandahålls till en liten 
grupp användare kan å andra sidan vara sär-
skilt viktig just för den gruppen. Ett kommu-
nikationsnät eller ett kommunikationsnät kan 
vara viktig för en liten användargrupp t.ex. 
då det på ett område inte tillhandahålls andra 
motsvarande tjänster. Enligt momentet ska 
kriterierna vägas mot varandra så att trots att 
en tjänst tillhandahålls på ett litet område kan 
den ha en stor betydelse för en viss använ-
dargrupp. Detta måste beaktas också i fråga 

om bedömningen av de kvalitetskrav som 
ställs på nät och tjänster. 

Betydelsen av nät och tjänster ska bedömas 
objektivt så att t.ex. kategorin samhällsom-
fattande tjänster förutsätts vara tillförlitligare 
än andra tjänster i tekniskt hänseende. Såda-
na allmänna telefonitjänster och internetför-
bindelser som hör till kategorin samhällsom-
fattande tjänster tryggas för hela befolkning-
en genom regleringen av samhällsomfattande 
tjänster. Möjligheten att ta emot Rundradion 
Ab:s televisions- och radiokanaler som tjänar 
allmänintresset kan anses ha en central bety-
delse när det gäller bedömningen av nätens 
och tjänsternas funktion inom masskommu-
nikationen. 

Som nödvändiga tjänster kan däremot inte 
objektivt sett anses t.ex. flera av de tjänster 
som tillhandahålls på internet, exempelvis e-
post, snabbkommunikation och sådana sam-
talstjänster som inte är anslutna till allmänna 
telefonitjänster.  

Alla de kvalitetskrav som räknas upp i den 
föreslagna paragrafen ska inte avvägas i en-
lighet med detta moment. Mera absolut till-
förlitlighet förutsätts t.ex. när det gäller tryg-
gande av sådana nödtjänster som avses i 
punkt 5 samt det krav som ställs i punkt 6, 
dvs. att ingens hälsa eller egendom får även-
tyras då kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster planeras, byggs eller under-
hålls. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
ska de åtgärder för att trygga informationssä-
kerheten enligt 1 mom. 1, 2, 4, 7 och 9 punk-
ten anpassas till hur allvarliga hot som före-
ligger, till kostnaderna för åtgärderna och till 
de tekniska möjligheter att avvärja hoten som 
står till buds. Det är fråga om åtgärder för att 
säkerställa verksamheten, datortrafiken, ut-
rustningen, programmen och datamaterialet. 
Den föreslagna punkten motsvarar till inne-
hållet 19 § 1 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 
rd). I lagförslagets 272 § föreskrivs om åt-
gärder som är nödvändiga med tanke på in-
formationssäkerheten och som förutsätter be-
handling av innehållet i meddelanden och 
förmedlingsuppgifter.  

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
gäller de kvalitetskrav som avses i 1 mom. 
också betydande tillhörande faciliteter och 
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tillhörande tjänster. Begreppen tillhörande 
faciliteter och tillhörande tjänster definieras i 
lagförslagets 2 § 11 och 12 punkt. Det före-
slagna momentet är nytt. 

Genom bestämmelsen säkerställs det att 
samma kvalitetskrav gäller för betydande 
tillhörande faciliteter och tillhörande tjänster 
som för allmänna kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. Bestämmelsen be-
hövs eftersom tillhörande faciliteter och till-
hörande tjänster i praktiken gör det möjligt 
att tillhandahålla kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster eller stöder tillhan-
dahållandet av dem. 

244 §. Föreskrifter om kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. Den föreslagna 
regleringen motsvarar kommunikations-
marknadslagens 129 § (RP 112/2002 rd) 
samt 19 § 4 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd) 
till den del som den avser informationssäker-
heten i fråga om kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. I lagförslagets 
247 § föreskrivs om informationssäkerheten 
vid kommunikationsförmedling och tillhan-
dahållande av mervärdestjänster. 

De ändringar som föreslås i 243 § i fråga 
om kvalitetskrav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster har betydelse också 
för befogenheten att meddela föreskrifter. I 
lagförslagets 243 § sammanslås de bestäm-
melser i 19 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation som gäller skyldighet 
att handha dataskyddet med de bestämmelser 
i kommunikationsmarknadslagens 128 § som 
gäller kvalitetskrav på kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. I överensstäm-
melse med den föreslagna ändringen ska i 
denna bestämmelse om Kommunikations-
verkets befogenhet att meddela föreskrifter 
också nämnas möjligheten att i enlighet med 
19 § 4 mom. i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation meddela föreskrifter 
om informationssäkerhet. Kommunikations-
verket får inte meddela föreskrifter för myn-
digheter i ärenden, vilka med stöd av lag-
stiftningen leds av finansministeriet. Enligt 
lagen om styrning av informationsförvalt-
ningen inom den offentliga förvaltningen 
(634/2011) svarar finansministeriet för inte-
roperabiliteten för informationsförvaltningen 
hos myndigheterna inom den offentliga för-

valtningen och finansministeriets verksam-
hetsområde omfattar den allmänna styrning-
en av informationssäkerheten inom den of-
fentliga förvaltningen. Det är motiverat att 
ställa de krav som föreslås i 243 § även på 
myndigheter, men i detta sammanhang är av-
sikten inte att ändra styrningsmodellerna för 
dessa funktioner. Om det meddelas föreskrif-
ter som gäller alla kommunikationsförmedla-
re är det viktigt att i samråd med kommuni-
kationsministeriet och finansministeriet in-
nan föreskrifterna meddelas bedöma vilka 
konsekvenser föreskrifterna har på den in-
formations- och kommunikationstekniska 
branschen och myndigheterna och hur nöd-
vändiga föreskrifterna är. 

I lagförslagets 243 § 2 och 3 mom. före-
skrivs dessutom om anpassning av kvalitets-
krav. Anpassningskriterierna i dessa moment 
gäller naturligtvis också sådana närmare fö-
reskrifter som får utfärdas i enlighet med lag-
förslagets 244 §. 

Det föreslås att 129 § 9 punkten i den gäl-
lande kommunikationsmarknadslagen om 
tekniska egenskaper hos abonnentförbindel-
ser stryks, eftersom bestämmelsen överlappar 
de övriga bestämmelser om befogenheter att 
meddela föreskrifter som räknas upp i para-
grafen. Befogenheterna har i regel utformats 
så att de är teknikneutrala och i stället för ge-
nom uppräkning av tekniska data preciseras 
bestämmelserna i andra punkter i lagförsla-
get.  

Den föreslagna 1 punkten motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 129 § 18 punkt. 

Den föreslagna 2 punkten motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 129 § 1 och 6 
punkt samt 19 § 4 mom. i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation.  

Den föreslagna 3 punkten motsvarar hu-
vudsakligen kommunikationsmarknadslagens 
129 § 3, 10 och 16 punkt samt 19 § 4 mom. i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation. Enligt kommunikationsmarknads-
lagens 129 § 3 mom. kan föreskrifterna gälla 
prestanda i kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster, enligt 10 punkten säkerhet 
och störningsfrihet i kommunikationsnät och 
enligt 16 punkten underhåll och uppföljning 
av prestanda samt nätverksadministration. 
Enligt 19 § 4 mom. i den gällande lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
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kan föreskrifterna gälla dataskydd för tjäns-
ter, varmed enligt 19 § 1 mom. avses bl.a. åt-
gärder för att trygga säkerheten för verksam-
heten, datatrafiken, utrustningen och pro-
grammen. 

I den föreslagna punkten nämns uttryckli-
gen informationssäkerhet, vilket överens-
stämmer med kvalitetskraven på informa-
tionssäkerhet enligt lagförslagets 243 §. I la-
gen om dataskydd vid elektronisk kommuni-
kation görs inte skillnad mellan dataskydd 
för nättjänster och för kommunikationstjäns-
ter, vilket innebär att den föreslagna befo-
genheten motsvarar nuläget. Kommunika-
tionsmarknadslagens krav när det gäller sä-
kerhet och nätverksadministration avsåg tidi-
gare på ett naturligt sätt kommunikationsnät, 
vilket inte längre motsvarar behovet att tryg-
ga också informationssäkra och störningsfria 
kommunikationstjänster. 

Det föreslås att befogenheten utvidgas så 
att kraven utöver kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster kan gälla också till-
hörande faciliteter och tjänster. Bestämmel-
sen om tillhörande faciliteter kan behövas 
t.ex. om ett sådant systems prestanda som 
anses vara en tillhörande tjänst, eller admini-
streringen av systemet på ett väsentligt sätt 
påverkar en kommunikationstjänsts funktion 
eller informationssäkerhet. 

Den föreslagna 4 punkten motsvarar hu-
vudsakligen kommunikationsmarknadslagens 
129 § 13 punkt samt 14 § 4 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation. 
Det föreslås att Kommunikationsverket ges 
möjlighet att meddela föreskrifter om förfa-
randet också i andra än fel-och störningssitu-
ationer. Avsikten är att understryka vikten av 
kontinuitet och förebyggande av störningar. I 
samband med regelbundet underhåll och i 
synnerhet i ändringssituationer är det viktigt 
med förfaranden och åtgärder som tryggar in-
formationssäkerheten, funktionssäkerheten 
och störningsfriheten. De krav som gäller 
förfarandet kan ha samband med teleföreta-
gets eller någon annan i bestämmelsen av-
sedd aktörs processer. Föreskrifterna ska stå i 
en rimlig proportion till den nytta som upp-
nås med avseende på de målsättningar och 
krav som ska tryggas genom förfarandet.  

Den föreslagna 5 punkten motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 129 § 2 och 5 
punkt. 

Den föreslagna 6 punkten motsvarar hu-
vudsakligen kommunikationsmarknadslagens 
129 § 19 punkt enligt vilken föreskrifterna 
kan gälla styrning och säkrande av nödkom-
munikation. Det föreslås att befogenheten 
ändras så att den utöver styrning över huvud 
taget gäller också annan teknisk styrning av 
nödkommunikation. I och med den interna-
tionella utvecklingen av tekniska nödtjänster 
väntas dessa tjänster bli mångsidigare under 
de kommande åren, vilket innebär att det är 
skäl att med hjälp av denna befogenhet sä-
kerställa nya och smidiga förfaranden för så-
dana tjänster.  

Den föreslagna 7 punkten motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 129 § 14 punkt. 

Den föreslagna 8 punkten motsvarar hu-
vudsakligen kommunikationsmarknadslagens 
129 § 4 och 8 punkt enligt vilka föreskrifter-
na kan gälla sammankoppling, kompatibilitet 
och signalering samt synkronisering av digi-
tala kommunikationsnät. Det är skäl att ut-
vidga befogenheten till att utöver digitala te-
lefonnät gälla också synkronisering av andra 
kommunikationsnät, eftersom i telefontrafi-
ken i allt större utsträckning används t.ex. IP-
baserad förmedling. 

Den föreslagna 9 punkten motsvarar kom-
munikationsmarknadslagens 129 § 7 punkt. 
Det föreslås att i punkten stryks det onödiga 
omnämnandet om kabeltelevisionsnät efter-
som avsikten är att befogenheten att meddela 
föreskrifter ska vara teknikneutral. Föreskrif-
ter om kabeltelevisionsnäts egenskaper samt 
om riktade nät och masskommunikationsnät 
ingår i denna paragrafs övriga punkter. 

Den föreslagna 10 punkten motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 129 § 11 
punkt. 

Den föreslagna 11 punkten motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 129 § 12 
punkt. 

Den föreslagna 12 punkten motsvarar hu-
vudsakligen kommunikationsmarknadslagen 
129 § 17 punkt. Enligt den får Kommunika-
tionsverket meddela föreskrifter också om 
teknisk dokumentation av kommunikations-
nät och kommunikationstjänster. Bestämmel-
serna om dokumentation kan gälla t.ex. in-
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formation om åtgärder som ska vidtas enligt 
bestämmelser om uppföljning av t.ex. fel- 
och störningssituationer, kränkningar av in-
formationssäkerhet eller om nyttjandegraden 
av nätens kapacitet och andra bestämmelser. 

Det föreslås att befogenheten preciseras så 
att Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om teknisk dokumentation och stati-
stik samt också om utformning av tillhörande 
dokument och lagring av uppgifter. De före-
slagna ändringarna stöder teleföretagens och 
andra i bestämmelsen avsedda aktörers egna 
kvalitetsåtgärder och myndighetens möjlig-
heter till övervakning. De föreslagna änd-
ringarna innebär dessutom att det vid behov 
kan produceras jämförbara uppgifter om 
tjänsternas kvalitet för abonnenterna och an-
vändarna, t.ex. i enlighet med ett sådant be-
slut av Kommunikationsverket som avses i 
129 §. Föreskrifter om utformning av doku-
ment och lagring av uppgifter kan ges endast 
om föreskrifterna tjänar uppfyllandet av nå-
got kvalitetskrav som regleras särskilt och 
om de är rimliga i förhållande till den nytta 
som uppnås. 

Den föreslagna 13 punkten motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 129 § 20 
punkt. 

Den föreslagna 14 punkten motsvarar 
kommunikationsmarknadslagens 129 § 21 
punkt. 

Den föreslagna 15 punkten är ny. Enligt 
den får Kommunikationsverket meddela fö-
reskrifter om tillhörande faciliteter och tillhö-
rande tjänster till den del som de är relevanta 
för de krav som i lagens 243 § ställs på 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster, dvs. kraven på kvalitet, kompatibili-
tet och informationssäkerhet. Begreppen till-
hörande faciliteter och tillhörande tjänster 
definieras i lagförslagets 2 § 11 och 12 
punkt. Tillhörande faciliteter och tjänster är 
inte nät- eller kommunikationstjänster och de 
kan tillhandahållas också av andra företag än 
sådana som tillhandahåller nät- eller kom-
munikationstjänster. Genom ändringen sä-
kerställs det att befogenheten att meddela fö-
reskrifter vid behov omfattar också tillhöran-
de faciliteter och tjänster vilka kan genomfö-
ras på ett sätt som direkt försämrar eller stö-
der ett kommunikationsnäts eller en kommu-

nikationstjänsts kvalitet, kompatibilitet eller 
informationssäkerhet. 

245 §. Krav som gäller lämnande av biträ-
de till myndigheter. I denna paragraf före-
skrivs om krav som gäller biträdande av 
myndigheter och som uppställs för att säker-
ställa att myndighetsuppgifter kan genomfö-
ras på ett tillbörligt sätt. I den gällande kom-
munikationsmarknadslagens 96 § föreskrivs 
om tekniska krav i fråga om teleavlyssning 
och teleövervakning (RP 112/2002 rd). 

Den föreslagna paragrafens 1 och 2 mom. 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
96 § 1 och 2 mom. (RP 112/2002 rd).  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om teleföretags skyldighet att redan i 
planeringsskedet informera myndigheten om 
sådana ändringar i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som är relevanta för 
teleavlyssning och teleövervakning samt med 
tanke på övriga myndigheters rätt att få in-
formation. Dessutom ska teleföretaget ge så-
dan information om ändringarnas eventuella 
effekter på myndigheternas egna informa-
tionssystem som det har kännedom om. Be-
stämmelsen är ny. 

Bestämmelser om myndigheternas rätt att 
få information finns i lagförslagets 40 kap. 
Syftet med bestämmelsen är att understryka 
att teleföretag i ett så tidigt skede som möj-
ligt ska informera om ändringar som görs i 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster samt om deras eventuella återverk-
ningar på myndigheternas egna system. Ge-
nom det föreslagna momentet säkerställs det 
att myndigheterna i god tid på förhand i sin 
egen verksamhet kan beakta ändringar som 
teleföretagen gör i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, till den del som 
ändringarna är relevanta för genomförandet 
av teleavlyssning och teleövervakning.  

Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom. 
får Kommunikationsverket meddela närmare 
föreskrifter om informationsförfarandet som 
avses i 3 mom. Genom denna nya bestäm-
melse ges Kommunikationsverket möjlighet 
att utfärda närmare föreskrifter om på vilket 
sätt information enligt 3 mom. ska ges om 
ändringar i kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster. Den föreslagna paragrafen 
stämmer överens med auktorisationsdirekti-
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vets artikel 6.1 och med den i direktivets bi-
laga 1 del A nämnda 11 punkten. 

246 §. Abonnenters och användares termi-
nalutrustning och system. Den föreslagna pa-
ragrafens 1 och 2 mom. motsvarar kommu-
nikationsmarknadslagens 69 § 1 och 4 mom. 
(RP 112/2002 rd). 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om abonnenternas skyldighet att värna 
om informationssäkerheten. Syftet med para-
grafen är att ålägga abonnenterna skyldighet 
att se till att deras utrustningar och system 
inte äventyrar informationssäkerheten i det 
allmänna kommunikationsnätet. Begreppet 
abonnent avser enligt lagförslagets 2 § 33 
punkt en juridisk eller fysisk person som för 
något annat ändamål än televerksamhet har 
ingått avtal om leverans av kommunikations- 
eller mervärdestjänster. 

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
att skydda teleföretagens kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. Teleföretagen 
har den senaste och bästa informationen om 
hur abonnenterna kan skydda sina utrust-
ningar och system. Ett omsorgsfullt företag 
ger därför abonnenterna anvisningar om hur 
de kan upprätthålla informationssäkerheten i 
sina system och utrustningar. Allmänna an-
visningar kan smidigt ges på olika sätt, t.ex. i 
standardiserade avtalsvillkor som det före-
skrivs om i lagförslagets 107 §, i samband 
med faktureringen, per post eller e-post samt 
via företagets internetsidor. Det är viktigt att 
anvisningarna är lättillgängliga för abonnen-
ten. Anvisningarna kan t.ex. ges via flera oli-
ka källor. En omständighet som ökar konsu-
mentens medvetenhet om anvisningarna är 
att konsumentens uppmärksamhet fästs dels 
på de allmänna anvisningarna om informa-
tionssäkerhet, dels på att skydda sig mot en-
skilda, aktuella hot mot informationssäkerhe-
ten. 

I anvisningarna är det t.ex. skäl att ge 
abonnenten alternativa sätt att uppfylla in-
formationssäkerheten. Enligt de allmänna 
konkurrensrättsliga principerna är det klart 
att anvisningarna inte får begränsa abonnen-
tens valfrihet. I anvisningarna kan det t.ex. 
inte förutsättas att abonnenten skaffar en viss 
tjänsteleverantörs produkt i syfte att trygga 
informationssäkerheten. Abonnenten ska i 
stället upplysas om olika alternativ. 

Frågan om abonnenten har uppfyllt sin om-
sorgsplikt kan i princip bedömas bl.a. enligt 
om abonnenten har iakttagit teleföretagets 
anvisningar. Detta kan ha betydelse t.ex. för 
bedömningen av abonnentens skadeståndsan-
svar i vissa situationer. 

Syftet med paragrafen är också att säker-
ställa att abonnenten drar försorg om sin ut-
rustnings och sitt systems informationssäker-
het, för att teleföretaget inte ska behöva vidta 
sådana åtgärder som avses i lagförslagets 
272 § för att tillgodose informationssäkerhe-
ten. Avsikten är också att säkerställa att det 
inte uppkommer sådana betydande olägenhe-
ter eller störningar att teleföretaget eller nå-
gon annan innehavare av kommunikationsnät 
eller utrustning måste vidta sådana åtgärder 
som avses i 273 §. Enligt bestämmelserna i 
den föreslagna 273 § ska, om abonnentens 
system eller utrustning orsakar avsevärda 
olägenheter för ett kommunikationsnät, en 
kommunikationstjänst, för någon annan 
tjänst som anslutits till kommunikationsnätet, 
utrustning, användare eller någon annan per-
son, teleföretaget vid behov koppla bort 
kommunikationsnätet, kommunikationstjäns-
ten eller utrustning från det allmänna kom-
munikationsnätet. 

247 §. Skyldighet att sörja för informa-
tionssäkerheten vid kommunikationsförmed-
ling och tillhandahållande av mervärdes-
tjänster. I denna paragraf föreslås bestäm-
melser om den skyldighet att sörja för infor-
mationssäkerheten som gäller för den som 
förmedlar kommunikation, en sammanslut-
ningsabonnent som förmedlar kommunika-
tion samt en leverantör av mervärdestjänster. 
Begreppet kommunikationsförmedlare är 
nytt i lagstiftningen. Med kommunikations-
förmedlare avses enligt den föreslagna lagens 
3 § 36 punkt teleföretag, sammanslutnings-
abonnenter och sådana andra aktörer som 
förmedlar elektronisk kommunikation. 

I föreslagna 1 mom. första meningen före-
skrivs om kommunikationsförmedlarens 
skyldighet att svara för informationssäkerhe-
ten. Skyldigheten gäller för närvarande en-
dast teleföretag. I och med ändringen kom-
mer skyldigheten att gälla också andra kom-
munikationsförmedlare. 

Kommunikationsförmedlare ska svara för 
informationssäkerheten när det gäller tjäns-
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terna, meddelandena, förmedlingsuppgifterna 
och lokaliseringsuppgifterna. Elektronisk 
kommunikation förmedlas i allt större ut-
sträckning i samband med olika typer av 
tjänster som dock inte ingår i definitionen av 
begreppet kommunikationstjänster. Det är 
väsentligt att kommunikationsförmedlarna 
också svarar för informationssäkerheten när 
det gäller dessa tjänster, för att användarnas 
information ska vara tillräckligt väl skyddad.  

Dessutom föreskrivs i momentet om sam-
manslutningsabonnenters skyldighet att svara 
för informationssäkerheten för sina använda-
res meddelanden, förmedlingsuppgifter och 
lokaliseringsuppgifter. I 19 § 1 mom. i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion föreskrivs om motsvarande skyldighet 
för sammanslutningsabonnenter (RP 
125/2003 rd), men i det föreslagna momentet 
utsträcks skyldigheten till att gälla också in-
formationssäkerheten vid själva behandling-
en av meddelandena. 

En sammanslutningsabonnents skyldighet 
att svara för informationssäkerheten inskrän-
ker sig till fall där abonnenten är kommuni-
kationsförmedlare och därför behandlar 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter. För sammanslutnings-
abonnenter uppställs ingen allmän skyldighet 
att svara för sina tjänsters och användares in-
formationssäkerhet, om abonnenten inte är 
verksam som kommunikationsförmedlare. I 
flera speciallagar som gäller olika branscher 
föreskrivs om sammanslutningsabonnenters 
skyldighet att svara för informationssäkerhe-
ten i sin egen tjänsteproduktion eller vid be-
handlingen av viss information. 

I föreslagna 2 mom. föreskrivs om den 
skyldighet att svara för informationssäkerhe-
ten för sina tjänster som gäller för tillhanda-
hållare av mervärdestjänster. Motsvarande 
bestämmelse ingår i 19 § 1 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
(RP 125/2003 rd). 

I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs om anpassning av säkerhetsåtgärder. 
Momentet motsvarar till innehållet 19 § 1 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003 rd). Vidare 
motsvarar momentet lagförslagets 243 § 3 
mom. där det föreskrivs om anpassning av 
åtgärder för att trygga informationssäkerhe-

ten i fråga om allmänna kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. Med att trygga 
informationssäkerheten avses enligt 243 § 3 
mom. åtgärder för att säkerställa verksamhe-
ten, datatrafiken, utrustningen, programmen 
och datamaterialet. 

I lagförslagets 138 § finns bestämmelser 
om rätten att i den omfattning som behand-
lingen kräver behandla också meddelanden 
och förmedlingsuppgifter enligt vad som 
närmare föreskrivs i 272 §. I nämnda 272 § 
föreskrivs mer detaljerat om de åtgärder som 
teleföretag, sammanslutningsabonnenter och 
tillhandahållare av mervärdestjänster har rätt 
att vidta i syfte att trygga informationssäker-
heten. 

Kommunikationsförmedlaren och tillhan-
dahållaren av mervärdestjänster ansvarar för 
informationssäkerheten enligt 1 och 2 mom. 
också när det gäller en sådan tredje part som 
helt eller delvis levererar en nättjänst, en 
kommunikationstjänst eller en mervärdes-
tjänst. Avsikten är att ansvaret ska vara lika 
omfattande som då åtgärder vidtas utan tredje 
parter. Om detta föreskrivs i 19 § 3 mom. i 
den gällande lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (RP 125/2003 rd). 
Enligt allmänna förmögenhetsrättsliga prin-
ciper är en part inför en annan part ansvarig 
både för sina egna och för alla sina underle-
verantörers och övriga medhjälpares åtgär-
der. Därför föreslås ingen uttrycklig bestäm-
melse om saken.  

I lagförslagets 158 § 3 mom. föreskrivs om 
de skyldigheter och förfaranden vid behand-
ling av information som ska lagras för myn-
dighetsbehov enligt 19 § 2 mom. i den gäl-
lande lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. Enligt förslaget ska ett lag-
ringsskyldigt företag trygga informationssä-
kerheten så som föreskrivs i den föreslagna 
paragrafens 3 mom.  

Enligt föreslagna 4 mom. får Kommunika-
tionsverket meddela närmare föreskrifter om 
informationssäkerhet enligt 1 och 2 mom. 
Momentet motsvarar till innehållet 19 § 4 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 158/2007 rd). Om det 
meddelas föreskrifter som gäller alla kom-
munikationsförmedlare är det viktigt att in-
nan föreskrifterna meddelas i samråd med fi-
nansministeriet bedöma vilka konsekvenser 
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föreskrifterna har på myndigheternas verk-
samhet och hur nödvändiga föreskrifterna är. 
Kommunikationsverket får inte meddela fö-
reskrifter för myndigheter i ärenden, vilka 
med stöd av lagstiftningen leds av finansmi-
nisteriet. 

Genom den föreslagna paragrafen genom-
förs artikel 4.1 i direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation. 

248 §. Principen om minsta olägenhet. I 
den föreslagna paragrafen föreskrivs om tele-
företags skyldighet att vidta åtgärder som 
gäller byggande, underhåll och ändring av 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster samt informationssäkerhet, på ett så-
dant sätt att andra teleföretag orsakas så få 
olägenheter som möjligt. 

I den gällande kommunikationsmarknads-
lagens 72 § föreskrivs om vidtagande av åt-
gärder på ett sådant sätt att de orsakar använ-
daren minsta möjliga olägenhet (RP 
112/2002 rd och RP 231/2005 rd). Motsva-
rande bestämmelse om skyldigheten att utfö-
ra bygg-, underhålls- och ändringsarbeten så 
att de orsakar användaren minsta möjliga 
olägenhet ingår i lagförslagets 120 §. 

Enligt föreslagna 1 mom. ska teleföretag 
vid planeringen av bygg-, underhålls- och 
ändringsarbeten samt informationssäkerhet 
beakta att arbetet inte orsakar andra teleföre-
tag onödiga olägenheter. Det är klart att tele-
företagen redan på affärsekonomiska grunder 
strävar efter att utföra olika underhålls- och 
ändringsarbeten så att de inte i onödan orsa-
kar t.ex. användarna olägenheter. Teleföreta-
gen är dessutom skyldiga att se till att under-
hållsarbeten som avser kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster utförs så att de 
orsakar minsta möjliga olägenhet för andra 
teleföretag. 

Syftet med det föreslagna momentet är att 
understryka teleföretagens skyldighet att se 
till att de utför ändringsarbeten som avser 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster på ett sätt som orsakar minsta möjli-
ga olägenheter också då tillhandahållandet av 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster inte avbryts. 

Med byggande, underhåll och ändring av 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster samt informationssäkerhet avses i 
momentet åtgärder som teleföretaget har 

kännedom om på förhand. Abonnenter och 
användare ska enligt 274 § och Kommunika-
tionsverket enligt 275 § underrättas om oför-
utsedda störningar i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. 

Enligt föreslagna 2 mom. får ett teleföretag 
tillfälligt, utan ett annat teleföretags sam-
tycke, avbryta tillhandahållandet av en nät- 
eller kommunikationstjänst eller begränsa 
dess användning om det ör nödvändigt för att 
åtgärder ska kunna vidtas. I kommunika-
tionsmarknadslagens 72 § 1 mom. föreskrivs 
om teleföretags rätt att utan användarens 
samtycke avbryta leveransen av en kommu-
nikationstjänst eller begränsa dess använd-
ning (RP 112/2002 rd och RP 231/2005 rd). 
Motsvarande bestämmelse ingår i lagförsla-
gets 120 §. 

Bestämmelsens ordalydelse har ändrats så 
att leveransen av en kommunikationstjänst 
får avbrytas endast om det är nödvändigt för 
att åtgärder ska kunna vidtas. Enligt momen-
tet ska man i god tid på förhand informera de 
övriga teleföretag om avbrottet eller ändring-
en, vilkas kommunikationsnät och tjänster 
avbrottet eller ändringen kan påverka. An-
vändarna ska informeras effektiv i enlighet 
med lagförslagets 120 § 2 mom.   

Kommunikationsmarknadslagens 72 § 2 
och 3 mom. där det föreskrivs om gottgörelse 
har överförts till lagförslagets 15 kap. som 
gäller användarnas och abonnenternas rättig-
heter. 

249 §. Planering av fastigheters och bygg-
naders interna nät samt teleentreprenad. Den 
föreslagna paragrafen är baserad på kommu-
nikationsmarknadslagens 69 § 2 och 3 mom. 
(RP 112/2002 rd). Den föreslagna paragrafen 
har förtydligats och från den har avknoppats 
bestämmelserna om terminalutrustning i 
kommunikationsmarknadslagens 69 § 1 och 
4 mom. Bestämmelserna överförs till den fö-
reslagna lagens 247 §. 

I paragrafen föreskrivs om förhållandet 
mellan allmänna kommunikationsnät och fas-
tighetsinterna kommunikationsnät. I paragra-
fens 1 mom. har tagits in en ny bestämmelse 
om kravet att vid planeringen av interna 
kommunikationsnät främja abonnenternas 
möjligheter att välja teleföretag. Dessutom 
har i paragrafens 3 mom. tagits in en ny be-
stämmelse om begränsning av villkoren för 



 RP 221/2013 rd  
  

 

196 

sammankoppling av interna kommunika-
tionsnät med teleföretagets kommunikations-
nät. Syftet med ändringarna är att trygga de 
interna nätens tekniska flexibilitet och sålun-
da också abonnenternas valfrihet, varmed av-
ses möjligheten att skaffa tjänster till en fas-
tighet från flera än ett teleföretag samt möj-
ligheten att byta teleföretag. 

I lagförslagets 243 § föreskrivs de krav 
som ställs på en fastighets eller byggnads in-
terna kommunikationsnät som ska samman-
kopplas med ett allmänt kommunikationsnät. 
Kraven kan preciseras med kommunika-
tionsverkets föreskrifter enligt 244 §. 

Första meningen i paragrafens 1 mom. 
motsvarar i sak den gällande kommunika-
tionsmarknadslagens 69 § 2 mom. Det före-
slås att till föreslagna 1 mom. fogas kravet att 
abonnenternas valfrihet ska främjas. Avsik-
ten med tillägget är att i praktiken främja nä-
tets tekniska flexibilitet under dess livscykel.  

Den föreslagna ändringen motsvarar nuva-
rande praxis. I byggnader brukar installeras 
flera interna nät, vilket innebär att det görs 
flera kabeldragningar. Detta möjliggör för-
medling av flera teleföretags tjänster och 
tekniskt olika slag av tjänster i fastighetsin-
terna nät. Användarna kan sålunda fritt välja 
vilken tjänsteleverantör de vill anlita. 

Vid planeringen av interna kommunika-
tionsnät är det sålunda käl att beakta t.ex. den 
senaste tekniska utvecklingen inom bran-
schen och byggnadens användningsändamål. 
Härmed avses t.ex. frågan om byggnaden är 
avsedd att användas för boende eller kontor 
samt hur många personer som bor i byggna-
den. Fastighetens eller byggnadens innehava-
re har rätt att besluta om planeringen av det 
interna kommunikationsnätet.  

I föreslagna 2 mom. preciseras den gällan-
de ordalydelsen. Enligt den får ett teleföretag 
inte förutsätta att sammankopplingen av ett 
internt kommunikationsnät i en fastighet eller 
en byggnad med allmänt kommunikationsnät 
får utföras endast av en person som valts av 
teleföretaget. 

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
att fortsättningsvis trygga fastighetsägarens 
frihet att välja entreprenör för sitt interna nät, 
oberoende av teleföretaget. Det föreslås att 
bestämmelsens ordalydelse ändras så att i be-
stämmelsen tydligare beaktas också andra åt-

gärder som rör teleentreprenaden än sam-
mankopplingen. Teleföretaget får inte förut-
sätta att byggandet, installationen eller un-
derhållet av en fastighets eller byggnads in-
terna kommunikationsnät, dvs. teleentrepre-
naden, får utföras endast av en entreprenör 
som teleföretaget valt.  

Definitionen av begreppet teleentreprenör 
motsvarar 2 § 8 punkten (RP 48/2007 rd) i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation som enligt förslaget inte ska överfö-
ras till den nya lagen. Det anses inte nödvän-
digt att i lagen ta in en definition av det ve-
dertagna begreppet teleentreprenör. Med te-
leentreprenör avses fortsättningsvis en fysisk 
eller juridisk person som i avsikt att idka när-
ing bygger eller installerar ett sådant internt 
kommunikationsnät i en fastighet eller en 
byggnad vilket ska anslutas till ett kommuni-
kationsnät, eller underhåller det.  

En fysisk sammankoppling av ett internt 
nät med ett teleföretags allmänna nät inver-
kar också på teleföretagets nät. I praktiken 
utförs sammankopplingen med teleföretagets 
nät eller bortkopplingen av ett internt nät från 
teleföretagets nät av en montör som verkar 
för teleföretagets räkning.  

Den föreslagna paragrafens 3 mom. är nytt. 
Teleföretaget och innehavaren av en fastig-
hets eller byggnads interna kommunikations-
nät avtalar om sammankoppling av det inter-
na kommunikationsnätet med teleföretagets 
allmänna kommunikationsnät. I lagen defini-
eras inte det ställe eller den anslutningspunkt 
där ett internt nät ska sammankopplas med 
teleföretagets allmänna nät och som också är 
avgörande när det gäller vilkendera parten 
som ansvarar för nätets olika delar. Parterna 
kan avtala om saken. 

Genom avtal får man inte begränsa admini-
streringen av fastigheters interna nät t.ex. så 
att man avtalar att sammankopplingen ska 
ske på ett sådant sätt att teleföretagets besitt-
ningsrätt och bestämmanderätt sträcker sig 
till sådana delar av nätet som är integrerade 
med fastigheten eller byggnaden och som i 
det fall att besittningen enligt avtal övergår 
till teleföretaget i praktiken fråntar använda-
ren möjligheten att välja teleföretag. 

Enligt föreslagna 4 mom. får Kommunika-
tionsverket vid behov meddela föreskrifter 
om de tekniska egenskaper hos kommunika-
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tionsnät som ska beaktas vid planeringen av 
kommunikationsnät. Den föreslagna be-
stämmelsen är baserad på kommunikations-
marknadslagens 129 §.  

Kommunikationsverket får meddela närma-
re tekniska föreskrifter om de tekniska egen-
skaper hos kommunikationsnät som ska be-
aktas vid planeringen samt om utformningen 
av och innehållet i planeringsdokumenten. 
Kraven kan innebära t.ex. att det av plane-
ringsdokumenten ska framgå hur många oli-
ka teleföretags tjänster och vilka bredbands- 
eller televisionsanslutningar den planerade 
kabeldragningen och det interna nätets övriga 
egenskaper möjliggör. Härmed avses t.ex. 
frågan om det i fastigheten är möjligt att på 
traditionellt sätt ta emot televisionssändning-
ar via ett traditionellt kabeltelevisions- eller 
antennät eller t.ex. endast via ett IP-baserat 
kommunikationsnät. 

Kommunikationsverket får dessutom med-
dela föreskrifter om den tekniska placeringen 
av anslutningspunkten för en byggnads inter-
na nät samt tekniska sammankopplingsarran-
gemang och övriga åtgärder som främjar det 
interna nätets kompatibilitet med andra tele-
företags kommunikationsnät.  

Genom den föreslagna paragrafen genom-
förs tillträdesdirektivets artikel 6 samt punk-
terna a och b i direktivets bilaga I del I. 

250 §. Myndighetsnät. I denna paragraf fö-
reskrivs om myndighetsnät, om behovet av 
sådana samt om grupper som är berättigade 
att använda nät. I den föreslagna paragrafen 
sammanställs kommunikationsmarknadsla-
gens 2 § 9 punkt (RP 112/2002 rd) med 
kommunikationsmarknadslagens 99 § (RP 
112/2002 rd). 

Med myndighetsnät avses i den gällande 
regleringen ett kommunikationsnät som 
byggts för behov som hänför sig till allmän 
ordning och säkerhet, räddningsuppgifter el-
ler befolkningsskyddet. 

Föreslagna 1 mom. ändras så att det mot-
svarar regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lag om verksamheten i den 
offentliga förvaltningens säkerhetsnät och lag 
om ändring av 2 § i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 54/2013 rd). Propositionen 
behandlas som bäst i riksdagen. Nya godtag-
bara användningsändamål för myndighetsnät 
är, utöver de nuvarande, enligt den nämnda 

propositionen statens ledning och säkerhet, 
försvaret, gränssäkerheten, sjöräddningen, 
nödcentralsverksamheten, invandringen och 
den prehospitala akutsjukvården. Dessutom 
föreslås att begreppet räddningsuppgifter i 1 
mom. ersätts med begreppet räddningsverk-
samhet, som motsvarar den definition som 
används i räddningslagen. 

Myndighetsnät är t.ex. myndighetsradionä-
tet (VIRVE) och förvaltningens säkerhetsnät 
(TUVE). 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före-
skrivs närmare om vilka myndigheter och 
användargrupper som kan tillhandahållas 
abonnemang till myndighetsnätet. Momentet 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
2 § 9 punken och 99 § 2 mom. Abonnemang 
får endast beviljas aktörer som hör till an-
vändargrupper som avses i paragrafen och 
också till dem endast i sådana syften som av-
ses i 1 mom. Kommunikationsministeriet ska 
också i fortsättningen besluta vilka använ-
dargrupper som kan ges rätt att använda 
myndighetsnät. När användargrupper god-
känns ska det beaktas att grupperna inte blir 
så omfattande att de kan inverka på de all-
männa kommunikationsnätens verksamhets-
betingelser och sålunda orsaka konkurrens-
störningar på kommunikationsmarknaden. 
Abonnemang till myndighetsnätet beviljas av 
upprätthållaren eller av det företag som till-
handahåller kommunikationstjänsten eller av 
någon annan aktör. 

Föreslagna 3 mom. motsvarar delvis den 
begränsning av tillämpningsområdet som fö-
reskrivs i kommunikationsmarknadslagens 
99 § 1 mom. Begränsningen av tillämpnings-
området är i fortsättningen onödig till den del 
som det är fråga om bestämmelser som enligt 
den föreslagna lagen ska tillämpas på telefö-
retag. Enligt lagförslagets 2 § 29 punkt avses 
med teleföretag i fortsättningen aktörer som 
levererar nättjänster eller kommunikations-
tjänster för en grupp av användare som inte 
har avgränsats på förhand, dvs. bedriver all-
män televerksamhet. Till följd av den före-
slagna definitionen av begreppet teleföretag 
samt den definition av myndighetsnät som 
framgår av 1 och 2 mom. är det uppenbart att 
en aktör som tillhandahåller nättjänster eller 
kommunikationstjänster i ett myndighetsnät 
inte kan anses vara ett teleföretag.  
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Enligt föreslagna 3 mom. ska på myndig-
hetsnät inte tillämpas de bestämmelser om 
åläggande av skyldigheter som ingår i avdel-
ning III och inte heller de bestämmelser om 
användares och abonnenters rättigheter i 
samband med kommunikationstjänster som 
ingår i avdelning V. De ovan nämnda för-
pliktelserna har ett nära samband med allmän 
televerksamhet och det är inte skäl att tilläm-
pa dem på myndighetsnät som har ett be-
gränsat användningsändamål. På grund av 
det konkurrensläge som råder på kommuni-
kationsmarknaden har myndighetsnäten ing-
en betydelse för konkurrensen, eftersom de-
ras användningsändamål och användargrup-
per är begränsade till enligt vad som före-
skrivs i 1 mom.  

Att de ovan nämnda skyldigheterna ut-
sträcks till att gälla myndighetsnät och telefö-
retag som upprätthåller sådana kan t.o.m. 
äventyra de särskilda ändamål som myndig-
hetsnäten används för.  

I 3 mom. föreskrivs dessutom att på sådan 
kommunikation i myndighetsnät som utövas 
i samband med skötsel av myndighetsuppgif-
ter ska bestämmelsen i lagförslagets 316 § 2 
mom. om Kommunikationsverkets och data-
ombudsmannens rätt att få och behandla 
uppgifter om konfidentiell kommunikation 
inte tillämpas. Begränsningen motsvarar nu-
läget eftersom på myndighetsverksamhet i 
myndighetsnätet på grund av den begräns-
ning av tillämpningsområdet som föreskrivs i 
3 § 7 mom. i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation inte ska tillämpas be-
stämmelserna i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation.  

På upprätthållare av myndighetsnät och på 
aktörer som tillhandahåller kommunikations-
tjänster genom förmedling av myndighetsnät 
ska, med de undantag som räknas upp ovan, 
tillämpas denna lags övriga bestämmelser. 
Dessutom föreskrivs i annan lagstiftning om 
särskilda krav gällande myndighetsnät. Ex-
empelvis i räddningslagens (379/2011) 109 § 
föreskrivs att den lokala räddningsmyndighe-
ten kan bestämma att byggnadens eller kon-
struktionens ägare ska skaffa nödvändiga an-
ordningar som säkerställer myndighetsnätets 
tillgänglighet och ser till att de är i funk-
tionsdugligt skick. 

Föreslagna 4 mom. motsvarar i övrigt 
kommunikationsmarknadslagens 99 § 3 
mom., men den föråldrade termen telekom-
munikation har ersatts med kommunikation.  
 
30 kap. Utsläppande på marknaden 

av tele-, nät- och radioutrust-
ning 

251 §. Terminalgränssnitt. Denna paragraf 
motsvarar kommunikationsmarknadslagens 
133 § (RP 112/2002 rd) samt artikel 4.2 i ra-
dio- och teleterminalsdirektivet). 

252 §. Ansvariga i stället för tillverkare av 
teleutrustning. Denna paragraf motsvarar ra-
diolagens 5 § (RP 80/2001 rd och RP 
75/2004 rd samt artikel 6 i radio- och tele-
terminalsdirektivet). 

253 §. Import, försäljning, saluföring, de-
monstration och användning. Paragrafens 1 
och 2 mom. motsvarar radiolagens 19 § 1 
och 2 mom. (RP 80/2001 rd och RP 
112/2002 rd samt artiklarna 5.1, 5.2 och 6.1 i 
radio- och teleterminalsdirektivet).  

Paragrafens 3 och 4 mom. motsvarar radio-
lagens 19 § 3 och 4 mom. (RP 80/2001 rd, 
RP 112/2002 rd och 75/2004 rd) Genom 3 
mom. genomförs artiklarna 6.1 och 8.2 i ra-
dio- och teleterminalsdirektivet. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar radiolagens 
19 § 5 mom. (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 
rd och RP 179/2006 rd samt artikel 6.1 i ra-
dio- och teleterminalsdirektivet). 

254 §. Väsentliga krav. Paragrafens 1 
mom. motsvarar radiolagens 20 § 1 mom. 
(RP 80/2001 rd, RP 112/2002 rd och RP 
75/2004 rd samt artikel 3 i radio- och tele-
terminalsdirektivet). 

Paragrafens 2 mom. motsvarar radiolagens 
20 § 2 mom. (RP 80/2001 rd).  

255 §. Bedömningsorgan. Paragrafens 1 
mom. motsvarar radiolagens 41 § 1 mom. 
(RP 80/2001 rd och RP 223/2008 rd).  

Paragrafens 2 mom. motsvarar huvudsakli-
gen radiolagens 41 § 2 mom. Dessutom före-
slås att till paragrafen fogas en bestämmelse 
om ackrediteringsbeslut (RP 80/2001 rd). 

Paragrafens 3 mom. motsvarar radiolagens 
41 § 3 mom. (RP 80/2001 rd och RP 
223/2008 rd). 

Paragrafens 4 mom. motsvarar huvudsakli-
gen radiolagens 42 § 2 mom. I det föreslagna 
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momentet ska inte längre hänvisas till exa-
mensförrättaren för behörighetsexamen som 
förutsätts av den som använder en radiosän-
dare för maritim radiokommunikation eller 
amatörradiokommunikation. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar radiolagens 
42 § 4 mom. (RP 80/2001 rd och RP 75/2004 
rd). 

256 §. Förfarande för bedömning av över-
ensstämmelse. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
radiolagens 21 § 1 mom. (RP 80/2001 rd, RP 
112/2002 rd, 75/2004 rd och RP 179/2006 rd 
samt artiklarna 10.3–5 i radio- och teletermi-
nalsdirektivet). 

Paragrafens 2 mom. motsvarar radiolagens 
21 § 2 mom. (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 
rd och RP 75/2004 rd samt artiklarna 5.2 och 
5.3 i radio- och teleterminalsdirektivet). 

Paragrafens 3 mom. motsvarar radiolagens 
21 § 3 mom. (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 
rd och RP 75/2004 rd samt artiklarna 10.3–5 
i radio- och teleterminalsdirektivet). 

Paragrafens 4 mom. motsvarar radiolagens 
21 § 4 mom. (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 
rd och RP 75/2004 rd samt artikel 10.6 i ra-
dio- och teleterminalsdirektivet). 

257 §. Säkerställande av överensstämmelse 
i fråga om radiosändare. Paragrafens 1 
mom. motsvarar radiolagens 21 a § 1 mom. 
(RP 75/2004 rd).  

Paragrafens 2 mom. motsvarar radiolagens 
21 a § 2 mom. (RP 75/2004 rd och RP 
176/2006 rd). 

258 §. Säkerställande av överensstämmelse 
i fråga om radiomottagare. Paragrafen mot-
svarar radiolagens 21 b § (RP 75/2004 rd och 
RP 179/2006 rd). 

259 §. Säkerställande av överensstämmelse 
i fråga om teleterminalutrustning. Paragrafen 
motsvarar radiolagens 21 c § (RP 75/2004 rd 
och RP 179/2006 rd). 

260 §. Säkerställande av överensstämmelse 
i fråga nätverksutrustning. Paragrafen mot-
svarar radiolagens 21 d § (RP 75/2004 rd och 
RP 179/2006 rd). 

261 §. Fast installation. Paragrafen mot-
svarar radiolagens 21 e § (RP 75/2004 rd och 
RP 179/2006 rd). Genom 1 mom. genomförs 
2 punkten i bilaga 1 i direktiv 2004/108/EG 
om tillnärmning av medlemsstaternas lag-
stiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, 
genom 2 mom. direktivets artikel 13.1, ge-

nom 3 mom. artikel 13.3, genom 4 mom. 2 
punkten i bilaga 1, 1 punkten i bilaga 4 och 
artikel 13.3). 

262 §. Märkning och information. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar radiolagens 22 § 1 
mom. (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 rd och 
RP 75/2004 rd samt artikel 6.4 i radio- och 
teleterminalsdirektivet). 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar radio-
lagens 22 § 2 och 3 mom. (RP 80/2001 rd, 
RP 112/2002 rd och 179/2006 rd). Genom 2 
mom. genomförs artikel 6.3 i radio- och tele-
terminalsdirektivet. 

263 §. Anmälan om utsläppande på mark-
naden. Denna paragraf motsvarar radiolagens 
23 § (RP 80/2001 rd och RP 75/2004 rd). 
Genom 1 mom. genomförs artikel 6.4 i radio- 
och teleterminalsdirektivet. 

264 §. Krav som gäller särskild radiout-
rustning och teleterminalutrustning. Paragra-
fens 1 och 2 mom. motsvarar radiolagens 
24 §. Dessutom har i paragrafen tagits in en 
bestämmelse som begränsar tillämpningsom-
rådet så som föreskrivs i radiolagens 3 § (RP 
80/2001 rd, RP 112/2002 rd, RP 75/2004 rd, 
RP 179/2006 rd och RP 83/2011 RP). Para-
grafens 3 mom. motsvarar radiolagens 26 § 1 
mom. 2 punkt (RP 80/2001 rd). 
 
31 kap.  Behörighet och kompetens 

265 §. Påvisande av behörighet. Paragrafen 
motsvarar radiolagens 15 §. Paragrafens 3 
mom. har ändrats så att i den från den gällan-
de radiolagens 42 § 1 mom. har tagits in en 
bestämmelse som förpliktar examensmotta-
gare att iaktta principen om god förvaltning. 
Dessutom har i paragrafen tagits in en be-
stämmelse som begränsar tillämpningsområ-
det på det sätt som föreskrivs i radiolagens 3 
§ (RP 80/2001 rd, RP 75/2004 rd och RP 
179/2006 rd).  

266 §. Upprätthållande av kompetens. Pa-
ragrafen motsvarar radiolagens 16 § (RP 
80/2001 rd). 

267 §. Uppvisande av behörighets- och 
kompetensbevis samt bevisens giltighetstid. 
Paragrafen motsvarar radiolagens 17 §. Dess-
sutom har i paragrafen tagits in en bestäm-
melse som begränsar tillämpningsområdet så 
som föreskrivs i radiolagens 3 § (RP 80/2001 
rd och RP 208/2009 rd). 
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268 §. Återkallande av behörighets- och 
kompetensbevis. Paragrafen motsvarar radio-
lagens 18 § (RP 80/2001 rd och RP 75/2004 
rd). 
 
32 kap. Kodning och avkodningssy-

stem 

269 §. Skydd av elektroniska meddelanden. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar till sak-
innehållet delvis 6 § i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation. Bestämmel-
ser om innehav och försäljning av apparater 
för avkodning av det tekniska skyddet vid 
elektronisk kommunikation finns också i 
strafflagens 34 kap. 9 a och 9 b §. Eftersom 
termen identifieringsuppgift inte längre an-
vänds i lagen föreslås det att i paragrafen fö-
reskrivs om skyddande av elektroniska med-
delanden och förmedlingsuppgifter.  

Det föreslås att till paragrafens 2 mom. fo-
gas en bestämmelse om förbud mot avkod-
ningssystem motsvarande 2 och 3 § i lagen 
om förbud mot vissa avkodningssystem. Med 
avkodningssystem avses i den föreslagna pa-
ragrafens 2 mom. en utrustning, ett datorpro-
gram eller något annat system eller en del av 
ett sådant system, om det primära syftet är 
obehörig avkodning av ett tekniskt skydd för 
att få tillgång till en skyddad tjänst på di-
stans. Exempelvis betal-tv-sändningar skyd-
das med särskilda system och de som abon-
nerar på betal-tv-kanaler får ett särskilt av-
kodningskort eller någon annan avkodnings-
anordning. Ett orättmätigt avkodningssystem 
ger utan tjänsteleverantörens samtycke till-
gång till kodade tjänster, exempelvis tv-
kanaler. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska förbudet 
tillämpas också på avkodningssystem vars 
syfte är att få tillgång till separata tekniska 
system med villkorad tillgång (RP 125/2003 
rd och RP 146/2000 rd samt artiklarna 1.2 
och 4 i direktivet om villkorad tillgång). 

270 §. Skyldigheter för företag som använ-
der avkodningssystem. I kommunikations-
marknadslagens 136 § föreskrivs om skyl-
digheter som åläggs företag som använder 
avkodningssystem.  

Den föreslagna paragrafens 1–3 mom. mot-
svarar kommunikationsmarknadslagens 
136 § 1–4 mom. (RP 112/2002 rd, RP 

48/2007 rd och artikel 6.1 del I punkt a i till-
trädesdirektivet). 

I detaljmotiveringen till lagförslagets 269 § 
förklaras vad som avses med avkodningssy-
stem.  

Det samarbete som betal-tv-företagen be-
drivit i fråga om de tekniska lösningarna för 
tv-kort har inte varit tillräckligt för att ge-
nomföra enkortsprincipen. Denna princip in-
nebär att kunden med ett enda avkodnings-
kort, dvs. betal-tv-kort kan ta emot flera be-
tal-tv-företags tjänster. Alla betalkanaler i an-
tennätet finns inte att få på ett och samma 
avkodningskort. Den som vill se minst två 
betal-tv-kanaler måste sålunda byta kort, vil-
ket leder till avbrott i mottagningen. 

Enligt föreslagna 4 mom. ska företag som 
tillhandahåller avkodningssystem i sin bokfö-
ring särredovisa den verksamhet som avses i 
1 mom. från företagets övriga kostnader. Den 
gällande kommunikationsmarknadslagens 
136 §, enligt vilken företag som tillhandahål-
ler avkodningssystem ska särredovisa verk-
samhet som avses i paragrafen från sin övri-
ga verksamhet utan begränsning med avse-
ende på särredovisning i bokföringen, är 
orimligt betungande i förhållande till mål-
sättningen. 

I föreslagna 6 mom. föreskrivs att företag 
som använder avkodningssystem i samband 
med tillhandahållande av linjära betal-tv-
tjänster i ett markbundet digitalt masskom-
munikationsnät ska tillhandahålla program-
utbud som avses i avdelning I 4 kap. på ett 
sätt som gör det möjligt att ta emot flera be-
tal-tv-tjänster med hjälp av ett avkodnings-
kort eller någon annan teknisk lösning som är 
lämpad för ändamålet. 

Digitala televisionssändningar tas i regel 
emot antingen via ett kabeltelevisionsnät el-
ler via ett markbundet masskommunikations-
nät. Sändningar via ett markbundet digitalt 
televisionsnät kan konsumenten ta emot från 
flera olika nät- eller betal-tv-leverantörer. Si-
tuationen är i praktiken inte densamma för 
konsumenter i kabeltelevisionsnät. En kon-
sument som tar emot televisionssändningar 
via ett kabeltelevisionsnät behöver sålunda 
inte byta tv-kort för att byta kanal, vilket in-
nebär att regleringen inte behöver utsträckas 
till annan än markbunden televisionsverk-
samhet. 
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Med linjära betal-tv-tjänster avses enligt 
definitionen av begreppet televisionsverk-
samhet ursprunglig sändning av ett program-
utbud bestående av audiovisuella program 
och avsett att tas emot av allmänheten, enligt 
en fastställd programtablå. Televisionsverk-
samhet innebär linjär sändning i realtid av en 
programström som är avsedd att tas emot av 
allmänheten samtidigt. De förpliktelser som 
gäller i fråga om avkodningssystem omfattar 
sålunda inte andra medietjänster som kan 
abonneras separat och levereras elektroniskt. 

Trots att avkodning för närvarande huvud-
sakligen sker med avkodningskort blir det i 
framtiden möjligt att i anslutning till avkod-
ningssystemet identifiera användaren inte 
med ett separat kort utan i stället med en an-
ordning eller adapter i tv-apparaten, vilket 
innebär att användaren identifieras med en 
adapterbaserad internetförbindelse. Avsikten 
med regleringen är sålunda att skapa bered-
skap för eventuella nya tekniska avkodnings-
lösningar. 

Enligt föreslagna 5 mom. avser förpliktel-
sen tillhandahållande av programutbud för 
vilka redan beviljats programkoncession och 
som levereras som betal-tv-tjänster. Att tjäns-
ten eventuellt är förenad med andra tjänster 
utgör inget hinder för tillämpning av be-
stämmelsen. Som andra tjänster kan nämnas 
t.ex. hybrid-tv-tjänster eller IP-baserade pro-
grambibliotek. 

I och med att enkortsprincipen genomförs 
kommer konkurrenslagen (948/2011) och la-
gen om otillbörligt förfarande i näringsverk-
samhet (1061/1978) att få en större betydelse 
när det gäller relationerna mellan konkurre-
rande företag. Syftet med den sist nämnda 
lagen är framför allt att i samband med 
marknadsföring skydda näringsidkare mot 
otillbörligt förfarande från andra näringsidka-
re. Exempelvis enligt 1 § i lagen om otillbör-
ligt förfarande i näringsverksamhet före-
skrivs att i näringsverksamhet inte får använ-
das förfarande som strider mot god affärssed 
eller eljest är otillbörligt mot annan närings-
idkare. 

Enligt föreslagna 7 mom. kan Kommunika-
tionsverket besluta om storleken på den er-
sättning som ska betalas till företag som till-
handahåller tjänster, om företagen inte kom-

mer överens om kostnaderna för de tekniska 
tjänsterna inom 6 månader.  

För att förtydliga nuläget föreslås det att 
Kommunikationsverket ska få rätt att besluta 
om hur kostnaderna fördelas mellan företa-
gen. Trots att företagen sinsemellan kommit 
överens om de tekniska lösningar som förut-
sätts för ett enkortssystem, har frågan om hur 
kostnaderna ska ersättas fördröjt genomfö-
randet av enkortsprincipen. Genom den ut-
tryckliga bestämmelsen om tidsfristen är det 
möjligt att påskynda genomförandet. Ut-
gångspunkten är dock den att företagen sins-
emellan ska komma överens både om det 
tekniska genomförandet av systemet och om 
ersättningens storlek. Kommunikationsverket 
ska dessutom enligt lagförslagets 314 § 2 
mom. i första hand genom medling sträva ef-
ter att lösa meningsskiljaktigheter mellan fö-
retagen. Kostnaderna ska beräknas från fall 
till fall. Det kan vara fråga om kostnader av 
engångskaraktär, exempelvis för genomfö-
rande av system i syfte att tillhandahålla tek-
niska tjänster. Det kan också vara fråga om 
återkommande kostnader, t.ex. för drift och 
underhåll av nämnda system.  

Kommunikationsverket ger vid behov ett 
överklagbart beslut om saken. 

271 §. Skyldigheter för innehavare av im-
materiella rättigheter till avkodningssystem. 
Denna paragraf motsvarar kommunikations-
marknadslagens 135 § (RP 112/2002 rd och 
artikel 6 i tillträdesdirektivet). 
 
AVDELNING X Tryggande av 

kommunikationens och tjäns-
ternas kontinuitet 

33 kap. Hantering av informationssä-
kerhet och störningar samt 
anmälan om störningar 

272 §. Åtgärder för informationssäkerhe-
ten. I paragrafen föreslås de åtgärder som kan 
vidtas för att trygga informationssäkerheten. 
Föreskrifter om detta finns i 20 § i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
(RP 125/2003 rd, RP 48/2008 rd).  

Den paragraf som föreslås motsvarar i öv-
rigt gällande bestämmelser, men enligt för-
slaget utvidgas dess tillämpningsområde så, 
att rätten att vidta åtgärder som är nödvändi-
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ga för att trygga informationssäkerhet finns 
även i sådana fall där det är nödvändigt att 
upptäcka, förhindra, utreda och förundersöka 
händelser som kan skada informationssäker-
heten i datasystem. 

Ändringen är inte avsedd att ändra på det 
rådande rättsläget. Avsikten är endast att 
klargöra att verksamhetsrättigheterna rör alla 
teleföretag, sammanslutningsabonnenter och 
leverantörer av mervärdestjänster, service 
och system för kommunikationsnät. Hot mot 
informationssäkerheten riktas via kommuni-
kationsnätet mot datasystemen hos alla tele-
företag, sammanslutningsabonnenter och le-
verantörer av mervärdestjänster som är an-
slutna till ett kommunikationsnät. I vissa si-
tuationer kan hot upptäckas och konsekven-
serna begränsas endast med hjälp av åtgärder 
som riktas till kommunikation som förmedlas 
i kommunikationsnät.  

Informationssäkerheten i ett datasystem 
kan störas till exempel genom ett skadligt da-
torprogram som riktas just mot det aktuella 
datasystemet och vars ändamål är att obehö-
rigen skada den information som hanteras där 
eller den elektroniska kommunikationens in-
formationssäkerhet.  

När det gäller att upptäcka, förhindra och 
utreda händelser som riktas mot ett datasy-
stem som är anslutet till ett kommunikations-
nät och för att göra störningarna föremål för 
förundersökning får man enligt förslaget vid-
ta motsvarande åtgärder som man enligt gäl-
lande bestämmelser kan vidta redan i nuläget 
i fråga om händelser som stör informations-
säkerheten i tjänster i ett datanät. Med tjäns-
ter som är anslutna till kommunikationsnät 
avses i ändringen av 20 § i lagen om elektro-
nisk kommunikation i regeringspropositionen 
(RP 48/2012 rd) utöver kommunikations-
tjänst och mervärdestjänst tjänster som sam-
manslutningsabonnenter skaffar på annat håll 
samt de tjänster som dessa själva erbjuder.  

Den precisering som föreslås möjliggör för 
aktörer som avses i 1 mom. att vid behov ut-
föra sådana automatiska åtgärder som avses i 
2 mom. eller sådana manuella åtgärder som 
beskrivs i 3 mom. Till exempel ett teleföretag 
eller en sammanslutningsabonnent kan från 
Kommunikationsverket få information om ett 
farligt skadligt datorprogram som kan störa 
ett datasystem som är anslutet till ett kom-

munikationsnät eller elektronisk kommunika-
tion på samma sätt som det kan störa också 
de tjänster som är anslutna till nätet. Det är 
viktigt att teleföretaget eller sammanslut-
ningsabonnenten också då får vidta de åtgär-
der som behövs till exempel för att upptäcka 
och eliminera ett skadligt datorprogram. När 
Kommunikationsverket meddelar föreskrifter 
som avses i 5 paragraf, det är viktigt att innan 
föreskrifterna meddelas i samråd med fi-
nansministeriet bedöma vilka konsekvenser 
föreskrifterna har på myndigheternas verk-
samhet och hur nödvändiga föreskrifterna är. 

Genom paragrafen sätts artikel 4.1 och ar-
tikel 5.1 i direktivet om integritet och elek-
tronisk kommunikation i kraft.  

273 §. Skyldighet att avhjälpa störningar. 
Paragrafen innehåller föreskrifter om skyl-
dighet för teleföretag och andra innehavare 
av kommunikationsnät eller utrustning att 
undanröja störning. Bestämmelser om det 
finns i 131 § i kommunikationsmarknadsla-
gen (RP 112/2002 rd).  

Det föreslagna 1 mom. har utökats med 
kommunikationstjänst som en ny eventuell 
orsak till störning samt någon annan tjänst 
som anslutits till ett kommunikationsnät som 
ett eventuellt mål vid sidan av kommunika-
tionstjänster. Definitionen täcker då alla 
tjänster som erbjuds via nätet. Avsikten är att 
säkerställa att teleföretag och övriga inneha-
vare av kommunikationsnät eller utrustning 
alltid är skyldiga att avvärja störningar när 
deras nät, tjänst eller utrustning orsakar stör-
ningar i kommunikationsnät, på tjänster i 
kommunikationsnät eller på utrustning.  

I 2 mom. i paragrafen föreskrivs det om 
krav på begränsningar som är nödvändiga för 
att trygga grundläggande rättigheter. Be-
stämmelsen motsvarar bestämmelserna om 
förfaringssätt i 272 § 4 mom. som ska iakttas 
i fråga om informationssäkerhet och som 
finns i 20 § 4 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd, 
RP 48/2008 rd).  

Momentet i förslaget består av ett krav på 
proportion enligt vilket åtgärder ska utföras 
omsorgsfullt och de måste stå i rätt propor-
tion till den störning som ska avvärjas. Dess-
utom krävs det att yttrandefriheten och skyd-
det av konfidentiella meddelanden och integ-
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ritetsskyddet inte får begränsas mer än nöd-
vändigt.  

Utöver detta föreskrivs det att åtgärderna 
ska avbrytas om det inte längre finns förut-
sättningar enligt denna paragraf att vidta 
dem. Genom den föreslagna ändringen beto-
nas det att en åtgärd ska vara tillfällig och att 
den ska avslutas genast när den inte längre 
behövs. De föreslagna ändringarna överens-
stämmer med riktlinjerna i grundlagsutskot-
tets utlåtande (GrUU 9/2004 rd).  

Avsikten i momentet är att säkerställa att 
bortkoppling av ett kommunikationsnät, en 
kommunikationstjänst eller utrustning från 
det allmänna kommunikationsnätet är en sis-
ta utväg som tillgrips endast när en störning 
eller hot om störning inte kan avvärjas på nå-
got annat ändamålsenligt sätt. Teleföretag 
ska till exempel först vidta åtgärder enligt 
272 § och med hjälp av dem försöka avvärja 
en störning eller ett hot om störning.  

Enligt det föreslagna 3 mom. kan Kommu-
nikationsverket i sådana fall som avses i 1 
mom. besluta om åtgärderna samt om bort-
koppling av ett nät, en tjänst eller en utrust-
ning. Det föreslagna momentet motsvarar 
huvudsakligen 131 § 2 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen. Speciellt när det gäller 
att säkerställa rättsskyddet för den vars 
kommunikationsnät eller utrustning åtgärden 
gäller är det viktigt att se till att det går att 
söka ändring i Kommunikationsverkets be-
slut. Kommunikationsverkets beslut är alltså 
överklagbart.  

För att en nödvändig åtgärd ska vara effek-
tiv är det dock viktigt att Kommunikations-
verket enligt 344 § i denna lag kan bestämma 
att beslutet ska iakttas trots att det överkla-
gats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer 
något annat. 

Dessutom kan Kommunikationsverket en-
ligt 321 § besluta om temporär åtgärd om ett 
fel eller en försummelse enligt denna lag el-
ler en bestämmelse, en föreskrift, ett beslut 
eller ett tillståndsvillkor som utfärdats med 
stöd av lagen orsakar allvarlig ekonomisk el-
ler operativ skada för andra företag, för 
abonnenter eller användare eller för kommu-
nikationsnätens eller kommunikationstjäns-
ternas funktion. Kommunikationsverket ska 
innan det beslutar om temporära åtgärder ge 
den som är föremål för beslutet tillfälle att 

yttra sig, utom i det fall att denne inte kan 
höras med så kort varsel som ärendets bråds-
kande natur nödvändigtvis kräver.  

Lagstiftningen överensstämmer med artikel 
6.1 i auktorisationsdirektivet och i punkt A 
15 i bilagan.  

274 §. Störningsanmälningar till abonnen-
ter och användare. I den föreslagna paragra-
fen föreskrivs det om störningsanmälningar 
till abonnenter och användare när en kom-
munikationstjänst utsätts för kränkningar av 
eller hot mot informationssäkerheten eller en 
störning som gör att tjänsten inte fungerar.  

Paragrafen motsvarar till innehållet 72 a § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
238/2010 rd, RP 272/2009 rd, RP 125/2003 
rd) och 21 a § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (RP 238/2010 rd, RP 
125/2003 rd).  

Genom paragrafen sätts artikel 4.2 i direk-
tivet om integritet och elektronisk kommuni-
kation i kraft.  

275 §. Störningsanmälningar till Kommu-
nikationsverket. I paragrafen föreskrivs det 
att teleföretag utan dröjsmål ska meddela 
Kommunikationsverket om dess tjänster ut-
sätts för eller hotas av betydande kränkningar 
av informationssäkerheten eller av någonting 
annat som gör att en kommunikationstjänst 
inte fungerar eller väsentligen stör den.  

Paragrafen motsvarar till innehållet 21 § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd, RP 238/2010 rd) 
och 128 a § i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 238/2010 rd, RP 272/2009 rd, RP 
125/2003 rd).  

Genom paragrafen sätts artikel 4.3 i direk-
tivet om integritet och elektronisk kommuni-
kation och artikel 13a.3 i ramdirektivet i 
kraft.  

276 §. Samarbetsgruppen för störningssi-
tuationer. I paragrafen föreskrivs det om en 
samarbetsgrupp för störningssituationer som 
Kommunikationsverket kan besluta tillsätta. 
Paragrafen är ny. Syftet med en samarbets-
grupp för störningssituationer är att underlät-
ta koordinationen mellan myndigheter och 
företag och förbättra samordnandet av de åt-
gärder som behövs vid hanteringen av stör-
ningssituationer. Målet är att förbättra speci-
ellt samarbetet mellan de teleföretag och el-
bolag samt myndigheter som ansvarar för in-
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formationssamhällets grundläggande infra-
struktur.  

Olycksutredningscentralen har i sin utred-
ningsrapport (S2/2010Y) bedömt konsekven-
serna för olika aktörer av de förödande stor-
marna i Finland 2010. De omfattande elav-
brotten medförde betydande konsekvenser 
för kommunikationsnäten. Det framgår av 
Olycksutredningscentralens utredningsrap-
port att olika teleföretags inbördes samarbete 
samt samarbetet mellan teleföretag och elbo-
lag behöver förbättras så att man kan reagera 
så effektivt som möjligt med ändamålsenliga 
åtgärder i en störningssituation.  

Enligt paragrafens 1 mom. kan, förutom de 
elbolag och teleföretag som räknats upp, 
även andra aktörer som är lämpliga i sam-
manhanget höra till samarbetsgruppen. De 
kan vara till exempel övriga myndigheter, så-
som Nödcentralsverket. Avsikten är att alla 
aktörer i vilkas verksamhet samarbetsgrup-
pens arbete kan vara av vikt ska få komma 
med i samarbetsgruppen för störningssitua-
tioner.  

I 2 mom. i paragrafen ges föreskrifter om 
gruppens uppgifter. Enligt 1 punkten är det 
gruppens uppgift att planera och koordinera 
sådana åtgärder som behövs för att hantera 
störningssituationer som drabbar samhället. 
När till exempel en storm orsakar skador på 
den elektroniska infrastrukturen är det nöd-
vändigt och förnuftigt att koordinera olika 
aktörers reparationer och sätta dem i viktig-
hetsordning. För att dessa åtgärder ska kunna 
genomföras effektivt förutsätts det även pla-
nering i förväg där gruppens medlemmar har 
kännedom om och förståelse för också de 
andra aktörernas planer. Det är viktigt att fö-
retagen i detta syfte kan utnyttja kunskap 
som finns hos de andra företagen och hos 
myndigheterna. På så sätt kan man undvika 
situationer där till exempel reservaggregat i 
onödan förs till sådana basstationer för mo-
bilnät där elbolagens reparationer inom kort 
är på väg att återställa strömförsörjning som 
varit bruten på grund av storm.  

Det är dessutom gruppens uppgift enligt 
punkt 2 att inhämta och vidarebefordra nöd-
vändig information till stöd för Kommunika-
tionsverkets beslutsfattande. Kommunika-
tionsverket kan med stöd av 273 § till exem-
pel besluta om de åtgärder en innehavare av 

ett kommunikationsnät eller av utrustning 
måste vidta för att undanröja avsevärda olä-
genheter eller störningar på nät, utrustning 
eller för människor. Gruppens medlemmar 
kan inhämta sådan information samt läges-
bilder för samarbetsgruppen och för Kom-
munikationsverket som behövs för att mini-
mera de skadliga konsekvenserna av en stör-
ningssituation. Informationen kan till exem-
pel gälla el- och kommunikationsnätets kun-
der på ett störningsområde, service och funk-
tioner som är beroende av att näten fungerar 
eller nätens struktur och övriga tekniska frå-
gor.  

Dessutom är det enligt 3 punkten gruppens 
uppgift att förmedla information som den 
sammanställt och analyserat till aktörer som 
kan bidra till att minska störningssituationers 
negativa konsekvenser för samhället. Grup-
pen kan således förmedla information även 
till andra än myndigheter om det är till hjälp 
för hanteringen av störningssituationer. In-
formation som har sammanställts och analy-
serats av gruppen kan till exempel även ut-
nyttjas i beredskapsplanering enligt 282 §. 
Informationen kan utnyttjas speciellt till den 
del där det krävs att teleföretagen i sin bered-
skapsplanering uppskattar de andra teleföre-
tagens inverkan på driftssäkerheten på ett 
visst område och på de användare som kan 
bedömas vara kritiska med tanke på samhäl-
lets vitala funktioner. 

Gruppen kan redan innan en störningssitua-
tion har inträffat planera de uppgifter som 
nämns i paragrafen och göra sådana förbere-
delser som är nödvändiga för att effektivt 
sköta de uppgifter som föreskrivs för grup-
pen. 

Med tanke på samarbetsgruppens verksam-
het är det även nödvändigt att Kommunika-
tionsverket vid behov till gruppens medlem-
mar kan lämna ut information som behövs 
för hantering av störningssituationer trots 
sekretessbestämmelserna. Bestämmelser om 
saken finns i 3 mom. i paragrafen. Kommu-
nikationsverket kan lämna ut information 
bara om informationen är nödvändig för 
skötseln av gruppens uppgifter och inte inne-
håller konfidentiella meddelanden, förmed-
lingsuppgifter eller lokaliseringsuppgifter. 
Kommunikationsverket kan likväl lämna ut 
information till exempel om företags egen-



 RP 221/2013 rd  
  

 

205

dom oberoende av skyddet av affärshemlig-
heter endast om det är nödvändigt för att in-
hämta information som behövs för att hantera 
en störningssituation. 

Dessutom föreskrivs det i paragrafens 4 
mom. om samarbetsgruppens medlemmars 
tjänsteansvar. Bestämmelser om tjänstean-
svar för en tjänsteman som deltar i samar-
betsgruppen för störningssituation finns till 
exempel i statstjänstemannalagen 
(750/1994), strafflagen (39/1889) och ska-
deståndslagen (412/1974). Det är emellertid 
nödvändigt att i lagen ta med en bestämmelse 
om att det som gäller tjänsteansvar även ska 
tillämpas på medlemmarna i samarbetsgrup-
pen.  

Medlemmarna i samarbetsgruppen ska 
iaktta även övriga allmänna lagar om förvalt-
ning som gäller myndigheters verksamhet så-
som förvaltningslagen (434/2003) och offent-
lighetslagen. 

För att hantera en störningssituation kan 
det vara nödvändigt att förutom offentlig in-
formation även få sekretessbelagd informa-
tion. Rätten att få information innebär både 
rätten att bekanta sig med och komma i be-
sittning av olika dokument som är nödvändi-
ga för att sköta gruppens uppgifter. Å andra 
sidan kan informationen även vara i någon 
annan form. Enligt 5 § i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet avses med 
handling även elektroniska handlingar.  

Alla som deltar i samarbetsgruppen har en-
ligt 23 § i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet tystnadsplikt i fråga om 
sekretessbelagda uppgifter. Medlemmarna 
har inte rätt att utnyttja information som de 
fått för annat ändamål än för att utföra den 
uppgift som nämns i paragrafen.  

277 §. Avhjälpande av radiostörningar. Pa-
ragrafen motsvarar till innehållet 33 § i ra-
diolagen (RP 80/2001 rd).  
 
34 kap. Förmedling av nödsamtal och 

myndigheters meddelanden 

278 §. Allmänt nödnummer. Den föreslag-
na paragrafens 1 och 3 mom. motsvarar 55 § 
i kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd, RP 238/2010 rd, artikel 6.3 och 
artikel 26.1 och 26.4 i direktivet om sam-
hällsomfattande tjänster).  

Paragrafens 2 mom. motsvarar 35 § 4 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003, RP 
158/2007).  

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om tekniska åtgärder som be-
hövs för att skyldigheten enligt 3 mom. ska 
kunna fullgöras. Kommissionen har gett en 
rekommendation om stöd för en EU-
omfattande eCall-tjänst i elektroniska kom-
munikationsnät för överföring av nödsamtal 
till nödnumret 112 från fordon (eCalls) 
(2011/750 EU). Samtalen eCall jämställs 
med vanliga samtal och teleföretagen måste 
även genomföra eCall och förmedla dessa 
samtal kostnadsfritt på det sätt som separat 
ska fastställas. Närmare föreskrifter om tek-
niska krav meddelas av Kommunikations-
verket i enlighet med 269 § 3 mom.  

279 §. Skyldighet att förmedla varnings-
meddelanden. I paragrafen föreskrivs det om 
skyldigheten att förmedla varningsmedde-
landen. Bestämmelser om saken finns i 15 a 
§ i lagen om radio- och televisionsverksam-
het (RP 112/2002 rd).  

I 98 § i kommunikationsmarknadslagen 
samt i 15 § 4 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet finns bestämmelser om 
ersättning för kostnader som orsakas av för-
medlingen av myndighetsmeddelanden. I 
fortsättningen ska det bestämmas om ersätt-
ning av kostnaderna i XI avd. 2 kap. i denna 
lag. I 270 § föreskrivs det om förmedling av 
riktade myndighetsmeddelanden.  

Enligt 1 mom. i paragrafen är den som har 
koncession att bedriva radioverksamhet som 
avses i 33 § skyldig att utan ersättning för-
medla varningsmeddelanden enligt lagen om 
varningsmeddelanden.  

Dessutom är den som har en programkon-
cession enligt 25 § för televisionsverksamhet 
som tjänar allmänintresset skyldig att utan 
ersättning förmedla varningsmeddelanden i 
television. Skyldigheten grundar sig på 
15 a § 1 mom. i lagen om televisions- och 
radioverksamhet. Det föreslås att momentet 
ändras så att skyldigheten att förmedla var-
ningsmeddelanden i fortsättningen gäller de 
utövare av televisions- och radioverksamhet 
som har programkoncession för utövande av 
televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset. Dessutom har momentet uppdaterats 
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för att motsvara lagen om varningsmedde-
landen (466/2012, RP 31/2012 rd) där det fö-
reskrivs om varningsmeddelanden.  

Avsikten med den föreslagna ändringen är 
att varningsmeddelanden ska förmedlas på 
kanaler som tjänar allmänintresset och som 
når vida kretsar av tittare i hela landet. Den 
föreslagna ändringen motsvarar nuvarande 
praxis. Om Rundradion Ab:s skyldighet att 
förmedla myndighetsinformation föreskrivs 
separat i 7 § 2 mom. 5 punkten i lagen om 
Rundradion Ab.  

Enligt 5 § i lagen om varningsmeddelanden 
får varningsmeddelanden utfärdas av rädd-
ningsmyndigheter som avses i 26�§ i rädd-
ningslagen (379/2011), polisinrättningar, 
gränsbevakningsmyndigheter som avses i 
4�§ i lagen om gränsbevakningsväsendets 
förvaltning (577/2005), Nödcentralsverket, 
Polisstyrelsen, riksomfattande enheter under 
Polisstyrelsen enligt 1�§ 2 mom. i polisför-
valtningslagen (110/1992), Strålsäkerhets-
centralen, Meteorologiska institutet, Trafik-
verket, Trafiksäkerhetsverket, Livsmedelssä-
kerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården, Säkerhets- och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet el-
ler ett ministerium.  

Enligt paragrafens 2 mom. ska den som 
bedriver radio- och televisionsverksamhet 
som avses i 1 mom. se till att varningsmed-
delanden kan förmedlas också vid störningar 
under normala förhållanden och under såda-
na undantagsförhållanden som avses i bered-
skapslagen (1552/2011). I 15 a § i lagen om 
televisions- och radioverksamhet föreskrivs 
det om skyldigheten för utövare av televi-
sions- och radioverksamhet att ha beredskap 
för störningssituationer under normala för-
hållanden och under exceptionella förhållan-
den. Förslaget motsvarar den ovan nämnda 
bestämmelsen till den del skyldigheten att ha 
beredskap gäller dessa utövares skyldighet 
att ha beredskap att förmedla varningsmed-
delanden i störningssituationer och under ex-
ceptionella förhållanden. 

Enligt det föreslagna momentet måste den 
som bedriver televisions- och radioverksam-
het se till att varningsmeddelanden kan för-
medlas till exempel i situationer med stör-
ningar i strömförsörjningen eller där data-
kommunikation eller datasystem utsätts för 

allvarliga störningar. Beredskap för förmed-
ling av varningsmeddelanden i störningssitu-
ationer och under exceptionella förhållanden 
förutsätter riskbedömning och en sådan för-
handsplanering för vilken de som är skyldiga 
att förmedla varningsmeddelanden får stöd 
av säkringsgruppen för myndighetsinforma-
tion (VIRVA-gruppen) som arbetar på 
Kommunikationsverket.  

Enligt 3 mom. får varningsmeddelandens 
innehåll inte ändras medan de förmedlas. 
Momentet motsvarar 35 a § 2 mom. i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 125/2003 rd) och 2 § 2 mom. i stats-
rådets förordning om beredskapsskyldighet i 
anslutning till kommunikationsmarknaderna 
och skyldigheten att förmedla myndighets-
meddelanden (838/2003).  

280 §. Teleföretags skyldighet att förmedla 
riktade myndighetsmeddelanden. Teleföre-
tags skyldighet att förmedla riktade myndig-
hetsmeddelanden regleras i paragrafen. Be-
stämmelser om detta finns i 35 a § i den gäl-
lande lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 152/2005 rd).  

Paragrafens 1 mom. motsvarar 2 § 15–17 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 152/2005, RP 48/2007).  

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar 35 a § 
1 och 2 mom. i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation, 4 mom. motsvarar 3 
mom. och 5 mom. motsvarar 5 mom. (RP 
125/2003, RP 158/2007). Teleföretag har rätt 
att av statens medel få ersättning för kostna-
der som orsakas av förpliktelser enligt denna 
paragraf och för kostnader för beredskap för 
sådana förpliktelser på motsvarande sätt en-
ligt 291 §.  
 
35 kap.  Beredskap 

281 §. Skyldighet att ha beredskap för 
störningssituationer under normala förhål-
landen och för undantagsförhållanden. Det 
föreslås att paragrafen ska innehålla bestäm-
melser om beredskapsskyldighet för teleföre-
tag samt användare och användargrupper av 
radiofrekvenser. Med beredskapsskyldighet 
avses att företaget genom planering, förbere-
delser i förväg och åtgärder ser till att dess 
verksamhet fortsätter störningsfritt. Bered-
skapsskyldigheten består av såväl planering 
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som grundar sig på riskbedömning som av 
åtgärder som genomförs när en risk realise-
ras. Avsikten med paragrafen är att säkerstäl-
la att en beredskapsskyldig vidtar alla nöd-
vändiga åtgärder för att verksamheten ska 
fortsätta störningsfritt vid störningar under 
normala förhållanden och i undantagsförhål-
landen. Det föreskrivs om noggrannare inne-
håll i beredskapsplaneringen i 282 § i detta 
lagförslag.  

Om skyldighet till beredskap inför stör-
ningar och undantagsförhållanden föreskrivs 
det i 90 § i den gällande kommunikations-
marknadslagen (RP 112/2002 rd), 15 a § i la-
gen om televisions- och radioverksamhet (RP 
112/2002 rd) samt i 43 a § i radiolagen (RP 
179/2006 rd). 

Det föreslås att paragrafens tillämpnings-
område begränsas till utövare av televisions- 
och radioverksamhet till den del som bered-
skapen gäller deras beredskap för produktion 
av programmens innehållstjänster vid stör-
ningar och i undantagsförhållanden. Teknisk 
överföring och sändning av program i mass-
kommunikationsnät ska fortfarande höra till 
beredskapsskyldigheten, eftersom den delen 
av televisions- och radioverksamhetsutövar-
nas verksamhet hör till den kommunikations-
tjänst som teleföretagen levererar. Paragrafen 
motsvarar i övrigt huvudsakligen innehållet i 
de ovan nämnda paragraferna. Ovan i 279 § 
föreskrivs det om televisions- och radioaktö-
rers skyldighet till beredskap att förmedla 
varningsmeddelanden vid störningar och un-
der sådana undantagsförhållanden som avses 
i beredskapslagen. 

Det föreskrivs om undantagsförhållanden i 
den nya beredskapslagen som trädde i kraft 
den 1 mars 2012 (1552/2011, RP 3/2008 rd). 
I 9 kap. i beredskapslagen föreskrivs det mer 
ingående om elektroniska data- och kommu-
nikationssystems funktionsduglighet i undan-
tagsförhållanden.  

Vid sådana undantagsförhållanden som av-
ses i 3 § 1–3 punkten i beredskapslagen kan 
kommunikationsministeriet på det sätt som 
mer ingående bestäms i 9 kap. i beredskaps-
lagen reglera teleföretags verksamhet samt 
bruket av radiofrekvenser och radioapparater, 
förplikta personer att utföra åtgärder i anslut-
ning till dataskydd och att överlåta nyttjande-

rätt till egendom som används för nät- och 
kommunikationstjänster.  

Befogenheter som gäller kommunikations-
nät och kommunikationstjänster i enlighet 
med 60 § i beredskapslagen samt befogenhe-
ter i anslutning till dataskydd enligt 62 § får 
användas för att trygga de elektroniska in-
formations- och kommunikationssystemens 
funktionsduglighet och för att avvärja hot 
mot informationssäkerheten som riktas mot 
dessa. Befogenheter som gäller åtgärder med 
avseende på radiofrekvenser i enlighet med 
61 § i beredskapslagen får, förutom för att 
trygga informations- och kommunikationssy-
stemens funktionsduglighet, användas för 
militärt försvar och försvar av Finlands terri-
toriella integritet på samma sätt som för att 
säkerställa en nödvändig störningsfri kom-
munikation för upprätthållandet av allmän 
ordning och säkerhet. Befogenheter i fråga 
om skyldighet att överlåta nyttjanderätt till 
datasystem enligt 63 § i lagen får endast an-
vändas för att trygga elektroniska data- och 
kommunikationssystem.  

Enligt 3 § 1–3 punkten i beredskapslagen 
är undantagsförhållanden ett mot Finland rik-
tat väpnat angrepp eller annat så allvarligt 
angrepp att det kan jämställas med ett väpnat 
angrepp och förhållandena omedelbart efter 
angreppet, ett mot Finland riktat avsevärt hot 
om väpnat angrepp eller om annat så allvar-
ligt angrepp att det kan jämställas med ett 
väpnat angrepp, om befogenheter enligt den-
na lag måste tas i bruk omedelbart för att av-
värja verkningarna av hotet samt sådana syn-
nerligen allvarliga händelser eller hot mot be-
folkningens försörjning eller mot grunderna 
för landets näringsliv som innebär en väsent-
lig risk för samhällets vitala funktioner. 

Kommunikationsministeriet kan enligt 9 
kap. 60 § i beredskapslagen ålägga teleföre-
tag att producera nät- och kommunikations-
tjänster samt att ge myndigheterna en läges-
bild av användningen av nät- och kommuni-
kationstjänster, underhålla eller bygga eller 
låta bli att bygga kommunikationsnät, till 
myndigheter eller andra teleföretag överlåta 
nyttjanderätt till sådan egendom som avses i 
4 kap. i kommunikationsmarknadslagen, 
ordna sina internationella nät- och kommuni-
kationstjänstförbindelser på det sätt som 
kommunikationsministeriet närmare be-



 RP 221/2013 rd  
  

 

208 

stämmer eller avtala om nationell eller inter-
nationell roaming på det sätt som kommuni-
kationsministeriet bestämmer, koppla sam-
man ett kommunikationsnät med ett annat el-
ler att upplösa en sammankoppling, för viss 
tid eller tills vidare stänga nät- eller kommu-
nikationstjänstförbindelser till ett visst land 
eller till internationella nät- eller kommuni-
kationstjänstförbindelser samt driva system 
och tillhandahålla tjänster från vissa platser. 
Dessutom kan kommunikationsministeriet 
enligt 60 § 2 mom. i beredskapslagen under 
undantagsförhållanden besluta om företräde i 
de allmänna kommunikationsnäten. 

Med stöd av 61 § i beredskapslagen kan 
kommunikationsministeriet bemyndiga 
Kommunikationsverket att ändra villkoren 
för radiotillstånd som avses i lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar, återkalla ra-
diotillstånd, avbryta beviljandet av radiotill-
stånd eller förbjuda användning av radiosän-
dare eller radiosystem eller begränsa deras 
användning på annat sätt. 

Med stöd av 62 § i beredskapslagen kan 
kommunikationsministeriet ålägga teleföre-
tag, tillhandahållare av mervärdestjänster el-
ler andra än statsförvaltningens sammanslut-
ningsabonnenter eller personer som handlar 
för deras räkning att tillfälligt förhindra sän-
dande, förmedling eller mottagande av e-
postmeddelanden, textmeddelanden och 
andra motsvarande meddelanden eller av fi-
ler över fildelningsnät, kryptera eller inte 
kryptera sina nät- eller kommunikationstjäns-
ter eller vidta andra motsvarande åtgärder 
som är nödvändiga för att avvärja kränkning-
ar av dataskyddet och undanröja störningar 
riktade mot dataskyddet. 

Med stöd av 63 § i beredskapslagen kan 
kommunikationsministeriet genom beslut 
ålägga en enskild person eller en sam-
manslutning som inte hör till statsförvalt-
ningen att till myndigheter eller av dem 
namngivna instanser överlåta nyttjanderätten 
till program, terminalutrustning, datasystem, 
radiosändare, reservkraftaggregat eller delar 
eller tilläggsutrustning till dem, om överlåtel-
sen är nödvändig för att säkerställa funk-
tionsdugligheten hos de nät- och kommuni-
kationstjänster som anlitas för att upprätthål-
la samhällets vitala funktioner.  

Avsikten med paragrafen som föreslås för 
denna lag är att företag ska ha beredskap för 
undantagsförhållanden i enlighet med bered-
skapslagen och för de skyldigheter och ar-
rangemang de kan åläggas enligt 9 kap. i be-
redskapslagen.  

Syftet med paragrafen är även att redan un-
der normala förhållanden säkerställa att funk-
tioner som är centrala med tanke på den elek-
troniska kommunikationen fortsätter under 
olika störningar och i olika krissituationer.  

Störningar under normala förhållanden är 
lindrigare än undantagsförhållanden och de 
definieras inte i lag. Som störningar kan be-
traktas händelser som till naturen kan vara 
mycket olika och som orsakar eller hotar att 
orsaka skadliga konsekvenser för samhället. 
Störningar kan till exempel vara att de eko-
nomiska förutsättningarna oväntat försvagas 
och omfattande störningar på arbetsmarkna-
den, skador på och andra allvarliga störning-
ar i en verksamhetsutövares egen utrustning, 
system eller tjänster, störningar i strömför-
sörjning eller kommunalteknik, olika natur-
katastrofer såsom extrema väderförhållanden 
eller allvarliga epidemier, lokala eller natio-
nella katastrofer, ofog, brottslighet eller ter-
rorism, skadliga kränkningar av informa-
tionssäkerheten samt otaliga andra olika hot 
mot samhällets säkerhet som ändå inte inne-
bär sådana undantagsförhållanden som avses 
i beredskapslagen.  

Som exempel på störningar som under den 
senaste tiden har skadat den elektroniska 
kommunikationen under normala förhållan-
den kan nämnas de kraftiga stormarna såsom 
stormen under julhelgen i december 2011 
och stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi 
sommaren 2010. Som exempel på en lokal 
störning under normala förhållanden kan 
nämnas läckan i avloppsvattenbassängen vid 
gruvan i Talvivaara i november 2012, när 
miljöfarligt avloppsvatten läckte ur bassäng-
en för gipsfällning på gruvområdet. 

Genom paragrafen sätts tillsammans med 
282, 283 och 284 § artikel 23 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster i kraft. Den före-
slagna lagstiftningen överensstämmer med 
artikel 6.1 och punkt 12 i bilaga A i auktori-
sationsdirektivet. 
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282 §. Beredskapsplanering. I paragrafen 
föreskrivs det om teleföretags skyldighet till 
beredskapsplanering. Paragrafen är ny.  

Bakgrunden till paragrafen är statsrådets 
förordning om beredskapsskyldighet i an-
slutning till kommunikationsmarknaderna 
och skyldigheten att förmedla myndighets-
meddelanden (838/2003) där det föreskrivs 
om beredskapsplanering. Enligt 7 § i förord-
ningen är sådana teleföretag som i kommuni-
kationsministeriets beslut omnämns som be-
tydande med tanke på ledningen av samhället 
eller säkerheten eller tryggandet av närings-
livets funktionsförmåga skyldiga att utarbeta 
en beredskapsplan.  

Enligt det föreslagna 1 mom. ska företag 
som är beredskapsskyldiga enligt 281 § be-
döma risker och planera hur verksamheten 
kan fortsätta i störningssituationer under 
normala förhållanden och när sådana befo-
genheter utövas som avses i 9 kap. i bered-
skapslagen. Hur heltäckande planeringen ska 
vara påverkas bland annat av hur betydelse-
full den beredskapsskyldiges verksamhet är 
för ledningen av samhället eller för säkerhe-
ten eller för tryggandet av näringslivets funk-
tionsförmåga. Vid bedömningen av betydelse 
kan kriterierna i 243 § 2 mom. användas vil-
ka är: antal användare till de tjänster de som 
är beredskapsskyldiga erbjuder, det geogra-
fiska område de betjänar och deras allmänna 
betydelse för användarna. 

Vid beredskapsplanering är det inte nöd-
vändigt att beakta till exempel verksamhet 
som till sin betydelse är ringa, om den inte 
kan anses ha betydelse för säkerställandet av 
samhällets vitala funktioner.  

Enligt det föreslagna 1 mom. ska den som 
är beredskapsskyldig bedöma de risker som 
kan äventyra verksamhetens kontinuitet. 
Riskbedömningen innebär en bedömning av 
riskerna på den beredskapsskyldiges verk-
samhetsområde. Riskerna kan beroende på de 
som är beredskapsskyldiga vara mycket oli-
ka, för bedömningen påverkas både av den 
beredskapsskyldiges egen bransch och av 
dess geografiska verksamhetsområde. Risk-
bedömningen kan till exempel innebära be-
dömning av sådana framtidsutsikter som 
sannolikt kan påverka den beredskapsskyldi-
ges driftssäkerhet.  

Utifrån riskbedömningen ska den som är 
beredskapsskyldig planera hur verksamheten 
kan fortsätta i störningssituationer under 
normala förhållanden och när sådana befo-
genheter utnyttjas som avses i 9 kap. i bered-
skapslagen. Vid planeringen ska den som är 
beredskapsskyldig till exempel bedöma hur 
man kan förebygga sådana risker som kom-
mit upp vid riskbedömningen. Avsikten med 
beredskapsplaneringen är att aktören bedö-
mer sina egna kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster och deras driftssäkerhet 
vid olika störningssituationer samt vid bety-
dande undantagsförhållanden. Vid bered-
skapsplaneringen kan man till exempel ut-
värdera den verksamhet som beredskapen 
gäller och de åtgärder som ska säkerställa 
verksamhetens kontinuitet. 

Dessutom kan den som är beredskapsskyl-
dig i sin planering bedöma till exempel till-
gängligheten till eller möjligheten till sam-
mankopplande av sådan egendom som even-
tuellt behövs för att säkerställa en nät- eller 
kommunikationstjänst vid en störningssitua-
tion och om vilket kommunikationsministeri-
et med stöd av 63 § i beredskapslagen vid 
undantagsförhållanden har befogenhet att be-
sluta. Den som är beredskapsskyldig kan vid 
planeringen även till exempel beakta hur den 
kan genomföra de åtgärder i anslutning till 
dataskyddet som avses i 62 § i beredskapsla-
gen, om den åläggs detta med stöd av bered-
skapslagen.  

Den som är beredskapsskyldig ska vid be-
redskapsplaneringen bedöma vilka av dess 
kommunikationssystem och radiofrekvenser 
som är kritiska när det gäller att trygga funk-
tionsdugligheten i de kommunikationstjäns-
ter den erbjuder. I bakgrunden finns statsrå-
dets beslut om målen med försörjningsbered-
skapen (539/2008) enligt vilket de mest kri-
tiska och centrala samhällsfunktionerna som 
är beroende av datateknik ska identifieras 
och de systemlösningar och systemtjänster 
som hänför sig till dem ska säkerställas ge-
nom arrangemang som tål olika allvarliga 
störningar och undantagsförhållanden.  

Enligt statsrådets principbeslut om säker-
hetsstrategi för samhället (utfärdat den 5 de-
cember 2012) avses med vitala funktioner de 
funktioner som är väsentliga för att samhället 
ska fungera. Enligt samhällets säkerhetsstra-
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tegi (statsrådets principbeslut av den 16 de-
cember 2010) är samhällets vitala funktioner 
ledningen av staten, internationell verksam-
het, Finlands försvarsförmåga, den inre sä-
kerheten, ekonomins och infrastrukturens 
funktion, befolkningens utkomstskydd och 
handlingsförmåga samt mental kristålighet.  

Bedömningen av hur kritiskt ett kommuni-
kationssystem är kan påverkas av många oli-
ka aspekter. Vid bedömningen kan kriterier i 
243 § 2 mom. utnyttjas, till exempel antalet 
användare av ett kommunikationssystem, 
geografiskt område och betydelse för använ-
darna.  

Teleföretagen kan i sin bedömning av hur 
kritiskt ett system är beakta sin egen kund-
krets och avtalen med kunderna, där kunder-
na för fram vad som är kritiskt i systemen.  

I beredskapsplaneringen ska även de andra 
teleföretagens inverkan på kommunikations-
nätens och kommunikationstjänsternas drifts-
säkerhet på samma område bedömas, till ex-
empel i en situation där ett teleföretag är den 
enda tjänsteleverantören. Då har dess verk-
samhet större betydelse till exempel för hur 
nödsamtalen fungerar på området. Man kan i 
beredskapsplaneringen till exempel utnyttja 
den information som enligt den föreslagna 
276 § samlas in och analyseras av samar-
betsgruppen för störningssituationer. 

Dessutom kan en beredskapsskyldig i be-
redskapsplaneringen bedöma konsekvenserna 
till exempel för en sådan användare av kom-
munikationstjänster som bör anses kritisk 
med tanke på samhällets vitala funktioner. 
Bedömningen påverkas huvudsakligen av hur 
betydande ett system är till exempel när det 
gäller att säkerställa myndigheternas funk-
tion. Som kritiska aktörer i fråga om samhäl-
lets vitala funktioner kan med tanke på för-
sörjningsberedskapen till exempel producen-
ter inom följande sektorer anses vara centra-
la: informationssamhället, energi, finansie-
ring, logistik, hälsovården, kritisk basindustri 
och livsmedelsförsörjningen.  

Den som är beredskapsskyldig ska i bered-
skapsplaneringen även bedöma hur övriga 
aktörer som deltar i produktionen av tjänster 
inverkar på hur kritisk en verksamhet är. 
Med detta avses till exempel underleverantö-
rer och övriga aktörer som ett teleföretag el-

ler en utövare av televisions- och radioverk-
samhet är beroende av.  

Enligt det föreslagna 2 mom. ska uppgifter 
om beredskapsplaneringen tillställas Kom-
munikationsverket om verket ber om dem. 
Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrättas om ändringar i uppgifterna. Detta 
innebär även att beredskapsplaneringen ska 
utvärderas på nytt enligt behov.  

Enligt den gällande förordningen om be-
redskap av statsrådet (838/2003) har kom-
munikationsministeriet beslutat vilka aktörer 
som är skyldiga att göra upp beredskapspla-
ner. Det föreslås att det i fortsättningen är 
Kommunikationsverket som ska besluta vilka 
aktörer som ska tillställa verket uppgifter om 
sin beredskapsplan. Paragrafen säkerställer 
Kommunikationsverkets möjligheter att få 
nödvändig och ändamålsenlig information 
om olika aktörers beredskapsåtgärder med 
tanke på verkets uppgifter gällande övervak-
ning och störningssituationer. 

Enligt 3 mom. ska den som är beredskaps-
skyldig i enskilda fall på Kommunikations-
verkets begäran meddela hur den bereder sig 
för en enskild störningssituation eller för ett 
hot om en sådan och vilka åtgärder enligt sin 
beredskapsplanering den med anledning av 
situationen har vidtagit eller har för avsikt att 
vidta. 

Till exempel vid en storm är det viktigt att 
Kommunikationsverket kan försäkra sig om 
att företagen har ändamålsenlig beredskap 
för enskilda störningssituationer. I fallet Tal-
vivaara hösten 2012 skulle det till exempel 
ha varit nödvändigt att Kommunikationsver-
ket hade haft rätt att ta reda på företagens be-
redskap inför störningssituationer på områ-
det. Då skulle verket ha haft möjligheter att 
bedöma konsekvenserna för de kommunika-
tionstjänster som hade en viktig betydelse för 
de myndigheter, företag och organisationer 
som arbetade med hanteringen av störnings-
situationen på området. Samtidigt kan man 
även bedöma hur företagens beredskapspla-
nering fungerar i enskilda situationer. Hotet 
behöver ännu inte ha realiserats. Kommuni-
kationsverket kan redan i förväg ta reda på 
hur ett företag har berett sig inför en hotande 
störningssituation. Denna information kan 
vid behov utnyttjas vid samhälleligt besluts-
fattande med syftet att i samarbete förhindra 
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störningar och skadliga konsekvenser av 
dem.  

Kommunikationsverket får enligt 284 § 1 
punkten i detta kapitel ge närmare föreskrif-
ter om dokument i samband med bered-
skapsplaneringen och om detaljerat innehåll i 
dem.  

Enligt det föreslagna 4 mom. tillämpas 
skyldigheterna till beredskapsplanering inte 
på myndigheter. Om myndigheternas bered-
skapsskyldighet föreskrivs det separat bland 
annat i 12 § i beredskapslagen.  
Vid beslut om sekretess som gäller bered-
skapsplanering föreslås det att bestämmel-
serna i offentlighetslagen ska iakttas.  

Genom paragrafen sätts tillsammans med 
281, 283 och 284 § 23 artikeln i direktivet 
om samhällsomfattande tjänster i kraft.  

283 §. Kritiska kommunikationssystems 
läge. I paragrafen föreskrivs det om kritiska 
kommunikationssystems läge. Paragrafen 
kräver att teleföretag ska se till att kommuni-
kationssystem som är kritiska för att trygga 
kommunikationstjänsternas funktion samt 
styrningen, underhållet och administreringen 
av systemen, vid utnyttjandet av befogenhe-
ter enligt 60 § 1 mom. 8 punkten i bered-
skapslagen, utan dröjsmål kan återbördas till 
Finland och att de tjänster eller system som 
teleföretaget tillhandahåller kan upprätthållas 
på ett visst ställe i enlighet med den nämnda 
paragrafens 1 mom. Paragrafen är ny. 

Kommunikationsministeriet kan i enlighet 
med 9 kap. 60 § 1 mom. 8 punkten i bered-
skapslagen ålägga teleföretag att driva sy-
stem och tillhandahålla tjänster från vissa 
platser för att trygga de elektroniska data- 
och kommunikationssystemens funktions-
duglighet och avvärja datasäkerhetshot mot 
dem under undantagsförhållanden. Syftet 
med den föreslagna paragrafen är att säker-
ställa att teleföretag även i realiteten utan 
dröjsmål kan återbörda sitt system samt styr-
ningen, underhållet och administreringen av 
det till Finland, om det inte redan finns här.  

Den föreslagna lagstiftningen gäller kom-
munikationssystem som är kritiska för tryg-
gandet av kommunikationstjänsternas funk-
tion samt styrningen, underhållet och admini-
streringen av dem. Kommunikationstjänster 
definieras i 2 § 39 punkten i lagen. Enligt den 
föreslagna definitionen kan även till exempel 

en utövare av televisionsverksamhet anses 
vara ett teleföretag som tillhandahåller kom-
munikationstjänster när den deltar i överfö-
ring och sändning av program i masskom-
munikationsnät. Bestämmelserna gäller såle-
des även till exempel utövare av televisions-
verksamhet och radioverksamhet i de fall där 
de kan anses tillhandahålla kommunikations-
tjänster.  

Ett kritiskt kommunikationssystem som av-
ses i bestämmelsen innebär sådana kommu-
nikationssystem som teleföretaget till exem-
pel i sin beredskapsplanering bedömt vara 
kritiska. Bestämmelsen gäller inte kommuni-
kationssystem som är av mindre betydelse 
när det gäller att trygga kommunikations-
tjänsterna. 

Genom att säkerställa att styrning och ad-
ministrering av kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster kan återbördas till 
Finland förbättras landets försörjningsbered-
skap och Finlands beroende av funktioner 
inom telekommunikation som är belägna ut-
omlands minskas.  

Bakgrunden till paragrafen är statsrådets 
beslut om målen med försörjningsberedska-
pen (539/2008) som utfärdats med stöd av 
lagen om tryggande av försörjningsberedska-
pen. I beslutet konstateras det att när datasy-
stem som är kritiska för samhällets funk-
tionsduglighet planeras och byggs ska det sä-
kerställas att det kunnande som gäller styr-
ning, underhåll, systemadministration av och 
tekniskt stöd för systemen bevaras i Finland 
eller att förmågan till styrning och admini-
strering ska gå att återbörda till Finland.  

Enligt statsrådets beslut är den allmänna 
utgångspunkten en försörjningsberedskap 
som baserar sig på nationella åtgärder och re-
surser. Det allvarligaste hotet mot försörj-
ningsberedskapen är en krissituation där 
förmågan att producera kritiska varor och 
tjänster eller skaffa dem från utlandet tillfäl-
ligt har försvårats.  

Hela det finländska samhället är beroende 
även av utländska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. I nuläget går Fin-
lands kontakter till utlandet huvudsakligen 
via Sverige, och det är inte lätt att vid stör-
ningssituationer i de internationella kommu-
nikationsnäten eller kommunikationstjänster-
na byta rutt för trafiken. Ett avbrott i kom-
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munikationerna i Finland kan till exempel 
bero på att underhållet och administreringen 
av förbindelserna försvåras utomlands eller 
att centrala datatrafikkablar skadas.  

Det är viktigt att försäkra sig om att kom-
munikationerna fungerar i Finland och att de 
kan administreras även om kommunikationen 
störs eller bryts i Finlands närområden.  

Vid undantagsförhållanden eller vid hot om 
sådana är det även viktigt att man kan reage-
ra snabbt på situationen. Om till exempel en 
nätövervakningscentral som är viktig för ad-
ministrering, styrning och underhåll av ett 
kommunikationsnät eller något annat kritiskt 
system ligger utanför Finlands gränser kan 
det gå långsammare, vara besvärligare eller i 
praktiken rent av omöjligt att reagera på en 
exceptionell situation, eftersom att systemet 
är beläget utanför Finlands jurisdiktion och 
finska myndigheters behörighet.  

Genom bestämmelsen sätts tillsammans 
med 281, 282 och 284 § artikel 23 i direkti-
vet om samhällsomfattande tjänster i kraft. 
Enligt artikeln ska medlemsstaterna vidta alla 
åtgärder som behövs för att säkerställa att 
allmänt tillgängliga telefontjänster så hel-
täckande som möjligt går att använda vid 
omfattande avbrott i nätfunktionen eller vid 
ett oöverstigligt hinder.  

Den föreslagna bestämmelsen möjliggör att 
de andra centrala kommunikationstjänsterna 
som teleföretag tillhandahåller finns tillgäng-
liga när befogenheter i enlighet med bered-
skapslagen utövas. I punkt 50 i det inledande 
stycket i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster konstateras det att bestämmelserna i 
direktivet inte hindrar en medlemsstat från att 
vidta åtgärder som är motiverade på de grun-
der som fastställs i artiklarna 30 och 46 i för-
draget, i synnerhet på grunder som avser all-
män säkerhet eller allmän ordning. Avsikten 
med bestämmelsen är att använda den pröv-
ningsrätt som grundfördraget lämnar till 
medlemsstaterna, vilket det hänvisas till i 
punkt 50 i det inledande stycket.  

284 §. Närmare bestämmelser om bered-
skap. I paragrafen föreskrivs det om Kom-
munikationsverkets rätt att meddela detalje-
rade föreskrifter om beredskap. Om rätten att 
utfärda närmare bestämmelser om bered-
skapsskyldighet föreskrivs det i 93 § i den 
gällande kommunikationsmarknadslagen (RP 

112/2002 rd) och i 15 a § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 112/2002 
rd). Det föreslås att statsrådets bemyndigande 
att utfärda förordning som gäller beredskap 
avlägsnas. Detta blir onödigt eftersom grun-
derna för skyldigheter som gäller beredskap i 
fortsättningen i sin helhet ska fastställas på 
lagnivå.  

Den föreslagna paragrafens 1 punkt mot-
svarar 93 § 2 mom. 1 punkten i kommunika-
tionsmarknadslagen, den föreslagna 3 punk-
ten motsvarar 93 § 2 mom. 4 punkten i 
kommunikationsmarknadslagen, den före-
slagna 5 punkten motsvarar 93 § 2 mom. 5 
punkten i kommunikationsmarknadslagen 
och 6 punkten motsvarar 93 § 2 mom. 6 
punkten i kommunikationsmarknadslagen.  

Den 1 punkten i den föreslagna paragrafen 
motsvarar delvis 93 § 3 mom. 3 punkten i 
kommunikationsmarknadslagen. I fortsätt-
ningen ska Kommunikationsverket få ge de-
taljerade föreskrifter om de dokument och 
det närmare innehåll i dem som anknyter till 
den beredskapsplanering som avses i 282 §. 
Kommunikationsverkets normgivningsbe-
myndigande ska enligt förslaget även ut-
sträckas till utövare av televisions- och ra-
dioverksamhet till den del de kan anses vara 
teleföretag. Avsikten med normgivningsbe-
myndigandet är att skapa en enhetlig praxis 
för beredskapsplaneringens innehåll.  

Den föreslagna 2 punkten motsvarar 93 § 3 
mom. 4 punkten i kommunikationsmarknads-
lagen.  

Enligt 3 punkten får Kommunikationsver-
ket meddela föreskrifter som gäller teknisk 
fullgörelse av förpliktelser i kritiska kommu-
nikationssystem som avses i 283 § i detta ka-
pitel.  

Den föreslagna 4 punkten motsvarar 93 § 3 
mom. 5 punkten i kommunikationsmarknads-
lagen.  

Den föreslagna 5 punkten motsvarar 93 § 3 
mom. 6 punkten i kommunikationsmarknads-
lagen.  

Kommunikationsverkets normgivningsbe-
myndigande begränsas av de allmänna prin-
ciperna i 80 § i grundlagen. Enligt 80 § 2 
mom. i grundlagen kan även andra myndig-
heter genom lag bemyndigas att utfärda 
rättsnormer i bestämda frågor, om det med 
hänsyn till föremålet för regleringen finns 
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särskilda skäl och regleringens betydelse i 
sak inte kräver att den sker genom lag eller 
förordning. Tillämpningsområdet för ett så-
dant bemyndigande skall vara exakt avgrän-
sat. Det föreslagna normgivningsbemyndi-
gandet begränsas till detaljer av teknisk na-
tur.  

Genom bestämmelsen sätts tillsammans 
med 281–283 § artikel 23 i direktivet om 
samhällsomfattande tjänster i kraft.  
 
AVDELNING XI Avgifter till 

och ersättningar från myndig-
heter 

36 kap. Avgifter till myndigheter  

Det föreslås att alla föreskrifter i kommu-
nikationsmarknadslagstiftningen som gäller 
avgiftsskyldighet samlas i detta kapitel. Be-
stämmelser om kommunikationsmarknads-
avgift och vissa avgifter för ansökan om till-
stånd finns dessutom i förordningar. Dessa 
bestämmelser tas enligt förslaget in i lagen 
för att avlägsna inkonsekvenser.  

Som en ny avgift föreslås en marknadsba-
serad frekvensavgift som tas ut av nätkonces-
sionshavare för att effektivisera användning-
en av frekvenserna.  

I propositionen föreslås även att kommuni-
kationsmarknadsavgiften och dataskyddsav-
giften slås ihop till en informationssamhälls-
avgift. Samtidigt slopas betalningsklasserna 
och informationssamhällsavgiften baserad på 
samma procent tas ut av alla aktörer som 
med stöd av denna lag bedriver anmälnings-
pliktig eller koncessionspliktig verksamhet. 

285 §. Ansökningsavgift. I paragrafen före-
slås en ansökningsavgift som ska betalas av 
de som ansöker om nätkoncession och pro-
gramkoncession. Motsvarande bestämmelser 
om avgifter finns i kommunikationsmark-
nadslagen, i lagen om televisions- och radio-
verksamhet samt i förordningen om fre-
kvensavgifter. Den sökande ska betala an-
sökningsavgift i samband med ansökan. Be-
talad avgift är på så sätt en förutsättning för 
att ansökan ska behandlas. I 1 mom. i den fö-
reslagna paragrafen räknas tre klasser för an-
sökningsavgiften upp baserade på verksam-
hetens kvalitet och omfattning.  

I 1 mom. 1 punkten anges en ansöknings-
avgift på 5 000 euro som tas ut av den som 
söker nätkoncession. Om ansökningsavgiften 
för nätkoncession föreskrivs det i nuläget i 
7 § 1 mom. i kommunikationsmarknadsla-
gen. En höjning av avgiften från nuvarande 
1 000 euro till 5 000 euro måste anses vara 
skälig med beaktande av den verksamhet de 
sökande bedriver. För aktörerna är det fortfa-
rande en anmärkningsvärt liten avgift. An-
sökningsavgiften 5 000 euro i 1 punkten i 
momentet åläggs dessutom sökande av pro-
gramkoncession för televisionsverksamhet. 
Med beaktande av verksamhetens natur kan 
man fortfarande anse avgiften vara skälig och 
förhållandevis liten. Om beslutanderätten 
överförs från Kommunikationsverket till 
statsrådet på grund av att sändningskapacite-
ten inom televisionsverksamheten är knapp 
behöver den sökande inte betala ansöknings-
avgift på nytt. I nuläget föreskrivs det om an-
sökningsavgift för programkoncession för te-
levisionsverksamhet i 10 a § 1 mom. i lagen 
om televisions- och radioverksamhet.  

I 2 punkten i momentet anges även en an-
sökningsavgift för programkoncession för 
radioverksamhet som höjs från nuvarande 
1 000 euro till 1 500 euro. I nuläget före-
skrivs det om ansökningsavgift för program-
koncession för radioverksamhet i 10 a § 1 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet.  

I 3 punkten i momentet anges en ansök-
ningsavgift på 1 000 euro som sökande av 
kortvarig nätkoncession ska betala. Ansök-
ningsavgiften är i nuläget 300 euro och om 
den föreskrivs det i 20 § 1 mom. i Kommu-
nikationsministeriets förordning om fre-
kvensavgifter och övriga avgifter som tas ut 
för Kommunikationsverkets prestationer gäl-
lande radioförvaltningen (1222/2010). Dessa 
ansökningar gäller småskalig och kortvarig 
verksamhet som dock i ansökningsskedet or-
sakar kostnader för tillståndsmyndigheten.  

Momentets 4 punkt gäller ansökningsavgift 
för dem som söker kortvariga programkon-
cessioner om vilka det i nuläget föreskrivs i 
10 a § 2 mom. i lagen om televisions- och 
radioverksamhet. Avgiften höjs från nuva-
rande 100 euro till 300 euro. Den frekvens-
kapacitet som reserverats för kortvarig verk-
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samhet försöker man på detta sätt striktare än 
tidigare styra till ett effektivt bruk.  

Paragrafens 2 mom. motsvarar 7 § 2 mom. 
i kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd).  

Enligt 3 mom. i paragrafen återbetalas an-
sökningsavgiften inte om koncessionsansö-
kan återtas eller avslås. Avsikten med ansök-
ningsavgifterna är att täcka de kostnader som 
uppkommer till följd av ansökningarna. För 
att ansökningsavgifterna ska fungera så som 
avses är det nödvändigt att ta ut dem obero-
ende av om ansökan beviljas eller om den 
återtas.  

Paragrafen överensstämmer med artikel 12 
i auktorisationsdirektivet eftersom det är frå-
ga om en administrativ avgift och avgiftens 
storlek och grunderna för den föreskrivs i 
lag. Dessutom riktas avgiften jämlikt till alla 
sökande med beaktande av verksamhetens 
kvalitet och omfattning.  

286 §. Avgift för deltagande i auktion. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar huvudsakli-
gen 6 § i lagen om auktion av vissa radiofre-
kvenser. I stället för den deltagaravgift på 
65 000 euro som fastställts i den lagen före-
slås det att avgiftens storlek anges genom 
förordning av statsrådet. Storleken på de 
myndighetsavgifter som deltagaravgifterna 
ska täcka beror alltid på tidpunkten för auk-
tionen, och det är därför ändamålsenligt att 
ange summan i en förordning. I övrigt mot-
svarar motiveringarna regeringspropositionen 
37/2009 rd.  

287 §. Koncessionsavgift. Den föreslagna 
paragrafen motsvarar huvudsakligen 14 § i 
lagen om auktion av vissa radiofrekvenser 
(RP 37/2009 rd). Hurudana poster konces-
sionsavgiften ska betalas i fastställs emeller-
tid genom förordning av statsrådet. I huruda-
na poster det är ändamålsenligt att ta ut av-
giften beror bland annat på vilket utgångspris 
som satts på respektive frekvens och på 
andra omständigheter från fall till fall.  

288 §. Marknadsbaserad frekvensavgift. I 
paragrafen föreslås det en ny frekvensavgift 
som speglar marknadsvärdet på frekvenser i 
samband med ny tele- och televisionsverk-
samhet samt militärt försvar. År 2016 upp-
skattas den nya avgiften ge staten inkomster 
från televisionsverksamheten till ett värde av 
ca 240 000 euro och efter övergångsperioden 

år 2020 från tele- och televisionsverksamhe-
ten totalt ca 3,94 miljoner euro. 

Statsrådets frekvenspolitiska principbeslut 
ger riktlinjer för att en avgift som speglar 
frekvensernas marknadsvärde ska tas i bruk 
på sådana frekvensområden som anvisats för 
mobiltelefoner för vilka nyttjanderätt beviljas 
genom ett jämförbart förfaringssätt. Statsrå-
dets redogörelse till riksdagen i det kommu-
nikationspolitiska programmet för elektro-
niska medier innehåller riktlinjen att villkoret 
för kommersiellt utnyttjande av televisions-
verksamhet bör vara en skyldighet att erlägga 
en avgift för frekvensen som speglar mark-
nadsvärdet.  

Av de avgifter som ska betalas till Kom-
munikationsverket för administrativa kostna-
der för frekvenser föreslås att en separat av-
gift som överstiger de administrativa kostna-
derna tas i bruk på sådana frekvensområden 
där nyttjanderätten beviljas genom en jämfö-
rande praxis. För de frekvenser som anvisats 
för televisionsverksamhet tas avgiften ut för 
användningen av kanalknippen som inte be-
tjänar allmänintresset. Syftet med avgiften är 
att främja ekonomisk effektivitet i använd-
ningen av frekvenserna. När man i större ut-
sträckning övergår till auktionsförfarande vid 
beviljandet av nyttjanderätt till så kallade nya 
frekvenser är det med tanke på ett jämlikt 
bemötande av olika frekvensers användar-
grupper och ett effektivt bruk av frekvenser-
na nödvändigt att ta ut en rimlig avgift även 
av de användare av frekvenser som har bevil-
jats rätt till vederlagsfritt bruk genom jämfö-
rande praxis. Enligt förslaget ska årsavgiften 
tas ut för de andra frekvensområdena än de 
som auktionerats ut, eftersom en marknads-
baserad frekvensavgift och frekvensauktioner 
är alternativa sätt när man strävar efter att ef-
fektivera frekvensbruket.  

Utöver den föreslagna marknadsbaserade 
avgiften tas fortfarande även de tidigare 
nämnda administrativa avgifterna ut enligt 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992). Ändamålet med dem är endast 
att täcka Kommunikationsverkets kostnader 
för administrationen av frekvenser. Närmare 
bestämmelser om administrativa avgifter 
finns i kommunikationsministeriets förord-
ning om frekvensavgifter och övriga avgifter 
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som tas ut för Kommunikationsverkets pre-
stationer gällande radioförvaltningen. 

Enligt det föreslagna 1 mom. tar Kommu-
nikationsverket årligen ut en marknadsbase-
rad frekvensavgift för bruket av de värdeful-
laste frekvenserna, dvs. de som anvisats för 
tele- och televisionsverksamhet samt för mi-
litärt försvar. Frekvenserna har ekonomiskt 
värde ur hela samhällets synvinkel. I nuläget 
är nivån på frekvensavgifter låg i Finland 
jämfört med övriga EU-länder.  

Enligt 1 mom. 2 punkten tas ingen mark-
nadsbaserad frekvensavgift ut för frekvenser 
som anvisats televisionsverksamhet som tjä-
nar allmänintresset. På så sätt stöds verksam-
hetsförutsättningarna för televisionsverksam-
het som täcker hela landet och som tjänar 
allmänintresset. Av televisionens distribu-
tionsnät är det markbundna televisionsnätet 
det enda riksomfattande nätet som tjänar alla 
hushåll i Finland och det möjliggör även till 
exempel förmedling av regionalt innehåll.  

Genom Kommunikationsverkets föreskrift 
tas enligt 1 mom. 3 punkten med stöd av 96 § 
ut en marknadsbaserad frekvensavgift för de 
frekvenser som anvisats försvarsmakten med 
undantag av de frekvenser som harmonise-
rats för internationellt militärt bruk. En del av 
den frekvenskapacitet som är i försvarsmak-
tens bruk är ur hela samhällets synvinkel sett 
en synnerligen värdefull frekvensreserv. För-
svarsmakten har till sitt förfogande, i fråga 
om frekvenser under 1 gigahertz, frekvenser 
på hundratals megahertz. En marknadsbase-
rad frekvensavgift kan motiveras bland annat 
för att summan av de avgifter för administra-
tion av frekvenser som tas ut av försvarsmak-
ten inte speglar mängden och värdet av de 
frekvenser som försvarsmakten har till sitt 
förfogande. Försvarsmaktens avgift är mind-
re än en tiondel av vad avgiften för försvars-
maktens frekvenser skulle vara om samma 
grunder som gäller mobilnätens frekvenser 
används vid beräkningen.  

Avsikten med avgiften är, för att effektivi-
sera bruket av frekvenserna, att styra för-
svarsmakten till att så långt som möjligt an-
vända de transeuropeiska militärfrekvenserna 
och på motsvarande sätt frigöra övriga fre-
kvenser för civilt bruk. Detta är också målet i 
kommunikationsministeriets och försvarsmi-
nisteriets samarbetspromemoria 2010, som 

gäller anvisandet av radiofrekvenser för mili-
tärt försvarsbruk. En marknadsbaserad fre-
kvensavgift har i Storbritannien lett till att 
frekvenskapacitet som varit i ineffektivt bruk 
har frigjorts från försvarsmakten för annat 
bruk. Av de frekvenser som anvisats för-
svarsmakten tas avgift ut endast för de fre-
kvensområden som anges i 4 mom. 

De samhälleligt sett värdefullaste fre-
kvensområdena är frekvenserna under 3 gi-
gahertz och speciellt under 1 gigahertz, där 
radiovågornas goda signalstyrka och kapaci-
tet förenas. Dessa frekvensområden tillämpas 
på många olika sätt, bland annat för radio- 
och televisionssändningar, kommersiell mo-
biltelefoni, kommunikation inom luftfart och 
sjöfart, militära ändamål samt navigation. 
Vid övergången till marknadsbaserade mo-
deller för frekvensförvaltning, där avsikten är 
att priset på koncession för frekvenser där 
nyttjanderätten ingår ska spegla frekvensens 
marknadsvärde, bör olika frekvensers använ-
dargrupper behandlas så jämlikt som möjligt 
men dock med beaktande av de olika använ-
dargruppernas särdrag. Efterfrågan på de 
flesta frekvensområden som lämpar sig för 
mobil- och masskommunikation har ökat, 
och utbudet räcker inte till för att täcka allt 
eventuellt bruk. När ett pris som speglar 
marknadsvärdet sätts på en frekvens avstår 
användaren av frekvensen eventuellt från en 
oanvänd frekvens eller försöker effektivisera 
bruket av frekvenserna så att avgiftens relati-
va storlek minskar.  

Avgiften tas i princip ut på lika grunder för 
användningen av frekvenser som anvisats så-
väl för tele- som för televisionsverksamhet.  

Den marknadsbaserade frekvensavgiften 
föreslås grunda sig på det antal frekvenser 
som anvisats koncessionshavaren och för-
svarsmakten, och på hur effektivt frekven-
serna används, frekvensområdets tekniska 
och ekonomiska användbarhet, antalet invå-
nare inom området med nyttjanderätt till fre-
kvenser, frekvensernas användningsändamål 
samt koncessionsperiodens längd. Grunderna 
för beloppet motsvarar delvis de grunder som 
anges i den tidigare nämnda förordningen om 
administrativa frekvensavgifter. Både Kom-
munikationsverket och teleföretagen har be-
tydande erfarenhet av dessa grunder och hur 
de tillämpas.  
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När beloppet på den marknadsbaserade 
frekvensavgiften fastställs ska de frekvenser 
som koncessionshavaren har till sitt förfo-
gande räknas med i sin helhet. Ett effektivt 
bruk av frekvenserna påverkas förutom av 
antalet frekvenser bland annat av den teknik 
som används på frekvensområdet, kundtät-
het, användningsvolym och operatörens inf-
rastruktur. När avgiften fastställs ska därför 
även frekvensområdets tekniska och ekono-
miska användbarhet uppskattas, eftersom 
frekvenserna till sina tekniska bruksegenska-
per är olika till exempel vad gäller känslighet 
för störningar, förmedlingskapacitet och 
räckvidd. För de mest brukbara frekvenserna 
betalas enligt förslaget en högre marknadsba-
serad frekvensavgift. På de höga frekvenser-
na finns det i allmänhet i betydande grad fria 
frekvenser, och där finns det därför inte ett 
lika stort behov av att effektivisera bruket av 
frekvenser som på de lägre frekvensområde-
na. Genom att uppskatta täckningsområdets 
folkmängd på ett område med nyttjanderätt 
till frekvenser kan man säkerställa att fre-
kvensavgifterna i de regionala näten står i 
rimligt förhållande till avgifterna i nationella 
nät. I det föreslagna 2 mom. beskrivs en ma-
tematisk formel för hur frekvensavgiften ska 
räknas ut.  

I det föreslagna 3 mom. beskrivs de koeffi-
cienter som ska tillämpas i formeln. Enligt 1 
punkten i momentet motsvarar koefficienten 
B det antal frekvenser vars värde bestäms ut-
ifrån hur många frekvenser en koncession-
shavares nät har anvisats uttryckt i enheten 
megahertz. 

Enligt 2 punkten i momentet är K1 fre-
kvensbandskoefficienten vars värde bestäms 
utifrån det anvisade frekvensområdets tek-
niska och ekonomiska användbarhet. De till-
lämpliga frekvensbandskoefficienterna anges 
nedan i 4 mom.  

Enligt 3 punkten i momentet är Kinv invå-
narantalskoefficienten vars värde bestäms ut-
ifrån hur många invånare det finns på områ-
det med nyttjanderätt till frekvenser i förhål-
lande till Finlands folkmängd. Invånarantals-
koefficienten är 1 inom det område med nytt-
janderätt till frekvenser som täcker hela Fin-
land.  

Enligt 4 punkten i momentet är Kanv koeffi-
cienten för användningsändamålet vars värde 

bestäms utifrån det ändamål för vilket fre-
kvenserna ska användas.  

Enligt 5 punkten i momentet är frekvenser-
nas beräknade ekonomiska värde 9 300 euro 
per megahertz. Det är fråga om en kalkylerad 
storhet som ska användas när frekvensavgif-
ten bestäms.  

I 4 mom. i förslaget regleras de frekvens-
bandskoefficienter per frekvensområde som 
ska tillämpas när den marknadsbaserade fre-
kvensavgiften bestäms. Frekvensbandskoef-
ficientens värden är de samma som i den 
ovan nämnda formeln för uträkning av admi-
nistrativ frekvensavgift.  

Med tanke på att frekvenserna är begränsa-
de och på deras kommersiella värde är det 
motiverat att den ersättning som redovisas till 
samhället ur aktörernas synvinkel sett fast-
ställs rättvist och till beloppet är en skälig 
marknadsbaserad avgift.  

I paragrafens 5 mom. regleras koefficienten 
för användningsändamål, vars storlek be-
stäms utifrån det ändamål för vilket frekven-
serna ska användas. Med hjälp av koefficien-
tens värden kan det bestämmas att avgiften är 
lägre än frekvensernas marknadsbaserade 
värden om det finns skäl till det. Dessa skäl 
kan vara kulturella, ha samband med helhets-
situationen på marknaden eller frekvensom-
rådets användningsändamål eller på andra 
därmed jämförbara sätt vara allmännyttiga 
eller betydelsefulla ur samhällets perspektiv. 
När avgiften för televisionsverksamheten be-
stäms ska följande tas i beaktande för att den 
markbundna televisionsverksamheten ska 
tryggas: volymen på den affärsverksamhet 
som bedrivs på de frekvenser som anvisats 
televisionsverksamheten, konkurrensen om 
alternativa distributionskanaler samt att ett 
frekvensområde på 700 megahertz överförs 
från televisionsverksamhet till mobiltelefoni. 
När storleken på den avgift som tas ut av för-
svarsmakten bestäms är det rimligt att beakta 
att det gäller en av samhällets basfunktioner 
som det inte är motiverat att belasta med re-
lativt sett lika stora avgifter som kommersiell 
verksamhet. En styrande effekt i avsikt att 
öka effekten i bruket av frekvenser fås till 
stånd även genom relativt låga avgifter. Om 
inte avgiften görs mer skälig skulle för-
svarsmaktens avgift bli cirka 4,0 miljoner 
euro. Genom tillämpning av den föreslagna 
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formeln och användningsändamålskoeffici-
enten blir försvarsmaktens avgift cirka 600 
000 euro 2024 med en användning av fre-
kvenser som motsvarar den nuvarande an-
vändningen.  

När formeln tillämpas blir den årliga mark-
nadsbaserade frekvensavgiften för mobilnät 
cirka 1,2 miljoner euro per operatör, dvs. 
sammanlagt cirka 3,7 miljoner euro 2020. 
Avgiften är sålunda endast dubbel jämfört 
med den administrativa frekvensavgiften och 
en fjärdedel av marknadspriset på frekvenser 
räknat på basis av utgångsprisen vid en fre-
kvensauktion på 800 megahertz. Vid över-
gången till förvaltning av marknadsbaserade 
frekvenser är det ändamålsenligt att ta ut rim-
liga avgifter eftersom värdet på frekvenserna 
kan bestämmas exakt endast vid en auktion 
på frekvenser.  

I det kommunikationspolitiska programmet 
för elektroniska medier finns riktlinjen att 
den marknadsbaserade avgiften för televi-
sionsverksamhet kan vara till exempel en 
promille av de kommersiella televisionskana-
lernas årliga omsättning, varvid den mark-
nadsbaserade frekvensavgiften för ett kanal-
knippe kan vara i klass med cirka 30 000–
40 000 euro. Kalkylen i det kommunika-
tionspolitiska programmet baseras på televi-
sionsbranschens ekonomiska värde 2010. 
Den marknadsbaserade frekvensavgiften för 
televisionsverksamhet blir, om den föreslag-
na formeln tillämpas, 2016 totalt cirka 240 
000 euro, dvs. cirka 30 000 euro per kanal-
knippe.  

Enligt det föreslagna 351 § 6 mom. ska 
Kommunikationsverket inte ta ut någon 
marknadsbaserad frekvensavgift av för-
svarsmakten förrän från och med början av 
2024 för att försvarsmakten ska ha tid att så 
långt som möjligt flytta sina funktioner på 
avtalat sätt till det frekvensområde som in-
ternationellt harmoniserats för militärt bruk.  

Största delen av de koncessioner som tele-
företag beviljats för mobiltelefoni genom den 
jämförande metoden upphör under 2017–
2019. Det föreslås i 352 § 6 mom. att avgif-
ten ska tas ut för de koncessioner som bevil-
jas efter att lagen har trätt i kraft, dvs. när de 
nuvarande koncessionerna åter beviljas.  

289 §. Informationssamhällsavgift. I para-
grafen regleras enligt förslaget en informa-

tionssamhällsavgift som ska betalas till 
Kommunikationsverket och som ersätter 
kommunikationsmarknadsavgiften i kommu-
nikationsmarknadslagen och dataskyddsav-
giften i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. Det föreslagna 1 mom. 
grundar sig på 15 a § 1 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen samt 38 § 1–2 mom. i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation. Informationssamhällsavgiften avses 
motsvara Kommunikationsverkets kostnader 
för skötsel av uppgifter som hänför sig till te-
leföretag enligt denna lag, med undantag för 
numreringsavgiften. Enligt det föreslagna 2 
mom. tas informationssamhällsavgift inte ut 
för omsättning som hänför sig till televisions- 
eller radioverksamhet eller till vidaresänd-
ning av televisionsprogram eller radiopro-
gram. Avgift tas inte heller ut i samband med 
annat publicerande av text- eller audiovisu-
ellt innehåll i samband med televisions- och 
radioverksamhet till exempel i en internet-
tjänst.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. anges 
det hur informationssamhällsavgiften ska be-
stämmas. Omsättningen som grund för hur 
avgiften bestäms och betalningsskyldigheten 
motsvarar kommunikationsmarknadsavgiften 
och datasekretessavgiften. Betalningsskyl-
digheten är fortfarande kopplad till anmäl-
ningsplikt eller till koncession. Det föreslås 
dock att anmälningsplikten utvidgas så att 
antalet betalningsskyldiga företag ökar. Detta 
har dock ingen märkbar inverkan på summan 
av den avgift som tas in eftersom de nya an-
mälningspliktiga företagens omsättning för 
televerksamhet är rätt liten. I samband med 
att betalningarna slås samman avstår man 
emellertid från betalningsklasserna och in-
formationssamhällsavgiften bestäms för alla 
betalningsskyldiga som en avgift i relation 
till företagets omsättning för televerksamhet.  

Med den nuvarande modellen har det ställ-
vis varit besvärligt att avväga i vilken betal-
ningsklass ett företag som legat på gränsen 
mellan två betalningsklasser ska placeras. 
Avgiften mellan två intilliggande betalnings-
klasser har kunnat vara märkbart olika. En 
avgift som står i direkt relation till omsätt-
ningen minskar företagens osäkerhet på hur 
stor avgift de kommer att få betala. Dessutom 
minskar arbetsmängden med att samla in två 
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separata avgifter när två avgifter sammanslås 
till en.  

För att säkerställa att de nya uppgifterna 
verkställs effektivt och för att trygga en till-
räcklig finansiering av Kommunikationsver-
kets verksamhet föreslås det att summan för 
den tillsynsavgift som tas in som informa-
tionssamhällsavgift på basis av de senaste 
uppgifterna om omsättningen höjs med cirka 
300 000 euro. Kommunikationsverkets fi-
nansiering är beroende av utvecklingen av te-
leverksamhetens totala omsättning. Avgiftens 
storlek föreslås utgöra 0,12 procent av före-
tagets omsättning för televerksamhet. Med 
beaktande av faktureringsavgifterna är avgif-
ten emellertid alltid minst 300 euro.  

Paragrafens 4 mom. motsvarar 15 a § 4 
mom. i kommunikationsmarknadslagen (RP 
13/2003 rd, RP 81/2005 rd och RP 122/2008 
rd).  

Paragrafens 5 mom. grundar sig på 15 a § 5 
mom. i kommunikationsmarknadslagen samt 
38 § 3 mom. i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (RP 13/2003 rd, RP 
81/2005 rd, RP 111/2006 rd och RP 
122/2008 rd).  

290 §. Omsättning som informationssam-
hällsavgiften baseras på. Paragrafens 1–4 
mom. motsvarar i sak 15 b § 1–4 mom. i 
kommunikationsmarknadslagen och 39 a § 
1–4 mom. i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation. Paragrafens 5 mom. 
motsvarar i sak 15 b § 5 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 13/2003 rd, RP 
125/2003 rd, RP 81/2005 rd, RP 111/2006 rd 
och RP 112/2008 rd).  

291 §. Påförande av informationssam-
hällsavgift. Paragrafen motsvarar i sak 15 c § 
i kommunikationsmarknadslagen och 40 § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation. Betalning av informationssamhälls-
avgiften i en post fastställs i 1 mom. För 
kommunikationsmarknadsavgiftens del före-
skrivs det i nuläget om betalning i en post i 5 
§ i kommunikationsministeriets förordning 
om vissa av Kommunikationsverkets avgifter 
(865/2012). Bemyndigandet att utfärda för-
ordning bevaras dock (RP 13/2003 rd).  

292 §. Lämnande av uppgifter till Kommu-
nikationsverket samt avgiftsskyldigheten i 
vissa undantagssituationer. Paragrafen mot-
svarar i sak 40 a § i lagen om dataskydd vid 

elektronisk kommunikation och 15 d § kom-
munikationsmarknadslagen. För kommunika-
tionsmarknadsavgiftens del finns en motsva-
rande bestämmelse till den föreslagna para-
grafens 1 mom. i nuläget i kommunikations-
ministeriets förordning om vissa av Kommu-
nikationsverkets avgifter (865/ 2012). I sam-
band med att avgifterna slås ihop upphävs 5 
§ om kommunikationsmarknadsavgift i för-
ordningen som onödig (RP 81/2005 rd och 
111/2006 rd). 

293 §. Tillsynsavgift för televisions- och 
radioverksamhet. Paragrafens 1 mom. mot-
svarar 35 b § 1 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet. Avgiften tas ut endast 
en gång för ett program. Om koncession har 
beviljats för sändning av exakt samma pro-
gram i till exempel olika kanalknippen ska 
ingen avgift tas ut för tillsyn av programkon-
cession i det parallella kanalknippet (RP 
49/2007 rd).  

Enligt det föreslagna 2 mom. börjar betal-
ningsskyldigheten det kalenderår under vilket 
det har förflutit sex månader efter att utöva-
ren av televisions- eller radioverksamhet har 
fått koncession. 

294 §. Beloppet av tillsynsavgiften för tele-
visions- och radioverksamhet. Paragrafens 1 
mom. motsvarar 35 c § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet med undantag 
för 2 punkten i momentet. Till punkten fogas 
ett undantag enligt vilket tillsynsavgiften 16 
000 euro per program inte tas ut för parallell-
sändningar. Begränsningen ska tillämpas på 
fall där en utövare av markbunden televi-
sionsverksamhet har beviljats flera konces-
sioner för samma program. Då är innehållet i 
sändningarna identiskt, men till exempel 
sändningstekniken är olika i olika kanalknip-
pen. Paragrafens 2 mom. motsvarar 35 d § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 49/2007 rd).  

295 §. Domännamnsavgift. I paragrafen fö-
reskrivs det om domännamnsavgift som regi-
strarer ska betala. Avgiften motsvarar de 
kostnader som orsakas Kommunikationsver-
ket för administreringen av fi-domännamn 
och storleken på den bestäms enligt den före-
slagna paragrafens 2 mom. enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
Avgiften ska betalas i samband med registre-
ringen av ett nytt domännamn eller i sam-
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band med förnyandet av registrering. Ingen 
ändring föreslås i praxisen med betalnings-
sätt. Fastän den betalningsskyldighet som 
gäller ett domännamn överförs från en an-
vändare till en registrar debiteras de facto 
fortfarande användaren som avtalspart för 
priset på domännamnet. Avgiften betalas 
fortfarande som en del av ansökningsproces-
sen för domännamn direkt i nätet. Avgiften 
kan betalas i en nätbank, med kreditkort eller 
genom att använda ett konto som ingår i en 
tjänsteleverantörs tekniska gränssnitt. Avgif-
ten för förnyande av domännamnet betalas i 
samband med förnyandet tekniskt sett på 
samma sätt som när namnet först registrera-
des. Med stöd av den föreslagna paragrafen 
kan den nuvarande tekniska praxisen beva-
ras. 

296 §. Numreringsavgift. Paragrafen mot-
svarar 49 § i kommunikationsmarknadslagen. 
Det föreslagna 2 mom. innehåller motsva-
rande hänvisning till lagen om grunderna för 
avgifter till staten som de tidigare paragra-
ferna om domännamnsavgift samt frekvens-
avgift och övriga avgifter för administrering 
av radio (RP 112/2002 rd).  

297 §. Indrivning av avgifter till myndighe-
ter. Enligt förslaget samlas alla bestämmelser 
om uttag av avgifter i denna paragraf. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar till innehål-
let bestämmelserna i 6 och 14 § i lagen om 
auktion av vissa radiofrekvenser, 15 c § i 
kommunikationsmarknadslagen, 40 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion och 35 d § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet (RP 37/2009 rd, RP 
13/2003 rd, RP 49/2007 rd). 
 
37 kap.  Ersättningar från myndighe-

ter 

298 §. Beredskapskostnader. Paragrafen 
motsvarar huvudsakligen 94 § i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 112/2002 rd). Er-
sättning av kostnader som orsakas av upp-
rätthållande av ett informationssystem över 
prioriterade abonnenter och kostnader som 
orsakas av tekniska nyttigheter har avlägs-
nats som onödiga ur paragrafen. Dessutom 
görs förfaringssättet som gäller ersättningar 
klarare i och med att Försörjningsbered-
skapscentralen beslutar om ersättningar efter 

att ha inhämtat yttrande av kommunika-
tionsministeriet. 

299 §. Kostnader för system som anskaffats 
för biträdande av myndigheter. Paragrafens 1 
mom. föreskriver om kostnader för system 
som anskaffats för biträdande av myndighe-
ter. Paragrafens 1 mom. motsvarar huvudsak-
ligen 98 § 2 mom. i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 112/2002 rd). Det föreslås 
dock att möjligheten att få ersättning av stat-
liga medel för kostnader för användning av 
system, apparatur och program avlägsnas ur 
1 mom.  

Ett teleföretag ska fortfarande få ersättning 
för underhåll av system, apparatur och pro-
gram såsom kostnader för uppdatering av 
program och service. Däremot ersätts inte 
längre personalkostnader för användning av 
apparatur och program. Syftet med den före-
slagna ändringen är att förenhetliga lagstift-
ningen om ersättning av kostnader.  

Ändringen inverkar inte på att ett teleföre-
tag inte är berättigat att få ersättning för att 
skaffa och underhålla sådana system, utrust-
ning och program som det skulle skaffa re-
dan på företagsekonomiska grunder. Inve-
steringskostnaderna täcker sådana kostnader 
som ett teleföretag är skyldigt att skaffa för 
att bistå myndigheterna.  

Enligt paragrafens 2 mom. betalas ersätt-
ningen av den myndighet vars lagstadgade 
uppgifter eller informationsbehov invester-
ingarna i kommunikationsnätet eller kommu-
nikationstjänsterna betjänar. Momentet är 
nytt. Avsikten med momentet är att på lagni-
vå precisera att det alltid är den myndighet 
för vars bistånd någon har skaffat system, ut-
rustning eller program som ska ersätta kost-
naderna för detta. I praktiken är det den 
myndighet som utför teleavlyssning eller te-
leövervakning och enligt 245 § lämnar en 
framställning till Kommunikationsverket om 
vilka funktionella kvalitetskrav kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster ska 
uppfylla som är ersättningsskyldig. 

I 323 § i denna lag föreskrivs det att ett te-
leföretag utan ersättning ska vidta åtgärder 
som gör det möjligt för en myndighet att ut-
öva lagstadgad rätt till teleavlyssning. 

I 3 mom. i paragrafen föreslås tillägget att 
ett teleföretag för sin kommersiella verksam-
het har möjlighet att använda system, utrust-
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ning eller programvara som bekostats av en 
myndighet, om det har ingåtts ett uttryckligt 
avtal om saken mellan myndigheten och tele-
företaget. Syftet med momentet är att möj-
liggöra rationalisering och ett totalekono-
miskt utnyttjande av funktioner på så sätt att 
de system, den utrustning och den program-
vara som en myndighet bekostar enligt avtal 
även kan användas separat i ett företags 
kommersiella verksamhet. Kravet är att ut-
nyttjandet av system, utrustning och pro-
gramvara för annan verksamhet inte äventy-
rar biståndet till myndigheterna. Det före-
slagna 3 mom. motsvarar huvudsakligen 98 § 
3 mom. i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 112/2002 rd). Möjligheten att enligt 
momentet utnyttja system för företagseko-
nomisk verksamhet ger inte teleföretaget rätt 
att behandla information som hör till konfi-
dentiell kommunikation.  

Den föreslagna lagstiftningen överens-
stämmer med artikel 6.1 och punkt 11 i bila-
ga A i auktorisationsdirektivet.  

300 §. Kostnader för förmedling av var-
ningsmeddelanden. Paragrafen motsvarar 
huvudsakligen 94 § i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 112/2002 rd). Dessutom görs 
förfaringssättet som gäller ersättningar klara-
re i och med att Försörjningsberedskapscen-
tralen beslutar om ersättningar efter att ha 
begärt utlåtande av kommunikationsministe-
riet. 

Enligt 15 a § 4 mom. i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (RP 112/2002 rd) 
beslutar kommunikationsministeriet om er-
sättningen. Även till denna del förenhetligas 
förfaringssättet till att motsvara den föreslag-
na paragrafen.  

Paragrafen överensstämmer med artikel 6.1 
och punkt 12 i bilaga A i auktorisationsdirek-
tivet. 

301 §. Kostnader för förmedling av riktade 
myndighetsmeddelanden. I paragrafen före-
skrivs det om kostnader för förmedling av 
riktade myndighetsmeddelanden. Om för-
medling av riktade myndighetsmeddelanden 
föreskrivs det mer ingående i 270 §. Paragra-
fen motsvarar huvudsakligen den gällande 
lagstiftningen.  

I paragrafens 1 mom. regleras rätten till er-
sättning av statens medel för förmedling av 
riktade myndighetsmeddelanden samt bered-

skap för dem. Paragrafen motsvarar till inne-
hållet 98 § i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 112/2002 rd) och 35 a § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation. 

Paragrafens 2 momentet motsvarar till in-
nehållet 98 § 2 mom. i kommunikations-
marknadslagen. I 3 mom. i paragrafen före-
slås tillägget att ett teleföretag för sin kom-
mersiella verksamhet har möjlighet att an-
vända system, utrustning eller programvara 
som bekostats av en myndighet, om ett ut-
tryckligt avtal har ingåtts om saken mellan 
myndigheten och teleföretaget. Momentet är 
nytt. Momentet motsvarar 299 § 3 mom. och 
motiveringen där passar även för detta mo-
ment.  
 
AVDELNING XII  Myndighets-

verksamhet 

38 kap Styrning, tillsyn och övriga 
myndighetsuppgifter 

302 §. Allmän styrning och utveckling. 
Kommunikationsministeriets uppgift är en-
ligt lagförslaget att svara för styrningen och 
utvecklingen av verksamheten. Bestämmel-
sen motsvarar huvudsakligen liknande be-
stämmelser i de lagar som det föreslås ska 
upphävas, såsom 119 § i kommunikations-
marknadslagen och 30 § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation.  

Det huvudsakliga redskapet för allmän 
styrning och utveckling av verksamheten är 
på ministerienivå beredning av lagstiftning. 
Också till exempel besluten i II avdelningen i 
lagförslaget som gäller koncessioner har en 
viktig ställning vid den allmänna styrningen. 
Enligt 119 § 4 mom. i den gällande kommu-
nikationsmarknadslagen bistås kommunika-
tionsministeriet av delegationen för kommu-
nikationsförvaltningen. Det föreslås att ålig-
gandet att tillsätta delegationen inte längre 
sker på lagstiftningsnivå, eftersom bland an-
nat de skyldigheter till hörande och samarbe-
te som föreskrivs i denna lag kan anses till-
räckliga för att garantera att ministeriet alltid 
har tillräcklig information om åsikterna hos 
företagen i branschen och de viktigaste an-
vändargrupperna. Dessutom har kommunika-
tionsministeriet alltid möjligheten att tillsätta 
arbetsgrupper som samlar branschen för att 
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behandla ärenden som det föreskrivs om se-
parat.  

Statsrådet ska enligt det föreslagna 2 mom. 
säkerställa att verksamhet som gäller re-
gleringen av teleföretag på ett i strukturellt 
hänseende effektivt sätt hålls åtskild från 
statsrådets verksamhet som hänför sig till 
ägarskap och bestämmanderätt. Om finska 
staten står som ägare i ett finskt teleföretag 
eller på någon annan grund utövar beslutan-
derätt i teleföretaget bör den funktion som 
har samband med ägandet i teleföretaget och 
utövandet av beslutanderätten avskiljas ef-
fektivt och överföras antingen till en annan 
avdelning inom samma ministerium eller till 
ett annat ministerium än lagstiftningsverk-
samheten för teleföretag eller till en friståen-
de expertenhet för att säkerställa en neutral 
lagstiftning. Bestämmelsen motsvarar 119 § 
3 mom. i kommunikationsmarknadslagen.  

303 §. Kommunikationsverkets allmänna 
uppgifter. I den föreslagna paragrafen anges 
Kommunikationsverkets allmänna uppgifter. 
Utöver dem anges särskilda uppgifter i 304 §.  

Enligt det föreslagna 1 mom. har Kommu-
nikationsverket till uppgift att övervaka efter-
levnaden av den föreslagna lagen samt be-
stämmelser och beslut som utfärdats med 
stöd av den, till den del som något annat inte 
föreskrivs i denna lag. Övervakningsuppgif-
ten omfattar sålunda till exempel även över-
vakning av efterlevnaden av förbud som gäl-
ler kodning och avkodningssystem. Kommu-
nikationsverket har redan tidigare som upp-
gift haft allmän övervakning av efterlevna-
den av de lagar som det nu föreslås ska upp-
hävas. I de föreslagna 305–307 § regleras de 
övriga myndigheternas uppgifter.  

Enligt 19 artikeln i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemen-
samt regelverk för elektroniska kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster (ramdi-
rektiv) ska Kommunikationsverket i sin 
verksamhet så noggrant som möjligt iaktta de 
rekommendationer från kommissionen som 
avses och meddela kommissionen och moti-
vera sitt beslut om det inte iakttar dem. I den 
aktuella artikeln hänvisas det till alla direkti-
ven om elektronisk kommunikation, dvs. 
ramdirektivet, tillträdesdirektivet, auktorisa-
tionsdirektivet, direktivet om samhällsomfat-
tande tjänster samt direktivet om integritet 

och elektronisk kommunikation. Kommis-
sionens behörighet att ge rekommendationer 
gäller dem alla.  

I det föreslagna 2 mom. konstateras det att 
Kommunikationsverkets beslutanderätt inte 
omfattar frågor som gäller avtalsförhållanden 
eller ersättningsansvar mellan företag och 
abonnenter eller teleföretags regressrätt eller 
återbetalningsskyldighet. Sådana tvister av-
görs av konsumenttvistenämnden. Bestäm-
melsen motsvarar för teleföretags och abon-
nenters del 126 § 5 mom. i den gällande 
kommunikationsmarknadslagen.  

Kommunikationsverket övervakar enligt 3 
mom. inte heller sådana krav som hänför sig 
till skydd av människors hälsa och trygghet 
som avses i 254 § 1 mom. 2 punkten till den 
del som det hör till någon annan myndighet 
att övervaka efterlevnaden av kraven. Be-
stämmelsen avses vara informativ. Behöriga 
myndigheter är till exempel Säkerhetsteknik-
centralen när det gäller elsäkerhet och Strål-
säkerhetscentralen när det gäller strålsäker-
het.  

I 4 mom. räknas de bestämmelser upp som 
ingår i den gällande lagen om tillhandahål-
lande av informationssamhällets tjänster. Det 
föreslås att den lagen ska upphävas, och 
Kommunikationsverket övervakar redan nu 
dessa bestämmelser. Kommunikationsverkets 
tillsyn utvidgas inte. 

Enligt det föreslagna 5 mom. ska Kommu-
nikationsverket inte övervaka bestämmelser 
som gäller placering av utrustning som hör 
till kommunikationsnätet på annat sätt än när 
det gäller arbete som äventyrar telekablar en-
ligt 241 § och tillgången till lokaliserings-
uppgifter om telekablar samt informationssä-
kerhet enligt 242 §.  

Enligt det föreslagna 6 mom. kan Kommu-
nikationsverket främja sam- och självre-
gleringsåtgärder inom branschen, om det ge-
nom sam- eller självreglering, beroende på 
ärendets art, är möjligt att uppfylla de krav 
som föreskrivs i denna lag. Sådana sam- och 
självregleringsåtgärder kan till exempel vara 
arbeten som gäller kvalitet, kompatibilitet 
och andra tjänster som erbjuds abonnenter 
och användare när det gäller allmänna kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster 
samt tillhörande funktioner och tjänster. 
Sam- och självregleringsåtgärder kan utföras 
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i stället för andra styrnings- eller övervak-
ningsåtgärder om det utgående från sam- och 
självregleringsåtgärdernas natur går att sä-
kerställa de krav som lagen ställer utan att 
äventyra konkurrensen och att det sker öppet, 
jämlikt och effektivt med avseende på tjäns-
televerantörer och användare. 

Enligt det föreslagna 7 mom. ska kommu-
nikationsverket under beredningen av före-
skrifter höra kommunikationsministeriet och 
samråda med det. Det är självklart att Kom-
munikationsverket iakttar god förvaltnings-
sed och hör intressentgrupper samt samarbe-
tar med dem. Det regelverk som ska upphä-
vas innehåller dock två bestämmelser som 
kräver att detta tydligt framgår. Den be-
stämmelse som nu föreslås motsvarar i de la-
gar som ska upphävas 31 § 2 mom. i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion samt 6 b § 5 mom. i radiolagen.  

Enligt 6 § 5 mom. i radiolagen ska Kom-
munikationsverket vid beredningen av före-
skrifter om radiofrekvenser samråda med 
kommunikationsministeriet. Dessutom ska 
verket när det bereder enskilda tillståndsbe-
slut enligt 10 § 1 mom. i radiolagen höra och 
samråda med kommunikationsministeriet om 
beviljandet av ett enskilt radiotillstånd kan 
påverka den allmänna utvecklingen av kom-
munikationsmarknaden. I propositionens II 
avd. i bestämmelserna om radiotillstånd före-
slås att det separat ska föreskrivas om förfa-
randet i fråga om hörande och samarbete.  

I 14 b § i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation har statsrådet bemyndi-
gats att utfärda förordning om hur skyldighe-
ten att lagra uppgifter ska genomföras. 
Kommunikationsverket har beviljats rätt att 
utfärda närmare föreskrifter om hur lagrings-
skyldigheten ska genomföras tekniskt. Detta 
innebär att om en enskild bestämmelse från 
Kommunikationsverket kan ha betydande 
konsekvenser för den allmänna utvecklingen 
på kommunikationsmarknaden ska det före-
skrivas om ärendet i en förordning av stats-
rådet. I den lag som föreslås motsvarar 157 § 
5–6 mom. den gällande lagstiftningen.  

I de två ovan nämnda situationerna är det 
särskilt viktigt att kommunikationsministeriet 
känner till vad Kommunikationsverket ämnar 
meddela föreskrifter om, eftersom dessa be-
stämmelser gäller frågor som särskilt har 

samband med marknaden och som det kan 
meddelas mer ingående bestämmelser om 
genom förordning av statsrådet. Kommuni-
kationsverket ska dessutom höra finansmini-
steriet när det med stöd av denna lag medde-
lar föreskrifter i frågor som omfattas av fi-
nansministeriets verksamhetsområde och 
styrningsansvar. Syftet med hörandet är att 
säkerställa att de föreskrifter som meddelas 
är kompatibla med helhetsarkitekturen för 
den offentliga förvaltningen, produktionen av 
statens gemensamma informations- och 
kommunikationstekniska tjänster samt styr-
ningen av och kraven på beredskapen i fråga 
om informationssäkerheten och informa-
tions- och kommunikationstekniken inom 
den offentliga förvaltningen. Det är viktigt 
att finansministeriet hörs till exempel när fö-
reskrifter meddelas med stöd av den före-
slagna 244 § i sådana fall där konsekvenser-
na av föreskrifterna inbegriper den offentliga 
förvaltningens interna kommunikationsnät 
och informations- och kommunikationstek-
niska tjänster. 

Samarbetet mellan kommunikationsmini-
steriet och Kommunikationsverket ska i 
praktiken ordnas på ett ändamålsenligt sätt 
under fria former så att det inte i onödan be-
lastar parternas mänskliga resurser men å 
andra sidan säkerställer att alla bestämmelser 
som inverkar på kommunikationsmarknaden 
förs till ministeriet för bedömning. Vad som 
avses med konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen på kommunikationsmarknaden 
eller med betydande konsekvenser för den 
allmänna utvecklingen får i sista hand avgö-
ras från fall till fall. Om en föreskrift tydligt i 
enskilda situationer har sådana konsekvenser 
som avses i bestämmelsen och som påverkar 
kommunikationsmarknaden är det motiverat 
att det föreskrivs om saken i en förordning av 
statsrådet.  

Kommunikationsverket ska även vid be-
redningen av föreskrifter höra olika intres-
sentgrupper i enlighet med principerna om 
god förvaltningssed. Ett särskilt förfarande 
för hörande av och samarbete med ministeri-
et säkerställer att det ovan beskrivna prövan-
det och bemyndigandet att utfärda förordning 
i fråga om utvecklingen på kommunika-
tionsmarknaden genomförs. Avsikten med 
bestämmelsen är inte att överföra rättslig 
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prövning eller övervägande av ändamålsen-
lighet till kommunikationsministeriet utan att 
betona ett gott informationsutbyte med avse-
ende på att främja målsättningarna i lagen.  

De nationella regleringsmyndigheter som 
ansvarar för förhandsreglering av marknaden 
enligt artikel 3a i ramdirektivet eller för lös-
ningen av tvister mellan företag som avses i 
artikel 20 eller 21 i direktivet ska vara obero-
ende i sin verksamhet. De får inte be om eller 
ta emot anvisningar av något annat organ för 
att sköta sådana uppdrag som de fått med 
stöd av nationell lagstiftning som utfärdats 
för att sätta gemenskapens lagstiftning i 
kraft, dock utan att detta begränsar tilläm-
pandet av bestämmelserna i punkt 4 och 5. 
Detta hindrar inte tillsyn enligt nationell 
statsförfattningsrätt.  

Kommunikationsverket är ett självständigt 
och ekonomiskt oberoende ämbetsverk vars 
beslutsfattande i enlighet med finsk förvalt-
ningskultur är självständigt och obundet av 
politiskt beslutsfattande.  

Ämbetsverket får ordna sina uppgifter och 
sin organisation så som det anser vara bäst. 
Varken kommunikationsministeriet eller nå-
got företag eller någon annan offentlig aktör 
har behörighet att ingripa i de enskilda ären-
den som Kommunikationsverket behandlar 
eller i de beslut verket fattar. Ämbetsverket 
fattar alltså självständiga beslut oberoende av 
politiska organ.  

304 §. Kommunikationsverkets särskilda 
uppgifter. I den föreslagna 303 § paragrafen 
anges Kommunikationsverkets allmänna 
uppgifter. Utöver dem anges särskilda upp-
gifter i denna paragraf. Uppgifterna motsva-
rar huvudsakligen liknande bestämmelser i 
de lagar och i statsrådets förordningar om 
kommunikationsförvaltningen 60/2004 och 
761/2006 som det föreslås att ska upphävas. 
Det föreslås att de särskilda uppgifterna i la-
gar och förordningar samlas i en bestämmel-
se. De särskilda uppgifterna stöder och kom-
pletterar de uppgifter som gäller tillsyn.  

Enligt 1 mom. 1 punkten i förslaget ska 
Kommunikationsverket främja den elektro-
niska kommunikationens funktion, störnings-
frihet och trygghet. Bestämmelsen motsvarar 
statsrådets förordning. Befrämjande åtgärder 
kan till exempel vara olika åtgärder inom 
planering, utredning och styrning genom vil-

ka man ökar intressentgruppernas medveten-
het om teknisk och annan utveckling samt 
praxis och lösningar som stöder funktioner, 
störningsfrihet och trygghet.  

Enligt 2 punkten i förslaget är det Kommu-
nikationsverkets uppgift att delta i bered-
skapsplaneringen samt att övervaka och ut-
veckla den tekniska beredskapen för undan-
tagsförhållanden. Bestämmelsen motsvarar 
statsrådets förordning. Förutom vad som fö-
reslås i denna lag om Kommunikationsver-
kets tillsyn över beredskapsplanering ska 
ämbetsverket enligt behov delta i samarbetet 
mellan den övriga förvaltningen och strävar 
inom den egna sektorn till att främja och sty-
ra god teknisk praxis för beredskapen.  

Enligt 3 punkten är det Kommunikations-
verkets uppgift att sköta radiofrekvenser och 
televerksamhet samt administreringen av 
numrering av och prefix för kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster. Be-
stämmelsen motsvarar statsrådets förordning 
och med den avses till exempel bruket av ra-
diofrekvenser samt planering av och övrig 
förvaltning i samband med användning av 
nummer och prefix.  

Enligt 4 punkten är det Kommunikations-
verkets uppgift att koordinera standardise-
ringen inom telebranschen. Bestämmelsen 
motsvarar statsrådets förordning. Kommuni-
kationsverket representerar Finland i tele-
branschens internationella standardiserings-
organisationer, gör vid behov i samarbete 
med intressentgrupperna upp nationella ställ-
ningstaganden och sköter nationella remisser 
för telebranschens standarder.  

Enligt 5 punkten är det Kommunikations-
verkets uppgift att bevilja sådana identifie-
ringssignaler för radiostationer som behövs 
för att identifiera radiosändningar och vid 
behov meddela föreskrifter om hur de ska 
användas. Bestämmelsen motsvarar lagen om 
radiofrekvenser och teleutrustningar (26 § 1 
mom. 4 punkten). Det radioreglemente som 
kompletterar internationella teleunionens 
stadga förutsätter att radiokommunikation 
ska gå att identifiera och reglementet ger de-
taljerade bestämmelser för vissa identifie-
ringssignaler, till exempel signaler för radio-
amatörer. De administrativa uppgifter på 
Kommunikationsverket som har samband 
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med dem motsvarar administreringen av 
andra tekniska koder. 

Enligt 6 punkten är det Kommunikations-
verkets uppgift att samla information och in-
formera om tillgången på kommunikations-
tjänster och om tjänsternas kvalitet. Uppgif-
ten är ny. I den gällande lagstiftningen har 
Kommunikationsverket haft motsvarande 
uppgift i fråga om informationssäkerhets-
ärenden. Avsikten med bestämmelsen är att 
genom myndighetsåtgärder i första hand 
främja abonnenters och användares, men vid 
behov även teleföretags, tillgång till informa-
tion om kommunikationstjänster och på så 
sätt bland annat främja konkurrensen.  

Enligt den föreslagna 7 punkten är det 
Kommunikationsverkets uppgift att samla in 
information om kränkningar och hot om 
kränkningar av informationssäkerheten för 
nättjänster, kommunikationstjänster och 
mervärdestjänster samt om fel och störningar 
i kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster. Den bestämmelse som nu föreslås 
motsvarar i de lagar som ska upphävas 31 § 1 
mom. 2 punkten i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation. Vad gäller fel- 
och störningssituationer i kommunikations-
nät föreslås det att insamlandet av informa-
tion utvidgas till att gälla även andra än bety-
dande situationer. Syftet med bestämmelsen 
är att myndigheten skaffar sig en helhetsbild 
över nätens och tjänsternas funktionsduglig-
het och trygghet samt att stöda andra uppgif-
ter som Kommunikationsverket har enligt 
denna lag. Insamlandet av information om-
fattar både insamlande på eget initiativ samt 
mottagning och hantering av anmälningar. 
Kommunikationsverket är en nationell myn-
dighet för informationssäkerhet (CERT-FI) 
som bl.a. ska samla in information enligt 
denna punkt, informera enligt 8 punkten och 
utreda enligt 10 punkten. Dessutom ansvarar 
Kommunikationsverket för internationellt 
samarbete i samband med dessa frågor.  

Enligt den föreslagna 8 punkten är det 
Kommunikationsverkets uppgift att informe-
ra om frågor som gäller informationssäkerhet 
samt om kommunikationsnäts och kommuni-
kationstjänsters funktion. Den bestämmelse 
som nu föreslås motsvarar i de lagar som ska 
upphävas 31 § 1 mom. 4 punkten i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation. 

Det föreslås att informationsuppgifterna ska 
utvidgas med kommunikationsnäts och 
kommunikationstjänsters funktionsduglighet, 
vilket bland annat innebär fel- och störnings-
situationer. Avsikten med myndighetsinfor-
mationen är att komplettera teleföretagens in-
formation och vid behov ta fram en helhets-
bild om en situation i realtid eller om utveck-
lingen i fråga om informationssäkerhet och 
funktionsduglighet.  

Enligt 9 punkten ska Kommunikationsver-
ket utreda orsakerna till störningar av radio-
kommunikation samt till störningar som en 
radioutrustning eller teleterminalutrustning 
orsakar telenätet, radioutrustningar, teleter-
minalutrustningar eller elanläggningar. Be-
stämmelsen motsvarar lagen om radiofre-
kvenser och teleutrustningar (26 § 1 mom. 3 
punkten). Detta kan anses höra till ämbets-
verkets uppgifter som allmän tillsyn, men när 
det gäller denna typ av uppgifter som kräver 
operativ verksamhet har det för tydlighetens 
skull ansetts nödvändigt med en separat be-
stämmelse.  

Enligt 10 punkten är det Kommunikations-
verkets uppgift att utreda kränkningar och 
hot om kränkningar av informationssäkerhet 
för nättjänster, kommunikationstjänster och 
mervärdestjänster. Den bestämmelse som nu 
föreslås motsvarar i de lagar som ska upphä-
vas 31 § 1 mom. 3 punkten i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation (RP 
123/2003 rd). Utredandet kan förutom att 
söka orsaker och följder även bestå av råd-
givning och anvisningar till kunder. Kom-
munikationsverket står vid behov i kontakt 
med tjänsteleverantörer. Till uppgifterna 
inom CERT-FI hör kränkningar av informa-
tionssäkerheten eller problem med informa-
tionssäkerheten som datasystem kan utsättas 
för genom kommunikationsnät.  

Enligt den föreslagna 11 punkten ska 
Kommunikationsverket underrätta Europeis-
ka kommissionen om sådant samarbete med 
andra medlemsstater i Europeiska unionen 
som leder till enhetliga övervakningsåtgärder 
i fråga om informationssäkerheten för gräns-
överskridande kommunikationstjänster mel-
lan medlemsstaterna, när åtgärderna kan in-
verka på den inre marknadens funktionssätt. 
Den bestämmelse som nu föreslås motsvarar 
i de lagar som ska upphävas 31 § 1 mom. 6 
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punkten i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 238/2010 rd). Sättandet 
i kraft av bestämmelserna i direktivet om in-
tegritet och elektronisk kommunikation och 
tillsynen av detta kan kräva samarbete mellan 
två eller flera medlemsstaters nationella re-
gleringsmyndigheter. 

Regleringsmyndigheterna kan för att säker-
ställa ett effektivt samarbete över gränserna 
vid övervakningen och för att skapa enhetliga 
förutsättningar genomföra åtgärder vid verk-
ställandet av de nationella lagarna för erbju-
dandet av sådana tjänster som har samband 
med dataöverföring över gränserna. Då måste 
Kommunikationsverket enligt föreskriften 
meddela kommissionen om samarbetet. 
Kommissionen kan efter att ha granskat den 
aktuella informationen och hört Europeiska 
byrån för nät- och informationssäkerhet 
(ENISA) och den arbetsgrupp som inrättats 
utgående från 29 artikeln i direktivet 
95/46/EG ge anmärkningar eller rekommen-
dationer i synnerhet för att säkerställa att 
planerade åtgärder inte inverkar menligt på 
den inre marknadens verksamhet. Genom pa-
ragrafen sätts punkt 4 i artikel 15a i direktivet 
om integritet och elektronisk kommunikation 
i kraft.  

Enligt 2 mom. gäller i denna lag de upp-
räknade bestämmelserna om tillsyn över och 
efterlevnaden av, påföljder vid brott mot och 
avgörande av tvister med anledning av Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i 
unionen. Bestämmelsen motsvarar 127 a § i 
kommunikationsmarknadslagen. Den på-
följdsavgift i de föreslagna 333 och 335 § 
som gäller för teleföretag som agerar i strid 
mot en skyldighet som förelagts med stöd av 
III avd. i lagen ska dock inte tillämpas. I öv-
rigt ska Kommunikationsverket vid tillsyn 
som gäller roamingförordningen ha tillgång 
till samma metoder som vid annan tillsyn 
över televerksamheten. Även i fråga om på-
följderna ska påföljder enligt gällande lag 
tillämpas. Enligt bestämmelserna om lösning 
av tvister ska meningsskiljaktigheter mellan 
företag på kommunikationsmarknaden och 
dem som använder tjänster i första hand inle-
das vid Kommunikationsverket.  

305 §. Dataombudsmannens uppgifter. I 
den föreslagna bestämmelsen motsvarar upp-

gifterna huvudsakligen de uppgifter som da-
taombudsmannen har enligt 32 § i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation.  

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska 
dataombudsmannen utöva tillsyn över efter-
levnaden av bestämmelserna om behandling 
av sammanslutningsabonnenters identifie-
ringsuppgifter, efterlevnaden av bestämmel-
serna om lokaliseringsuppgifter, efterlevna-
den av bestämmelserna om behandling av 
personuppgifter i kontaktinformationstjäns-
ter, efterlevnaden av bestämmelserna om di-
rektmarknadsföring i samt bestämmelserna 
om rätt att få information och om tystnads-
plikt i 40 kap. i denna avdelning i fråga om 
lokaliseringsuppgifter.  

Liksom i den gällande lagstiftningen finns 
det även i detta förslag en uppdelning av be-
fogenheten mellan Kommunikationsverket 
och dataombudsmannen, speciellt sett ur en 
synvinkel som närmare rör integritetsskydd 
och behandling av personuppgifter. Då är det 
mest ändamålsenligt att dataombudsmannen 
sköter tillsynen.  

Å andra sidan är till exempel kakor av tek-
nisk natur och har ett klarare samband med 
kommunikation. Därför har man ansett det 
vara mer naturligt att de hör till Kommunika-
tionsverkets sektor. I fråga om kontaktinfor-
mationstjänster är det dataombudsmannen 
som övervakar iakttagandet av bestämmel-
serna om behandling av personuppgifter och 
Kommunikationsverket som övervakar re-
gleringen av den kommersiella verksamhe-
ten.  
Vad gäller övervakning av direktmarknadsfö-
ring har förutom dataombudsmannen dessut-
om konsumentombudsmannen i fall som av-
ses i konsumentskyddslagen rätt att ingripa i 
icke önskvärd direktmarknadsföring. 

306 §. Konsumentombudsmannens uppgif-
ter. Den föreslagna föreskriften motsvarar 
35 § 2 mom. i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet. I den gällande lagen är det 
fråga både om uppgifter som rör skydd av 
minderåriga och om allmän övervakning med 
stöd av konsumentskyddslagen av sådan 
kommersiell marknadsföring som avses i 
denna lag och som är olämplig för konsu-
menterna. För tydlighetens skull konstateras 
det även i den föreslagna paragrafen att kon-
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sumentombudsmannen också övervakar att 
avtalsvillkor är förenliga med lag. 

307 §. Vissa andra myndigheters uppgifter. 
Polisen och gränsbevakningsväsendet ska ut-
över Kommunikationsverket övervaka efter-
levnaden av 31 § 1 mom. och 262 § 1 mom. 
Trafiksäkerhetsverket ska utöver Kommuni-
kationsverket övervaka efterlevnaden av 
266 § 1 mom. och 267 § 1 mom. Tullmyn-
digheterna ska utöver Kommunikationsver-
ket övervaka efterlevnaden av bestämmelser-
na och föreskrifterna om import av teleut-
rustning.  

308 §. Myndighetssamarbete. Det föreslag-
na 1 momentet motsvarar huvudsakligen 120 
§ i kommunikationsmarknadslagen.  

Det föreslagna 2 mom. motsvarar huvud-
sakligen 35 § 3 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet samt 83 § i kommuni-
kationsmarknadslagen. Utbyte av informa-
tion kan med stöd av bestämmelserna om te-
levisions- och radioverksamhet i denna lag 
höra till samarbete enligt paragrafen. (RP 
87/2009 rd), artikel 23b i direktivet om au-
diovisuella tjänster utan gränser). 

309 §. Handräckning. I paragrafen regleras 
Kommunikationsverkets rätt att få och att ge 
handräckning. Den myndighet som ger hand-
räckning använder sina egna befogenheter 
för att göra det möjligt för den andra myn-
digheten att utföra ett uppdrag.  

Kommunikationsverkets rätt att få hand-
räckning regleras i 1 mom. vilket i sak till in-
nehållet huvudsakligen motsvarar 35 § i ra-
diolagen (RP 80/2001 rd och 208/2009 rd), 7 
§ i lagen om förbud mot vissa avkodningssy-
stem (RP 146/2000 rd) samt 125 § i kommu-
nikationsmarknadslagen (RP 112/2002 rd). 
Kommunikationsverkets rätt att få handräck-
ning av polisen, tullmyndigheterna, gränsbe-
vakningsväsendet och Trafiksäkerhetsverket 
utvidgas till att täcka alla bestämmelser och 
föreskrifter samt verkställandet av dem som 
Kommunikationsverket utfärdar med stöd av 
denna lag. 

I praktiken kan Kommunikationsverkets 
behov av handräckning vara nödvändigt till 
exempel i fall där ett teleföretag i enlighet 
med 332 § i denna lag förelagts hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrott av verk-
samhet när hotet ska verkställas. Man kan fö-
reställa sig att handräckning kan behövas 

även i en situation där ett teleföretag hindrar 
Kommunikationsverket från att verkställa en 
inspektion i enlighet med 325 § i denna lag. 
Behov av handräckning från tullmyndigheter 
och Gränsbevakningsväsendet kan till exem-
pel ha samband med utförsel eller införsel av 
produkter i anknytning till televerksamhet.  

I paragrafens 1 mom. föreslås tillägget att 
Kommunikationsverket har rätt att få hand-
räckning av försvarsmakten för att utreda or-
sakerna till störningar i radiokommunikatio-
nen. Det är Kommunikationsverkets uppgift 
att utreda orsakerna till störningar i radio-
kommunikationen, men dess förmåga att kla-
ra av den uppgiften kan i vissa situationer 
kräva bruk av till exempel sådan utrustning 
som endast försvarsmakten inom ramen för 
sina befogenheter har möjlighet att erbjuda 
för att hjälpa Kommunikationsverket. Enligt 
lagen om försvarsmakten (551/2007) 11 § 
kan försvarsmakten ge handräckning för 
skyddande av samhället på det sätt som före-
skrivs i lagen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. regle-
ras Kommunikationsverkets möjlighet att ge 
handräckning till andra myndigheter. Kom-
munikationsverket kan ge handräckning en-
dast i den form som enligt lagen hör till ver-
kets uppgiftsområde och för bruk inom dess 
lagstadgade befogenheter. Den föreslagna 
bestämmelsen är ny. 

Kommunikationsverket ger experthjälp 
som handräckning. Enligt 304 § är det 
Kommunikationsverkets uppgift att samla in 
information om kränkningar och hot om 
kränkningar av informationssäkerheten för 
nättjänster, kommunikationstjänster och 
mervärdestjänster samt att utreda dem och in-
formera om dem. 

När det gäller kränkningar mot informa-
tionssäkerheten kan det vara fråga om sådana 
allvarliga brott som även förundersöknings-
myndigheterna undersöker. Då kan till ex-
empel polisen behöva sådan analyserad in-
formation om ett skadligt datorprogram som 
använts för kränkning av informationssäker-
heten och som överskrider Kommunikations-
verkets behov för att sköta verkets egna upp-
gifter, men där Kommunikationsverket har 
den sakkunskap och de befogenheter som 
behövs för registrering och utredning. Poli-
sen kan till exempel som handräckning för 
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att utreda ett betydande brott be Kommunika-
tionsverket om hjälp med att analysera ett 
skadligt datorprogram som använts för 
kränkning av informationssäkerheten i ett 
kommunikationsnät.  

Om polisens rätt till handräckning före-
skrivs det i polislagen (872/2011 av den 22 
juli 2011 som trädde i kraft den 1 januari 
2014, RP 224/2010 rd) 9 kap. 2 §. Enligt den 
ska en myndighet inom ramen för sin behö-
righet ge polisen sådan handräckning som 
denna behöver för sina uppdrag.  

Kommunikationsverkets experthjälp kan 
behövas även till exempel i situationer där ett 
hot mot informationssäkerheten orsakar en 
allvarlig störning för en finsk myndighets 
skötsel av sina uppgifter. Myndigheterna kan 
för att ta hand om sina egna uppgifter behöva 
till exempel sådant utredningsarbete av ett 
skadligt datorprogram som använts för 
kränkning av informationssäkerheten som 
Kommunikationsverket har sakkunskap och 
befogenheter för, men som verket inte behö-
ver utreda för att det ska kunna sköta sina 
egna lagstadgade uppgifter. Kommunika-
tionsverkets handräckning kan behövas även 
till exempel i försvarsmaktens träningsverk-
samhet.  

Enligt det föreslagna 2 mom. beslutar 
kommunikationsministeriet om handräckning 
och Kommunikationsverket bestämmer kost-
naderna för handräckningen eller avtalar om 
handräckning utan ersättning med den som 
ber om handräckning. Enligt förslaget är hu-
vudregeln den att den som begär handräck-
ning svarar för kostnaderna. Det bör alltid 
finnas ett vägande samhälleligt behov för 
handräckning och en omsorgsfullt bedömd 
motivering. Handräckningen får inte äventy-
ra Kommunikationsverkets förmåga att sköta 
sina lagstadgade uppgifter och handräckning 
ska inte ges i sådana fall.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. finns 
en bestämmelse enligt vilken paragrafen inte 
berättigar Kommunikationsverket att ge in-
formation om meddelanden, förmedlings-
uppgifter eller lokaliseringsuppgifter och inte 
heller om konfidentiella radiosändningars in-
nehåll och existens. Avsikten är att momentet 
ska vara informativt för att det inte ska råda 
oklarhet om huruvida handräckning utvidgar 
Kommunikationsverkets rätt att behandla el-

ler överlåta information som hör till konfi-
dentiell kommunikation till myndigheter som 
begär handräckning. Bestämmelser om 
Kommunikationsverkets tystnadsplikt samt 
rätt att få, behandla och överlåta information 
om konfidentiell kommunikation finns i 40 
kap.  
 

39 kap. Behandling av ärenden och 
hörande av parter 

310 §. Särskild skyldighet att höra parter. I 
paragrafen föreskrivs det om skyldigheten att 
höra företrädare för teleföretag och använda-
re innan bestämmelser, beslut eller föreskrif-
ter meddelas. Paragrafen motsvarar 118 § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002, RP 81/2005, 14 artikeln i auktori-
sationsdirektivet, 6 artikeln i ramdirektivet).  

Enligt 1 mom. ska företrädare för teleföre-
tag och användare innan bestämmelser, be-
slut eller föreskrifter meddelas ges tillfälle att 
yttra sig om meddelanden om att koncessio-
ner är lediga att sökas, beslut om teleområ-
den, numreringsbeslut som på ett betydande 
sätt påverkar kommunikationsmarknaden och 
sådana beslut som enligt 51–79 § har en be-
tydande inverkan på kommunikationsmark-
naden.  

Enligt det föreslagna 2 mom. ska konces-
sionshavare samt företrädare för teleföretag 
och för användare ges tillfälle att inom en 
månad framföra sin åsikt om ändring av kon-
cessionsvillkor eller återkallande av en kon-
cession. I undantagsfall får avvikelse göras 
från tidsfristen på en månad. Fallet kan vara 
exceptionellt till exempel då hörandet orsa-
kar fördröjning av behandlingen av ett ärende 
och denna fördröjning orsakar betydande 
men för människors hälsa, för den allmänna 
säkerheten eller för miljön. Hörandet kan i 
sådana fall genomföras snabbare än inom 
tidsfristen på en månad. Dessutom finns det 
enligt förvaltningslagen situationer där hö-
randet av parter är onödigt. Förslaget mot-
svarar 118 § 2 mom. i kommunikations-
marknadslagen. Även i förvaltningslagen fö-
reskrivs det om myndigheters skyldighet att 
höra parter.  

311 §. Kommunikationsverkets och stats-
rådets skyldighet att offentliggöra beslut och 
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meddelanden. Paragrafen motsvarar 117 § i 
kommunikationsmarknadslagen. Enligt det 
föreslagna 1 mom. ska Kommunikationsver-
ket offentliggöra beslut som avses i 51–79 §, 
beslut om indelning i teleområden, numre-
ringsbeslut och avgöranden i tvistemål mel-
lan teleföretag så att de är tillgängliga för te-
leföretag och användargrupper. De använ-
dargrupper som avses i bestämmelsen är till 
exempel övriga företag än teleföretag, anord-
ningstillverkare, konsumenter, näringsidkare 
och yrkesutövare samt övriga mottagare av 
kommunikationstjänster. Besluten kan publi-
ceras till exempel på Kommunikationsver-
kets webbplats.  

Enligt det föreslagna 2 mom. ska statsrådet 
offentliggöra meddelanden om att koncessio-
ner är lediga att sökas samt koncessionsbe-
slut på det sätt som avses i 1 mom. (RP 
112/2002, artikel 9.4, artikel 10.3 och artikel 
20.4 i ramdirektivet, artikel 15.1 i tillträdes-
direktivet samt artikel 7.1 c, artikel 7.2 och 
artikel 15.1 i auktorisationsdirektivet).  

312 §. Elektronisk delgivning. I den före-
slagna paragrafen ges föreskrifter för delgiv-
ning av beslut eller handlingar med anknyt-
ning till något annat ärende som Kommuni-
kationsverket behandlat till en elektronisk 
adress eller via en webbplats. 

Det föreslagna momentet motsvarar huvud-
sakligen 138 a § 1 mom. i kommunikations-
marknadslagen (RP 81/2005 rd). Det föreslås 
att 1 mom. preciseras i fråga om delgivning-
en i de fall där en handling inte enligt lagen 
bevisligen behöver delges för kännedom. En-
ligt bestämmelsen ska en vanlig delgivning, 
som enligt 19 § i lagen om elektronisk kom-
munikation i myndigheternas verksamhet 
(13/2003) inte behöver delges bevisligen, i 
enlighet med nämnda 19 § 2 mom. anses ha 
skett den tredje dagen efter att meddelandet 
sändes, om inte något annat visas.  

Enligt det föreslagna 2 mom. ska en hand-
ling eller ett beslut som gäller domännamn 
dock alltid delges genom e-post endast till 
den adress som meddelats. Med stöd av 
17 a § i den gällande lagen om domännamn 
(228/2003) krävs samtycke av parten för att 
ett beslut som gäller domännamn ska få del-
ges per e-post. Domännamn används i inter-
net till exempel för e-posttjänster. Då är hö-
rande per brev och delgivning med mottag-

ningsbevis eller vid behov genom att anlita 
en stämningsman oändamålsenligt i den elek-
troniska miljön. Målet med förslaget är att på 
ett ändamålsenligt sätt beakta domännamns-
verksamhetens natur så att beslut eller övriga 
handlingar i ett ärende som gäller domän-
namn alltid ges för kännedom via den e-
postadress som har meddelats till Kommuni-
kationsverket. På delgivningen tillämpas be-
stämmelsen i 19 § 2 mom. i lagen om elek-
tronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003) om att delgivningen 
anses ha skett den tredje dagen efter att med-
delandet sändes, om inte något annat visas.  

I den föreslagna paragrafens 3 mom. regle-
ras delgivning via en webbplats. Enligt det 
föreslagna momentet får delgivning på en 
webbplats användas om delgivningen av ett 
beslut inte är möjlig på det sätt som avses i 1 
eller 2 mom. på grund av försummelse av en 
part eller en registrar som är ombud för en 
part. I det föreslagna 3 mom. hänvisas det till 
offentlig delgivning och hur den genomförs 
enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003). 
Handlingen eller beslutet delges genom att 
under en månad lägga fram det till påseende 
för mottagaren på Kommunikationsverkets 
webbsidor. Att handlingen eller beslutet är 
till påseende betyder i praktiken att mottaga-
ren ges tillfälle att bekanta sig med dem. Det 
är alltså inte frågan om att lägga fram hand-
lingen till påseende offentligt utan mottaga-
ren bör separat be att få se dokumenten. Det 
föreslagna momentet motsvarar i sak 138 a § 
2 mom. i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 81/2005 rd) och 17 a § 2 mom. i lagen 
om domännamn (RP 125/2004 rd). 

Vid förvaltningsförfarandet enligt denna 
lag ska i övrigt iakttas det som föreskrivs i 
förvaltningslagen (434/2003) och i lagen om 
elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet (13/2003). I lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het finns det bestämmelser bland annat om 
ankomsttiden för ett elektroniskt meddelan-
de, bekräftelse av att en elektronisk handling 
har mottagits samt om diarieföring eller regi-
strering av en sådan handling.  

313 §. Behandling av tillsynsärenden vid 
Kommunikationsverket. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar delvis 126 § i kom-
munikationsmarknadslagen (RP 112/2002, 
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RP 231/2005 och RP 238/2010). På Kom-
munikationsverkets verksamhet tillämpas 
förvaltningslagens allmänna principer för 
förvaltning och verket ska därför inleda, ut-
reda och avgöra ärenden som det enligt lag-
stiftningen ska övervaka. I den speciallag-
stiftning som reglerar Kommunikationsver-
kets verksamhet finns det dessutom precise-
rande åligganden för hur ärenden ska be-
handlas.  

Enligt det föreslagna 1 mom. kan Kommu-
nikationsverket ta upp ärenden till prövning 
på en parts begäran eller på eget initiativ. En 
part som anser att någon handlar i strid med 
denna lag eller med de bestämmelser, före-
skrifter eller beslut som meddelats med stöd 
av den kan föra ärendet till Kommunika-
tionsverket för utredning. Ställningen som 
part bestäms utgående från förvaltningslagen. 
Part i ett förvaltningsärende är enligt 11 § i 
förvaltningslagen den vars rätt, fördel eller 
skyldighet ärendet gäller. Kommunikations-
verket kan även på eget initiativ ta upp ett 
ärende för undersökning.  

Enligt det föreslagna 2 mom. kan Kommu-
nikationsverket ställa sina tillsynsuppgifter i 
viktighetsordning.  

Kommunikationsverket ska enligt allmänna 
förvaltningsprinciper ge sina kunder råd i 
fråga om skötseln av förvaltningsärenden 
samt svara på frågor om uträttande av ären-
den. Kommunikationstjänsternas användare 
ska upplysas å ena sidan om sina egna rättig-
heter och skyldigheter och å andra sidan om 
de företags rättigheter och skyldigheter som 
Kommunikationsverket övervakar samt om 
verkets behörighet vid utredningen av ett 
ärende. Om Kommunikationsverket inte har 
behörighet i ett ärende ska det sträva efter att 
visa kunden till den behöriga myndigheten.  

Mångfalden av kommunikationsnät och 
olika kommunikationstjänster samt antalet 
användare ökar kontinuerligt. På motsvaran-
de sätt har även antalet klagomål från kunder 
till Kommunikationsverket fortsatt att öka. 
Behovet av resurser för att avgöra tvister 
mellan företag på marknaden har också ökat. 
Därför tar de enskilda fall som förts till 
Kommunikationsverket för avgörande orim-
ligt mycket resurser från den förebyggande 
och styrande tillsynen som riktar sig till vida-
re kretsar. 

En viktig fördel med klagomålen är att 
myndigheten får vetskap om aktuella feno-
men på marknaden. Kunderna har å sin sida 
ofta nytta av informationen från Kommuni-
kationsverket, för verket har inte beslutande-
rätt i en stor del av de avtalstvister som kla-
gomålen ofta gäller. Kommunikationsverkets 
behörighet begränsas till förvaltningsrättsliga 
tvister som gäller brott mot kommunika-
tionsmarknadslagen och mot bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Bland annat 
alla ärenden som gäller avtalsförhållanden 
mellan teleföretag och användare samt er-
sättningsansvar behandlas i konsumenttviste-
nämnden eller i tingsrätten om parterna inte 
kommer överens.  

I det föreslagna 2 mom. finns en uttöm-
mande lista på de situationer där Kommuni-
kationsverket kan lämna ett ärende utan 
prövning. En sådan situation kan för det för-
sta vara ett ärende där det sannolikt inte är 
fråga om verksamhet som strider mot den fö-
reslagna lagen eller mot bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den. För det andra kan 
ett ärende lämnas utan prövning trots en 
misstanke om fel eller försummelser om des-
sa har endast en ringa betydelse med tanke på 
kommunikationsmarknadens funktion, kom-
munikationstjänsternas tillförlitlighet eller 
tryggandet av störningsfri kommunikation 
och med tanke på deras intressen som använ-
der tjänsterna. Kommunikationsverket ska 
ändå enligt de ovan nämnda principerna för-
söka avgöra ärendet genom information. För 
det tredje kan ett ärende lämnas utan pröv-
ning om en åtgärd i ett ärende är uppenbart 
ogrundad.  

Avsikten med bestämmelsen är att säker-
ställa att Kommunikationsverket använder 
sin behörighet så att syftet i 1 § uppnås så väl 
som möjligt. För att lagens syfte ska uppnås 
är det viktigt att ämbetsverket riktar sina re-
surser speciellt på utredning av ärenden som 
är av betydelse för allmänintresset. Det hand-
lar om en bestämmelse om förfaringssätt en-
ligt vilken ärendenas viktighetsordning be-
stäms utifrån hur betydelsefulla de är. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska Kommu-
nikationsverket utan dröjsmål fatta beslut om 
att inte ta upp ett ärende till prövning. I 
många fall kan en bedömning göras snart ef-
ter att en begäran om en åtgärd tagits emot. 
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Beslut om att lämna ett ärende utan prövning 
kan även fattas när ett ärende har utretts en 
längre tid men åtgärder inte längre behöver 
vidtas.  

Motsvarande prioriteringsregler finns även 
i lagen om konkurrens- och konsumentmyn-
digheterna (661/2012). Beslutet att lämna ett 
ärende utan prövning inverkar på behand-
lingen av ärendet och ändring kan sökas hos 
förvaltningsdomstolen. Kommunikationsver-
ket kan ta beslutet till ny prövning om det 
misstänker ett fel eller en försummelse om 
det behövs till exempel för att verket har fått 
en ny redogörelse.  

314 §. Kommunikationsverkets avgörande 
av tvister mellan företag. Den föreslagna pa-
ragrafen motsvarar huvudsakligen 126 § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002, RP 231/2005 och RP 238/2010). 
Det föreslagna 1 momentet motsvarar huvud-
sakligen 126 § 1–2 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen. Det föreslagna momen-
tet har dock ändrats för att bättre motsvara 
formuleringen i artikel 20 i ramdirektivet 
som möjliggör avvikelser från tidsfristen för-
utom på grund av exceptionellt omfattande 
ärenden även under exceptionella förhållan-
den.  

Avvikandet från tidsfristen även under ex-
ceptionella förhållanden behövs för att 
Kommunikationsverkets verksamhetsförut-
sättningar och möjligheter att ingripa och ef-
fektivt påverka marknader som är särskilt 
viktiga för konkurrensen och användarna bi-
behålls även till exempel i sådana situationer 
där ett stort antal enskilda klagomål som gäl-
ler samma marknad har framförts samtidigt. 
Dessutom har ärenden som fysiska personer 
har inlett och som Kommunikationsverket på 
eget initiativ har inlett i enlighet med direkti-
vet begränsats till att gälla utom tillämp-
ningsområdet för tidsfristerna. Genom det fö-
reslagna momentet sätts artikel 5.4 i tillträ-
desdirektivet och artikel 20.1 och 20.3 i ram-
direktivet i kraft.  

Det föreslagna 2 mom. motsvarar 126 § 3 
mom. i kommunikationsmarknadslagen (arti-
kel 20.2 i ramdirektivet).  

Det föreslagna 3 mom. motsvarar 126 § 4 
mom. i kommunikationsmarknadslagen.  

Det föreslagna 4 mom. motsvarar 126 a § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
238/2010 rd, 21 artikeln i ramdirektivet).  

Reglering som motsvarar 126 § 5 mom. i 
kommunikationsmarknadslagen ingår i 295 § 
2 mom.  
 
40 kap.  Rätt att få information samt 

utlämnande och offentliggö-
rande av information  

315 §. Myndigheternas allmänna rätt att få 
information. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 112 § i kommunikationsmarknads-
lagen, 33 § 1 mom. i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation, 28 och 28 a § i 
radiolagen (RP 80/2001 rd, RP 112/2002 rd, 
RP 75/2004 rd och RP (238/2010 rd), 41 § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet, 
(RP 34 1998 rd), 13 § i lagen om domän-
namn (RP 96/2002 rd), och i 26 § i lagen om 
tillhandahållande av informationssamhällets 
tjänster (RP 194/2001 rd) bestämmelserna 
om tillsynsmyndigheters allmänna rätt att få 
information.  

Enligt bestämmelsen har de myndigheter 
som övervakar denna lag, när de utför upp-
gifter enligt denna lag, rätt att få den infor-
mation de behöver av dem vilkas rättigheter 
och skyldigheter regleras i denna lag eller av 
aktörer som verkar för deras räkning. Avsik-
ten är att bestämmelsen ska täcka alla de si-
tuationer som det tidigare reglerats om i de 
ovan nämnda lagarna.  
De flesta av lagens berättigande eller förplik-
tande bestämmelser riktas till en bestämd ak-
tör, såsom teleföretag eller informationssam-
hällets tjänsteleverantörer. Då har den över-
vakande myndigheten rätt att få den informa-
tion de behöver av dem som är föremål för 
regleringen samt av dem som verkar för de-
ras räkning.  

Några av bestämmelserna rör i stället i 
princip vem som helst. Allmänt förpliktande 
bestämmelser är till exempel sådana som gäl-
ler anmälan om verksamhet eller konces-
sionsplikt, bestämmelser som rör använd-
ningen av kakor, bestämmelser om byggan-
det av kommunikationsnät samt bestämmel-
ser om bruk av och handel med radioappara-
ter. Dessa bestämmelser ska i princip var och 
en som till exempel bygger kommunika-
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tionsnät eller använder eller handlar med ra-
dioapparater iaktta. Rätten att få information 
gäller i princip vem som helst som ska iaktta 
bestämmelserna i lagen.  

I bestämmelsens 2 mom. förpliktas även de 
ovan beskrivna aktörerna att vid behov före 
utlämnandet samla in information som till-
synsmyndigheterna behöver.  

I bestämmelsens 3 mom. fastställs för tyd-
lighetens skull att informationen ska lämnas 
avgiftsfritt och utan dröjsmål.  

Bestämmelsens 4 mom. motsvarar be-
gränsningarna av tillämpningsområdet i 3 § i 
radiolagen.  

I bestämmelsens 5 mom. hänvisas det till 
reglering senare i kapitlet som gäller utläm-
nande av förmedlings- och lokaliseringsupp-
gifter, eftersom myndigheten med stöd av 
denna allmänna bestämmelse inte har rätt att 
få denna information som är betydelsefull 
med tanke på integritetsskydd och konfiden-
tiell kommunikation.  

316 §. Behandling och utplåning av uppgif-
ter om kommunikation och lokalisering. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar bestäm-
melserna i 33 § 2–6 mom. i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation (RP 
125/2003) som gäller behandling och utplå-
ning av uppgifter om meddelanden och posi-
tion. Dessutom har det i 1 mom. tillagts att 
också den som har tagit emot ett meddelande 
som inte är avsett för honom eller henne kan 
lämna ut information om meddelandet och 
förmedlingsuppgifterna till Kommunika-
tionsverket, om detta behövs för utredning av 
felsituationen.  

I praktiken är det skäligt och för att undan-
röja fel i en kommunikationstjänst viktigt att 
om ett meddelande, på grund av ett fel eller 
någon annan felaktighet i en kommunika-
tionstjänst, styrs till fel person att den perso-
nen får meddela om felaktigheten även till 
Kommunikationsverket och till det teleföre-
tag som är delaktigt i förmedlingen. Såväl 
kommunikationsförmedlaren som teleföreta-
get har tystnadsplikt när det gäller meddelan-
den och förmedlingsuppgifter.  

Den föreslagna bestämmelsens 3 mom. 
motsvarar 37 § 3 mom. i lagen om radiofre-
kvenser och teleutrustningar (1015/2001) 
(RP 80/2001 rd).  

317 §. Identifiering och lokalisering av or-
saken till störningar av radiokommunikation. 
Det föreslagna 1 mom. motsvarar huvudsak-
ligen 30 § 1 mom. i radiolagen (RP 80/2001 
rd, RP 179/2006 rd samt KoUB 1/2006 rd). 
Det föreslagna 2 mom. motsvarar huvudsak-
ligen 37 § 3 mom. i radiolagen (RP 75/2004 
rd). Det föreslagna 3 mom. motsvarar huvud-
sakligen 30 § 2 mom. i radiolagen (RP 
80/2001 rd).  

318 §. Utlämnande av information från 
myndigheter. Det föreslagna 1 mom. innehål-
ler 112 § 4 mom. och 113 § i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 223/2008 rd, RP 
112/2002 rd och RP 238/2010 rd) och 34 a § 
1 mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003 rd och RP 
48/2008 rd) samt 28 a § 3 mom. i radiolagen 
(RP 238/2010 rd) reglering om informations-
utbyte mellan myndigheter som övervakar 
lag.  

Avsikten med momentet är att minska onö-
digt arbete för myndigheter och föremålen 
för tillsyn genom att möjliggöra informa-
tionsutbyte mellan myndigheter även vad 
gäller sekretessbelagd information.  

Till exempel Kommunikationsverket sam-
lar in och analyserar en ansenlig mängd in-
formation som rör teleföretags ekonomi och 
verksamhet samt information om markna-
dens utveckling och följandet av den. Den 
allmänna styrningen och utvecklingen av te-
leverksamheten förutsätter att kommunika-
tionsministeriet har tillgång till information 
som det underlydande ämbetsverket har sam-
lat in och analyserat. På motsvarande sätt har 
kommunikationsministeriet och Kommunika-
tionsverket rätt att lämna ut en sekretessbe-
lagd handling som de i samband med sköt-
seln av uppgifterna i denna lag har fått eller 
gjort upp till Konkurrens- och konsument-
verket om det är nödvändigt för skötseln av 
detta ämbetsverks uppgifter. Genom be-
stämmelsen har artikel 3.5 i ramdirektivet 
satts i kraft.  

I 29 § i offentlighetslagen behandlas ut-
lämnande av sekretessbelagda uppgifter till 
en annan myndighet. Enligt paragrafens 1 
mom. 1 punkt kan en myndighet till en annan 
myndighet lämna ut uppgifter ur sekretessbe-
lagda handlingar om i lag särskilt tagits in ut-
tryckliga bestämmelser om rätten att lämna 
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ut eller att få uppgifter. Paragrafens 1 mom. 
avses vara en sådan bestämmelse. Rätten att 
lämna ut uppgifter realiseras först om det 
gäller en nödvändig uppgift eller handling, 
inte endast behövlig, för att den mottagande 
myndigheten ska kunna sköta sina uppgifter.  

Rätten att enligt momentet lämna ut upp-
gifter är inte mer omfattande än den rätt att få 
motsvarande uppgifter av den som övervakas 
som den mottagande myndigheten enligt la-
gen har utan hinder av affärs- och yrkeshem-
ligheter. Utlämnandet av uppgifter kan därför 
inte vara mer omfattande än den rätt att få 
uppgifter som den mottagande myndigheten 
har enligt denna lag. Kommunikationsverket 
och dataombudsmannen får inte med stöd av 
det föreslagna momentet lämna ut informa-
tion om konfidentiella meddelanden, förmed-
lingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller 
konfidentiella radiosändningar.  

Det föreslagna 2 mom. ger kommunika-
tionsministeriet och Kommunikationsverket 
motsvarande rätt att enligt 115 § i kommuni-
kationsmarknadslagen (RP 112/2002 rd) 
lämna ut sekretessbelagda dokument samt 
röja sekretessbelagd information för kom-
missionen och för tillsynsmyndigheterna i 
andra EES-stater, om det är nödvändigt för 
tillsynen över kommunikationsmarknaden. 
Enligt 30 § i offentlighetslagen kan sekre-
tessbelagda uppgifter ges till en utländsk 
myndighet eller till ett internationellt organ 
endast i de specialfall som nämns i paragra-
fen om det inte föreskrivs separat om saken.  

Genom bestämmelsen har artikel 5.2 i ram-
direktivet, artikel 17.3 i direktivet om sam-
hällsomfattande tjänster samt 7 artikeln i ra-
diospektrumbeslutet satts i kraft. Skapandet 
av en enhetlig marknad och fungerande till-
synsmekanismer förutsätter ett så omfattande 
informationsutbyte som möjligt mellan de 
olika staternas tillsynsmyndigheter för tele-
branschen och televisions- och radiobran-
schen samt mellan dessa och kommissionen.  

Det föreslagna 3 mom. begränsar 34 a § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd och RP 48/2008 
rd) begränsar på motsvarande sätt Kommu-
nikationsverkets rätt att lämna ut uppgifter 
som rör konfidentiell kommunikation och 
som fåtts med stöd av de särskilda rättighe-
terna att få information. Med stöd av den fö-

reslagna paragrafen kan man alltså inte läm-
na ut uppgifter om konfidentiella meddelan-
den, förmedlingsuppgifter eller lokalise-
ringsuppgifter till en annan myndighet eller 
till kommissionen.  

Det föreslagna 4 mom. motsvarar till inne-
hållet 114 § i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 112/2002). Genom bestämmelsen har ar-
tikel 5.3 i ramdirektivet satts i kraft.  

319 §. Tystnadsplikt och utlämnande av in-
formation som gäller meddelanden. I före-
slagna 1 mom. sammanförs 34 § 1 mom. i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 125/2003 rd och RP 48/2008 
rd) och 38 § i radiolagen (RP 80/2001 rd). I 
föreslagna 1 mom. föreskrivs att sådana upp-
gifter som Kommunikationsverket och data-
ombudsmannen med stöd av denna lag har 
fått och skaffat om meddelanden, förmed-
lingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter samt 
om innehållet i identifieringsuppgifter och 
existensen av konfidentiella radiosändningar 
ska hållas hemliga. I enlighet med det före-
slagna momentet är tystnadsplikt huvudregel, 
från vilken avvikelser kan göras endast i si-
tuationer som uttryckligen anges i lag. 

Föreslagna 2 mom. motsvarar i sak till 
största delen 34 a § 2 och 3 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
(RP 125/2003 rd och RP 48/2008 rd). Det fö-
reslagna momentet innehåller emellertid en 
del ändringar som utvidgar Kommunika-
tionsverkets rätt att lämna ut uppgifter.  

Enligt föreslagna 2 mom. har Kommunika-
tionsverket trots tystnadsplikten enligt 1 
mom. och övriga begränsningar som gäller 
utlämnande av information rätt att lämna ut 
förmedlingsuppgifter som verket fått i sam-
band med insamling av information om och 
utredning av kränkningar av informationssä-
kerheten till de kommunikationsförmedlare, 
leverantörer av mervärdestjänster, abonnen-
ter och användare som har blivit utnyttjade i 
samband med kränkning av informationssä-
kerheten, som har blivit eller sannolikt kan 
bli utsatta för sådan kränkning, om det enligt 
Kommunikationsverkets bedömning finns 
skäl att misstänka att ett eller flera av de rek-
visit som nämns i 316 § 2 mom. 1–12 punk-
ten har uppfyllts. Enligt gällande lag om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation får 
uppgifter lämnas ut endast till teleföretag, 
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tillhandahållare av mervärdestjänster och 
sammanslutningsabonnenter, men det finns 
vägande skäl för att även de kommunika-
tionsförmedlare, abonnenter och användare 
som anges i föreslagna 2 mom., när kränk-
ningar av informationssäkerheten som miss-
tänks vara brottsliga är för handen, ska kunna 
få sådana uppgifter som Kommunikations-
verket har samlat in som gör det möjligt för 
dem att vidta lämpliga åtgärder för att få en 
kränkning av informationssäkerheten som 
uppfyller rekvisitet till förundersökning och 
åtalsprövning samt för att kunna skydda sig 
mot de negativa effekterna av kränkningen. 
Tillämpningsområdet för det föreslagna mo-
mentet utvidgas till att omfatta också kom-
munikationsförmedlare samt abonnenter och 
användare. Kommunikationsverkets rätt att 
lämna ut uppgifter om konfidentiell kommu-
nikation utvidgas från att gälla de rekvisitsi-
tuationer som räknas upp i 34 § i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation till 
att också omfatta situationer, där det finns 
skäl att misstänka att rekvisitet enligt 34 kap. 
9 b § eller 38 kap. 7 a § i strafflagen uppfylls. 
I rekvisiten som utvidgar rätten att lämna ut 
uppgifter är det fråga om brott som gäller in-
nehav av hjälpmedel vid nätbrott samt brott 
som gäller systemstörning.  

Vidare föreskrivs det i föreslagna 2 mom. 2 
punkten en motsvarande rätt som i 34 a § i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation (RP 123/2003 rd) för Kommunika-
tionsverket att trots tystnadsplikten enligt den 
föreslagna paragrafens 1 mom. och övriga 
begränsningar som gäller utlämnande av in-
formation lämna ut förmedlingsuppgifter 
som verket fått i samband med insamling av 
information om och utredning av kränkning-
ar av informationssäkerheten till en sådan i 
en annan stat verksam myndighet eller annan 
aktör som har till uppgift att förebygga eller 
utreda sådana kränkningar av informations-
säkerheten som är riktade mot kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster. 

Föreslagna 3 mom. motsvarar 34 a § 4 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (RP 125/2003 rd och RP 
48/2008 rd). Föreslagna 4 mom. motsvarar i 
sak 38 § 2 mom. i lagen om radiofrekvenser 
och teleutrustningar (RP 80/2001 rd). 

I föreslagna 5 mom. föreskrivs om samråd 
mellan Kommunikationsverket och kommu-
nikationsministeriet när det bestäms till vilka 
i en annan stat verksamma myndigheter och 
andra aktörer Kommunikationsverket med 
stöd av 2 mom. 2 punkten får lämna ut för-
medlingsuppgifter som avses i 2 mom. Detta 
föreslagna moment är nytt. 

Utlämnande av uppgifter som hänför sig 
till kränkningar av informationssäkerheten 
till aktörer som avses i 2 mom. 2 punkten är 
viktigt med tanke på förebyggande och ut-
redning av kränkningar av informationssä-
kerheten. Beslutet till vilka aktörer uppgifter 
får lämnas ut kan ha avsevärd samhällelig 
betydelse eller få konsekvenser för den all-
männa utvecklingen av tjänster för elektro-
nisk kommunikation, till exempel om utläm-
nandet av uppgifter kan äventyra skyddet av 
något betydande allmänt intresse. En sådan 
situation kan vara för handen till exempel om 
utlämnande av uppgifter till aktörer som av-
ses i 2 mom. 2 punkten kan skada allmänna 
intressen som skyddas genom sekretessbe-
stämmelserna i 24 § i offentlighetslagen. En-
ligt förarbetena till offentlighetslagen (RP 
30/1998 rd) kan de allmänna intressena hän-
föras till de allmänna värden som är bety-
dande för samhällsfunktionerna. Till Fin-
lands nationella intressen hör enligt förarbe-
tena till exempel goda internationella förhål-
landen och ett fungerande försvar (utrikes- 
och säkerhetspolitik) samt goda statsfinanser 
och en fungerande nationalekonomi (finans-, 
penning- och valutapolitik). Som allmänt in-
tresse har i förarbetena även betraktats mark-
nadens funktion, medborgarnas säkerhet, 
rättsordningen och informationsproduktionen 
i samhället. Som allmänt intresse kan i det 
här sammanhanget också den allmänna ut-
vecklingen av tjänster för elektronisk kom-
munikation betraktas, vars syften definieras i 
1 § i den föreslagna lagen. Det är tänkt att 
samarbetet mellan ministeriet och ämbets-
verket i praktiken ska ordnas så ändamålsen-
ligt att det inte i onödan tär på parternas per-
sonresurser. Å andra sidan ska förfarandet 
säkerställa att konsekvenser av samhällelig 
betydelse och faktorer som påverkar de elek-
troniska kommunikationstjänsternas utveck-
ling tas i betraktande när det fattas beslut om 
aktörer som uppgifter får lämnas ut till. 



 RP 221/2013 rd  
  

 

234 

Det föreslagna momentet är inte avsett att 
ge Kommunikationsverket rätt att i enskilda 
fall lämna ut uppgifter till kommunikations-
ministeriet om meddelanden, förmedlings-
uppgifter eller lokaliseringsuppgifter eller om 
innehållet i och existensen av konfidentiella 
radiosändningar. 

320 §. Försvarsmaktens och gränsbevak-
ningsväsendets rätt att få information. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar i huvudsak 
till innehållet 43 b § i radiolagen (RP 
76/2006 rd). Enligt paragrafen har försvars-
makten och gränsbevakningsväsendet trots 
tystnadsplikten rätt att av Kommunikations-
verket få sådan information om användning-
en av frekvenser som är relevant för bered-
skapsplaneringen och för förberedelser för 
undantagsförhållanden. Den föreslagna re-
gleringen gör det möjligt att använda uppgif-
terna med hjälp av en teknisk anslutning. 
Rätten att få information gäller inte uppgifter 
om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lo-
kaliseringsuppgifter eller innehållet i och 
existensen av konfidentiella radiosändningar. 

321 §. Rätt för myndigheter som tar emot 
nödmeddelanden att få information. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar i huvudsak till 
innehållet 35 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd 
och 158/2007 rd). I paragrafen har det gjorts 
ändringar av teknisk karaktär som snarast 
föranleds av att begreppet lägesinformation i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation i den föreslagna lagen ersätts med 
termen lokaliseringsuppgifter. På samma 
gång hänvisas det i föreslagna 2 mom. för 
tydlighetens skull till den terminalutrustning 
som används av personer. Med det avses 
också situationer där spärrningen av num-
mervisningen kan förbigås för att ta reda på 
vilket abonnemang en person som är föremål 
för ett nödmeddelande använder. 

Hänvisningsbestämmelsen i paragrafen, en-
ligt vilken bestämmelser om ersättning för de 
kostnader som orsakas av att skyldigheter 
fullgörs finns i 98 § i kommunikationsmark-
nadslagen, har strukits. 

Bestämmelser om kostnader som orsakas 
av system anskaffade för att biträda myndig-
heter finns i 299 § i den föreslagna lagen. 

322 §. Vissa andra myndigheters rätt att få 
information. Den föreslagna paragrafen mot-

svarar i huvudsak till innehållet 36 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (RP 125/2003 rd och 158/2007 rd). I pa-
ragrafen har det gjorts ändringar av teknisk 
karaktär som snarast föranleds av att begrep-
pet identifieringsuppgifter i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation i den 
föreslagna lagen ersätts med termen förmed-
lingsuppgifter. Ändringarna är inte avsedda 
att ändra omfattningen myndigheternas rätt 
att få information.  

Hänvisningsbestämmelsen i paragrafen, en-
ligt vilken bestämmelser om ersättning för de 
kostnader som orsakas av att skyldigheter 
fullgörs finns i 98 § i kommunikationsmark-
nadslagen, har strukits. Bestämmelser om 
kostnader för system som anskaffats för att 
biträda myndigheter finns i 299 § i den före-
slagna lagen. 

323 §. Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri 
information för vissa myndigheter. I den fö-
reslagna paragrafen regleras teleföretagens 
skyldighet att utan ersättning biträda en 
myndighet på det sätt som föreskrivs särskilt 
om myndighetens uppgifter i den lag som 
styr myndighetens verksamhet. Att biträda 
myndigheter innebär i den föreslagna para-
grafen antingen utlämnande av information 
utifrån en lagstadgad förpliktelse eller att 
vidta åtgärder för att göra det möjligt för en 
myndighet att utöva lagstadgad rätt till tele-
avlyssning.  

I paragrafen införlivas teleföretagens skyl-
dighet att avgiftsfritt lämna ut uppgifter till 
en myndighet som föreskrivs i 97 § i kom-
munikationsmarknadslagen (RP 112/2002 
rd). Vidare föreslås att det i paragrafen före-
skrivs om teleföretagens skyldighet att utan 
ersättning vidta åtgärder som gör det möjligt 
för en myndighet att utöva lagstadgad rätt till 
teleavlyssning. Till denna del är bestämmel-
sen ny. 

Enligt föreslagna 1 mom. ska teleföretag 
utan ersättning till en myndighet lämna ut 
sådan information som det innehar och som 
enligt punkt 1 för det första behövs vid utfö-
rande av en lagstadgad uppgift för upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet, ut-
redning, avslöjande och förhindrande av brott 
samt för räddningsverksamhet. En ytterligare 
förutsättning för denna förpliktelse är enligt 
punkt 2 att det föreskrivs särskilt om myn-
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dighetens rätt att få information. I materiellt 
hänseende kvarstår momentet så att det mot-
svarar 97 § i nuvarande kommunikations-
marknadslag, men skrivningen görs tydliga-
re.  

Genom paragrafen utvidgas inte en myn-
dighets rätt att förordna ett teleföretag att 
vidta åtgärder som behövs för att biträda 
myndigheten eller ett teleföretags skyldighet 
att lämna ut information till en myndighet. 
Åtgärder som förordnas av en myndighet och 
begäran som gäller utlämnande av informa-
tion ska alltid grunda sig på en bestämmelse i 
den lag som reglerar myndigheten. 

I tvångsmedelslagen (806/2011, utfärdad 
den 22 februari 2011, i kraftträdande den 1 
januari 2014, RP 222/2010 rd) föreskrivs om 
hemliga tvångsmedel som får användas vid 
brottsutredningar. Bestämmelser om förut-
sättningar och förfaranden för användning av 
tvångsmedel samt om tillgängliga rätts-
skyddsmedel finns i 10 kap. i tvångsme-
delslagen. I den lagen definierade hemliga 
tvångsmedel som är nära förknippade med 
teleföretagens verksamhet är bland annat te-
leavlyssning, inhämtande av information i 
stället för teleavlyssning, teleövervakning, 
inhämtande av basstationsuppgifter, inhäm-
tande av identifieringsuppgifter för teleadres-
ser eller teleterminalutrustning. 

Enligt 1 § i polislagen (872/2011, utfärdad 
den 22 juli 2011, ikraftträdande den 1 januari 
2014, RP 224/2010 rd) är det polisens upp-
gift att bland annat upprätthålla allmän ord-
ning och säkerhet samt att förebygga, avslöja 
och utreda brott och att föra brott till åtals-
prövning. 

Bestämmelser om rätt för myndigheter som 
tar emot nödmeddelanden att få information 
finns i 321 §.  

I 2 mom. i paragrafen föreskrivs en ny 
skyldighet, enligt vilken teleföretag utan er-
sättning ska vidta åtgärder som gör det möj-
ligt för en myndighet att utöva lagstadgad 
rätt till teleavlyssning. Momentet syftar till 
att säkerställa att en myndighet kan utöva sin 
rätt till teleavlyssning på det sätt som fast-
ställs i lag utan att åtgärden orsakar myndig-
heten någon särskild ersättningsskyldighet i 
förhållande till ett teleföretag.  

Enligt 10 kap. 3 § i tvångsmedelslagen och 
5 kap. 5 § i polislagen avses med teleavlyss-

ning att ett meddelande som tas emot av eller 
sänds från en viss teleadress eller teletermi-
nalutrustning genom ett sådant allmänt 
kommunikationsnät eller ett sådant därtill an-
slutet kommunikationsnät som avses i kom-
munikationsmarknadslagen (393/2003) av-
lyssnas, upptas eller behandlas på något an-
nat sätt för utredning av innehållet i och iden-
tifieringsuppgifterna i anslutning till medde-
landet. 

Teleavlyssning förutsätter berättigat ingri-
pande i kommunikationen i ett kommunika-
tionsnät. Allmänna kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samt kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster som an-
sluts till dem ska enligt 243 § 1 mom. 16 
punkten planeras, byggas och underhållas så 
att teleavlyssning och teleövervakning kan 
utföras så som särskilt föreskrivs om saken. 

Bestämmelser om de funktionella kvali-
tetskrav som kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster som används för teleav-
lyssning eller teleövervakning ska uppfylla 
och som kan uppställas genom beslut av 
Kommunikationsverket finnsi lagförslagets 
245 §. Kommunikationsverkets beslut före-
gås av en framställning av den myndighet 
som ska utföra teleavlyssningen eller tele-
övervakningen om de funktionella kvalitets-
krav som teleavlyssningen eller teleövervak-
ningen ställer på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samt av samråd med 
teleföretaget och med myndigheterna.  

Teleföretag har med stöd av 299 § rätt att 
få ersättning för kostnader för investeringar i 
samt för användning och underhåll av sy-
stem, utrustning och programvara som an-
skaffats enbart för att biträda myndigheter. 
Däremot föreslås i propositionen att teleföre-
tagens rätt att få separat ersättning för an-
vändningen av de system som har anskaffats 
för myndighetsbehov ska strykas.  

Syftet med den föreslagna paragrafen är att 
för sin del trygga myndigheternas lagstadga-
de användning av tvångsmedel utan att de 
ska behöva betala andra kostnader till telefö-
retagen än kostnaderna för investering och 
underhåll av system som möjliggör avlyss-
ning. 

I situationer som innebär direkt hot mot liv 
och hälsa ska information enligt föreslagna 3 
mom. lämnas ut och åtgärder vidtas skynd-
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samt. Den föreslagna bestämmelsen är ny. 
Momentet syftar till att säkerställa att ett tele-
företag i situationer som innebär direkt hot 
mot liv och hälsa vidtar en åtgärd utan 
dröjsmål, till exempel nattetid. Företag ska 
organisera sin verksamhet så att man till ex-
empel för att förhindra ett brott som äventy-
rar människoliv i verkligheten utan dröjsmål 
kan använda teleavlyssning eller skaffa nöd-
vändig information så som särskilt föreskrivs 
om saken. 

Teleföretag ska inte ha rätt till ersättning 
för de arbetskraftskostnader som åtgärden 
medför, vilka också kan vara högre än nor-
malt i sådana fall, då åtgärden måste vidtas 
till exempel en helgdag eller nattetid. Telefö-
retag kan dock automatisera sina system så 
att myndighetens lagstadgade begäran om in-
formation eller åtgärder i många fall kan ge-
nomföras utan större arbetsinsatser.  

Förslaget är i linje med 299 § i detta lag-
förslag, enligt vilken ett teleföretag framöver 
inte får ersättning för de kostnader använd-
ningen av systemen medför. Ändringen gäll-
er enligt detta moment också sådana åtgärder 
som bör vidtas skyndsamt.  

Föreslagna 3 mom. i paragrafen motsvarar i 
huvudsak 98 § 1 mom. i kommunikations-
marknadslagen (RP 112/2002 rd). I momen-
tet har det lagts till ett nytt förtydligande om 
att teleföretagen avgiftsfritt ska genomföra 
ändringar i styrningen av nödtrafiken. Tele-
företagen ska för sin del se till att alla kan få 
kontakt med det allmänna nödnumret per te-
lefon eller via textmeddelande. En bestäm-
melse om detta finns i 278 § i denna lag.  

Med styrning av nödsamtal avses att tele-
fontrafik till nödnumret från ett visst geogra-
fiskt område styrs till den nödcentral som har 
bestämts för detta område. Ändringar i styr-
ningen kräver en arbetsprestation av teleföre-
tagen. Genomförandet av ändringar i styr-
ningen kan anses uppfylla förpliktelsen enligt 
278 § i denna lag och det är därför skäligt att 
ersättning inte utgår för styrningsändringar.  
Enligt föreslagna 4 mom. får Kommunika-
tionsverket meddela närmare föreskrifter om 
hur och inom vilka tidsfrister sådana åtgärder 
och informationsbegäranden ska genomföras. 
Momentet syftar till att säkerställa att Kom-
munikationsverket får ge teknisk detaljin-
formation om hur begäran om information 

och åtgärder enligt föreslagna 1 och 2 mom. 
ska genomföras för att de ska vara enhetliga 
och ske så smidigt som möjligt.  

Regleringen är i samklang med artikel 6.1 i 
auktorisationsdirektivet och med punkt 12 i 
del A i bilagan till direktivet samt med artikel 
26.1 och 26.2 i direktivet om samhällsomfat-
tande tjänster. 
 
41 kap.  Inspektioner och förhindran-

de av radiostörningar 

324 §. Begränsningar av tillämpningsom-
rådet. Paragrafen motsvarar till det materiella 
innehållet de begränsningar av tillämpnings-
området som regleras i 3 § i radiolagen (RP 
80/2001 rd). 

325 §. Kommunikationsverkets inspektions-
rätt. I paragrafen föreslås en reglering om 
Kommunikationsverkets rätt att göra inspek-
tioner i teleföretag. Enligt 1 mom. kan det 
göras tekniska säkerhets- och funktionsin-
spektioner eller ekonomiska inspektioner i 
teleföretag. Momentet motsvarar i huvudsak 
till det materiella innehållet 124 § i kommu-
nikationsmarknadslagen, där Kommunika-
tionsverket föreskrivs rätt att göra både tek-
niska och ekonomiska inspektioner i teleföre-
tag. Bestämmelsen i 21 b § om Kommunika-
tionsverkets inspektionsrätt i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation be-
gränsar denna rätt till att övervaka efterlev-
naden av skyldigheterna med avseende på 
dataskydd vid kommunikation. För att fören-
hetliga förutsättningarna för att få göra in-
spektioner ska Kommunikationsverkets in-
spektionsrätt enligt det föreslagna momentet 
i bredare mening omfatta övervakningen av 
hur alla föreskrivna skyldigheter iakttas. När 
det gäller ekonomiska inspektioner kan de 
särskilda förutsättningarna enligt 124 § 2 
mom. i gällande kommunikationsmarknads-
lag inte längre anses vara ändamålsenliga, 
utan de ekonomiska inspektionerna ska vara 
en integrerad av del av myndigheternas sed-
vanliga övervakningsuppdrag. På det här sät-
tet kan det effektivare övervakas att de före-
skrivna skyldigheterna följs.  

Tekniska säkerhets- och funktionsinspek-
tioner kan rikta in sig på hur kraven på tek-
nisk kvalitet och säkerhet enligt denna lag 
samt enligt bestämmelser, föreskrifter och 
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beslut som meddelats med stöd av den upp-
fylls. Kraven kan hänföra sig till planering, 
underhåll, säkerställande och dokumentering 
av den övergripande informationssäkerheten, 
störningsfriheten, funktionssäkerheten och 
tillförlitligheten i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samt interoperabili-
teten i sammankopplade nät och tjänster. Om 
sådana skyldigheter föreskrivs bland annat i 
29 kap. i avdelning IX om kommunikations-
nät, kommunikationstjänster och kommuni-
kationsutrustning och i avdelning X om tryg-
gande av kommunikationens och tjänsternas 
kontinuitet. Rätten att göra inspektioner gäll-
er således också beredskapsplanering och be-
redskap.  

Teleföretag kan åläggas skyldigheter som 
hänför sig till funktion och säkerhet också 
genom beslut. Exempel på sådana är beslut 
om nätkoncessioner för mobilnät eller för 
markbundna televisionsnät. Inspektionerna 
som avses i paragrafen kan antingen vara så 
kallade allmänna inspektioner eller inspek-
tioner som görs för att utreda ett enskilt be-
svärsärende.  

Enligt 2 mom. i paragrafen kan också ett 
sådant myndighetsnät som avses i denna lag 
vara föremål för tekniska säkerhets- och 
funktionsinspektioner. Det är framöver inte 
längre nödvändigt att inspektionsrätten 
sträcker sig till att omfatta separata nät på det 
sätt som föreskrivs i 124 § 1 mom. i kommu-
nikationsmarknadslagen. Med separata nät 
avses kommunikationsnät som inte är kopp-
lade till det allmänna kommunikationsnätet. I 
praktiken hänför sig behovet av att inspektera 
separata nät främst till situationer där ett nät 
orsakar radiostörningar i det allmänna kom-
munikationsnätet eller myndighetsnätet. Så-
dana problem kan dock åtgärdas tillräckligt 
med stöd av bestämmelserna som gäller ut-
redning av radiostörningar och det finns följ-
aktligen inte behov av att i det här samman-
hanget reglera om inspektion av separata nät.  

Enligt föreslagna 3 mom. ska Kommunika-
tionsverket ha rätt att låta en oberoende ex-
pert utföra säkerhets- och funktionsinspek-
tioner. För närvarande har Kommunikations-
verket med stöd av 21 b § 2 mom. i lagen om 
dataskydd vid elektronisk kommunikation 
rätt att låta en oberoende expert utföra säker-
hetsinspektioner som avses i den lagen. För 

att förenhetliga regleringen föreslås att rätten 
att anlita oberoende experter utvidgas till att 
omfatta alla tekniska inspektioner som avses 
i denna lag. När det gäller ekonomiska in-
spektioner är det meningen att inspektions-
rätten även framöver ska vara avgränsad till 
att endast gälla Kommunikationsverket. 

Till det huvudsakliga innehållet motsvarar 
4 mom. i paragrafen 124 § 3 mom. i kommu-
nikationsmarknadslagen och 21 b § 3 mom. i 
lagen om dataskydd vid elektronisk kommu-
nikation. Till skillnad från gällande reglering 
föreslås det för tydlighetens skull att det till 
momentet läggs till en uttrycklig bestämmel-
se om att den som utför en inspektion ska ha 
rätt att få dokument och information som be-
hövs för tillsynsuppgiften trots vad som före-
skrivs om hemlighållande av information. 

Paragrafens 5 mom. motsvarar 21 b § 4 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation. En till innehållet motsva-
rande bestämmelse finns också i 124 § 4 
mom. i kommunikationsmarknadslagen. Ef-
tersom ordalydelsen i den förstnämnda be-
stämmelsen motsvarar gällande reglering om 
hemfridsbrott, motsvarar det föreslagna mo-
mentet till ordalydelsen denna.  

I 124 § i kommunikationsmarknadslagen 
finns inte något separat omnämnande om hur 
inspektionskostnaderna ska täckas. I 21 b § 5 
mom. i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation finns det en bestämmelse, 
enligt vilken kostnaderna för säkerhetsin-
spektionerna täcks med dataskyddsavgifter. 
Eftersom informationssamhällsavgiften som 
tas ut av teleföretag ska motsvara de totala 
kostnaderna som orsakas Kommunikations-
verket för skötseln av lagstadgade uppgifter 
som hänför sig till teleföretag, finns det inte 
behov av separat reglering om hur inspek-
tionskostnaderna ska täckas. Även inspektio-
ner som utförs av oberoende experter för 
Kommunikationsverkets räkning ska täckas 
av informationssamhällsavgiften (RP 
112/2002 rd, RP 238/2010 rd, artikel 13 b. 2 
b i ramdirektivet).  

326 §. Inspektion av teleutrustning. Den fö-
reslagna paragrafen motsvarar till innehållet 
31 § i lagen om radiofrekvenser och teleut-
rustningar, där det föreskrivs om kontroll av 
radiosändare, radioanläggningar eller elut-
rustning som särskilt föreskrivs genom lag. 
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Till skillnad från den allmänna inspektions-
rätten enligt 325 § i denna lag fastställs det i 
den föreslagna paragrafens rubrik att inspek-
tionsrätten uttryckligen är tillämplig med av-
seende på teleutrustning som enligt definitio-
nerna i denna lag kan vara radioutrustning, 
teleterminalutrustning och nätverksutrust-
ning. Paragrafens 1 mom. 5 punkt motsvarar 
4 § i lagen om förbud mot vissa avkodnings-
system. Dessutom har det till 2 mom. fogats 
hänvisningar till straffbestämmelser som gäl-
ler avkodningssystem (RP 146/2000 rd, RP 
80/2001 rd, RP 112/2002 rd, RP 75/2004 rd, 
RP 179/2006 rd, artikel 5 i direktivet om 
villkorad tillgång). 

327 §. Undersökning av utrustning. Den 
föreslagna paragrafen motsvarar till innehål-
let 32 § i lagen om radiofrekvenser och tele-
utrustningar. Ytterligare motsvarar paragra-
fen 5 § i lagen om förbud mot vissa avkod-
ningssystem (RP 146/2000 rd, RP 80/2001 
rd, RP 112/2002 rd, RP 75/2004 rd, artikel 5 
i direktivet om villkorad tillgång). 

328 §. Tryggande av störningsfri använd-
ning av radiofrekvenser. Den föreslagna be-
stämmelsen om Kommunikationsverkets rätt 
att bedriva observation av radiokommunika-
tion och det tekniska utförandet av den för att 
säkerställa att radiofrekvenserna är tillräck-
ligt störningsfria och används effektivt mot-
svarar rätten enligt 30 § i lagen om radiofre-
kvenser och teleutrustningar. I gällande 30 § 
föreskrivs det dessutom om användning av 
identifieringsuppgifter för konfidentiella ra-
diosändningar. Det föreslås att motsvarande 
bestämmelser tas in i 40 kap. i denna avdel-
ning, där det föreskrivs om hanteringen av 
information (RP 80/2001 rd, RP 179/2006 
rd).  

329 §. Förhindrande av radiostörningar. 
Den föreslagna paragrafens bestämmelse om 
åtgärder som Kommunikationsverket har rätt 
att vidta för att förhindra radiostörningar 
motsvarar i huvudsak till innehållet 34 § i la-
gen om radiofrekvenser och teleutrustningar. 
Det föreslås ett tillägg till 3 mom. som utvid-
gar rätten att ta utrustning till undersökning, 
enligt vilket Kommunikationsverket har rätt 
att kontrollera och ta till undersökning radio-
utrustning som har orsakat eller sannolikt kan 
orsaka skadliga störningar. Tillägget behövs 
eftersom radioutrustning kan orsaka skadliga 

störningar även om den till sin struktur är 
laglig. Särskilt kan en sådan situation uppstå, 
om det gäller radioutrustning som uppfyller 
lagens krav och som får saluföras. Utrust-
ningen får emellertid inte användas och ra-
diotillstånd för användning av den beviljas 
inte, eftersom användningen inte är i enlighet 
med gällande bestämmelser om frekvensan-
vändning. För att sådana störningssituationer 
ska kunna utredas är det befogat att den ra-
dioutrustning som har orsakat skadliga stör-
ningar kan kontrolleras och tas till undersök-
ning. (RP 80/2001 rd, RP 75/2004 rd). 
 
42 kap.  Tillsynsbeslut och tvångsme-

del 

Det föreslås att paragraferna i 42 kap. i in-
formationssamhällsbalken preciseras så att de 
utöver myndighetsbesluten i lagens bestäm-
melser även ska omfatta myndighetsbeslut. 
Skyldigheter för företagen ingår också till 
exempel i beslut om förhandsreglering som 
gäller betydande marknadsinflytande och 
samhällsomfattande tjänster och i konces-
sionsbeslut. 

330 §. Tillsynsbeslut. I paragrafen sam-
manförs regleringen om tillsynsbeslut i 121 § 
i kommunikationsmarknadslagen (RP 
112/2002 rd), 41 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 
rd), 36 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 34/1998 rd, RP 112/2002 
rd), 27 § i lagen om tillhandahållande av in-
formationssamhällets tjänster (RP 194/2001 
rd) och 36 § i lagen om radiofrekvenser och 
teleutrustningar (RP 80/2001 rd). Tillämp-
ningsområdet för bestämmelsen har utvidgats 
till att omfatta också kommunens byggnads-
tillsynsmyndighet, vars uppgifter fastställs i 
avdelning IX. 

Samtidigt föreslås det att den anmärkning 
som myndigheten kan ge ska utvidgas till att 
omfatta alla tillsynssituationer i informa-
tionssamhällsbalken. En anmärkning har ti-
digare ingått i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet och i lagen om radiofrekven-
ser och teleutrustningar. En anmärkning kun-
de vara ett alternativ till skyldigheten att rätta 
till sitt fel. Anmärkning och skyldighet ska 
också kunna användas tillsammans eller som 
komplement till varandra. Det är inte nöd-
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vändigt att ge en anmärkning innan det fattas 
ett överklagbart beslut. 

Ett tillsynsbeslut och en anmärkning gäller 
i vid bemärkelse de situationer som anges i 
informationssamhällsbalken. Kommunika-
tionsverket kan ge tillsynsbeslut till exempel 
till teleföretag, andra förmedlare av elektro-
nisk information eller andra användare av ra-
diofrekvenser än teleföretag, sammanslut-
ningsabonnenter, bostadsbolag eller andra 
innehavare av ett fastighetsinternt kommuni-
kationsnät samt tele- eller antennentreprenö-
rer av inomhusnät, innehavare av myndig-
hetsnät, tillverkare, importörer eller försäljare 
av radio- och teleterminalutrustning och 
kommunikationsnätsutrustning samt bedöm-
ningsorgan, registrarer, utövare av televi-
sions- eller radioverksamhet, leverantörer av 
beställ-tv-tjänster eller leverantörer av infor-
mationssamhällets tjänster. Dataombuds-
mannen kan för sin del ge till exempel utöva-
re av direktmarknadsföring och leverantörer 
av kontaktinformationstjänster tillsynsbeslut. 
Det föreslås att kommunens byggnadstill-
synsmyndighet ska kunna ge teleföretag till-
synsbeslut i de fall som avses i den föreslag-
na 240 §. 

Det föreslås att tidsfristen på en månad 
som har ingått i kommunikationsmarknads-
lagen ska ersättas med skälig tid. Kravet på 
skälig tid följer redan av förvaltningslagen 
och allmänna principer om god förvaltning. 

Det föreslås att paragrafen görs tydligare 
och enhetligare genom att omnämnandet av 
en uppmaning som har ingått i bestämmelsen 
stryks, eftersom uppmaningen som nämns i 
kommunikationsmarknadslagen i ansökning-
ar om ändring hos förvaltningsdomstolarna 
har orsakat oklarheter om i vilket skede av 
behandlingen det fattas ett överklagbart be-
slut. 

Bestämmelsen ska genomföra artikel 10.2 
och 10.3 i auktorisationsdirektivet. 

331 §. Interimistiska beslut. I paragrafen 
sammanförs regleringen om temporära beslut 
(artikel 10.2 och 10.6 i auktorisationsdirekti-
vet) i 121 § 3 mom. i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 112/2002 rd, RP 238/2010 rd) 
och 36 § 3 mom. i lagen om radiofrekvenser 
och teleutrustningar (RP 80/2001 rd, RP 
238/2010 rd). Det föreslås att regleringen i 
paragrafen utvidgas till att också gälla de 

ärenden som regleras i lagen om televisions- 
och radioverksamhet, lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation och lagen om 
tillhandahållande av informationssamhällets 
tjänster. Av dessa är de frågor som rör in-
formationssäkerhet och dataskydd som har 
ingått i lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation av samma karaktär som 
skyldigheterna i kommunikationsmarknads-
lagen som gäller teknisk tillförlitlighet och 
användarnas rättigheter. 

En ekonomisk eller operativ skada kan ha 
samband med hur marknaden fungerar, tek-
nisk störningsfrihet och tillförlitlighet eller 
med användarnas allmänna intresse som 
skyddas genom lagens bestämmelser. Be-
greppen allmän ordning och säkerhet och 
folkhälsan används i paragrafen i samma 
bemärkelse som i lagstiftningen om undan-
tagstillstånd, räddningsväsendet eller poli-
sens verksamhet. 

332 §. Vite samt hot om avbrytande eller 
tvångsutförande. I paragrafen sammanförs 
regleringen 121 § i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 112/2002 rd, RP 238/2010 
rd), 41 § i lagen om dataskydd vid elektro-
nisk kommunikation (RP 125/2003 rd), 36 § i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
(RP 34/1998 rd, RP 112/2002 rd), 36 § i la-
gen om radiofrekvenser och teleutrustningar 
(RP 80/2001 rd, RP 238/2010 rd) och 27 § i 
lagen om tillhandahållande av informations-
samhällets tjänster (RP 194/2001 rd). Det fö-
reslås att hotet om avbrytande eller tvångsut-
förande utvidgas till att också gälla de ären-
den som regleras i lagen om televisions- och 
radioverksamhet, samt de uppgifter som 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet fö-
reslås åläggas i avdelning IX. 

333 §. Påföljdsavgift för teleföretag. Para-
grafen motsvarar i sak 122 § i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 112/2002 rd). 

334 §. Påföljdsavgift för utövare av televi-
sions- eller radioverksamhet. Paragrafen 
motsvarar i sak 36 § i lagen om televisions- 
och radioverksamhet (RP 112/2002 rd). Hän-
visningen i 2 mom. avser de mål som anges i 
3 och 4 kap. i lagen om televisions- och ra-
dioverksamhet. 

335 §. Verkställighet av påföljdsavgift. I 
paragrafen sammanförs regleringen om verk-
ställighet av påföljdsavgift i 122 § i kommu-
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nikationsmarknadslagen och i 36 a § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet (RP 
112/2002 rd).  

336 §. Förbud mot oskäliga avtalsvillkor 
vid tillhandahållande av kommunikations-
tjänster. Paragrafen motsvarar i sak 121 a § i 
kommunikationsmarknadslagen (RP 
231/2005 rd). Det föreslås att paragrafen 
ändras så att den i stället för användaren en-
ligt 121 a § i kommunikationsmarknadslagen 
ska avse konsumenten. 

Vidare föreslås det att paragrafen görs tyd-
ligare. Den nuvarande ordalydelsen motsva-
rar regleringen i konsumentskyddslagen om 
verkställighet av konsumentombudsmannens 
förbudsbeslut. I avvikelse till konsumentom-
budsmannens beslut om förbud behöver 
Kommunikationsverkets beslut om förbud 
inte fastställas av marknadsdomstolen. Ett 
förbudsbeslut av Kommunikationsverket kan 
överklagas. 

337 §. Stängning av nummer och tjänster. 
Paragrafen motsvarar i sak 121 b § i kommu-
nikationsmarknadslagen (RP 238/2010 rd, ar-
tikel 28.2 i direktivet om samhällsomfattande 
tjänster). 

338 §. Avbrytande av televisionsverksam-
het. Paragrafen motsvarar i sak 37 § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet. An-
vändningen av nya tjänster i samband med 
omvälvningen i televisionsverksamheten 
kommer i framtiden att ha allt flera berör-
ingspunkter till exempel med datasäkerhet 
och integritetsskydd. Följaktligen är det skäl 
att utvidga möjligheten att avbryta televi-
sionsverksamheten i de allvarliga fall som 
konstateras i paragrafen till att omfatta till-
lämpningsområdet för denna lag i sin helhet. 
(RP 34/1998 rd, RP 112/2002 rd). 

339 §. Avbrytande av vidaresändning av 
televisionsprogramutbud. Paragrafen mot-
svarar i sak 38 § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet (RP 34/1998 rd, RP 
87/2009 rd, artikel 2a.1 och 2a.2 i televi-
sionsdirektivet). I 38 § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet har det funnits en 
hänvisning till 19 § i lagen. De skyldigheter 
som ingick där beträffande program som kan 
ha skadlig inverkan på utvecklingen hos barn 
har överförts till lagen om bildprogram 
(710/2011). Verkställigheten av skyldighe-
terna som ingår i lagen om bildprogram över-

vakas av Centralen för mediefostran och 
bildprogram. 

340 §. Förbud mot televerksamhet. Para-
grafen motsvarar i sak 123 § i kommunika-
tionsmarknadslagen (RP 112/2002 rd, RP 
238/2010 rd, artikel 10.2 i auktorisationsdi-
rektivet). Det föreslås att omnämnandet som 
gäller uppmaning i 123 § i kommunika-
tionsmarknadslagen ska strykas eftersom det 
ingår i 330 § om tillsynsbeslut. En myndighet 
som meddelar ett förbudsbeslut ska höra den 
berörda på det sätt som avses i förvaltnings-
lagen. 
Bestämmelser om återkallande av en nätkon-
cession finns i den föreslagna lagens 18 §. 

341 §. Husrannsakan, platsgenomsökning 
och kroppsvisitation. Den föreslagna para-
grafen motsvarar i sak 35 § 2 mom. i radiola-
gen (RP 80/2001 rd och 222/2010 rd). 
 
43 kap. Ändringssökande 

342 §. Omprövning. I flera grupper av 
ärenden har det redan införts ett ompröv-
ningsförfarande som ett första skede i ansö-
kan om ändring hos en förvaltningsmyndig-
het. I den ändring av förvaltningslagen som 
trädde i kraft i augusti 2010 fogades det till 
lagen ett nytt 7 a kap. som innehåller de all-
männa bestämmelserna om omprövning. Ut-
gångspunkten för bestämmelserna är att öka 
omprövningssystemets användbarhet i korri-
geringen av fel i förvaltningsbeslut och att 
förenhetliga omprövningssystemet i olika 
grupper av ärenden. Ett välfungerande om-
prövningssystem kan bedömas förbättra kva-
liteten i myndigheternas verksamhet också i 
bredare perspektiv, främja förvaltningens 
produktivitet och påverka förvaltningsdom-
stolarnas verksamhet så att besvärsärenden 
avgörs effektivare.  

I gällande lagar som ingår i denna lag har 
rättelse använts endast i situationer enligt 
42 § 2 mom. i radiolagen. Det gäller beslut 
av ett bedömningsorgan om kvalitetssäk-
ringssystemet för en radioanläggning samt 
beslut om underkänd behörighetsexamen. 
Det föreslås nu att omprövningsförfarandet 
utvidgas. 

Enligt föreslagna 1 mom. får ett lagrings-
skyldigt företag hos inrikesministeriet begära 
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omprövning av ett sådant beslut om skyldig-
het att lagra uppgifter som avses i 157 §.  

Enligt föreslagna 2 mom. får omprövning 
av Kommunikationsverkets beslut om radio-
tillstånd enligt 39 §, reservering av radiofre-
kvenser enligt 44 §, numrering enligt 100 §, 
informationssamhällsavgift enligt 289 § och 
marknadsbaserad frekvensavgift enligt 288 § 
begäras hos Kommunikationsverket.  

Enligt föreslagna 3 mom. får omprövning 
av ett bedömningsorgans beslut om kvalitets-
säkringssystem för radioutrustningar enligt 
255 § 1 mom. och en av Kommunikations-
verket utsedd utomstående examensmottaga-
res avslagsbeslut om behörighetsexamen en-
ligt 265 § 3 mom. begäras hos Kommunika-
tionsverket. 

I 4 mom. föreslås en hänvisning till 7 a 
kap. om omprövningsförfarande i förvalt-
ningslagen (434/2003). 

343 §. Överklagande hos marknadsdomsto-
len. I den föreslagna paragrafen föreskrivs 
om de situationer där Kommunikationsver-
kets beslut överklagas genom besvär till 
marknadsdomstolen. Paragrafen motsvarar i 
sak 18 § i lagen om domännamn (RP 
125/2004 rd, RP 124/2012 rd).  

Enligt förarbetena till lagen om rättegång i 
marknadsdomstolen (RP 124/2012 rd) är det 
motiverat att låta domännamnsärenden kon-
centreras till marknadsdomstolen med beak-
tande av att dessa ärenden har nära anknyt-
ning till framför allt varumärkes- och firma-
rätten. Ärenden i anknytning till övervak-
ningen av informationssäkerheten för do-
männamn ska enligt förslaget behandlas i 
förvaltningsrätten på samma sätt som andra 
informationssäkerhetsärenden. Besvär som 
gäller beslut av Ålands landskapsregering om 
landskapskoden ax ska alltjämt överklagas 
genom besvär på det sätt som föreskrivs i 25 
§ i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). 
Dessutom föreslås att överflyttning av befo-
genhet mellan riket och landskapet Åland re-
gleras med en separat överenskommelseför-
ordning i likhet med dagens praxis. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. införs 
en hänvisningsbestämmelse om att behand-
ling i marknadsdomstolen av sådana över-
klaganden som avses i 1 mom. regleras i la-
gen om rättegång i marknadsdomstolen 
(100/2013). 

 I den föreslagna paragrafens 3 mom. före-
skrivs för tydlighetens skull att Kommunika-
tionsverket har rätt att överklaga marknads-
domstolens beslut. 

344 §. Överklagande hos förvaltningsdom-
stolen. I den föreslagna paragrafen samman-
förs 127 § i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 112/2002), 43 § i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (RP 
125/2003 rd), 40 § i lagen om televisions- 
och radioverksamhet (RP 34/1998 rd, RP 
112/2002 rd och RP 13/2010 rd) samt be-
stämmelserna i 40 § i radiolagen (RP 
80/2001 rd) om ändringssökande hos förvalt-
ningsdomstolen. Enligt föreslagna 1 mom. 
får Kommunikationsministeriets, Kommuni-
kationsverkets, dataombudsmannens och 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet be-
slut enligt denna lag överklagas till förvalt-
ningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Be-
stämmelser om sådana ärenden som får över-
klagas direkt hos högsta förvaltningsdomsto-
len finns i 345 §.  

Enligt föreslagna 2 mom. kan den besluts-
fattande myndigheten i andra beslut än såda-
na som avses i 233 och 235 § bestämma att 
beslutet ska iakttas även om det överklagas, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer nå-
got annat. Lagförslagets 233 och 235 § inne-
håller bestämmelser om hur placeringsrätt 
fastställs, ändras och upphävs. I fråga om 
dessa beslut kan kommunens byggnadstill-
synsmyndighet ge sådan rätt att påbörja arbe-
ten son avses i 233 §. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar 40 § 1 mom. i lagen 
om televisions- och radioverksamhet, 40 § i 
radiolagen och 43 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation. Den föreslagna 
bestämmelsen innebär en ändring i jämförel-
se med 127 § i kommunikationsmarknadsla-
gen, enligt vilken beslut som kommunika-
tionsministeriet eller Kommunikationsverket 
har fattat med stöd av den lagen ska iakttas 
utan separat beslut trots att ändring har sökts, 
om inte besvärsmyndigheten bestämmer nå-
got annat.  

Enligt föreslagna 3 mom. ska Kommunika-
tionsverkets beslut enligt 213 § iakttas trots 
överklagandet, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat. Bestämmelsen gäller 
endast Kommunikationsverkets beslut i an-
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knytning till utövande av ensamrätt i televi-
sionsverksamhet. Det måste vara möjligt att 
verkställa beslutet omedelbart, eftersom av-
sikten med beslutet annars inte kan genomfö-
ras. Systemet syftar till att säkerställa att 
evenemang av större samhällelig betydelse 
kan ses av en bred publik. Om ärendet be-
handlades i en fullföljdsdomstol, skulle det 
sannolikt dra så långt ut på tiden att evene-
manget hinner televiseras innan beslutet kan 
verkställas. Besvärsmyndigheten kan emel-
lertid enligt prövning bestämma att ett beslut 
inte får verkställas innan besvären har be-
handlats. Den föreslagna bestämmelsen mot-
svarar 40 § 3 mom. i lagen om televisions- 
och radioverksamhet. 

Enligt föreslagna 4 mom. har Kommunika-
tionsverket rätt att genom besvär överklaga 
också förvaltningsdomstolens beslut varmed 
förvaltningsdomstolen har ändrat eller upp-
hävt Kommunikationsverkets beslut enligt 1 
mom. Bestämmelsen motsvarar 40 § i radio-
lagen och i stort 127 § 2 mom. i kommunika-
tionsmarknadslagen, eftersom bestämmel-
sens hänvisning till kommunikationsministe-
riets beslut som onödig har strukits. Be-
stämmelsen hänför sig till 6 § i förvaltnings-
processlagen, enligt vilken en myndighet har 
besvärsrätt på grundval av stadgande i lag el-
ler om besvärsrätten är nödvändig för det 
allmänna intresse som myndigheten ska be-
vaka. Avsikten är att med bestämmelsen som 
nu föreslås ge Kommunikationsverket be-
svärsrätt i alla situationer, så som i redan gäl-
lande bestämmelser i 40 § i radiolagen och 
127 § 2 mom. i kommunikationsmarknadsla-
gen.  

Bestämmelsen genomför för sin del artikel 
4.1 i ramdirektivet. 

345 §. Överklagande hos högsta förvalt-
ningsdomstolen. I föreslagna 1 mom. konsta-
teras att förvaltningsdomstolens beslut får 
överklagas genom besvär till högsta förvalt-
ningsdomstolen så som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen, om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. En ut-
vidgning av systemet för besvärstillstånd har 
föreslagits i ett betänkande av justitieministe-
riets arbetsgrupp för förvaltningsprocessni-
våerna om arbetsfördelningen mellan för-
valtningsdomstolarna. Fördelen med att infö-
ra ett besvärstillståndssystem är att rättsmed-

len som föregår den högsta rättsinstansen 
stärks och en rimlig total rättegångstid kan 
säkerställas. Införandet av ett system för be-
svärstillstånd är något nytt i de nämnda frå-
gorna, men det säkerställer å andra sidan 
kombinerat med omprövningsförfarandet 
starkare rättsmedel och rimligare totala rätte-
gångstider. 

 I föreslagna 2 mom. föreskrivs om särskilt 
överklagande genom besvär till högsta för-
valtningsdomstolen. I den föreslagna para-
grafen är det meningen att sammanföra be-
stämmelserna om sökande av ändring hos 
högsta förvaltningsdomstolen i 40 § i lagen 
om televisions- och radioverksamhet (RP 
34/1998 rd), 127 § i kommunikationsmark-
nadslagen (RP 112/2002 rd) och 21 § i lagen 
om auktion av vissa radiofrekvenser (RP 
37/2009 rd). 

Enligt föreslagna 2 mom. kan sådana beslut 
överklagas genom besvär till högsta förvalt-
ningsdomstolen som räknas upp i 1 mom. i 
paragrafen. Enligt första punkten kan beslut 
som statsrådet har fattat med stöd av denna 
lag överklagas hos högsta förvaltningsdom-
stolen. Enligt andra punkten kan beslut som 
Kommunikationsverket har fattat med stöd 
av 52–55 § och som gäller tillsyn över att be-
sluten efterlevs överklagas hos högsta för-
valtningsdomstolen. Det är fråga om beslut 
som gäller betydande inflytande på markna-
den, skyldigheter som teleföretagen åläggs 
och hur de följs. Enligt tredje punkten kan 
beslut som Kommunikationsverket har fattat 
med stöd av 85 § eller som gäller tillsynen av 
hur sådana beslut följs överklagas hos högsta 
förvaltningsdomstolen. Det är fråga om be-
slut som gäller teleföretags samhällsomfat-
tande tjänster. Enligt fjärde punkten kan be-
slut som Kommunikationsverket har fattat 
med stöd av 314 § om tillsynen över att EU:s 
roamingförordning följs överklagas hos 
högsta förvaltningsdomstolen. Enligt femte 
punkten kan beslut som marknadsdomstolen 
har fattat med stöd av denna lag överklagas 
genom besvär, med undantag för sådana be-
slut enligt 336 och 337 § som överklagas i 
enlighet med lagen om rättegång i marknads-
domstolen. 

Enligt föreslagna 2 mom. ska statsrådets 
och Kommunikationsverkets beslut enligt 1 
mom. 1–4 punkten iakttas trots att de över-



 RP 221/2013 rd  
  

 

243

klagas, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat. Enligt föreslagna 2 
mom. ska statsrådets beslut alltså alltid iakt-
tas trots att de överklagas, om inte besvärs-
myndigheten, dvs. högsta förvaltningsdom-
stolen, bestämmer något annat. Den före-
slagna bestämmelsen innebär en ändring 
jämfört med 40 § i lagen om televisions- och 
radioverksamhet, enligt vilken statsrådet med 
stöd av lagen i fråga i sina beslut kan be-
stämma att besluten ska iakttas även om de 
överklagas.  

I de fall som avses i paragrafen ska besvär 
behandlas skyndsamt. 

Bestämmelsen genomför för sin del artikel 
4.1 i ramdirektivet samt artikel 17.1 i Euro-
paparlamentet och rådets förordning (EU) nr 
531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i 
unionen. 
 
AVDELNING XIII  Övriga be-

stämmelser 

44 kap. Straffbestämmelser 

346 §. Televisions- och radioverksamhets-
förseelse. Den föreslagna bestämmelsen mot-
svarar 37 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (RP 87/2009 rd). I paragrafen har 
det dock gjorts preciseringar som följer av 
strafflagens totalreform. 

347 §. Avkodningssystemsförseelse. Den 
föreslagna bestämmelsen motsvarar 6 § i la-
gen om förbud mot vissa avkodningssystem 
(RP 146/2001 rd, artikel 5 i direktivet om 
villkorad tillgång). I paragrafen har det dock 
gjorts preciseringar som följer av strafflagens 
totalreform. 

348 §. Teleutrustningsförseelse. Den före-
slagna bestämmelsen motsvarar 39 § i lagen 
om radiofrekvenser och teleutrustningar (RP 
80/2001 rd, RP 179/2006 rd). I paragrafen 
har det dock gjorts preciseringar som följer 
av strafflagens totalreform. 

349 §. Dataskyddsförseelse vid elektronisk 
kommunikation. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar 42 § i lagen om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation (RP 125/2003 rd, 
RP 48/2008 rd, RP 238/2010 rd). I paragra-
fen har det dock gjorts preciseringar som föl-
jer av strafflagens totalreform. 

350 §. Hänvisningar till strafflagen. I den 
föreslagna paragrafen har hänvisningarna till 
strafflagen sammanförts. 
 
45 kap. Ikraftträdande 

351 §. Ikraftträdande. Denna lag avses trä-
da i kraft den 1 januari 2015.  

I det föreslagna 2 mom. anges vilka lagar 
som ska upphävas. 

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs om un-
dantag gällande genomförandet i fråga om 
domännamnsverksamhet. Genom ikraftträ-
dandebestämmelsen ges Kommunikations-
verket och Ålands landskapsregering tid att 
utföra de nödvändiga tekniska specifikatio-
nerna i domännamnssystemen. Genom be-
stämmelsen ges också domännamnsleveran-
tören en tillräcklig övergångstid för tekniska 
åtgärder. Den föreslagna ikraftträdandebes-
tämmelsen ska utöver 21 kap. också gälla 
295 § och 312 § 2 mom. samt 312 § 3 mom., 
när det momentet tillämpas på en registrar 
som företräder en part. 

Enligt det föreslagna 4 mom. gäller den fö-
reslagna 201 § till och med den 1 juli 2015. 
Den föreslagna 201 § motsvarar den tempo-
rära 65 a § i kommunikationsmarknadslagen 
(RP 144/2011 rd). 

Enligt det föreslagna 5 mom. ska 227 § 1 
mom. 2 och 3 punkten gälla till och med den 
31 december 2016. Bestämmelsen motsvarar 
bestämmelserna om giltighet i 134 § 1 mom. 
3 och 4 punkten i kommunikationsmarknads-
lagen. 

Enligt det föreslagna 6 mom. ska den före-
slagna 288 § 1 mom. 3 punkten träda i kraft 
den 1 januari 2024. Enligt förslaget ska den 
nya frekvensavgiften tillämpas på de militära 
frekvenserna först från och med 2024, för att 
försvarsmakten ska ha en tillräcklig över-
gångstid för att överföra sin verksamhet till 
frekvensområden som internationellt harmo-
niserats för militärt bruk. 

Enligt det föreslagna 7 mom. gäller Kom-
munikationsverkets behörighet enligt 304 § 2 
mom. i fråga om tillsyn av efterlevnaden av 
EU:s roamingförordning (EU) nr 531/2012 
till och med den 30 juni 2022, när EU:s roa-
mingförordning upphör att gälla. 

Enligt det föreslagna 8 mom. ska kommu-
nikationsmarknadslagens 43 § 3 och 4 mom. 
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tillämpas på prissättning av samtrafik mellan 
telefonnät till den 31 december 2015. Detta 
innebär att den nuvarande prissättningen av 
samtrafik i tal mellan fasta och mobila nät 
ändras först i slutet av 2015.  

352 §. Övergångsbestämmelser. I det före-
slagna 1 mom. konstateras det att på behand-
lingen av förvaltningsärenden som är an-
hängiga när denna lag träder i kraft ska till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet.  

Enligt det föreslagna 2 mom. ska lagen om 
auktion av vissa radiofrekvenser dock tilläm-
pas på koncessioner som beviljats med stöd 
av den tills de upphör att gälla. Med stöd av 
lagen har det beviljats koncessioner för fre-
kvensområdet 2,6 gigahertz till utgången av 
2029 och för frekvensområdet 800 megahertz 
till utgången av 2033. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska beslut 
som gäller betydande inverkan på marknaden 
förbli i kraft till dess att Kommunikations-
verket har fattat ett beslut om betydande 
marknadsinflytande enligt 52 § i denna lag, 
och till följd av det gett teleföretagen rättig-
heter och ålagt dem skyldigheter i enlighet 
med denna lag. 

Enligt föreslagna 4 mom. ska de rättigheter 
och skyldigheter som teleföretag har med 
stöd av 59 § i kommunikationsmarknadsla-
gen som gällde till dess att denna lag trädde i 
kraft förbli i kraft till dess att Kommunika-
tionsverket för första gången i enlighet med 
85 § i denna lag har gjort en bedömning i 
syfte att ta i bruk ett utseendeförfarande. En-
ligt det föreslagna momentet ska beslut om 
samhällsomfattande tjänster som fattats innan 
denna lag trädde i kraft förbli i kraft till dess 
att Kommunikationsverket har gjort en ny 
bedömning huruvida det är nödvändigt att 
utse ett företag för samhällsomfattande tjäns-
ter för utbudet av allmänna telefontjänster 
och ändamålsenliga internetförbindelser. 

I det föreslagna 5 mom. föreskrivs att la-
gens 229 § 4 mom. inte ska tillämpas på så-
dana avtal om placering av telekablar, ra-
diomaster, basstationer och tillhörande kon-
struktioner och utrustning som ingåtts före 
ikraftträdandet av lagen. 

Enligt det föreslagna 6 mom. ska mark-
nadsbaserad frekvensavgift tas ut först för 

koncessioner för televerksamhet som bevil-
jats efter att lagen trätt i kraft.  

I föreslagna 7 mom. konstateras det att om 
det i någon annan lag eller i bestämmelser 
som utfärdats med stöd av någon annan lag 
hänvisas till en lag som upphävts genom 
denna lag, ska hänvisningen anses avse mot-
svarande bestämmelse i denna lag. 

 
 

1.2 Lag om ändring av 161 § i markan-
vändnings- och bygglag  

161 §. Placeringen av samhällstekniska 
anordningar. Det föreslås att det till 161 § i 
markanvändnings- och bygglagen fogas ett 
nytt 6 mom. enligt vilket bestämmelserna i 
161 § inte ska tillämpas på placeringen av te-
lekablar. Förslaget beror på att placeringen 
av telekablar i sista hand ska fattas genom 
beslut av kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet om vilket bestämmelser finns i avdel-
ning IX i den föreslagna informationssam-
hällsbalken. 
 
1.3 Lag om ändring av 38 kap. 8 b § i 

strafflagen  

8 b §. Avkodningssystembrott. Det föreslås 
att paragrafen för tydlighetens skull ändras så 
att hänvisningen till lagen om förbud mot 
vissa avkodningssystem ersätts med en hän-
visning till den paragraf i informationssam-
hällsbalken som gäller saken. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015.  
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

behandl ingsordning  

3.1 Egendomsskydd 

Viktiga bestämmelser med tanke på egen-
domsskyddet i grundlagen är de i avdelning 
III i förslaget som gäller överlåtelse av nytt-
janderätt (53–57 §), samtrafik (61–62 §) samt 
prissättning av nyttjanderätten och samtrafi-
ken (71–72 §). Betydande är också bestäm-
melsen i föreslagna 284 § om kritiska kom-
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munikationssystems läge samt bestämmel-
serna i 28 kap. i avdelning IX om placering 
av nätutrustning på andras fastigheter eller 
byggnader.  

Bestämmelserna om överlåtelse av nyttjan-
derätt och om samtrafik har beretts med be-
aktande av EU:s direktiv om elektronisk 
kommunikation, särskilt artikel 12 i tillträ-
desdirektivet. Bestämmelserna motsvarar i 
sak i främst gällande bestämmelser i kom-
munikationsmarknadslagen. Strävan har varit 
att formulera föreslagna 56 §, liksom gällan-
de 36 a § i kommunikationsmarknadslagen, 
så teknikneutralt som möjligt, eftersom kom-
missionen i sina formella underrättelser till 
Finland upprepade gånger har påpekat att 
förteckningen över nyttjanderätt till nätfacili-
teter i artikel 12 i tillträdesdirektivet är av 
exemplifierande karaktär. Med en uttöm-
mande förteckning går det inte att beakta 
särdragen i elektronisk kommunikation och 
teknikens ständiga utveckling. Kommissio-
nen definierar med jämna mellanrum i sina 
rekommendationer potentiella produkt- och 
tjänstemarknader inom elektronisk kommu-
nikation som ska regleras nationellt och där-
igenom indirekt också produkter och tjänster 
som eventuellt ska regleras. Med kommis-
sionens samtycke kan Kommunikationsver-
ket dessutom reglera också andra produkt- 
och tjänstemarknader av betydelse inom 
elektronisk kommunikation, om det behövs 
för att främja konkurrensen på marknaderna. 

Enligt föreslagna 71 § kan Kommunika-
tionsverket genom beslut ålägga ett företag 
med betydande marknadsinflytande skyldig-
heter i samband med prissättning av överlå-
telse av nyttjanderätt och samtrafik, om en 
marknadsanalys beträffande produkten eller 
tjänsten i fråga visar att det inte råder någon 
effektiv konkurrens på marknaden och att ett 
företag med betydande marknadsinflytande 
därför har möjlighet att ta ut överpriser eller 
använda prispress (prisskruv) som missgyn-
nar användarna av kommunikationstjänster. 
Dessa föreslagna förutsättningar för skyldig-
heter i samband med prissättning som inför-
livats i 71 § är i samklang med artikel 13 i 
EU:s tillträdesdirektiv. Kommunikationsver-
ket avser att med stöd av 71 § endast ålägga 
prissättningsskyldigheter med avseende på 
priserna för överlåtelse av nyttjanderätt eller 

samtrafik, det ska alltså vara fråga om skyl-
digheter som gäller prissättningen av gros-
sistprodukter mellan teleföretagen. 

Föreslagna 71 § syftar till att göra de meto-
der för övervakning av prissättningen som 
Kommunikationsverket för närvarande har 
till förfogande mångsidigare. Enligt 2 mom. i 
den föreslagna paragrafen kan de skyldighe-
ter som åläggs ett företag gälla prissättning 
av en reglerad produkt eller tjänst och fast-
ställande av priset. Kommunikationsverket 
ska kunna ålägga ett företag med betydande 
marknadsinflytande skyldighet att vid överlå-
telse av nyttjanderätt eller vid samtrafik till-
lämpa 1) kostnadsorienterad, 2) på avdrag 
från detaljistpriset baserad eller 3) rättvis och 
rimlig prissättning.  

Enligt 4 mom. i föreslagna 71 § kan Kom-
munikationsverket fastställa ett kostnadsori-
enterat maximipris för en reglerad produkt 
eller tjänst för en period på högst tre år åt 
gången. Behovet av att fastställa ett maximi-
pris har behandlats i propositionens allmänna 
motiveringar. Kommunikationsverkets skyl-
dighet att ändra fastställda prissättningsskyl-
digheter eller frångå dem helt regleras i 52 § 
3 mom. 

I föreslagna 71 § 5 mom. föreskrivs om 
prissättningsskyldighetens förutsättningar. 
Prissättningsskyldigheterna ska bland annat 
under alla förhållanden tillåta en rimlig av-
kastning på det kapital som bundits i den re-
glerade verksamheten. 

Enligt föreslagna 72 § kan Kommunika-
tionsverket ålägga prissättningsskyldigheter 
enligt 71 § på andra grunder än betydande 
marknadsinflytande, om det är nödvändigt att 
ålägga prissättningsskyldighet för att trygga 
en av Kommunikationsverket ålagd skyldig-
het om överlåtelse av nyttjanderätt eller om 
samtrafik. Med avseende på andra företag än 
företag med betydande marknadsinflytande 
definieras potentiella skyldigheter att överlå-
ta nyttjanderätt uttömmande i 55 och 57 §. 
Tröskeln för att tillämpa prissättningsskyl-
digheter som gäller dessa företag har med 
avsikt ställts högt i föreslagna 72 §, särskilt i 
jämförelse med gällande lagstiftning. 

De förslag som här beskrivs innebär att 
myndigheten kan begränsa ägarens rätt att 
bestämma om användningen av sin egendom 
och om storleken på ersättningen för detta i 
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syfte att främja konkurrensen. Regleringen 
måste granskas utifrån egendomsskyddet 
som tryggas genom 15 § 1 mom. i grundla-
gen. Av betydelse med tanke på kraven som 
hänför sig till regleringsnivån och noggrann-
heten är dessutom bestämmelsen i 18 § 1 
mom. i grundlagen, enligt vilken var och en i 
enlighet med lag har rätt att skaffa sig sin 
försörjning genom arbete, yrke eller näring 
som han eller hon valt fritt. Av betydelse är 
också den ståndpunkt som grundlagsutskottet 
i praktiken upprepat har förfäktat om att frå-
gor som är viktiga för utövandet av de grund-
läggande rättigheterna och friheterna ska re-
gleras genom lag. 

Grundlagsutskottet har tidigare utvärderat 
förslag, där bland annat ägare till el-, natur-
gas- och teleföretag har ålagts skyldigheter 
eller begränsningar som hänför sig till an-
vändningen av egendomen i syfte att skapa 
eller trygga förutsättningar för konkurrens. 
Vanligen har utskottet i dessa sammanhang 
utgått ifrån att skyldigheterna och begräns-
ningarna med beaktande av särdragen i re-
spektive egendom är i enlighet med grundla-
gen, om de utgår ifrån exakta bestämmelser i 
lag och är skäliga ur ägarens synpunkt 
(GrUU 1/1996 rd (lag om ändring av telela-
gen), GrUU 47/1996 rd (telemarknadslagen), 
GrUU 34/2000 rd och GrUU 5/2001 rd (änd-
ring av telemarknadslagen, GrUU 36/2004 rd 
(ändring av elmarknadslagen), GrUU 8/2002 
rd (ändring av kommunikationsmarknadslag-
stiftningen) samt GrUU 61/2002 rd, GrUU 
32/2004 rd och GrUU 45/2005 rd (kommu-
nikationsmarknadslagen). Utskottet har i sin 
utlåtandepraxis bland annat noterat att det 
bara gäller speciell egendom tillgänglig för 
ett visst ändamål och skyldigheter som hän-
för sig till den (GrUU 34/2000 rd).  

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande 
(GrUU 10/2007 rd) behandlat den öppet de-
finierade skyldigheten att överlåta nyttjande-
rätten enligt 36 a § i gällande kommunika-
tionsmarknadslag. Utskottet har fastställt att 
regleringsobjektets särskilda karaktär, den 
komplicerade tekniken och den internationel-
la miljö där teleföretag med betydande mark-
nadsinflytande opererar hör till de faktorer 
som inverkar på bedömningen av om be-
stämmelserna är exakta och noga avgränsade. 
Företag av denna typ måste enligt grundlags-

utskottet bland annat bereda sig på att EU 
kommer att kräva ändringar i den nationella 
lagstiftningen.  

Kriterierna för överlåtelseskyldigheten har 
i föreslagna 56 § reglerats tillräckligt nog-
grant och så teknikneutralt som möjligt. An-
nan skälig överlåtelse av nyttjanderätten har i 
bestämmelsen kopplats till paragrafens andra 
nyttjanderätter av samma typ som de definie-
rade samt till artikel 12 i tillträdesdirektivet. 
Detta utgör ett hinder för åläggande av god-
tyckliga och överraskande skyldigheter och 
följaktligen uppfyller regleringen kraven på 
att vara exakt och noga avgränsad så som 
grundlagsutskottet i sin tidigare praxis har 
förutsatt.  

Grundlagsutskottet har tidigare också dryf-
tat hur skyldigheter som åläggs teleföretag 
förhåller sig till kravet på proportionalitet 
(GrUU10/2007 rd, s. 2). Enligt föreslagna 
53 § ska skyldigheter om överlåtelse av nytt-
janderätt stå i rätt proportion till det mål som 
eftersträvas. Vidare räknas i bestämmelsen 
upp de kriterier som Kommunikationsverket 
ska beakta vid åläggande av skyldigheter. 
Enligt föreslagna 56 § ska skyldigheten att 
överlåta nyttjanderätt vara rimlig. Rimlighe-
ten ska bedömas både ur det överlåtelseskyl-
diga företagets synpunkt och ur det konkurre-
rande företagets som behöver nyttjanderät-
ten. Den sammantagna bedömningen påver-
kas också av de garantier för det överlåtande 
teleföretagets eget bruk och rimliga framtida 
behov som ges i föreslagna 59 § samt den 
skäliga ersättning enligt 71 § för överlåtelsen 
som bland annat inbegriper en rimlig avkast-
ning på det kapital som bundits i den reglera-
de verksamheten. Därmed uppfyller den fö-
reslagna regleringen kraven på proportionali-
tet. 

Grundlagsutskottet har ansett det principi-
ellt nödvändigt och godtagbart att reglera 
näringsverksamhet när det råder ett så kallat 
naturligt monopol på marknaden. I ett sådant 
marknadsläge är det motiverat att främja 
konkurrensen och skydda kundernas rättighe-
ter av förmögenhetsvärde genom effektivare 
metoder än vanligt (GrUU 37/2000 rd). Det 
finns godtagbara grunder med hänsyn till de 
grundläggande rättigheterna och friheterna 
för bestämmelserna om prissättningsöver-
vakning som regleras i föreslagna 71 och 
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72 §. Förslaget syftar till att främja nya före-
tagares möjligheter till marknadstillträde och 
att på det här sättet främja konkurrens, vilket 
för sin del sänker priserna och förbättrar kva-
liteten på de kommunikationstjänster som er-
bjuds användarna samt främjar innovationer. 
För de föreslagna bestämmelserna om över-
vakning av prissättningen talar ett vägande 
samhälleligt behov.  

Kommunikationsverket ska ha olika medel 
till sitt förfogande för att övervaka teleföre-
tagens prissättning och ålägga prissättnings-
skyldigheter enligt 71 § beroende på konkur-
rensproblemen på marknaden och på andra 
marknadssärdrag. För att prissättningsre-
gleringen ska vara effektiv måste Kommuni-
kationsverket i enlighet med den föreslagna 
bestämmelsen ges prövningsrätt vid åläggan-
det av prissättningsskyldigheter samt vid be-
dömningen av detaljerna i regleringen med 
avseende på olika produkter och tjänster. För 
detta talar att produkterna som ska regleras är 
mångfacetterade samt produkternas tekniska 
utveckling.  

Den föreslagna regleringen kan anses vara 
tillräckligt exakt med beaktande av de delvis 
kalkylmässiga och därigenom särskilda tek-
niska särdrag som anknyter till de omstän-
digheter som ska beslutas, liksom även att 
regleringen i stället för att rikta sig till en-
skilda främst riktar sig till företag som erbju-
der kommunikationstjänster. Lagstiftaren har 
i det läget större rörelsemån ur egendoms-
synpunkt än när effekterna av regleringen 
blir mycket direkta med avseende på de fy-
siska personers ställning som står bakom den 
juridiska personen. Regleringsobjektets sär-
skilda karaktär, den komplicerade tekniken 
och den internationella miljö där teleföretag 
med betydande marknadsinflytande opererar 
hör till de faktorer som inverkar på bedöm-
ningen av om bestämmelserna är exakta och 
noga avgränsade (GrUU 10/2007 rd).  

Den föreslagna regleringen om ett högsta 
pris kan anses vara tillräckligt exakt (GrUU 
32/2004 rd). Enligt föreslagna 71 § 4 mom. 
kan en kostnadsorienterad prissättning åläg-
gas, om en prissättning som strider mot den 
kostnadsorienterade prissättningsskyldighe-
ten skulle medföra allvarlig skada på mark-
naden i fråga och om endast skyldigheten till 
kostnadsorienterad prissättning inte kan an-

ses vara tillräcklig för att undanröja konkur-
renshinder eller för att främja konkurrensen 
på denna marknad. Man har över tio års erfa-
renhet i Finland av reglerade grossistpriser 
för teleföretag. Behovet av att i vissa situa-
tioner bestämma ett högsta pris har behand-
lats i propositionens allmänna motiveringar.  

Det bör beaktas att övervakningen av pris-
sättningen endast hänför sig till teleföretagets 
reglerade produkter, inte till teleföretagets 
hela verksamhet. När det gäller de reglerade 
produkterna garanteras företagen enligt den 
föreslagna paragrafen rimlig avkastning på 
det kapital som bundits i den reglerade verk-
samheten och de ålagda prissättningsskyldig-
heterna ska sporra företaget till framtida in-
vesteringar.  

Regleringen syftar till att främja konkur-
rensen på kommunikationsmarknaden för att 
de tjänster som erbjuds detaljistkunderna ska 
vara så konkurrensutsatta, förmånliga och 
högtstående som möjligt. Med beaktande av 
regleringens syfte, den elektroniska kommu-
nikationsteknikens snabba utveckling samt 
målen för konkurrensfrämjandet blir den fö-
reslagna regleringen som helhet sett inte 
orimlig för ägarna som erbjuder kommunika-
tionstjänster.  

Ser man hur den föreslagna prissättnings-
övervakningen förhåller sig till kravet på pro-
portionalitet ska enligt föreslagna 71 § de av 
Kommunikationsverket ålagda prissättnings-
skyldigheterna vara rimliga i förhållande till 
de eftersträvade målen. 

I exceptionella fall och i de fall som regle-
ras i 55 och 57 § kan Kommunikationsverket 
ålägga också andra företag än företag med 
betydande marknadsinflytande skyldigheter 
med avseende på överlåtelse av nyttjanderätt 
och samtrafik. Förutsättningarna för åläg-
gande av skyldigheter framgår av bestäm-
melsen som gäller dem. En gemensam näm-
nare för dem är oftast att det med hänsyn till 
användarnas intresse är nödvändigt att ålägga 
en skyldighet. Kriterierna anknyter bland an-
nat till miljöskydd, tillgång till televisions- 
och radioprogram samt tryggande av funge-
rande telekommunikationer. I exceptionella 
fall, när det enligt 72 § är nödvändigt för att 
trygga nyttjanderätten eller skyldigheten till 
samtrafik, kan Kommunikationsverket ålägga 
också andra företag än företag med betydan-
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de marknadsinflytande prissättningsskyldig-
heter som avses i 71 §. 

Ur rättsskyddssynpunkt innehåller 345 § i 
förslaget lämpliga bestämmelser om rätten 
att överklaga Kommunikationsverkets beslut 
om att ålägga teleföretag skyldigheter att 
överlåta nyttjanderätt och samtrafik av nät-
verk samt prissättningsskyldigheter för pro-
dukter eller tjänster. 

På ovan anförda grunder kan det anses att 
de föreslagna eventuella skyldigheterna om 
överlåtelse av nyttjanderätt och samtrafik 
samt prissättningen av dem är rimliga och 
uppfyller kraven på att vara exakta och noga 
avgränsade samt proportionerliga. Det gäller 
bara speciell egendom tillgänglig för ett visst 
ändamål och skyldigheter som efter behov 
åläggs den för att främja konkurrensen. 
Skyldigheterna kan anses vara lämpliga till 
sin art i förhållande till egendomens särskilda 
karaktär. Den föreslagna regleringen uppfatt-
tas därför inte som problematisk med hänsyn 
till grundlagen. 

Lagförslaget är av betydelse med avseende 
på egendomsskyddet som tryggas i 15 § i 
grundlagen, eftersom det i lagförslagets 28 
kap. i avdelning IX föreslås att det föreskrivs 
om teleföretags rätt att placera utrustning och 
konstruktioner i samband med kommunika-
tionsnät på andras fastigheter eller byggna-
der. Om parterna inte kommer överens om 
placeringen är det i sista hand kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet som beslutar om 
placering på andras fastigheter eller byggna-
der. Regleringen bör således bedömas med 
hänsyn till 15 § 1 mom. i grundlagen och de 
allmänna förutsättningarna för att begränsa 
de grundläggande rättigheterna och friheter-
na. 

I princip innebär egendomsskyddet bl.a. 
frihet för ägaren att använda sin egendom. 
Ägarens rättigheter kan dock begränsas ge-
nom en lag som uppfyller de krav som ställs 
på en lag som inskränker de grundläggande 
fri- och rättigheterna (GrUU 49/2002 rd, s. 
2/II, GrUU 6/2010 rd). 

Under de senaste åren har antalet trådlösa 
telefon- och bredbandsabonnemang och de-
ras samhälleliga betydelse ökat avsevärt och i 
många hushåll är ett mobilt abonnemang den 
enda kommunikationsförbindelse man har. 
Förslaget syftar till att säkerställa möjlighe-

ten att på andras fastigheter eller byggnader 
placera radiomaster och basstationer för mo-
bilnät som betjänar allmänna kommunika-
tionsförbindelser. Tal- och datakommunika-
tionstjänster har blivit en nyttighet av grund-
servicekaraktär och därför är det skäl att i sis-
ta hand lagstiftningsvägen säkerställa all-
mänhetens och företagens tillgång till funge-
rande kommunikationstjänster. Om frågan 
inte regleras genom lagstiftning, kan det 
uppkomma problematiska situationer till ex-
empel när hyreskontrakten upphör för de 
platser där radiomaster eller basstationer för 
mobilterminaler är belägna eller om ägaren 
till marken eller byggnaden inte är villig att 
förnya hyreskontraktet och kommunikations-
förbindelserna av den orsaken äventyras. Det 
är dock meningen att parterna i praktiken 
också framöver ska förhandla och komma 
överens om placeringen av radiomaster och 
basstationer. På anförda grunder finns det ett 
vägande samhälleligt behov av att ingripa i 
egendomsskyddet för att säkerställa funge-
rande kommunikationsförbindelser och det är 
nödvändigt för att nå detta allmänt godtagba-
ra mål. 

Placeringen av telekablar, i sista hand ge-
nom beslut av byggnadstillsynsmyndighet, 
regleras i dag i 161 § i markanvändnings- 
och bygglagen och i 10 kap. i kommunika-
tionsmarknadslagen. I de bestämmelser som 
nu föreslås ska placeringsregleringen också 
omfatta radiomaster och basstationer för mo-
bilnät som betjänar allmänna kommunika-
tionsförbindelser. Byggnadstillsynsmyndig-
hetens beslut ska ersätta mark- eller fastig-
hetsägarens samtycke till placeringen.  

I de föreslagna bestämmelserna har förut-
sättningarna för att ingripa i egendomen de-
finierats noga avgränsat och tillräckligt ex-
akt. Telekablar som placeras med byggnads-
tillsynsmyndighetens tillstånd samt radio-
master och basstationer för mobilnät ska be-
tjäna allmänna kommunikationsförbindelser. 
Telekablar, radiomaster och basstationer för 
mobilnät får inte anläggas i strid med detalj-
planen eller så att genomförandet av gällande 
landskaps- eller generalplan försvåras. De får 
inte heller anläggas så att de försvårar plan-
läggningen. En ytterligare förutsättning för 
placeringen är att den annars inte kan ordnas 
på ett tillfredsställande sätt till skäliga kost-
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nader. Placeringen och underhållet av utrust-
ningen får inte medföra sådana olägenheter 
eller sådan skada som går att undvika till skä-
liga kostnader.  

De föreslagna bestämmelserna är inte hel-
ler ett problem med tanke på kravet om pro-
portionalitet, särskilt inte när man tar hänsyn 
till det bakomliggande samhälleliga behovet 
att säkerställa kommunikationsförbindelser-
na. Enligt lagen om inlösen har markägaren 
och fastighetsägaren också rätt till full ersätt-
ning för placeringen av radiomasten och bas-
stationen. När det gäller telekablar är det me-
ningen att ersättningsbestämmelsen ska kvar-
stå med samma innehåll som i 161 § i mark-
användnings- och bygglagen. De föreslagna 
bestämmelserna i 344 § om överklagande av 
byggnadstillsynsmyndighetens placeringsbe-
slut samt bestämmelserna i förvaltningslagen 
om hörande av parter säkrar att arrange-
mangen i fråga om rättskyddet är tillräckliga.  

Den föreslagna bestämmelsen bedöms på 
de anförda grunderna inte äventyra egen-
domsskyddet enligt 15 § i grundlagen. 

Lagförslaget har betydelse med avseende 
på egendomsskyddet som tryggas i 15 § i 
grundlagen, eftersom det i 283 § föreslås att 
kritiska kommunikationssystems läge regle-
ras. Regleringen bör således bedömas med 
hänsyn till 15 § 1 mom. i grundlagen och de 
allmänna förutsättningarna för att begränsa 
de grundläggande rättigheterna och friheter-
na. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska te-
leföretaget se till att kommunikationssystem 
som är kritiska för att trygga de erbjudna 
kommunikationstjänsternas funktion samt 
styrningen, underhållet och administreringen 
av systemet finns i Finland, eller utan dröjs-
mål kan återbördas till Finland. Skyldigheten 
gäller inte kommunikationstjänster av smärre 
betydelse.  

Grundlagsutskottet har i sina tidigare utlå-
tanden konstaterat att egendom inte tryggas 
av grundlagen mot alla former av använd-
ningsbegränsningar, och att ägarens rättighe-
ter kan begränsas genom lag som uppfyller 
de allmänna förutsättningar som krävs av la-
gar som begränsar en grundläggande rättig-
het eller frihet (GrUB 25/1994 rd). Utskottet 
hänvisade i det sammanhanget till den tolk-
ningspraxis som redan länge hade förfäktats i 

frågor som gäller egendomsskyddet, enligt 
vilken skyddet för ägarens egendomsrättighe-
ter inte är absolut, utan att det genom lag i 
vanlig ordning kan ställas begränsningar som 
inte kränker ägarens normala, rimliga och 
förnuftiga användning av sin egendom.  

Förslaget syftar till att säkerställa att telefö-
retag är beredda på att befogenheter enligt 9 
kap. 60 § i beredskapslagen utövas, med stöd 
av vilka kommunikationsministeriet kan för-
utsätta att kommunikationssystemet upprätt-
hålls från ett visst ställe. Teleföretag ska allt-
så redan under normala förhållanden se till 
att det finns lämplig beredskap för undan-
tagsförhållanden, så som föreskrivs i 281 § i 
den föreslagna lagen.  

Det är viktigt att säkerställa att teleföreta-
gen har kapacitet att uppfylla kraven enligt 
beredskapslagen. Den föreslagna regleringen 
kan anses godtagbar med tanke på egen-
domsskyddet, eftersom den syftar till bered-
skap för undantagsförhållanden och till att 
samhällets vitala funktioner är tryggade ock-
så i undantagsförhållanden. I den föreslagna 
bestämmelsen krävs det att tjänsten ska kun-
na återbördas till Finland utan dröjsmål, men 
den hindrar inte att ett teleföretag upprätthål-
ler sitt kritiska kommunikationssystem och 
dess styrning, underhåll och administrering 
också till exempel från utlandet. Teleföreta-
get ska däremot se till att den utan dröjsmål 
kan återbörda dessa funktioner till Finland 
vid behov.  

I enlighet med kravet på att bestämmelsen 
ska vara noga avgränsad och exakt begränsas 
den föreslagna skyldigheten på olika sätt. Te-
leföretaget behöver endast se till att sådana 
kommunikationssystem kan återbördas till 
Finland som är kritiska för tryggandet av de 
erbjudna kommunikationstjänsternas funk-
tion. Vidare ska skyldigheten inte gälla kom-
munikationstjänster av smärre betydelse. 
Dessa begränsningar syftar till att se till att 
skyldigheten endast hänför sig till sådana kri-
tiska kommunikationssystem som tryggar 
tillgången på centrala kommunikationstjäns-
ter i Finland också i undantagsförhållanden. I 
den föreslagna bestämmelsen förutsätts att 
också styrningen, underhållet och administre-
ringen av det kritiska systemet kan återbör-
das till Finland, vilket såväl begränsar para-
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grafens tillämpningsområde som preciserar 
dess innehåll.  

Den föreslagna bestämmelsen ska inte be-
gränsa hur teleföretag ser till att skyldigheten 
enligt paragrafen uppfylls. Företaget kan så-
ledes självt bland de bäst lämpliga metoderna 
bestämma hur det ser till att det finns bered-
skap att återbörda systemet till Finland. På 
det sättet ser man till att inte i onödan med 
den föreslagna bestämmelsen ingripa i före-
tagets egendomsskydd.  
Den föreslagna bestämmelsen bedöms där-
med inte äventyra egendomsskyddet enligt 
15 § i grundlagen. 
 
3.2 Näringsfrihet 

Viktiga bestämmelser med tanke på när-
ingsfriheten enligt grundlagen är förslagets 
bestämmelser i avdelning II om anmälnings-
plikt som gäller bedrivande av verksamhet 
samt om nät- och programkoncession (4–
38 §) som förutsättningar för att utöva tele-, 
televisions- eller radioverksamhet. 

Enligt 18 § i grundlagen har var och en i 
enlighet med lag rätt att skaffa sig sin för-
sörjning genom arbete, yrke eller näring som 
han eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet 
har behandlat anmälningsplikten samt förhål-
landet mellan koncession och näringsfrihet 
bland annat i sina utlåtanden GrUU 47/1996 
rd (telemarknadslagen), GrUU 4/2000 rd (na-
turgasmarknadslagen), GrUU 19/1998 rd (la-
gen om televisions- och radioverksamhet), 
GrUU 54/2002 rd (lagen om domännamn) 
och GrUU 61/2002 rd (kommunikations-
marknadslagen). 

Enligt föreslagna 3 § ska verksamhetsut-
övare göra en anmälan till Kommunikations-
verket innan verksamheten inleds. Grund-
lagsutskottet har fastställt att det med tanke 
på näringsfriheten inte är problematiskt att 
reglera om anmälningsplikten, i synnerhet 
när det inte förutsätts något beslut av myn-
digheten med anledning av anmälan. Vidare 
är underlåtelse att sköta den föreslagna an-
mälningsplikten inte heller sanktionerad. Den 
föreslagna regleringen bedöms därmed inte 
vara problematisk med tanke på näringsfrihe-
ten enligt grundlagen. 

Utskottet har i sin utlåtandepraxis betraktat 
näringsfrihet enligt 18 § 1 mom. i grundlagen 

som huvudregel, men ansett att koncessions-
plikt för näringsverksamhet är möjlig i un-
dantagsfall. Koncessionsplikt ska emellertid 
alltid regleras genom lag som ska uppfylla 
det krav på att vara noga avgränsad och exakt 
som gäller för begränsningar av grundläg-
gande rättigheter och friheter.  

Den föreslagna regleringen om nätkonces-
sioner motiveras med knappheten på fre-
kvenser. Förutsättningarna för koncessionen 
grundar sig på lag och är noga avgränsade 
och exakta. Även koncessionsvillkoren och 
regleringen om ändringar i och återkallande 
av koncessioner uppfyller kraven på att vara 
noga avgränsade och återkallandemöjlighe-
ten har bundits till allvarliga och väsentliga 
underlåtelser på det sätt som grundlagsut-
skottet förutsätter. De föreslagna bestämmel-
serna motsvarar i huvudsak regleringen i gäl-
lande kommunikationsmarknadslag och auk-
tionslag, och har inte ansetts problematiska 
ur grundlagssynpunkt. Koncessionssystemets 
grundlagsenlighet har behandlats bland annat 
i regeringens proposition 37/2009 (lagen om 
auktion av vissa radiofrekvenser).  

Även i lagen om televisions- och radio-
verksamhet har motiveringen för konces-
sionssystemet varit knappheten på frekven-
ser. På grund av de knappa frekvenserna har 
möjligheten att utöva programverksamhet 
endast kunnat garanteras en del televisions-
kanaler och koncessionssystemet har ansetts 
kunna fungera som ett medel att trygga en 
rättvis fördelning av de tillbudsstående radio-
frekvenserna mellan utövare av televisions- 
och radioverksamhet och på så sätt skapa 
förutsättningar för en omfattande yttrandefri-
het (exempelvis GrUU 19/1998 rd, GrUU 
8/2002 rd, GrUU 61/2002 rd).  

Grundlagsutskottet har konstaterat att, om 
uppfattningen om den knappa tillgången på 
radiofrekvenser förändras i takt med den tek-
niska utvecklingen och konkurrerande distri-
butionskanaler, måste man ompröva de stats-
författningsrättsliga grunderna för hur stramt 
koncessionssystemet ska vara (GrUU 
19/1998 rd, GrUU 3/2010 rd). Utskottet har 
ansett det viktigt att det i den vidare utveck-
lingen av kommunikationsmarknadslagstift-
ningen bedöms vilka möjligheterna är att in-
föra lättare regleringsmetoder än konces-
sionssystemet (GrUU 8/2002 rd).  
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Tillgången på frekvenser för televisions-
verksamhet är inte längre lika knapp som 
före digitaliseringen och de nya teknikerna 
för packning och distribution. Därför är det 
inte längre alltid nödvändigt att beslut om 
programinnehåll hänskjuts till statsrådet för 
avgörande.  

Enligt förslaget ska programkoncessions-
systemet göras lättare så att koncessionsbe-
sluten flyttas över från statsrådet till Kom-
munikationsverket i de fall då det inte före-
ligger knapphet på frekvenser. Kommunika-
tionsverket kan inte pröva ändamålsenlighe-
ten i sina koncessionsbeslut, vilket ur grund-
lagssynpunkt är mycket mindre problema-
tiskt. De föreslagna grunderna för beviljande 
av koncession som utgår från rättsprövning 
är exakta och noga avgränsade. Kommunika-
tionsministeriet måste bevilja tillstånd, om de 
föreskrivna förutsättningarna uppfylls. Där-
med är myndighetsverksamheten förutsägbar, 
medan regleringen inte går in på kärnområdet 
för de grundläggande rättigheterna och frihe-
terna.  

Det är dock fortfarande befogat med ett 
koncessionssystem, eftersom det även fram-
över kommer att förekomma en viss knapp-
het i frekvenserna för televisionsverksamhet, 
framför allt i kanalknippena som reserverats 
för fritt mottagbart programutbud. I sådana 
fall ska besluten alltjämt fattas av statsrådet. I 
framtiden är det i de flesta fall också knappt 
om frekvenser för analog radioverksamhet, 
vilket kräver en prövning av ändamålsenlig-
heten av statsrådet.  

Vidare syftar yttrandefrihetsbestämmelsen i 
12 § i grundlagen bland annat till att trygga 
pluralismen i massmedierna. Ett konces-
sionssystem har ansetts vara möjligt, om be-
hovet kan motiveras med skäl som är god-
tagbara ur yttrandefrihetssynpunkt. Vidare 
har koncessionspolitiken som helhet ansetts 
främja yttrandefriheten bland annat genom 
strävan efter mångsidighet i programutbudet 
och efter att förhindra koncentration av före-
tagsverksamheten inom programutbudssek-
torn.  

Televisions- och radioverksamheten kan 
allt fortfarande konstateras vara den typen av 
särskild ekonomisk verksamhet där det kan 
anses att koncessionsplikt är godtagbart i syf-
te att trygga den grundläggande rätten till ytt-

randefrihet. Programverksamhet är bland an-
nat av språkliga och kulturella orsaker och av 
orsaker som anknyter till mångsidighet i in-
nehållet annorlunda till sin karaktär än enbart 
budskapsförmedling. Eftersom det fortfaran-
de inte heller finns gränslöst med frekvenser, 
är den föreslagna koncessionsregleringen inte 
problematisk med tanke på närings- eller ytt-
randefriheten. 
 
3.3 Skydd för privatlivet 

Enligt 10 § i grundlagen är vars och ens 
privatliv, heder och hemfrid är tryggade. Ge-
nom lag kan stadgas om åtgärder som ingri-
per i hemfriden och som är nödvändiga för 
att de grundläggande rättigheterna och frihe-
terna ska kunna tryggas eller för att brott ska 
kunna utredas. I föreslagna 316, 331 och 
338 § föreskrivs om inspektionsbemyndigan-
den i samband med teleutrustningar.  

Enligt föreslagna 316 § ska Kommunika-
tionsverket ha rätt till tillträde till lokaler där 
det finns radioutrustning, teleterminalutrust-
ning eller avkodningssystem för att utföra in-
spektioner som hänför sig till teleutrustning. 
Enligt de föreslagna bestämmelserna förut-
sätts det av inspektioner i lokaler som omfat-
tas av hemfriden och används för permanent 
boende att det på sannolika grunder kan 
misstänkas att där finns radio-, el- eller tele-
terminalutrustning eller avkodningssystem 
som används på ett straffbart sätt. Vidare 
förutsätts det att granskning av lokaler som 
omfattas av hemfriden ska vara nödvändigt 
för att utreda de omständigheter som är fö-
remål för inspektion.  

Grundlagsutskottet har ansett att en åtgärd 
som sträcker sig till hemfriden är godtagbar 
för utredning av brott, om åtgärden binds till 
att det finns en konkret och specifik orsak att 
misstänka att brott mot lagen sker eller har 
skett.  

Misstanken ska hänföra sig till den straff-
bara handlingen, alltså om det till exempel 
finns skäl att misstänka att det bryts eller har 
brutits mot bestämmelser som gäller verk-
samheten i fråga på ett enligt lag straffbart 
sätt. Grundlagsutskottet har utgått från att 
man inte bör ingripa i skyddet för hemfriden 
för att utreda föga klandervärda förseelser 
som allra högst bestraffas med böter (GrUU 
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40/2010 rd s. 3, GrUU 37/2010 rd s. 5, GrUU 
32/2010 rd, s. 11, GrUU 18/2010 rd, s. 7, 
GrUU 6/2010 rd, s. 5).  

Å andra sidan har utskottet i sina bedöm-
ningar av tillåtliga inspektioner för att kon-
trollera användningen av stöd och bidrag av 
offentliga medel ansett att det är acceptabelt 
med inspektioner utifrån grundade misstan-
kar också om sådana straffbara förseelser 
som i bästa fall ger bötesstraff (GrUU 
40/2010 rd, s. 3, GrUU 37/2010 rd, s. 5, 
GrUU 18/2010 rd, s. 7, GrUU 8/2006 rd, s. 2, 
GrUU 39/2005 rd, s. 2, GrUU 69/2002 rd, s. 
2–3).  

Enligt 10 § 3 mom. i grundlagen kan ge-
nom lag också bestämmas om åtgärder som 
ingriper i hemfriden och som är nödvändiga 
för att de grundläggande rättigheterna och 
friheterna ska kunna tryggas. Elektronisk 
kommunikation har blivit en nödvändighets-
artikel som många grundläggande funktioner 
i samhället i hög grad stödjer sig på, också 
till exempel inom betalningsrörelsen, person- 
och varutrafiken och många andra samhälls-
sektorer. Den elektroniska kommunikationen 
utnyttjar de knappa radiofrekvenserna och ut-
rustningen för elektronisk kommunikation 
och protokollen är långt standardiserade. Re-
gleringen syftar till trygga en störningsfri 
kommunikation och de kommunikationsmöj-
ligheter som skyddas i 12 § i grundlagen för 
alla användare av kommunikationstjänster.  

Användning av en lagstridig radiosändare, 
radioutrustning eller teleterminalutrustning är 
ägnad att orsaka störningar och olägenheter 
för annan kommunikation och att äventyra 
andra människors kommunikationsmöjlighe-
ter. 

Inspektionsbefogenheterna regleras genom 
lag, de förutsätter ett vägande samhälleligt 
behov, eftersom de har samband med tryg-
gande av yttrandefriheten och i enlighet med 
10 § 3 mom. i grundlagen är nödvändiga. In-
spektionerna står i rätt proportion till det 
skyddsintresse som ska skyddas, eftersom de 
endast kan hänföra sig till den straffbara kon-
texten med avseende på utrustningen som ska 
inspekteras.  

Med avseende på granskning av andra lo-
kaler än sådana som omfattas av hemfriden 
har grundlagsutskottet ansett att grundlagens 
krav på tillräckligt rättsskydd uppfylls och 

fullgoda garantier mot missbruk ges, om be-
stämmelserna i 6 och 39 § i förvaltningslagen 
iakttas (GrUU 11/2013 rd, s. 2/II, GrUU 
5/2013 rd, s. 3/11, GrUU 5/2010 rd, s.3). In-
spektionerna förrättas på de villkor som före-
skrivs i lag, med iakttagande av förvaltnings-
lagen och av myndigheter på tjänsteansvar. 
Följaktligen kan inspektionsbefogenheterna 
anses proportionerliga. 
 
3.4 Yttrandefrihet  

Enligt 12 § i grundlagen har var och en ytt-
randefrihet. Till yttrandefriheten som tryggas 
var och en i 12 § 1 mom. i grundlagen hör 
rätten att framföra, sprida och ta emot infor-
mation, åsikter och andra meddelanden utan 
att någon i förväg hindrar detta (GrUU 
54/2002 rd). I grundlagen förstås yttrandefri-
heten i ett vitt perspektiv och medieneutralt 
(RP 309/1993 rd, s. 56–57). 

Föreslagna 223 § gäller åtskiljande av ra-
dioreklam från övriga program och begräns-
ningar med avseende på kommersiell kom-
munikation. Enligt 3 mom. i paragrafen kan 
kommersiell kommunikation som ska sändas 
i radioverksamhet som bedrivs utan sådan 
programkoncession för analog radioverk-
samhet som avses i denna lag enbart vara 
sponsorering eller reklam som hänför sig till 
radioverksamheten i fråga. 

Den föreslagna bestämmelsen måste be-
dömas med hänsyn till bestämmelserna om 
yttrandefrihet i grundlagen. 

Riksdagens grundlagsutskott har i sin prax-
is under senaste tid ansett att skyddet för ytt-
randefriheten i princip också täcker reklam 
och marknadsföring, men att de kan beläggas 
med mer långtgående restriktioner än vad 
som är tillåtet inom det materiella kärnområ-
det för yttrandefriheten. Å andra sidan måste 
också bestämmelser om reklam och mark-
nadsföring uppfylla de allmänna kraven på 
en lag som begränsar de grundläggande rät-
tigheterna och friheterna (GrUU 19/2002 rd, 
s. 3/I, GrUU 9/2004 rd, s. 7/I, GrUU 37/2005 
rd, s. 4/I och 54/2006 rd, s. 2/I, GrUU 3/2010 
rd). Grundlagsutskottet har ansett att be-
gränsning av reklam i sig är godtagbart i sak, 
eftersom syftet är att säkerställa programtid 
för andra programtyper än reklam (GrUU 
19/1998 rd). 
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Det krävs koncession för att utöva radio-
verksamhet. Statsrådet beviljar koncession 
för regelbunden analog radioverksamhet. En 
del av frekvenskapaciteten för radioverksam-
het har dock reserverats för utövande av 
kortvarig radioverksamhet med låg strål-
ningseffekt. Kommunikationsverket beviljar 
programkoncession för denna verksamhet.  

Enligt gällande lag om televisions- och ra-
dioverksamhet är det också möjligt att utöva 
kortvarig analog radioverksamhet enbart med 
ett tekniskt radiotillstånd av Kommunika-
tionsverket, om radiosändaren har en strål-
ningseffekt på högst 50 watt och verksamhe-
ten varar högst 3 månader. Tekniska radio-
tillstånd kan beviljas upprepat för efter var-
andra följande tremånadersperioder, det är 
alltså möjligt att sammanlänka dessa tekniska 
tillstånd. 

Om strålningseffekten överskrider 50 watt, 
måste man ansöka om tillfällig programkon-
cession för sin verksamhet av Kommunika-
tionsverket och den kan beviljas för en peri-
od på högst tre månader. Verksamhet som 
varar längre än så kräver programkoncession 
av statsrådet. Tillfälliga programkoncessio-
ner kan inte beviljas för efter varandra föl-
jande tremånadersperioder, sammanlänkning 
av programkoncessionerna är således förbju-
den.  

Frekvenser för kortvarig eller till strål-
ningseffekten smärre radioverksamhet an-
vänds till exempel i samband med mässor, 
religiösa tillställningar och radio som annars 
är hörbar inom ett avgränsat område, såsom 
på travbanor och vid rallytävlingar för över-
föring av referatsändningar till bilradiomot-
tagare. Denna frekvenskapacitet används 
också vid idrottstävlingar, utbildningsevene-
mang och sommarsäsongs- eller skidsäsongs-
radio. I praktiken utövas kortvarig verksam-
het vid sådana evenemang ofta med spons-
ring, vilket innebär att det förekommer re-
klam i sändningarna. 

Utövare av radioverksamhet har också an-
vänt tekniska radiotillstånd avsedda för kort-
varigt och till strålningseffekten smärre bruk 
för kontinuerlig radioverksamhet genom att 
länka samman radiotillstånden. Verksamhet 
som sker genom missbruk av kortvariga ra-
diotillstånd är jämförbar radioverksamhet 

som får utövas endast med programkonces-
sion från statsrådet. 

För att kortvariga radiotillstånd framöver 
inte längre ska användas till att utöva verk-
samhet som är jämförbar med kontinuerlig 
radioverksamhet och för att verksamhet som 
utövas utan programkoncession tydligare ska 
kunna avgränsas för annan än varaktig kom-
mersiell radioverksamhet är det nödvändigt 
att begränsa den kommersiella kommunika-
tionen hos kortvarig radio till att enbart vara 
sponsorering eller reklam som hänför sig till 
radioverksamheten i fråga, såsom reklam 
som har en koppling till evenemanget. Klara-
re användningsändamål för frekvenser som 
anvisas för kortvarig radioverksamhet främ-
jar också en jämlik behandling av utövare av 
radioverksamhet i och med att alla som ut-
övar varaktig radioverksamhet förutsätts ha 
programkoncession. Enligt regeringens upp-
fattning bör den föreslagna regleringen i det 
här avseendet anses proportionerlig med be-
aktande av koncessionsregleringens mål och 
syften. 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket har redan innan den före-
slagna regleringen har trätt i kraft vidtagit åt-
gärder för att anvisa de sammanlänkande ra-
dioaktörerna, som alltså i praktiken utövar 
varaktig radioverksamhet med kortvariga ra-
diotillstånd, frekvenser som lämpar sig för 
koncessionsbruk och därigenom möjliggöra 
varaktig radioverksamhet med programkon-
cessioner beviljade av statsrådet. Detta är 
möjligt, eftersom en del av de kortvariga fre-
kvenser som de sammanlänkande radioaktö-
rerna använder kan anvisas för koncessions-
verksamhet. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen kan 
kommersiell kommunikation som ska sändas 
i radioverksamhet som bedrivs i högst tre 
månader eller som utövas i ringa utsträckning 
på ett begränsat område enbart vara spons-
ring eller reklam som hänför sig till radio-
verksamheten i fråga. Sponsringen definieras 
i föreslagna 3 §. Reklamen hänför sig till ra-
dioverksamheten i fråga till exempel när re-
klamen i radion som hörs vid travbanan har 
att göra med hästar, travverksamhet, produk-
ter som säljs på området eller annat motsva-
rande. Vidare kan reklamen hänföra sig till 
radioverksamheten i fråga till exempel när 
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man gör reklam för kristen litteratur vid 
kristliga evenemang. Följaktligen kan de fö-
reslagna begränsningarna anses ringa och 
inte utgöra problem med tanke på proportio-
nalitetskravet. 

Den föreslagna bestämmelsen kan dessut-
om anses vara oproblematisk med avseende 
på kravet på att den ska vara noga avgränsad 
och exakt, eftersom den inte går in på kärn-
området för yttrandefriheten. Vidare har 
sändningsbegränsningen för kommersiell 
kommunikation avgränsats så snävt som 
möjligt genom att tillåta sponsring, vilket i 
praktiken är en ofta anlitad metod att finansi-
era verksamhet, och genom att tillåta reklam 
i anknytning till kortvarig eller annars ringa 
radioverksamhet.  

I propositionen ingår också andra ändrings-
förslag som hänför sig till utövande av radio-
verksamhet och för sin del främjar yttrande-
friheten. Bland annat kan förslagen som strä-
var efter att lätta upp koncessionssystemet, 
vilka behandlades i samband med motiver-
ingarna för lagstiftningsordningen angående 
näringsfrihet, anses som yttrandefrihetsfräm-
jande åtgärder. Ytterligare föreslås det att 
tidsgränsen som hänför sig till radioreklam 
ska luckras upp på det sätt som anges i 223 § 
2 mom. 

Den föreslagna regleringen går inte in på 
yttrandefrihetens egentliga kärnområde och 
den beaktar de allmänna förutsättningarna för 
att begränsa grundläggande rättigheter och 
friheter. Vid bedömning av regleringens 
nödvändighet bör det ställas dess högre krav 
på begränsningsgrunderna ju mera reglering-
en går in på regleringens kärnområde. Den 
föreslagna regleringen bedöms därmed inte 
äventyra yttrandefriheten enligt 12 § i grund-
lagen. 

Yttrandefriheten i kommunikationsnät 
tryggas för sin del genom bestämmelsen i 
förslagets 110 § om nätneutralitet med avse-
ende på leverantör av internetaccesstjänster. I 
bestämmelsen förbjuds leverantörer av inter-
netaccesstjänster att begränsa användningen 
av tjänsten så att användaren inte kan använ-
da vilka internettillämpningar eller -tjänster 
den vill samt begränsa en ändamålsenlig an-
vändning av internetaccesstjänsterna. Be-
gränsningar får inte heller dra ner internetac-
cesstjänstens hastighet oskäligt mycket. I be-

stämmelsen ställs det gränser för i sig nöd-
vändig kontroll av trafiken på internet. I be-
stämmelsen samordnas den frihet som leve-
rantören av internetaccesstjänster genom när-
ingsfriheten har att produktifiera sina tjänster 
och användarens i 12 § i grundlagen tryggade 
rätt att ta emot meddelanden utan att någon i 
förväg hindrar detta.  

I enlighet med principen om avtalsfrihet 
gör bestämmelsen det till exempel möjligt att 
avtala om praxis i kontrollen av trafiken, men 
det har ansetts nödvändigt att avgränsa av-
talsfriheten så att den inte utgör ett hinder för 
yttrandefriheten. Vidare kan användningen 
av en internetaccesstjänst begränsas genom 
myndighets- eller domstolsbeslut, för att se 
till dataskyddet eller korrigera en störning el-
ler för att säkerställa kommunikationstjäns-
ternas funktion och kvalitet så som särskilt 
föreskrivs om detta. 

Restriktionerna i användning och underhåll 
av en internetaccesstjänst är nödvändiga för 
att samordna två grundläggande friheter, ytt-
randefriheten och näringsfriheten. I den före-
slagna paragrafen har tillämpningen av be-
gränsningar i en internetaccesstjänst specifi-
cerats noga avgränsat och begränsningarna 
går inte heller in på kärnområdet för yttran-
defriheten eller näringsfriheten. Ur använda-
rens synpunkt är begränsningarna befogade, 
för att det genom proportionerlig trafikkon-
troll ska gå att garantera fungerande internet-
förbindelser och yttrandefrihet för alla an-
vändare. Ur tjänsteleverantörens synpunkt är 
begränsningarna rimliga och inskränker inte 
väsentligen nätanvändningen med beaktande 
av egendomens specialkaraktär. Begräns-
ningarna av avtalsfriheten är nödvändiga för 
användarnas yttrandefrihet och för att säker-
ställa en fungerande konkurrens mellan in-
ternettjänsterna. I bestämmelsen ingår ett 
bemyndigande för Kommunikationsverket 
om tillsynsbefogenheter och meddelande av 
föreskrifter. Grundlagsutskottet har ansett 
(GrUU 60/2001 rd, s. 2/I, GrUU 14/2002 rd, 
s. 3/II, GrUU 9/2004 rd, s. 3) att information 
kommer ut på nätet mycket snabbt och hel-
täckande, vilket kan ge upphov till nya vikti-
ga aspekter på yttrandefriheten. På grund av 
de tekniska lösningarna vid kommunikation 
på nätet har detta till exempel att göra med 
behovet att med hjälp av lagstiftning förbätt-



 RP 221/2013 rd  
  

 

255

ra dataskyddet och främja en friktionsfri 
funktion i kommunikationssystemen (GrUU 
9/2004, s. 3). 

Enligt föreslagna 273 § ska teleföretaget el-
ler en annan innehavare av kommunikations-
nätet eller utrustningen vidta åtgärder för att 
rätta till situationen, om ett kommunikations-
nät, en kommunikationstjänst eller en utrust-
ning orsakar avsevärda olägenheter eller 
störningar för ett kommunikationsnät, en 
kommunikationstjänst, för någon annan 
tjänst som anslutits till nätet, utrustning, an-
vändare eller någon annan person. Vidare ska 
teleföretaget eller en annan innehavare av 
kommunikationsnätet eller utrustningen en-
ligt bestämmelsen vid behov koppla bort 
kommunikationsnätet, kommunikationstjäns-
ten eller utrustningen från det allmänna 
kommunikationsnätet. Den föreslagna be-
stämmelsen begränsar i enstaka fall använ-
darnas yttrandefrihet så att teleföretaget eller 
en annan innehavare av kommunikationsnä-
tet eller utrustningen i vissa situationer kan 
koppla bort användarens utrustning från det 
allmänna kommunikationsnätet. 

Grundlagsutskottet har ansett att begräns-
ningar av yttrandefriheten ska bedömas en-
ligt de allmänna förutsättningar som krävs av 
lagar som begränsar en grundläggande rät-
tighet eller frihet (GrUB 25/1994 rd, s. 4–5). 
Begränsningen ska regleras genom lag, vara 
godtagbar, exakt och noga avgränsad och får 
inte gå in på den grundläggande rättighetens 
kärnområde. Begränsningarna ska också stå i 
proportion till de åsyftade målen.  

Det viktigaste målet för bestämmelsen är 
att främja informationssäkerheten i kommu-
nikationen, störningsfria kommunikationssy-
stem och yttrandefriheten i de elektroniska 
kommunikationsnäten och kommunikations-
tjänsterna. Bestämmelsen syftar till att skapa 
förutsättningar för yttrandefriheten i kommu-
nikationsnät. Enligt grundlagsutskottet är 
omständigheter som syftar till att främja och 
trygga de grundläggande rättigheterna och 
friheterna godtagbara och tungt vägande skäl 
för begränsningar i den elektroniska kommu-
nikationen på nätet (GrUU 9/2004 rd). 

Den föreslagna bestämmelsen bör också 
bedömas med hänsyn till kravet på att den 
ska vara exakt och noga avgränsad. Det för-
utsätts i bestämmelsen att åtgärder kan vidtas 

endast i det fallet att ett kommunikationsnät, 
en kommunikationstjänst eller en utrustning 
orsakar avsevärda olägenheter eller störning-
ar. Teleföretaget eller en annan innehavare av 
kommunikationsnätet eller utrustningen ska 
omedelbart vidta åtgärder för att rätta till si-
tuationen. Enligt bestämmelsen ska de endast 
vid behov koppla bort kommunikationsnätet, 
kommunikationstjänsten eller utrustningen 
från det allmänna kommunikationsnätet, vil-
ket innebär att det är fråga om en sista åtgärd. 
I första hand ska man försöka åtgärda situa-
tionen med hjälp av andra reparationsåtgär-
der.  

Åtgärderna enligt den föreslagna bestäm-
melsen vidtas som sista utväg också i den 
meningen att de även annars endast vidtas i 
det fallet att det inte längre finns andra alter-
nativ att tillgå för att rätta till läget. Utöver 
reparationsåtgärderna i föreslagna 272 § 1 
mom. syftar dessutom 246 § 3 mom. och 272 
§ till att man inte ska behöva vidta en åtgärd 
enligt 273 § och koppla bort kommunika-
tionsnätet, kommunikationstjänsten eller ut-
rustningen från det allmänna kommunika-
tionsnätet.  

Abonnenterna ska enligt föreslagna 246 § 3 
mom. sköta om informationssäkerheten. Me-
ningen är att abonnenterna ska ha hand om 
informationssäkerheten i sin utrustning och 
sitt system för att teleföretaget inte ska behö-
va vidta åtgärder enligt 272 § eller 273 § för 
att sörja för informationssäkerheten eller för 
att rätta till olägenheter eller störningar. På 
det sättet vill man säkerställa att det inte 
uppkommer sådana avsevärda olägenheter el-
ler störningar att teleföretaget eller en annan 
innehavare av kommunikationsnätet eller ut-
rustningen måste vidta åtgärder enligt 273 §.  

Ett teleföretag kan i enlighet med 272 § 
vidta nödvändiga åtgärder för att sörja för in-
formationssäkerheten. Åtgärderna som tas 
upp i bestämmelsen kan inbegripa automa-
tisk analys av innehållet i meddelanden, au-
tomatiskt förhindrande eller automatisk be-
gränsning av förmedling och mottagande av 
meddelanden, automatiskt avlägsnande av 
sådana skadliga datorprogram ur meddelan-
dena som kan äventyra informationssäkerhe-
ten och andra jämförbara åtgärder av teknisk 
natur. 
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Den föreslagna rätten att koppla bort an-
vändarens utrustning från det allmänna 
kommunikationsnätet begränsas genom kra-
ven på proportionalitet enligt 2 mom. På det 
sätt som proportionalitetsprincipen förutsät-
ter ska åtgärder enligt föreslagna 1 mom. stå 
i rätt proportion till den störning som ska av-
värjas och de ska utföras omsorgsfullt. Vida-
re föreskrivs det i momentet att åtgärderna 
ska vara temporära. De ska avbrytas omedel-
bart om förutsättningarna enligt 1 mom. inte 
längre föreligger. Det föreslagna momentet 
motsvarar kraven enligt 272 § 4 mom.  

Utöver föreslagna 273 § bör även föreslag-
na 272 § granskas med avseende på yttrande-
friheten som tryggas i grundlagen. Enligt fö-
reslagna 272 § 1 mom. 1 punkten ska telefö-
retag, sammanslutningsabonnenter och leve-
rantörer av mervärdestjänster ha rätt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att sörja för informa-
tionssäkerheten för att upptäcka, förhindra 
och utreda störningar som kan inverka men-
ligt på informationssäkerheten i kommunika-
tionsnäten eller de tjänster som anslutits till 
dem samt i informationssystemen och för att 
göra störningarna föremål för förundersök-
ning. Det föreslås att denna punkt utvidgas så 
att rätten att vidta omedelbara åtgärder också 
omfattar förhindrande av störningar som kan 
inverka menligt på informationssystemens 
informationssäkerhet. Den föreslagna re-
gleringen utgår i övrigt från 20 § i data-
skyddslagen. 

Grundlagsutskottet har ansett att åtgärdsrät-
ten i 20 § i gällande lag om dataskydd vid 
elektronisk kommunikation inte är problema-
tisk ur grundlagssynpunkt (GrUU 9/2004 rd). 
Enligt grundlagsutskottet kan regleringen an-
ses vara godtagbar ur yttrandefrihetssynpunkt 
eftersom den bärande principen med re-
gleringen är att i samtliga parters intresse ga-
rantera fungerande och säkra datanät och på 
så sätt skapa förutsättningar för yttrandefrihet 
och skydd för förtroliga meddelanden på nä-
tet. Enligt detta utlåtande av grundlagsutskot-
tet är de omständigheter som syftar till att 
främja och trygga de grundläggande rättighe-
terna och friheterna godtagbara och tungt vä-
gande skäl för begränsningar i den elektro-
niska kommunikationen på nätet.  

Utvidgningen enligt föreslagna 272 § 1 
mom. 1 punkten kan anses vara godtagbar ur 

grundlagssynpunkt, eftersom ändringen 
främst preciserar innehållet i gällande be-
stämmelse. Ändringen syftar till att förtydli-
ga att rätten till åtgärder gäller alla tjänster 
och system som har anslutits till teleföreta-
gens, sammanslutningsabonnenternas och 
mervärdestjänstleverantörernas kommunika-
tionsnät. Den föreslagna ändringen gör det 
möjligt för teleföretag eller sammanslut-
ningsabonnenter att vidta nödvändiga åtgär-
der också när till exempel skadliga program 
inverkar menligt på informationssystem som 
har anslutits till kommunikationsnätet. Änd-
ringen kan anses godtagbar eftersom den ut-
tryckligen syftar till att främja fungerande 
och säkra datanät och yttrandefriheten.  

Den föreslagna ändringen kan anses god-
tagbar också men hänsyn till kravet på att 
vara noga avgränsat och exakt, eftersom den 
uttryckligen ska precisera ordalydelsen i den 
gällande bestämmelsen och förtydliga inne-
hållet i rätten till åtgärder. Kraven på propor-
tionalitet enligt 272 § 4 mom. ska också gälla 
för den föreslagna utvidgningen.  

Förhållandet till yttrandefriheten hos be-
stämmelserna om koncessionsplikt i del II i 
propositionen har granskats ovan i punkt 3.2 
i det sammanhanget där regleringens förhål-
lande till näringsfriheten som grundläggande 
rättighet och frihet granskades. Regleringen 
kan inte anses vara problematisk ur grund-
lagssynpunkt.  

På anförda grunder bedöms den föreslagna 
regleringen vara tillåten med hänsyn till för-
utsättningarna för begränsning av de grund-
läggande rättigheterna och friheterna. Den 
föreslagna regleringen bedöms följaktligen 
inte äventyra skyddet för yttrandefriheten i 
12 § i grundlagen.  
 
3.5 Statliga skatter och avgifter  

Bestämmelsen om en marknadsbaserad 
frekvensavgift i föreslagna 288 § bör grans-
kas med hänsyn till regleringen om statliga 
skatter och avgifter i 81 § i grundlagen. 

Enligt 81 § 1 mom. i grundlagen bestäms 
om statsskatt genom lag, som ska innehålla 
bestämmelser om grunderna för skattskyl-
digheten och skattens storlek samt om de 
skattskyldigas rättsskydd. Av en lag om 
statsskatt ska skattskyldighetens omfattning 
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entydigt framgå. Lagbestämmelserna ska 
vara såtillvida exakt utformade att den pröv-
ningsrätt som de tillämpande myndigheterna 
har när det gäller att bestämma skattens stor-
lek är bunden till sin natur. 

Eftersom en marknadsbaserad frekvensav-
gift i författningsrättsligt perspektiv betraktas 
som skatt har den föreslagna bestämmelsen 
utformats så att omfattningen av avgiftsplik-
ten och grunderna för avgiften klart framgår 
och att avgiftsbeloppet går att räkna ut direkt 
utifrån den föreslagna bestämmelsen. Den 

förslagna regleringen står därmed inte i strid 
med 81 § i grundlagen. 
 
3.6 Bedömning av lagstiftningsordning-

en 

På ovan nämnda grunder kan lagförslagen 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Det 
är önskvärt att utlåtande om propositionen 
begärs av grundlagsutskottet. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Informationssamhällsbalk 
 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

AVDELNING I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 kap. 

Lagens syften och definitioner 

1 § 

Lagens syften 

Syftet med denna lag är att främja utbudet 
och användningen av elektroniska kommuni-
kationstjänster samt att säkerställa att kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster 
på skäliga villkor är tillgängliga för alla i 
hela landet. Syftet är också att trygga en ef-
fektiv och störningsfri användning av radio-
frekvenser samt att främja konkurrensen och 
säkerställa att kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna är tekniskt ut-
vecklade, håller god kvalitet, är driftsäkra 
och trygga samt har förmånliga priser. Lagen 
syftar också till att trygga den elektroniska 
kommunikationens konfidentialitet och att 
värna om integritetsskyddet. 
 

2 § 

Tillämpning av vissa bestämmelser 

Bestämmelserna i denna lag om integritets-
skyddet och tryggandet av kommunikatio-
nens konfidentialitet samt informationssä-
kerheten tillämpas om 

1) verksamhetsutövarens hemort är i Fin-
land, 

2) det kommunikationsnät eller annan ut-
rustning som används för verksamheten finns 
i Finland eller administreras i Finland, 

3) tjänsten tillhandahålls på finska eller i 
övrigt riktas till Finland eller finländare. 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) audiovisuellt program en film, ett televi-

sionsprogram, förmedling av evenemang till 
allmänheten eller någon annan motsvarande 
helhet som huvudsakligen består av rörliga 
bilder med tillhörande ljud, 

2) audiovisuell innehållstjänst televisions-
verksamhet eller beställ-tv som tillhandahålls 
allmänheten i kommersiellt syfte, 

3) internetaccesstjänst en kommunika-
tionstjänst som möjliggör anslutning till in-
ternet för användning av de tjänster som 
finns tillgängliga där, 

4) masskommunikationsnät ett kommuni-
kationsnät som huvudsakligen används för 
överföring eller sändning av televisions- och 
radioprogramutbud eller annat material som 
förmedlas i samma form till alla mottagare, 

5) kabelkanal en skyddskonstruktion som 
används vid byggandet av allmänna kommu-
nikationsnät och är avsedd som placerings-
plats för telekommunikationskablar, 

6) fast installation en kombination av nät-
verksutrustning som är installerad för bestå-
ende användning på ett på förhand definierat 
ställe, 

7) användare en fysisk person som i egen-
skap av abonnent eller annars använder 
kommunikationstjänster eller mervärdes-
tjänster, 

8) tillhörande tjänster system för villkorad 
tillgång, elektroniska programguider och 
nummeromvandling, tjänster för identifie-
ring, lokalisering och lägesinformation samt 
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andra sådana motsvarande tjänster i samband 
med kommunikationsnät eller kommunika-
tionstjänster som gör det möjligt att tillhan-
dahålla kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster eller som stöder tillhandahål-
lande av tjänster via dem, 

9) tillhörande faciliteter tillhörande tjänster 
samt byggnader, tillträde till byggnader, kab-
lar, kabelkanaler, master och annan sådan 
motsvarande fysisk infrastruktur och facilite-
ter och komponenter i samband med kom-
munikationsnät eller kommunikationstjänster 
som gör det möjligt att tillhandahålla kom-
munikationsnät eller kommunikationstjänster 
eller som stöder tillhandahållande av tjänster 
via dem, 

10) mervärdestjänst en tjänst som baserar 
sig på behandling av förmedlingsuppgifter 
eller lokaliseringsuppgifter för andra ända-
mål än för att förmedla meddelanden, 

11) markbundet masskommunikationsnät 
ett masskommunikationsnät som fungerar 
med hjälp av radiovågor som utbreder sig 
fritt, 

12) programutbud en på förhand utvald 
helhet av audiovisuella program eller radio-
program, 

13) amatörradiokommunikation sådan ra-
diokommunikation mellan personer med på-
visad tillräcklig behörighet som de utövar 
med hjälp av amatörradiostationer för syften 
som gäller utbildning, kontakter eller radio-
tekniska experiment och utan att sträva efter 
ekonomisk nytta, 

14) radioutrustning en anläggning eller en 
väsentlig del av den som är avsedd för sänd-
ning (radiosändare) eller mottagning (ra-
diomottagare) av radiofrekventa elektromag-
netiska vågor, för radiokommunikation eller 
för något annat ändamål, 

15) radiofrekvenser elektromagnetiska vå-
gor med lägre frekvens än 3 000 gigahertz 
som utbreder sig fritt, 

16) radioverksamhet sändning av program-
utbud som består av radioprogram och som 
är avsedd att tas emot av allmänheten samti-
digt enligt en fastställd programtablå, 

17) radiokommunikation överföring, sänd-
ning eller mottagning av meddelanden med 
hjälp av radiofrekvenser, 

18) lokaliseringsuppgift information från 
ett kommunikationsnät eller en terminalut-

rustning som anger ett abonnemangs eller en 
terminalutrustnings geografiska position och 
som används för annat än för att förmedla 
meddelanden, 

19) etableringsstat en stat där en leverantör 
av informationssamhällets tjänster faktiskt 
bedriver näringsverksamhet med hjälp av en 
fast etablering, 

20) sponsring finansiering av eller annat 
ekonomiskt bidrag för audiovisuella inne-
hållstjänster, audiovisuella program, radio-
program eller radioverksamhet, i syfte att 
främja bidragsgivarens försäljning av nyttig-
heter eller göra denne mer känd, när bidrags-
givaren inte producerar audiovisuella pro-
gram eller radioprogram, levererar innehålls-
tjänster eller bedriver radioverksamhet, 

21) skyddat namn och skyddat märke ett 
namn och märke som är infört i handels-, va-
rumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partire-
gistret eller en inarbetad firma, ett sekundärt 
kännetecken eller ett varumärke enligt firma-
lagen (128/1979) eller varumärkeslagen 
(7/1964) samt namnet på ett offentligt sam-
fund, ett statligt affärsverk, en självständig 
offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig 
förening samt på en främmande stats be-
skickning eller på ett organ i dem, 

22) elektroniskt meddelande information 
som förmedlas eller distribueras elektroniskt, 

23) teleutrustning radioutrustning, teleter-
minalutrustning och nätverksutrustning, 

24) teleshopping televisionssändning som 
innehåller erbjudanden om köp eller försälj-
ning, 

25) teleterminalutrustning utrustning som 
för sändning, bearbetning eller mottagande 
av meddelanden är avsedd att via ledning, 
per radio, optiskt eller på något annat elek-
tromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopp-
lad till en anslutning i allmänt kommunika-
tionsnät eller att direkt eller indirekt kopplad 
till en anslutning i allmänt kommunikations-
nät fungera med det allmänna kommunika-
tionsnätet, 

26) televisionsverksamhet ursprunglig 
sändning av programutbud som består av au-
diovisuella program och som är avsedd att 
tas emot av allmänheten samtidigt enligt en 
fastställd programtablå, 

27) teleföretag en aktör som tillhandahåller 
nättjänster eller kommunikationstjänster för 



 RP 221/2013 rd  
  

 

260 

en grupp av användare som inte har avgrän-
sats på förhand, dvs. bedriver allmän tele-
verksamhet, 

28) informationssäkerhet administrativa 
och tekniska åtgärder genom vilka det säker-
ställs att information är tillgänglig endast för 
dem som har rätt att använda den, att infor-
mationen inte kan ändras av andra än dem 
som har rätt till detta samt att informationen 
och informationssystemen kan utnyttjas av 
dem som har rätt att använda informationen 
och systemen, 

29) informationssamhällets tjänster elek-
troniska tjänster som utförs på individuell 
begäran av en mottagare, på distans och van-
ligtvis mot ersättning, 

30) abonnent en juridisk eller fysisk person 
som för något annat ändamål än televerk-
samhet har ingått avtal om leverans av kom-
munikationstjänster eller mervärdestjänster,  

31) accessnät den del av ett fast kommuni-
kationsnät som finns mellan användarens 
abonnemang och en anordning varmed med-
delanden kan styras, 

32) beställ-tv en tjänst där användarna till-
handahålls audiovisuella program från en 
programkatalog, 

33) radiokommunikation i säkerhetssyfte 
radiokommunikation för att skydda och räd-
da människoliv eller egendom, 

34) nättjänst en tjänst som tillhandahålls av 
ett teleföretag (nätföretag) för att ett kom-
munikationsnät som det äger eller på någon 
annan grund förfogar över ska kunna använ-
das för överföring och distribution av medde-
landen, 

35) domännamn en adress på internet under 
den nationella toppdomänen fi eller toppdo-
mänen ax för landskapet Åland i form av ett 
namn som består av bokstäver, siffror eller 
andra tecken eller en kombination av dem, 

36) kommunikationsförmedlare ett teleföre-
tag, en sammanslutningsabonnent och en så-
dan annan aktör som förmedlar elektronisk 
kommunikation för andra än personliga eller 
med sådana jämförbara sedvanliga privata 
ändamål, 

37) kommunikationstjänst en tjänst som 
helt eller huvudsakligen utgörs av överföring 
av meddelanden i kommunikationsnät samt 
överförings- och sändningstjänster i mass-
kommunikationsnät, 

38) nätverksutrustning utrustning som är 
avsedd att användas för överföring eller styr-
ning av meddelanden i kommunikationsnät, 

39) kommunikationsnät ett system som be-
står av sammankopplade ledningar och av 
anordningar, och som är avsett för överföring 
eller distribution av meddelanden via led-
ning, med radiovågor, optiskt eller på något 
annat elektromagnetiskt sätt, 

40) förmedlingsuppgifter information som 
kan kopplas till en juridisk eller fysisk person 
och som behandlas för att överföra medde-
landen, samt uppgifter om en radiostations 
identifieringssignal, radiosändarens typ eller 
användare samt om radiosändningens start-
tid, varaktighet och utsändningsplats, 

41) sammanslutningsabonnent ett företag 
eller en organisation som abonnerar på 
kommunikationstjänster eller mervärdes-
tjänster och som i sitt kommunikationsnät 
behandlar meddelanden från användare samt 
förmedlingsuppgifter och lokaliseringsupp-
gifter, 

42) allmän telefonitjänst en kommunika-
tionstjänst som gör det möjligt att ringa och 
ta emot inrikes- och utrikessamtal med 
nummer som finns i en nationell eller inter-
nationell nummerplan, 

43) allmänt kommunikationsnät ett kom-
munikationsnät som används för att tillhan-
dahålla kommunikationstjänster till en grupp 
av användare som inte har avgränsats på för-
hand. 
 
 

AVDELNING II 

ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAM-
HET OCH KONCESSIONER 

2 kap. 

Anmälningspliktig verksamhet 

4 § 

Anmälningsplikt som gäller bedrivande av 
verksamhet 

När det gäller följande verksamheter ska 
verksamhetsutövaren göra en elektronisk 
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anmälan till Kommunikationsverket innan 
verksamheten inleds: 

1) allmän televerksamhet (televerksam-
hetsanmälan), 

2) annan än koncessionspliktig televisions-
verksamhet, om den som levererar tjänsten är 
etablerad i Finland (programverksamhetsan-
mälan), 

3) beställ-tv-verksamhet, om den som leve-
rerar tjänsten är etablerad i Finland (beställ-
tv-anmälan), och 

4) betal-tv-verksamhet (betal-tv-anmälan). 
Anmälan enligt 1 mom. behöver dock inte 
göras om verksamhet som är kortvarig eller 
annars är av mindre betydelse. 

Närmare bestämmelser om hurudan verk-
samhet som ska betraktas som kortvarig eller 
av mindre betydelse får utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet. 

En anmälan enligt 1 mom. ska innehålla 
alla de identifierings- och kontaktuppgifter 
om företaget eller organisationen som behövs 
för tillsynen samt en beskrivning av verk-
samheten. Kommunikationsverket får med-
dela närmare föreskrifter om de uppgifter 
som ska lämnas, om anmälningarnas form 
och om hur de ska lämnas in. 

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrättas om sådana förändringar i verk-
samheten som är relevanta för de anmälda 
uppgifterna och om avslutande av verksam-
heten. 

Om ett teleföretag eller en aktör som leve-
rerar betal-tv-tjänster inte längre, av någon 
orsak som inte kunnat förutses, kan tillhan-
dahålla abonnenterna avtalsenliga kommuni-
kationstjänster eller andra tjänster eller iaktta 
avtalade villkor vid uppsägning av en tjänst, 
ska företaget utan dröjsmål eller senast två 
veckor innan tjänsten upphör meddela abon-
nenterna och Kommunikationsverket att 
tjänsten upphör. Samtidigt ska teleföretaget 
informera abonnenterna om hur de kan beva-
ra sina meddelanden. 

Om orsaken till att en kommunikations-
tjänst upphör enligt 6 mom. är att nättjänsten 
avbryts, ska det nätföretag inom vars kom-
munikationsnät tjänsteföretaget verkar under-
rätta Kommunikationsverket om saken senast 
fyra veckor innan nättjänsten avbryts. 
 
 

5 § 

Förteckning över anmälningar 

Kommunikationsverket ska föra en offent-
lig förteckning över anmälningar som avses i 
4 §. 

Kommunikationsverket ska inom en vecka 
bekräfta mottagandet av en anmälan. I be-
kräftelsen ska det anges de på denna lag ba-
serade rättigheter och skyldigheter som gäller 
den anmälda verksamheten i Finland. 
 

3 kap. 

Nätkoncession  

6 § 

Televerksamhet som kräver nätkoncession 

Nätkoncession krävs när nättjänster som 
behöver radiofrekvenser tillhandahålls i så-
dana digitala markbundna masskommunika-
tionsnät eller mobilnät där allmän televerk-
samhet utövas.  

Koncession krävs också för tillhandahål-
lande av nättjänster i mobila myndighetsnät 
som fungerar på flera än en kommuns områ-
de. 

Med undantag av vad som föreskrivs i 1 
mom. krävs det inte koncession för tillhan-
dahållande av nättjänster i digitala mark-
bundna masskommunikationsnät, om 

1) verksamheten pågår i högst en månad 
och om den televisionssändare som används i 
verksamheten har en strålningseffekt på 
högst 50 watt, eller 

2) televisionssändaren, med beaktande av 
den plats där den används, har en så liten 
strålningseffekt att verksamheten endast 
sträcker sig till ett begränsat område. 
 

7 § 

Ledigförklaring av nätkoncessioner 

När frekvenser som tekniskt sett och med 
hänsyn till en effektiv användning av fre-
kvenserna är ändamålsenliga blir lediga för 
televerksamhet som kräver koncession, ska 
statsrådet förklara en koncession ledig att sö-
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kas i enlighet med den frekvensplan som 
fastställts genom en förordning som utfärdats 
med stöd av 95 § 3 mom. 1 punkten.  

Nätkoncessioner som beviljats av Kommu-
nikationsverket ledigförklaras dock inte. 
 

8 § 

Beviljande av nätkoncession 

Statsrådet beviljar nätkoncessioner för te-
leverksamhet som avses i 6 § 1 mom. utan 
motprestation och på det sätt som anges i 
10 §. 

Om det för allmän televerksamhet i ett mo-
bilnät anvisas nya frekvenser som tekniskt 
sett och med hänsyn till en effektiv använd-
ning av frekvenserna är ändamålsenliga, kan 
statsrådet fatta beslut om beviljande av nät-
koncession genom auktion enligt 11 §. 
 

9 § 

Beviljande av nätkoncession för kortvarig 
verksamhet 

Nätkoncession beviljas av Kommunika-
tionsverket, om koncessionen gäller digital 
televisionsverksamhet som pågår högst tre 
månader och den sändare som används har 
en strålningseffekt på högst två kilowatt.  

Kommunikationsverket ska bevilja nätkon-
cession för verksamhet som avses i 1 mom., 
om det finns radiofrekvenser att anvisa för 
verksamheten och om det inte finns grundad 
anledning att misstänka att den sökande bry-
ter mot denna lag. 

Kommunikationsverket får bevilja samma 
verksamhetsutövare en ny nätkoncession för 
verksamhet som aves i 1 mom. för ett helt el-
ler delvis överlappande täckningsområde ti-
digast två månader från det att den föregåen-
de koncessionens giltighetstid löpte ut. 
 

10 § 

Beviljande av nätkoncession genom jämfö-
relseförfarande 

Nätkoncession ska beviljas om 
1) sökanden har tillräckliga ekonomiska re-

surser att sörja för nätföretagets skyldigheter, 

2) koncessionsmyndigheten inte har grun-
dad anledning att misstänka att sökanden 
bryter mot denna lag, och  

3) koncessionsmyndigheten inte har sär-
skilt vägande skäl att misstänka att beviljan-
det av koncession uppenbart kommer att 
äventyra den nationella säkerheten. 

Nätkoncession för tillhandahållande av nät-
tjänster i myndighetsnät ska beviljas om sö-
kanden utöver de förutsättningar som avses i 
1 mom. har den förmåga och yrkesskicklig-
het som krävs med hänsyn till särdragen i 
verksamheten. 

Om koncession enligt 1 mom. på grund av 
knapp tillgång till radiofrekvenser inte kan 
beviljas alla sökande, ska koncession beviljas 
sökande vilkas verksamhet bäst främjar la-
gens syften enligt 1 §. 

Alla de uppgifter som koncessionsmyndig-
heten begär och som behövs vid bedömning-
en av de förutsättningar för att bevilja kon-
cession som avses i 1 mom. ska lämnas i an-
sökan om koncession. 

Ett statsrådsbeslut som gäller koncession 
ska fattas inom sex veckor från det att ansök-
ningstiden har gått ut. Statsrådet kan förlänga 
tidsfristen på sex veckor med högst åtta må-
nader, om det behövs för att säkerställa att 
ansökningsförfarandet är opartiskt, skäligt, 
klart och öppet för insyn, för komplettering 
av ansökningarna eller av andra särskilda 
skäl. En förlängning av tidsfristen ska med-
delas offentligt. 
 

11 § 

Beviljande av nätkoncession genom auktion 

Statsrådet ska bevilja koncession enligt 8 § 
2 mom. till det företag eller den organisation 
som vid auktionen har lagt det högsta god-
kända budet på ett frekvensband eller fre-
kvensbandpar, om det inte finns särskilt vä-
gande skäl att misstänka att den nationella 
säkerheten uppenbart äventyras om konces-
sion beviljas. 

Auktionen ordnas av Kommunikationsver-
ket. Auktionen ska ordnas så att den är opar-
tisk, klar, öppen för insyn och icke-
diskriminerande samt teknik- och tjänsteneu-
tral.  
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Bestämmelser om antalet frekvensband el-
ler frekvensbandpar som beviljas, om maxi-
miantalet frekvenser som beviljas per företag 
och organisation, om den tillämpade auk-
tionsmodellen samt om utgångspriset för de 
frekvenser som auktioneras ut utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 

Auktionen kan genomföras med hjälp av 
ett elektroniskt auktionssystem. Vid auktio-
nen kan ordnas en eller flera budrundor med 
stigande bud. Alla bud som läggs under auk-
tionen är bindande tills auktionen har avslu-
tats. 

Kommunikationsverket förklarar auktionen 
avslutad efter den budrunda då inga nya bud 
har lagts på något frekvensbandpar eller fre-
kvensband. 

När auktionen avslutas vinner det högsta 
godkända bud som har lagts på varje fre-
kvensbandpar eller frekvensband. 
 

12 § 

Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om auktionsförfarandet. Före-
skrifterna kan gälla 

1) sättet och tiden för anmälan till auktio-
nen, 

2) läggande av bud, 
3) höjande av bud, 
4) flyttning av bud mellan ett frekvens-

bandpar och frekvensband så att värdet på de 
bud som redan lagts på dem inte sjunker till 
följd av flyttningen, 

5) hur rätten att lägga bud bestäms i re-
spektive budrunda, 

6) hur gällande högsta bud bestäms; 
7) avbrytande eller återkallande av auktio-

nen på grund av ett oöverstigligt hinder eller 
av tekniska orsaker, 

8) andra motsvarande auktionsregler och 
det sätt på vilket auktionen ordnas tekniskt. 
 

13 § 

Deltagande i auktion 

Ett företag och en organisation som vill 
delta i en auktion ska på förhand göra en an-
mälan om sitt deltagande till Kommunika-

tionsverket och betala en deltagaravgift en-
ligt 286 §. 

Av företagen i en koncern som avses i 1 
kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) får 
endast ett företag delta i auktionen.  

De företag som deltar i auktionen får inte 
samarbeta när det gäller auktionen. Som för-
bjudet samarbete betraktas 

1) avtal om budens innehåll, 
2) utbyte av information om budens inne-

håll under auktionsförfarandet, och 
3) annan sådan verksamhet mellan delta-

garna som syftar till att påverka auktionsför-
loppet och slutresultatet. 
 
 

14 § 

Auktionsförfarandets offentlighet 

Namnet på de företag och organisationer 
som anmält sig till en auktion och andra upp-
gifter som lämnats i samband med anmälan 
är inte offentliga förrän auktionsförfarandet 
har avslutats.  

De vinnande buden offentliggörs när auk-
tionsförfarandet har avslutats. Övriga bud 
som lagts av ett företag eller en organisation 
är sekretessbelagda. Kommunikationsverket 
kan dock under auktionen lämna uppgifter 
om det sammanlagda beloppet av de bud som 
lagts under respektive budrunda. Auktions-
deltagarna får dessutom uppgifter om antalet 
bud som lagts på frekvenserna och om det 
högsta budets belopp. 

Bestämmelser om uppgifternas offentlighet 
i övrigt finns i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). 

Kommunikationsverket ska, trots sekre-
tessbestämmelserna, på begäran av kommu-
nikationsministeriet lämna ministeriet i 1 och 
2 mom. avsedda uppgifter som verket tagit 
del av då det fullgjort uppgifter enligt detta 
kapitel och som behövs för tillsynen och 
styrningen. 
 

15 § 

Förkastande av auktionsbud  

Kommunikationsverket ska förkasta ett 
auktionsbud som lagts av ett företag eller en 
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organisation, om det faktiska bestämmande 
inflytandet i företaget eller organisationen 
före beviljandet av koncession ändras på ett 
sådant sätt att företaget eller organisationen 
inte längre uppfyller de villkor för deltagande 
i auktionen som anges i 13 §. 

Kommunikationsverket kan besluta att för-
kasta ett bud som lagts av ett företag eller en 
organisation, om företaget eller organisatio-
nen har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter 
om omständigheter som är relevanta för auk-
tionen eller om företaget eller organisationen 
annars bryter mot bestämmelserna i 3 kap. el-
ler mot Kommunikationsverkets föreskrifter 
om auktioner och trots uppmaning inte ome-
delbart rättar sitt förfarande. 

Statsrådet kan besluta att förkasta ett bud 
som lagts av ett företag eller en organisation, 
om statsrådet har särskilt vägande skäl att 
misstänka att beviljandet av koncession up-
penbart äventyrar den nationella säkerheten. 
 
 

16 § 

Villkor för nätkoncession 

Statsrådet beviljar koncession för viss tid, 
högst 20 år. 

I en nätkoncession kan teleföretagets geo-
grafiska verksamhetsområde samt nätets 
täckningsområde anges.  

Koncessionen kan förenas med 
1) krav som främjar de syften som före-

skrivs i 1 §, 
2) villkor som kompletterar kraven enligt 

243 § eller tekniska föreskrifter som Kom-
munikationsverket meddelat med stöd av 
244 §, och som gäller kommunikationsnätens 
tekniska egenskaper eller ett effektivt utnytt-
jande av frekvenserna, 

3) villkor som gäller den mängd kapacitet 
som ska reserveras för en innehavare av pro-
gramkoncession eller samarbete mellan inne-
havare av programkoncession i frågor som 
gäller fördelning av kapacitet eller elektro-
niska programguider, 

4) villkor som gäller sändningsteknik och 
kodning av sändningar, 

5) villkor som gäller koncessionshavarens 
skyldighet att i sin verksamhet avhjälpa stör-
ningar som orsakas annan radiokommunika-

tion som uppfyller föreskrivna krav och att 
ersätta kostnaderna för avhjälpandet av stör-
ningarna. 

Nätkoncession för tillhandahållande av nät-
tjänster i ett markbundet masskommunika-
tionsnät kan beviljas på villkor att konces-
sionshavaren för sin del sörjer för att Rund-
radion Ab samt innehavare av programkon-
cession enligt 22 § och 3 § 1 mom. i land-
skapslagen om radio- och televisionsverk-
samhet Ålands författningssamling (2011:95) 
får tillgång till den kapacitet de behöver för 
verksamheten.  

Statsrådet ska se till att i 4 mom. avsedda 
utövare av televisions- och radioverksamhet i 
alla situationer får tillgång till den kapacitet 
som de behöver för verksamheten. 
 
 

17 § 

Ändring av nätkoncession 

En nätkoncession kan under dess giltig-
hetstid ändras med koncessionshavarens 
samtycke och även annars, om det är nöd-
vändigt på grund av ändringar i den tekniska 
utvecklingen, i internationella avtalsförplik-
telser, i verksamhetsbetingelserna för den 
koncessionspliktiga verksamheten eller i 
marknadsförhållandena, eller andra motsva-
rande väsentliga ändringar.  

Villkoren i en nätkoncession som beviljats 
av statsrådet kan ändras också på ansökan av 
koncessionshavaren. Statsrådet ska innan det 
fattar beslut underrätta koncessionshavaren 
om hur statsrådets översyn kan inverka på 
koncessionen och samtidigt ge koncession-
shavaren en rimlig tid för att återkalla ansö-
kan om ändring av koncessionen. 
 
 

18 § 

Överföring av nätkoncession 

En nätkoncession får inte överföras till nå-
gon annan än ett företag som enligt 1 kap. 
6 § i bokföringslagen hör till samma koncern. 
Statsrådet ska omedelbart underrättas om 
överföringen inom koncernen. 
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Om det bestämmande inflytandet enligt 1 
kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande 
faktiska bestämmande inflytande i förhållan-
de till koncessionshavaren förändras, ska 
statsrådet omedelbart underrättas om föränd-
ringen. Statsrådet ska inom två månader efter 
underrättelsen besluta om koncessionen ska 
återkallas. 

Statsrådet kan låta bli att återkalla konces-
sionen om det är uppenbart att 

1) förutsättningarna enligt 10 § för bevil-
jande av koncession är uppfyllda, och att 

2) verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren. 

Koncessionshavaren kan be statsrådet ge 
ett förhandsbeslut om vilken inverkan en för-
ändring i det bestämmande inflytandet får på 
koncessionen. Statsrådet ska ge beslutet inom 
två månader från det att ansökan kom in. 

Om det bestämmande inflytandet har änd-
rats genom ett företagsförvärv som enligt 
konkurrenslagen (948/2011) ska anmälas till 
Konkurrens- och konsumentverket eller en-
ligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 om 
kontroll av företagskoncentrationer (EG:s 
koncentrationsförordning) ska anmälas till 
Europeiska kommissionen, nedan kommis-
sionen, ska statsrådets beslut meddelas inom 
två månader från den dag då avgörandet om 
företagsförvärvet vann laga kraft. 

Statsrådet kan på koncessionshavarens be-
gäran överföra en nätkoncession som bevil-
jats i ett auktionsförfarande enligt 11 §, om 
statsrådet inte har särskilt vägande skäl att 
misstänka att överföringen hindrar konkur-
rens, äventyrar en störningsfri radiokommu-
nikation eller uppenbart äventyrar den natio-
nella säkerheten. Statsrådets beslut ska med-
delas inom två månader från det att ansökan 
om överföring kom in. 

En sådan överföring av en nätkoncession 
som avses i 6 mom. kan begränsas till att gäl-
la endast en del av de frekvenser som ingår i 
koncessionen. Koncessionshavaren ska i sin 
ansökan om överföring redogöra för vem 
som efter överföringen svarar för betalningen 
av koncessionsavgiften enligt 287 §.  

Koncessionshavarens alla rättigheter och 
skyldigheter övergår till den nya koncession-
shavaren. När en koncession överförs över-
går också helt eller delvis den frekvensreser-
vering enligt 44 § och det radiotillstånd en-

ligt 39 § som hänför sig till koncessionen. 
Den som avstår från koncessionen ska ome-
delbart underrätta Kommunikationsverket 
om överföringen. 
 
 

19 § 

Återkallande av nätkoncession 

Statsrådet kan återkalla en nätkoncession 
helt eller delvis, om 

1) koncessionshavaren upprepade gånger 
och allvarligt har brutit mot denna lag eller 
mot de koncessionsvillkor som avses i 16 §, 

2) en koncessionshavare som har beviljats 
koncession enligt 6 § 1 mom. inte längre med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning 
har tillräckliga ekonomiska resurser att upp-
fylla sina skyldigheter, 

3) det nät som avses i koncessionen inte 
används för verksamhet för vilken de i kon-
cessionen angivna radiofrekvenserna har an-
visats, eller 

4) koncessionshavaren inte inom två år från 
koncessionsperiodens början faktiskt har in-
lett den verksamhet som koncessionen avser, 
om inte statsrådet på koncessionshavarens 
ansökan bestämmer något annat av orsaker 
som hänför sig till den tekniska utvecklingen 
eller det allmänna ekonomiska läget. 

En förutsättning för återkallande är dessut-
om att koncessionshavaren trots uppmaning 
inte inom en skälig tid om minst en månad 
rättar sitt förfarande, återställer sina ekono-
miska resurser till en tillfredsställande nivå 
eller visar att verksamheten inletts.  

Statsrådet får återkalla nätkoncessionen, 
om koncessionshavaren överför den till nå-
gon annan än ett företag som hör till samma 
koncern, så som föreskrivs i 18 § 1 och 2 
mom. 
 
 

20 § 

Uthyrning av nyttjanderätt till frekvenser 

En koncessionshavare vars koncession har 
beviljats i ett sådant auktionsförfarande som 
avses i 8 § 2 mom. kan hyra ut nyttjanderät-
ten till de frekvenser som koncessionen avser 
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till ett annat företag eller en annan organisa-
tion. Koncessionshavaren ska dock alltjämt 
svara för de skyldigheter som följer av kon-
cessionen och tillhörande radiotillstånd enligt 
39 § och en frekvensreservering enligt 44 §. 

Uthyrning av nyttjanderätt ska godkännas 
av statsrådet. Statsrådet kan på ansökan av 
koncessionshavaren godkänna uthyrningen, 
om det inte finns särskilt vägande skäl att 
misstänka att uthyrningen uppenbart äventy-
rar den nationella säkerheten. Statsrådet ska 
besluta om godkännandet inom två månader 
från det att ansökan kom in. 
 
 

21 § 

Avstående från nätkoncession 

Koncessionshavaren kan avstå från konces-
sionen genom att meddela koncessionsmyn-
digheten detta innan koncessionsperioden går 
ut. 

Av en koncessionshavare som har avstått 
från en koncession helt och hållet tas det inte 
ut någon i 287 § föreskriven koncessionsav-
gift för den återstående koncessionsperioden. 
Koncessionsavgiften för en koncessionshava-
re som delvis har avstått från en koncession 
sänks i motsvarande mån för den återstående 
koncessionsperioden. Koncessionsavgifter 
som har betalats innan koncessionshavaren 
avstod från koncessionen återbetalas dock 
inte. 
 
 

4 kap. 

Programkoncession för digital televisions- 
och radioverksamhet 

22 § 

Digital televisions- och radioverksamhet som 
kräver programkoncession 

För utövande av televisions- och radio-
verksamhet i ett markbundet digitalt mass-
kommunikationsnät krävs programkonces-
sion.  

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyt-
tig digital televisions- och radioverksamhet 

som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab 
(1380/1993) utan koncession. 

 
 

23 § 

Förfarandet vid ansökan om programkonces-
sion 

Programkoncession för digital televisions- 
och radioverksamhet ska sökas hos Kommu-
nikationsverket. Ansökan ska innehålla 

1) sökandens namn, kontaktinformation 
och hemort, 

2) en redogörelse för den planerade verk-
samhetens varaktighet, 

3) en redogörelse för den sändningsteknik 
som ska användas, den maximikapacitet som 
programdistributionen kräver och kapacitets-
tillgången, 

4) en redogörelse för sökandens solvens 
och förmåga att utöva regelbunden televi-
sionsverksamhet, 

5) en redogörelse för att förutsättningarna 
för att bevilja koncession enligt 26 § är upp-
fyllda, om ansökan avser allmännyttig televi-
sionsverksamhet, 

6) en offentlig version av ansökan som 
Kommunikationsverket kan offentliggöra på 
det sätt som avses i 2 mom. 

Om det finns ledig kapacitet ska Kommu-
nikationsverket utan dröjsmål offentliggöra 
den koncessionsansökan som kommit in och 
samtidigt meddela inom vilken tid andra sö-
kande kan ansöka om programkoncession. 
Kommunikationsverket kan informera om 
ledig frekvenskapacitet och om möjligheten 
att ansöka om koncession också på eget initi-
ativ. En programkoncession kan beviljas ti-
digast två månader från det att ansökan eller 
Kommunikationsverkets meddelande offent-
liggjorts. 

Om det finns ledig sändningskapacitet för 
sådan televisionsverksamhet som tjänar all-
mänintresset och som avses i 26 § ska Kom-
munikationsverket offentliggöra saken och 
samtidigt meddela inom vilken tid den som 
ansöker om koncession ska lämna in sin an-
sökan ska lämnas in till Kommunikations-
verket. 
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24 § 

Rundradion Ab:s rätt till kapacitet i televi-
sionsnätet 

Koncessionsmyndigheten är skyldig att se 
till att Rundradion Ab får tillgång till den 
mängd sändningskapacitet i det markbundna 
televisionsnätet som bolaget behöver för sin 
allmännyttiga verksamhet och som föreskrivs 
för bolaget i en statsrådsförordning som ut-
färdats med stöd av 95 § 1 mom., och att bo-
laget kan använda den på ett ändamålsenligt 
sätt. 
 

25 § 

Beviljande av programkoncession 

Kommunikationsverket beviljar sökande 
programkoncession enligt 22 § 1 mom. om 

1) sökanden har betalat ansökningsavgift 
enligt 285 §, 

2) sökanden är solvent och har uppenbar 
förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser, 

3) det inte finns grundad anledning att 
misstänka att sökanden bryter mot denna lag, 
och  

4) sökanden har lämnat in tillräcklig utred-
ning om hur programdistributionen ska ord-
nas. 

Kommunikationsverket ska vid behov un-
der beredningen av beslutet höra kommuni-
kationsministeriet och samarbeta med det. 

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 1 mom. inte kan anvi-
sas tillräcklig sändningskapacitet, eller om 
beviljandet av programkoncession kan få be-
tydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Kom-
munikationsverket ska offentliggöra detta 
och samtidigt meddela de sökande att ärendet 
lämnas över till behörig myndighet. En sö-
kande kan inom två veckor från det att ären-
det lämnades över lämna statsrådet en ansö-
kan som kompletteras med det planerade 
programinnehållet.  

Om ett koncessionsärende har lämnats över 
till statsrådet ska statsrådet avgöra ärendet 
inom två månader från överlämnandet. Stats-

rådet kan förlänga tidsfristen på två månader 
med högst åtta månader, om det behövs för 
att säkerställa att ansökningsförfarandet är 
opartiskt, klart och öppet för insyn, för kom-
plettering av ansökan eller av någon annan 
särskild orsak. En förlängning av tidsfristen 
ska meddelas offentligt. 

Statsrådet ska, med beaktande av televi-
sionsverksamheten inom koncessionsområdet 
som en helhet, sträva efter att främja yttran-
defriheten, att säkerställa att programutbudet 
är mångsidigt och att tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten, på ett 
sätt som bäst främjar de syften som före-
skrivs i 1 §. 
 

26 § 

Beviljande av programkoncession för televi-
sionsverksamhet som tjänar allmänintresset 

För att trygga yttrandefrihet, pluralistisk 
kommunikation och ett mångsidigt televi-
sionsutbud anvisas det i en statsrådsförord-
ning som avses i 95 § 1 mom. tillräcklig 
mängd kapacitet för televisionsverksamhet 
som tjänar allmänintresset. 

Kommunikationsverket ska enligt det för-
farande som anges i 23 § och 25 § 1 mom. 
bevilja programkoncession för i 1 mom. av-
sedda kanalknippen som tjänar allmänintres-
set. 

Programkoncession ska beviljas om 
1) sökanden har betalat ansökningsavgift 

enligt 285 §, 
2) sändningarna är fritt mottagbara, 
3) sändningarna kan tas emot i hela landet, 

med undantag för landskapet Åland, 
4) sändningarna dagligen innehåller finsk- 

eller svenskspråkiga program, 
5) sändningarna dagligen innehåller nyhe-

ter och aktualitetsprogram, 
6) i sändningarna ingår sådana ljud- och 

textningstjänster som avses i 211 §, och om 
7) sökanden har lämnat in tillräcklig utred-

ning om hur programdistributionen ska ord-
nas. 

Kommunikationsverket ska vid behov un-
der beredningen av beslutet höra kommuni-
kationsministeriet och samarbeta med det.  

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 3 mom. inte kan anvi-
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sas tillräcklig sändningskapacitet eller om 
beviljandet av programkoncession kan få be-
tydande konsekvenser för den allmänna ut-
vecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Kom-
munikationsverket ska offentliggöra detta 
och samtidigt meddela de sökande att ärendet 
lämnas över. En sökande kan inom två veck-
or från det att ärendet lämnades över lämna 
statsrådet en ansökan som kompletteras med 
det planerade programinnehållet.  

Statsrådet ska bevilja koncession till den 
sökande som bäst uppfyller de förutsättning-
ar som fastställs i 3 mom. och i 25 § 1 och 5 
mom. Statsrådet ska avgöra ärendet inom den 
tidsfrist som anges i 25 § 4 mom. 

Programkoncession för verksamhet som 
tjänar allmänintresset kan beviljas endast ett 
av företagen i en koncern som avses i 1 kap. 
6 § i bokföringslagen.  

Koncessionsmyndigheten ska se till att den 
som innehar programkoncession för verk-
samhet som tjänar allmänintresset får tillgång 
till den mängd sändningskapacitet i det 
markbundna televisionsnätet som behövs för 
denna verksamhet. 
 

27 § 

Villkor för programkoncession 

Programkoncessioner beviljas för viss tid, 
högst 10 år. 

En koncessionshavare som har beviljats 
programkoncession för ett kanalknippe vilket 
anvisats för televisionsverksamhet som tjänar 
allmänintresset ska under hela koncessions-
perioden uppfylla de förutsättningar som fö-
reskrivs i 26 § 3 mom. för att trygga televi-
sionsutbudets mångsidighet.  

Statsrådet kan förena en programkonces-
sion med villkor som gäller 

1) sändningarnas regionala hörbarhet eller 
sebarhet, 

2) sändningstiden per dygn, eller 
3) sändningstekniken och överföringskapa-

citeten. 
Statsrådet kan dessutom förena program-

koncessionerna med sådana villkor för pro-
gramverksamheten som är nödvändiga för att 
trygga ett mångsidigt programutbud och till-

godose behoven hos särskilda grupper bland 
allmänheten. 
 

28 § 

Kortvarig programkoncession 

Kommunikationsverket ska bevilja pro-
gramkommission för kortvarig televisions- 
eller radioverksamhet i ett digitalt markbun-
det masskommunikationsnät utan sådant för-
farande som anges i 23 och 25 §, om det inte 
finns grundad anledning att misstänka att den 
sökande bryter mot denna lag och verksam-
heten 

1) pågår högst tre månader, eller 
2) per vecka pågår högst åtta timmar. 
En verksamhetsutövare som har beviljats 

koncession enligt 1 mom. 1 punkten kan 
dock inte beviljas koncessioner för tremåna-
dersperioder som följer direkt efter varandra. 

Kommunikationsverket kan bevilja kon-
cession för verksamhet som avses i 1 mom. 2 
punkten för högst ett år åt gången. 
 

29 § 

Ändring av programkoncession 

Den myndighet som beviljat en program-
koncession kan under koncessionens giltig-
hetstid ändra koncessionen på ansökan av 
koncessionshavaren eller med dennes sam-
tycke eller också annars, om det är nödvän-
digt på grund av ändringar i den tekniska ut-
vecklingen, i internationella avtalsförpliktel-
ser, i verksamhetsbetingelserna för den kon-
cessionspliktiga verksamheten eller i mark-
nadsförhållandena, eller andra motsvarande 
väsentliga förändringar. 
 

30 § 

Överföring av programkoncession 

En programkoncession får inte överföras 
till någon annan än ett företag som enligt i 1 
kap. 6 § i bokföringslagen hör till samma 
koncern. Kommunikationsverket ska ome-
delbart underrättas om överföringen inom 
koncernen. 
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Om det bestämmande inflytandet enligt 1 
kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande 
faktiska bestämmande inflytande i förhållan-
de till koncessionshavaren förändras, ska 
koncessionsmyndigheten omedelbart under-
rättas om förändringen. Koncessionsmyndig-
heten ska inom två månader efter underrättel-
sen besluta om koncessionen ska återkallas 
på grund av förändringen i det bestämmande 
inflytandet. 

Koncessionsmyndigheten kan låta bli att 
återkalla koncessionen endast om det är up-
penbart att 

1) förutsättningarna enligt 25 och 26 § för 
beviljande av koncession är uppfyllda, och 
att 

2) verksamheten fortgår i enlighet med 
koncessionsvillkoren. 

Koncessionshavaren kan be koncessions-
myndigheten ge ett förhandsbesked om vil-
ken inverkan en förändring i det bestämman-
de inflytandet får på koncessionen. Konces-
sionsmyndigheten ska ge beskedet inom två 
månader från det att ansökan kom in. 

Om det bestämmande inflytandet har änd-
rats genom ett företagsförvärv som enligt 
konkurrenslagen ska anmälas till Konkur-
rens- och konsumentverket eller EG:s kon-
centrationsförordning ska anmälas till kom-
missionen, ska koncessionsmyndighetens be-
slut meddelas inom två månader från den dag 
då avgörandet om företagsförvärvet vann 
laga kraft. 
 

31 § 

Hur en programkoncession förfaller 

En programkoncession som beviljats för te-
levisions- eller radioverksamhet förfaller om 
regelbunden verksamhet i enlighet med kon-
cessionen inte har inletts senast sex månader 
från ingången av koncessionsperioden eller 
om den regelbundna sändningsverksamheten 
har avbrutits för längre tid än 30 dygn. Verk-
samheten anses stämma överens med kon-
cessionen endast om den utövas på alla de 
frekvenser eller områden som koncessionen 
berättigar till. Kommunikationsverket ska 
meddela koncessionshavaren att koncessio-
nen har förfallit. 

Koncessionsmyndigheten kan bevilja dis-
pens från bestämmelserna i 1 mom., om det 
för detta finns något särskilt vägande skäl 
som har samband med verksamhetsbetingel-
serna. Koncessionshavaren ska ansöka om 
dispens hos koncessionsmyndigheten före 
utgången av den tid som föreskrivits som 
förutsättning för att en koncession förfaller. 
 

32 § 

Återkallande av programkoncession 

Den koncessionsmyndighet som beviljat en 
programkoncession kan återkalla koncessio-
nen helt eller delvis, om 

1) koncessionshavaren upprepade gånger 
och allvarligt har brutit mot denna lag eller 
de koncessionsvillkor som avses i 27 eller 
37 §, 

2) koncessionshavaren inte längre med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning 
har tillräckliga ekonomiska resurser för att 
uppfylla sina skyldigheter. 

En förutsättning för återkallande är dessut-
om att koncessionshavaren trots uppmaning 
inte inom en skälig tid om minst en månad, 
rättar sitt förfarande eller återställer sina eko-
nomiska resurser till en tillfredsställande 
nivå. 

Koncessionsmyndigheten får återkalla en 
programkoncession om koncessionshavaren 
överför koncessionen till någon annan än ett 
företag som hör till samma koncern, så som 
föreskrivs i 30 § 1 och 2 mom. 

Koncessionsmyndigheten får återkalla en 
koncession helt eller delvis om det är nöd-
vändigt på grund av ändringar i frekvenspla-
nen för de frekvenser som anvisats för kon-
cessionspliktig verksamhet.  

Om koncessionshavaren försätts i konkurs 
upphör koncessionen omedelbart att gälla. 
 

33 § 

Avstående från programkoncession 

Koncessionshavaren kan avstå från konces-
sionen genom att meddela koncessionsmyn-
digheten detta innan koncessionsperioden går 
ut. 
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5 kap. 

Programkoncession för analog radioverk-
samhet 

34 § 

Analog radioverksamhet som kräver pro-
gramkoncession 

För radioverksamhet i ett analogt mark-
bundet masskommunikationsnät krävs pro-
gramkoncession. Programkoncessionen ska 
sökas hos Kommunikationsverket. 

Analog radioverksamhet som pågår i högst 
tre månader får utövas utan programkonces-
sion. Dessutom får radioverksamhet som ut-
övas i liten skala på ett begränsat område ut-
övas utan programkoncession. 

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyt-
tig analog radioverksamhet som avses i 7 § i 
lagen om Rundradion Ab (1380/1993) utan 
programkoncession. 
 

35 § 

Förfarandet vid ansökan om programkonces-
sion för analog radioverksamhet 

Kommunikationsverket ska offentliggöra 
att programkoncessioner för analog radio-
verksamhet kan sökas, när det i de föreskrif-
ter som Kommunikationsverket meddelar 
med stöd av 96 § har anvisats lediga frekven-
ser för radioverksamhet som kräver pro-
gramkoncession. Kommunikationsverket ska 
samtidigt meddela inom vilken tid den som 
ansöker om koncession ska lämna in sin an-
sökan till verket. 

Ansökan ska innehålla 
1) sökandens namn, kontaktinformation 

och hemort, 
2) en redogörelse för den planerade verk-

samhetens varaktighet, 
3) en redogörelse för sökandens solvens 

och förmåga att utöva regelbunden radio-
verksamhet, 

4) uppgift om den frekvens eller frekvens-
helhet som ansökan gäller, och 

5) uppgift om det planerade hörbarhetsom-
rådet. 
 

36 § 

Beviljande av programkoncession för analog 
radioverksamhet 

Kommunikationsverket beviljar sökande 
programkoncession enligt 34 § om 

1) sökanden har betalat ansökningsavgift 
enligt 285 §, 

2) sökanden är solvent och har uppenbar 
förmåga att utöva sådan regelbunden verk-
samhet som programkoncessionen avser, och  

3) det inte finns grundad anledning att 
misstänka att sökanden bryter mot denna lag. 

Kommunikationsverket ska vid behov un-
der beredningen av beslutet höra kommuni-
kationsministeriet och samarbeta med det. 

Om alla sökande som uppfyller de förut-
sättningar som anges i 1 mom. inte kan anvi-
sas tillräckligt många frekvenser, eller om 
beviljandet av en programkoncession kan få 
betydande konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden, 
ska koncession beviljas av statsrådet. Kom-
munikationsverket ska offentliggöra detta 
och samtidigt meddela de sökande att ärendet 
lämnas över till behörig myndighet. En sö-
kande kan inom två veckor från det att ären-
det lämnades över lämna statsrådet en ansö-
kan som kompletteras med det planerade 
programinnehållet. 

Statsrådet ska avgöra ärendet inom den 
tidsfrist som anges i 25 § 4 mom. 

Statsrådet ska, med beaktande av radio-
verksamheten inom koncessionsområdet som 
en helhet, sträva efter att främja yttrandefri-
heten, att säkerställa att programutbudet är 
mångsidigt och att tillgodose behoven hos 
särskilda grupper bland allmänheten, på ett 
sätt som bäst främjar de syften som före-
skrivs i 1 §. 
 

37 § 

Villkor för programkoncession för analog 
radioverksamhet 

Koncessionsmyndigheten beviljar pro-
gramkoncessioner för viss tid, högst tio år. 

I programkoncessionen anges den fre-
kvenshelhet inom vilken koncessionshavaren 
får utöva koncessionspliktig verksamhet. 
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Statsrådet kan förena programkoncessionen 
med villkor som gäller sändningarnas regio-
nala hörbarhet och sändningstiden per dygn. 

Statsrådet kan dessutom förena program-
koncessionen med sådana villkor för pro-
gramverksamheten som är nödvändiga för att 
trygga ett mångsidigt programutbud och till-
godose behoven hos särskilda grupper bland 
allmänheten. 

På analog radioverksamhet tillämpas dess-
utom bestämmelserna i 29 § om ändring av 
och bestämmelserna i 30 § om överföring av 
programkoncession, bestämmelserna i 31 § 
om hur en programkoncession förfaller samt 
bestämmelserna i 32 § om återkallande av 
och bestämmelserna i 33 § om avstående från 
en programkoncession. 
 

38 § 

Rundradion Ab:s rätt till frekvenser i det 
analoga radionätet 

Koncessionsmyndigheten är skyldig att se 
till att Rundradion Ab får tillgång till den 
mängd frekvenser i radionätet som bolaget 
behöver för sin allmännyttiga verksamhet 
och som föreskrivs för bolaget i en statsråds-
förordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 
mom., och att bolaget kan använda dem på 
ett ändamålsenligt sätt. 
 

6 kap. 

Radiotillstånd 

39 § 

Radiotillstånd 

För innehav och användning av radiosända-
re krävs radiotillstånd som beviljas av Kom-
munikationsverket, om inte något annat före-
skrivs i denna paragraf. 

Radiotillstånd för radiofrekvenser som har 
anvisats för att användas av elektroniska 
kommunikationstjänster ska beviljas inom 
sex veckor från det att Kommunikationsver-
ket fått in alla dokument som behövs för att 
avgöra ärendet. När Kommunikationsverket 
beviljar ett radiotillstånd med stöd av 40 § 
kan det förlänga tidsfristen på sex veckor 

med högst åtta månader, om det behövs för 
att säkerställa att ansökningsförfarandet är 
opartiskt, skäligt, klart och öppet för insyn, 
för komplettering av ansökningarna eller av 
andra särskilda skäl. En förlängning av tids-
fristen ska meddelas offentligt.  

Radiotillstånd för innehav och användning 
av en radiosändare behövs inte, om radiosän-
daren fungerar endast på en samfrekvens som 
Kommunikationsverket har fastställt för den 
och om dess överensstämmelse har säker-
ställts på det sätt som föreskrivs i denna lag. 
Kommunikationsverket får meddela sådana 
föreskrifter om begränsning av användningen 
av radiosändaren som behövs för att frekven-
serna ska användas effektivt och ändamåls-
enligt samt för att förebygga eller avhjälpa 
störningar. 

Kommunikationsverket kan bestämma att 
det om innehavet och användningen av en 
radiosändare som avses i 3 mom., innan den 
tas i bruk, ska göras en skriftlig registrerings-
anmälan som är i kraft högst fem år åt gång-
en. 

Radiotillstånd för innehav av en radiosän-
dare behövs inte om radiosändaren i tekniskt 
hänseende permanent har försatts i sådant 
skick att den inte kan användas för radio-
kommunikation eller om det i övrigt är klart 
att innehavet inte syftar till att utrustningen 
ska användas för radiokommunikation. 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om hur ett tillstånd, annat berättigande el-
ler märke som anger rätt att använda radio-
sändare, vilka utfärdats av en behörig myn-
dighet i ett annat land, ska godkännas som ett 
tillstånd enligt 1 mom. 

Försvarsmakten och gränsbevakningsvä-
sendet behöver inte radiotillstånd för innehav 
och användning av radiosändare som är av-
sedda enbart för militärt försvar. 

En polisman från en främmande stat behö-
ver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av radiosändare vid förföljande en-
ligt artikel 41 eller övervakning över gränsen 
enligt artikel 40 i konventionen om tillämp-
ning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, För-
bundsrepubliken Tyskland och Franska repu-
bliken om gradvis avskaffande av kontroller 
vid de gemensamma gränserna (FördrS 
23/2001). 
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En företrädare för en främmande stat behö-
ver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av en radiosändare vid stats- eller 
arbetsbesök, om Kommunikationsverket in-
formerats om innehavet och användningen av 
radiosändaren och om Kommunikationsver-
ket har fått de uppgifter som verket begärt 
om radiosändarens konstruktion. 

Sådan främmande stats personal som avses 
i Tammerforskonventionen om tillhandahål-
lande av telekommunikationsresurser för 
lindrande av katastrofverkningar och för 
hjälpinsatser (FördrS 15/2005) behöver inte 
radiotillstånd för innehav och användning av 
radiosändare vid sådana räddningsåtgärder 
och sådan lindring av katastrofer som avses i 
konventionen, om Kommunikationsverket in-
formerats om innehavet och användningen av 
radiosändaren och om Kommunikationsver-
ket har fått de uppgifter som verket begärt 
om radiosändarens konstruktion och planera-
de användning. 
 

40 § 

Beviljande av radiotillstånd 

Radiotillstånd beviljas av Kommunika-
tionsverket. I ansökan ska de uppgifter läm-
nas som Kommunikationsverket begär och 
som behövs för handläggningen av ansökan. 

Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd 
kan påverka den allmänna utvecklingen av 
kommunikationsmarknaden, ska Kommuni-
kationsverket höra och samarbeta med kom-
munikationsministeriet när det bereder till-
ståndsbeslutet. Om radiotillståndet kan få av-
sevärda följder för den allmänna utveckling-
en av kommunikationsmarknaden ska radio-
tillståndet beviljas av statsrådet. 

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt 
gången. Radiotillstånd för radiosändare som 
används för koncessionspliktig televerksam-
het enligt 6 § eller för utövande av digital te-
levisions- och radioverksamhet enligt 22 § 
eller analog radioverksamhet enligt 34 § be-
viljas dock för högst 20 år åt gången. 

En aktör som fått koncession i ett auktions-
förfarande enligt 11 § eller som fått en sådan 
koncession genom överföring beviljar Kom-
munikationsverket på ansökan radiotillstånd 
efter att koncessionshavaren har betalat den 

första posten av den koncessionsavgift som 
avses i 287 §. 

En verksamhetsutövare som har beviljats 
radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verk-
samhet som pågår i högst tre månader kan för 
ett delvis överlappande täckningsområde be-
viljas ett nytt radiotillstånd tidigast två må-
nader från det att det föregående tillståndet 
upphörde att gälla. 

För sådan i 34 § 2 mom. avsedd radioverk-
samhet i liten skala som utövas på ett begrän-
sat område beviljas radiotillstånd för högst 
ett år åt gången. 
 

41 § 

Förutsättningar för beviljande av radiotill-
stånd och frekvensreservering 

Om inte något annat följer av 2–4 mom. 
ska radiotillstånd eller frekvensreservering 
som uppfyller villkoren enligt 44 § beviljas, 
om 

1) De söks för ett frekvensområde som i 
den statsrådsförordning som utfärdats med 
stöd av 95 § 1mom. eller i en föreskrift som 
Kommunikationsverket meddelat med stöd 
av 96 § 1 mom. har anvisats för sådan an-
vändning som avses i ansökan, 

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt 
ändamålsenliga radiofrekvenser som kan an-
visas sökanden för användning eller reserve-
ring, 

3) radiosändarens överensstämmelse med 
uppställda krav har säkerställts, och  

4) Kommunikationsverket inte har grundad 
anledning att misstänka att sökanden bryter 
mot bestämmelser, föreskrifter eller med ra-
diotillståndet förenade villkor som gäller ra-
diokommunikation. 

Om sökanden inte har betalat förfallna av-
gifter för tidigare radiotillstånd eller fre-
kvensreserveringar som gäller samma appa-
ratkategori som det nya tillståndet eller re-
serveringen söks för, och avgifternas storlek 
inte är ringa, kan tillstånd eller reservering 
vägras. 

Om sökanden har för avsikt att utöva kon-
cessionspliktig televerksamhet enligt 6 §, el-
ler koncessionspliktig televisionsverksamhet 
enligt 22 § eller radioverksamhet enligt 34 §, 
kan radiotillstånd eller frekvensreservering 
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inte beviljas om sökanden inte har behövlig 
nät- eller programkoncession. 

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreser-
vering på grund av det knappa antalet radio-
frekvenser bara kan beviljas en del av sökan-
dena, ska tillstånd eller reservering beviljas 
sökande vilkas verksamhet bäst främjar la-
gens syften enligt 1 §. 

Sökande och innehavare av radiotillstånd 
eller vid behov även andra teleföretag är 
skyldiga att på Kommunikationsverkets be-
gäran lämna verket de uppgifter som behövs 
för att fatta tillståndsbeslut enligt 4 mom. 
 

42 § 

Tillståndsvillkor 

Kommunikationsverket kan förena radio-
tillstånd med villkor som behövs för en ef-
fektiv och ändamålsenlig användning av fre-
kvenserna och för kommunikationsmarkna-
dens effektivitet samt för förebyggande och 
avhjälpande av störningar i radiokommunika-
tionen. Dessutom kan Kommunikationsver-
ket i tillståndsvillkoren bestämma att radio-
tillståndet ska förvaras i radiosändarens ome-
delbara närhet.  

I tillståndsvillkoren för radiosändare som 
medför stora risker för störningar kan det be-
stämmas att sändaren inte får tas i bruk för-
rän Kommunikationsverket utifrån en 
granskning har godkänt ibruktagandet. Före-
skrifter om vilka typer av radiosändare som 
anses medföra stora risker för störningar 
samt närmare föreskrifter om granskningsför-
farandet och om inställning av sändarna och 
andra liknande förutsättningar för godkän-
nande av ibruktagandet meddelas av Kom-
munikationsverket. 
 

43 § 

Skyldighet att höra parter 

Företrädare för teleföretag och användare 
av kommunikationstjänster ska ges tillfälle 
att framföra sin uppfattning om beviljande av 
ett radiotillstånd för allmän televerksamhet, 
om föreskrifter som Kommunikationsverket 
meddelar med stöd av i 39 § 3 mom., om 
statsrådsförordningar som utfärdas med stöd 

av enligt 95 § 1 mom. och om föreskrifter 
som Kommunikationsverket meddelar med 
stöd av 96 § 1 mom., innan bestämmelserna 
utfärdas, eller besluten eller föreskrifterna 
meddelas. Företrädare för teleföretag och an-
vändare av kommunikationstjänster ska ges 
tillfälle att inom en månad framföra sin upp-
fattning om ändring av bestämmelser, beslut 
eller föreskrifter. I exceptionella situationer 
får avvikelse göras från tidsfristen på en må-
nad. Om de föreslagna ändringarna är obe-
tydliga och de har överenskommits med in-
nehavaren av radiotillståndet behöver före-
trädarna inte höras. 
 

44 § 

Reservering av radiofrekvenser 

Innan radiotillstånd ansöks är det möjligt 
att ansöka om  reservering för de radiofre-
kvenser som behövs för användningen av en 
radiosändare, om detta är motiverat för pla-
neringen eller genomförandet av ett radiosy-
stem eller om anskaffningen av en radiosän-
dare förutsätter förhandsuppgifter om lediga 
radiofrekvenser. 

Frekvensreserveringar beviljas för högst ett 
år åt gången. En frekvensreservering förfaller 
när det beviljas radiotillstånd enligt 39 § för 
användning av den radiosändare som avses i 
reserveringen. 
 

45 § 

Beviljande av frekvensreservering 

Frekvensreservering beviljas av Kommu-
nikationsverket. I ansökan ska de uppgifter 
lämnas som Kommunikationsverket begär 
och som behövs för handläggningen av ansö-
kan.  

Kommunikationsverket beviljar utan ansö-
kan frekvensreservering till innehavare av 
nätkoncession som avses i 6 § och till inne-
havare av programkoncession som avses i 
34 §, räknat från det att koncessionen träder i 
kraft. 

Om giltighetstiden för ett radiotillstånd 
som avser verksamhet enligt en nätkonces-
sion som avses i 6 § eller enligt en program-
koncession som avses i 34 § upphör medan 
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koncessionen fortfarande är i kraft, träder 
frekvensreserveringen på nytt i kraft utan an-
sökan. 
 

46 § 

Förnyande av radiotillstånd utan ansökan 

Kommunikationsverket kan utan ansökan 
av tillståndshavaren förnya ett av verket be-
viljat radiotillstånd för högst tio år åt gången, 
om tillståndshavaren har gett sitt skriftliga 
samtycke till förnyandet. 

Kommunikationsverket kan låta bli att för-
nya ett radiotillstånd om förutsättningarna 
enligt 41 § för beviljande av radiotillstånd 
inte är uppfyllda eller om förutsättningarna 
enligt 49 § för återkallande av radiotillstånd 
är uppfyllda. 
 

47 § 

Ändring av radiotillstånd 

Kommunikationsverket kan under radiotill-
ståndets giltighetstid ändra tillståndsvillkoren 
utan tillståndshavarens samtycke, om det är 
nödvändigt på grund av att den användnings-
plan som fastställts för radiofrekvensen änd-
rats eller på grund av frekvensföreskrifter el-
ler internationella avtalsförpliktelser eller om 
det är motiverat för att förebygga eller av-
hjälpa störningar av radiokommunikationen 
eller för användningen av radiofrekvensom-
rådet enligt dess primära användningsända-
mål. 

När det är fråga om en koncessionshavare 
som har beviljats nätkoncession enligt 6 § 1 
mom. kan tillståndsvillkoren ändras också 
om det är nödvändigt för att användningen av 
radiofrekvenserna behöver omorganiseras på 
grund av en förändring i de ekonomiska eller 
tekniska verksamhetsbetingelserna för ett te-
leföretag som är verksamt på marknaden el-
ler på grund av att ett nytt teleföretag kom-
mer in på marknaden eller det sker andra 
motsvarande förändringar i marknadsförhål-
landena. 

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras 
på ansökan av tillståndshavaren. Om inneha-
varen av ett radiotillstånd för tillhandahål-
lande av elektroniska kommunikationstjäns-

ter ansöker om ändring av tillståndsvillkoren, 
ska Kommunikationsverket innan det avgör 
ärendet underrätta tillståndshavaren om hur 
översynen kan inverka på tillståndet och 
samtidigt ge denne en rimlig tid för att åter-
kalla ansökan. 

Om det inte uttryckligen i koncessionen har 
fastställts vilken teknik som ska användas vid 
tillhandahållande av elektroniska kommuni-
kationstjänster, ska koncessionshavare innan 
verksamheten inleds informera Kommunika-
tionsverket om vilken teknik som används. 
En koncessionshavare som ändrar tekniken 
ska före ändringen informera Kommunika-
tionsverket om saken. 
 

48 § 

Överföring och uthyrning av radiotillstånd 

Ett radiotillstånd får överföras om det inte 
förutsätter nät- eller programkoncession. Ett 
radiotillstånd kan emellertid innehålla förbud 
mot överföring av tillståndet, om använd-
ningen av radiosändaren förutsätter ett behö-
righetsbevis som avses i 265 § eller om över-
föring av radiotillståndet kan få betydande 
konsekvenser för den allmänna utvecklingen 
av kommunikationsmarknaden.  

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
underrättas om överföringen. Kommunika-
tionsverket kan inom en månad från att ha 
fått underrättelsen i fråga avvisa överföring-
en av radiotillståndet, om det är uppenbart att 
de förutsättningar för beviljande av radiotill-
stånd som avses i 41 § inte är uppfyllda. 

Som överföring av ett radiotillstånd betrak-
tas inte att det överlåts till en aktör till vilken 
tillståndshavaren hyr ut eller annars ger sin 
radiosändare för temporär användning. Tills-
tåndshavaren svarar också då för att radio-
sändaren används i enlighet med tillstånds-
villkoren. 

Om tillståndshavaren på det sätt som avses 
i aktiebolagslagen (624/2006) fusioneras med 
ett annat aktiebolag övergår radiotillståndet 
till det mottagande bolaget. Om tillståndsha-
varens hela affärsverksamhet som radiotill-
ståndet hänför sig till överlåts, övergår radio-
tillståndet till mottagaren av överlåtelsen. 
Om tillståndshavaren försätts i konkurs och 
konkursboets förvaltning utan dröjsmål med-
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delar Kommunikationsverket att konkursboet 
fortsätter med tillståndshavarens närings-
verksamhet, övergår radiotillståndet till kon-
kursboet. 
 
 

49 § 

Återkallande av radiotillstånd och frekvens-
reservering 

Kommunikationsverket kan helt eller del-
vis återkalla radiotillstånd eller radiofre-
kvensreserveringar, om 

1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 
331 eller 332 § på ett för störningsfri radio-
kommunikation väsentligt sätt gör sig skyl-
dig till allvarliga eller upprepade överträdel-
ser av denna lag eller av bestämmelser som 
utfärdats eller föreskrifter eller tillståndsvill-
kor som meddelats med stöd av den, eller gör 
sig skyldig till ett väsentligt brott mot den be-
talningsskyldighet som gäller radiotillståndet 
eller radiofrekvensreserveringen, 

2) tillståndshavaren uppsåtligen eller av 
oaktsamhet med radiosändaren sänder ett så-
dant falskt alarm som avses i 34 kap. 10 § i 
strafflagen (39/1889) eller på något annat sätt 
stör eller försvårar radiokommunikation i sä-
kerhetssyfte, 

3) tillståndshavaren inte använder de radio-
frekvenser som anvisats i tillståndet eller inte 
börjar använda dem inom den rimliga tids-
frist som Kommunikationsverket uppställt, 

4) en radiosändare på grund av sina teknis-
ka egenskaper använder radiofrekvenser på 
ett oändamålsenligt sätt, 

5) förutsättningarna enligt 96 § 6 mom. för 
användning för sekundära ändamål inte är 
uppfyllda,  

6) en programkoncession som beviljats för 
televisions- och radioverksamhet upphör att 
gälla,  

7) en nätkoncession enligt 6 § upphör att 
gälla, eller 

8) återkallande förutsätts i internationella 
överenskommelser som är bindande för Fin-
land. 

Sådana beslut om tidsfrister som avses i 1 
mom. 3 punkten får inte överklagas genom 
separata besvär. 
 

50 § 

Beslut om störningsskydd 

Kommunikationsverket kan på ansökan av 
den som använder radiofrekvenser besluta 
om åtgärder för att skydda en fast radiomot-
tagningsstation mot störningar, om beslutet 
kan fattas utan att andra som använder radio-
frekvenserna orsakas oskälig ekonomisk eller 
annan skada i förhållande till den nytta som 
uppnås genom skyddet. 

I beslutet, som gäller högst tio år åt gången, 
kan det uppställas villkor som gäller den 
skyddade stationens konstruktion, läge och 
användning. Beslutet kan återkallas eller be-
slutsvillkoren ändras, om de omständigheter 
som rådde när beslutet fattades väsentligt har 
förändrats. 
 

AVDELNING III 

SKYLDIGHETER OCH SAMHÄLLS-
OMFATTANDE TJÄNSTER 

7 kap. 

Grunderna för skyldigheter 

51 § 

Marknadsdefinition 

Kommunikationsverket ska regelbundet 
definiera de relevanta kommunikationsmark-
nader som ska omfattas av marknadsanaly-
serna enligt 52 §. 
 

52 § 

Marknadsanalys och beslut om betydande 
marknadsinflytande 

Kommunikationsverket ska i syfte att klar-
lägga konkurrensläget regelbundet göra en 
marknadsanalys av grossist- och detaljist-
marknader som definierats som relevanta. 
Marknadsanalysen ska göras senast inom två 
år efter det att kommissionen utfärdat en 
marknadsrekommendation, om det är fråga 
om marknader som inte definierats tidigare, 
och med högst tre års mellanrum när det är 
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fråga om marknader som definierats tidigare. 
Tidsfristen på tre år kan förlängas med högst 
tre år, om Kommunikationsverket begär det 
av kommissionen och kommissionen inte 
förbjuder detta inom en månad från det att 
begäran lämnades. 

När det är fråga om gränsöverskridande 
marknader ska Kommunikationsverket utar-
beta marknadsanalysen i samarbete med re-
gleringsmyndigheten i den berörda medlems-
staten inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, nedan EES-stat. 

Kommunikationsverket ska genom sitt be-
slut bestämma att ett teleföretag är ett företag 
med betydande marknadsinflytande, om före-
taget utifrån en marknadsanalys konstateras 
ensamt eller tillsammans med andra ha ett 
sådant ekonomiskt inflytande på en viss 
marknad att det i betydande utsträckning kan 
verka oberoende av konkurrenter, konsumen-
ter eller andra användare. Ett företag som har 
betydande inflytande på en viss marknad kan 
anses ha samma ställning även på en närlig-
gande marknad, om företaget kan utvidga sitt 
marknadsinflytande från den först nämnda 
marknaden till den närliggande marknaden 
och på så sätt stärka sitt inflytande även på 
denna marknad. 

Kommunikationsverket ska ändra ett beslut 
om betydande marknadsinflytande, om det 
utifrån en marknadsanalys konstateras ha 
skett betydande förändringar i konkurrenslä-
get på marknaden. Genom beslutet kan 
Kommunikationsverket upphäva ett teleföre-
tags ställning som ett företag med betydande 
inflytande på en viss marknad, om det utifrån 
en marknadsanalys konstateras att teleföreta-
get inte längre har ett sådant betydande 
marknadsinflytande som avses i 3 mom. 
 

53 § 

Skyldigheter för företag med betydande infly-
tande på grossistmarknaden 

Kommunikationsverket ska genom sitt be-
slut ålägga företag med betydande marknads-
inflytande de skyldigheter som avses i 56, 61 
och 65 § och i 10 kap., om de behövs för att 
undanröja konkurrenshinder eller främja 
konkurrensen på den relevanta marknaden i 
fråga. 

De skyldigheter som avses i 1 mom. ska stå 
i rätt proportion till det mål som eftersträvas 
och när de åläggs ska i synnerhet följande 
beaktas: 

1) nyttjanderättens tekniska och ekonomis-
ka ändamålsenlighet med hänsyn till mark-
nadens utvecklingsgrad och nyttjanderättens 
art, 

2) nyttjanderättens genomförbarhet med 
hänsyn till den tillgängliga kapaciteten, 

3) krav som hänför sig till dataskydd och 
informationssäkerhet, 

4) investeringar som gjorts och risker som 
tagits av företag med betydande marknadsin-
flytande, 

5) behovet att trygga konkurrensen på sikt, 
6) relevanta immateriella rättigheter, 
7) tillhandahållande av europeiska tjänster. 
I sitt beslut om betydande marknadsinfly-

tande ska Kommunikationsverket bedöma 
vilken inverkan de skyldigheter som åläggs 
företag har på marknaden. 

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 1 mom. om det sker betydande 
ändringar i de omständigheter som avses i 1 
eller 2 mom. eller i konkurrensläget på 
marknaden. 
 

54 § 

Skyldigheter för företag med betydande infly-
tande på detaljistmarknaden 

Kommunikationsverket ska vid behov 
ålägga företag med betydande inflytande på 
detaljistmarknaden sådana tilläggsskyldighe-
ter som avses i 2 mom. och är nödvändiga för 
att trygga en effektiv konkurrens, om Kom-
munikationsverket utifrån en marknadsanalys 
av detaljistmarknaden konstaterar att det inte 
förekommer någon konkurrens på den defi-
nierade detaljistmarknaden och att de skyl-
digheter som ålagts ett företag med betydan-
de marknadsinflytande som är verksamt på 
grossistmarknaden inte tillräckligt främjar 
konkurrensen på detaljistmarknaden. 

Kommunikationsverket kan i det syfte som 
avses i 1 mom. bestämma att ett företag med 
betydande marknadsinflytande som är verk-
samt på detaljistmarknaden inte får 

1) ta ut oskäliga priser, 
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2) hindra tillträde till marknaden eller be-
gränsa konkurrensen genom en omotiverat 
låg prissättning, 

3) gynna vissa användare på ett osakligt 
sätt, 

4) binda en viss produkt eller tjänst till 
andra produkter eller tjänster. 

En tilläggsskyldighet ska stå i rätt propor-
tion till det mål som eftersträvas genom den. 

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 1 mom., om det sker betydande 
förändringar i konkurrensläget på markna-
den. 
 

55 § 

Skyldigheter som åläggs på andra grunder 
än på grund av betydande marknadsinflytan-

de 

Kommunikationsverket kan genom sitt be-
slut, under de förutsättningar som föreskrivs 
nedan i denna lag, också på någon annan 
grund än betydande marknadsinflytande 
ålägga teleföretag och företag som avses i 
57 § 2 mom. skyldigheter som gäller överlå-
telse av nyttjanderätt enligt 57 § eller sam-
mankoppling enligt 62 § samt därtill förena-
de skyldigheter enligt 67–69, 72 och 74 §. 

Skyldigheterna ska vara opartiska, öppna 
för insyn, proportionella och icke-
diskriminerande.  

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 1 mom. om det sker betydande 
förändringar i de omständigheter som utgör 
förutsättningar för skyldigheten i fråga. 
 

8 kap. 

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjande-
rätt 

56 § 

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt 
på grund av betydande marknadsinflytande 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga företag med betydande 
marknadsinflytande skyldighet att överlåta 
rimlig nyttjanderätt till kommunikationsnät, 
eller till tillhörande tjänster eller tillhörande 

faciliteter som har samband med kommuni-
kationsnät eller kommunikationstjänster. Så-
dan nyttjanderätt kan innebära skyldighet att 

1) överlåta nyttjanderätt till ett kommuni-
kationsnät eller till delar av nätet, 

2) överlåta nyttjanderätt till ett kommuni-
kationsnäts kapacitet, 

3) tillhandahålla samlokalisering och andra 
sätt att gemensamt utnyttja tillhörande facili-
teter, inklusive överlåtelse av nyttjanderätt 
till kabelkanaler, utrustningsutrymmen och 
radiomaster, 

4) överlåta nyttjanderätt till sådana tillhö-
rande tjänster som gör det möjligt att tillhan-
dahålla kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster eller som stödjer tjänster via 
nätet eller tjänsten i fråga,  

5) erbjuda faciliteter för roaming på mobil-
nät och andra tjänster som krävs för att sä-
kerställa samverkan mellan tjänster ända 
fram till slutanvändarna, 

6) möjliggöra utnyttjande av telefonitjäns-
ter som tillhandahålls av ett annat teleföretag, 
både med en kod för val av leverantör av te-
lefonitjänster för enstaka samtal och med ut-
nyttjande av sådant förval som vid behov kan 
förbigås genom att slå en kod för val av leve-
rantör av telefonitjänster, 

7) överlåta annan sådan nyttjanderätt som 
avses i 1 mom. och kan jämställas med ovan 
nämnda nyttjanderätter samt kan anses vara 
rimlig. 

Kommunikationsverket får förena de skyl-
digheter att överlåta nyttjanderätt som avses i 
1 mom. med villkor som gäller tidsfrister.  

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. före-
ligger dock inte, om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att dataskyddet eller den natio-
nella säkerheten äventyras eller om det är 
tekniskt oändamålsenligt eller annars oskäligt 
för företaget. 
 

57 § 

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt 
på grund av annat än betydande marknadsin-

flytande 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 55 § på basis av någon annan om-
ständighet än betydande marknadsinflytande 
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ålägga ett teleföretag skyldighet att överlåta 
en nyttjanderätt  

1) som avser ett accessnät eller ett delac-
cessnät, förmedlingskapacitet eller överfö-
ringskapacitet i ett accessnät för delat tillträ-
de samt ett mindre utrustningsutrymme till 
ett annat teleföretag, om teleföretaget admi-
nistrerar användarnas förbindelser till kom-
munikationsnätet och det är nödvändigt att 
införa skyldigheten för att användarnas in-
tressen ska kunna säkerställas, 

2) till en elektronisk programguide för digi-
tal television eller radio, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att uppgifter om digita-
la televisions- och radiosändningar som om-
fattas av distributionsskyldighet enligt 227 § 
görs tillgängliga för allmänheten i en elek-
tronisk programguide, 

3) till programmeringsgränssnittet i ett te-
levisions- eller radiosystem, om det är nöd-
vändigt för att säkerställa att digitala televi-
sions- och radiosändningar som omfattas av 
distributionsskyldighet enligt 227 § kan fo-
gas till det programmeringsgränssnitt som 
används, 

4) till kabelkanaler och antennplatser för 
radiomaster samt till utrustningsutrymmen i 
samband med det, om det av orsaker som hör 
ihop med miljöskydd, naturvård eller mark-
användningsplanering eller av någon annan 
jämförbar orsak inte är ändamålsenligt att 
bygga en parallell kabelkanal eller radiomast. 

Kommunikationsverket kan ålägga även 
andra företag än ett teleföretag skyldighet att 
hyra ut antennplatser och utrustningsutrym-
men som avses i 1 mom. 4 punkten på de 
grunder som avses i den nämnda punkten, 
om företaget hyr ut antennplatserna och ut-
rustningsutrymmena till något teleföretag. 

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. före-
ligger dock inte om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att den nationella säkerheten el-
ler dataskyddet äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt 
för företaget. 
 

58 § 

Samlokalisering och gemensamt utnyttjande 

Kommunikationsverket kan ålägga ett nät-
företag att tillåta andra teleföretag att gemen-

samt utnyttja eller samlokalisera egendom, 
om nätföretaget  

1) på det sätt som avses i 233 § har placerat 
telekablar eller radiomaster, tillhörande ut-
rustning, kablar, smärre konstruktioner eller 
stolpar på ett område som ägs eller innehas 
av någon annan,  

2) på det sätt som avses i 233 § har placerat 
en basstation för mobiltelefoni, en därtill an-
sluten anordning eller kabel i en byggnad 
som ägs eller innehas av någon annan, eller 

3) på det sätt som avses i 236 § har försett 
byggnader eller konstruktioner med behövlig 
utrustning. 

Kommunikationsverket kan ålägga en 
skyldighet enligt 1 mom. om byggandet eller 
placeringen inte annars kan ordnas på ett till-
fredsställande sätt och till rimlig kostnad. En 
förutsättning är dessutom att skyldigheten 
inte oskäligt hindrar eller begränsar nätföre-
tagets egen användning. 

Om parterna inte kommer överens om 
kostnaderna för det gemensamma utnyttjan-
det eller samlokaliseringen kan Kommunika-
tionsverket bestämma hur kostnaderna ska 
fördelas. 
 
 

59 § 

Eget bruk eller eget rimligt framtida behov 

Trots att en skyldighet införts med stöd av 
56 och 57 § föreligger skyldigheten inte, om 
föremålet för nyttjanderätten är i teleföreta-
gets eller ett i 57 § 2 mom. avsett företags 
eget bruk eller behövs för dettas eget rimliga 
framtida behov. 
 
 

9 kap. 

Samtrafik 

60 § 

Förhandlingsskyldighet 

Med samtrafik avses fysisk och logisk 
sammankoppling av olika kommunikations-
nät för att säkerställa att användarna får till-
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gång till ett annat teleföretags kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster. 

Ett nätföretag är skyldigt att med andra nät-
företag föra uppriktiga förhandlingar om 
samtrafik. 
 
 

61 § 

Samtrafikskyldighet på grund av betydande 
marknadsinflytande 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande att sammankoppla 
ett kommunikationsnät med ett annat telefö-
retags kommunikationsnät (samtrafikskyldig-
het). Företaget ska då förhandla om samtrafi-
ken med det andra nätföretaget på villkor 
som inte står i strid med de skyldigheter som 
ålagts företaget genom beslutet i fråga. 

Utöver den samtrafikskyldighet som avses 
i 1 mom. kan Kommunikationsverket ålägga 
teleföretag skyldighet att i nödvändig om-
fattning göra tjänster interoperabla med 
andra teleföretags tjänster. 

Teleföretag som Kommunikationsverket 
har ålagt att bedriva samtrafik ska iaktta 63 
och 64 §, om en överenskommelse om sam-
trafikskyldighetens innehåll inte annars kan 
nås. 
 
 

62 § 

Samtrafikskyldighet på andra grunder 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 55 §  

1) ålägga teleföretag samtrafikskyldighet 
enligt 61 § om teleföretaget administrerar 
användarnas förbindelser till ett kommunika-
tionsnät och det är nödvändigt att införa 
skyldigheten för att det ska kunna säkerstäl-
las att en sammankoppling av kommunika-
tionsnäten är möjlig, och 

2) utöver samtrafikskyldighet som avses i 1 
punkten ålägga teleföretag skyldighet att i 
nödvändig utsträckning tillhandahålla tjäns-
ter som är interoperabla med andra teleföre-
tags tjänster. 
 

 
63 § 

Utförande av samtrafik  

Sammankoppling av nät ska ske vid den 
punkt som det nätföretag som anhåller om 
sammankoppling anvisar, om detta inte är 
tekniskt oändamålsenligt eller oskäligt för 
det teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik.  

Sammankopplingen ska utföras så snabbt 
som det tekniskt sett är möjligt.  

Den ersättning som hos ett teleföretag som 
är skyldigt att bedriva samtrafik tas ut för an-
vändningen av ett telefonnät som ägs av det 
nätföretag som anhåller om sammankoppling 
får inte vara oskälig. 
 

64 § 

Samtrafik mellan internationella telefonnät 

Talkommunikation till utlandet ska styras 
till en internationell teletjänst via en fjärrtele-
fonitjänst som väljs av det teleföretag som 
tillhandahåller den internationella telefoni-
tjänsten. 

Från varje allmän internationell telefoni-
tjänst ska ordnas tillträde till samtliga lokal-
telefonitjänster. 
 

65 § 

Ersättning för användning av telefonnät  

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik ska separat prissätta sådana ersätt-
ningar för användning av telefonnätet som 
hos ett annat teleföretag tas ut för använd-
ning av nätet till att upprätta en talförbindel-
se, när förbindelsen upprättas från teleföreta-
gets nät till det andra teleföretagets nät (sam-
talsoriginering) och förbindelsen upprättas 

1) till ett avgiftsfritt nummer, eller 
2) till ett servicenummer eller till ett riks-

omfattande abonnentnummer. 
Kommunikationsverket kan genom ett be-

slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande skyldighet att se-
parat prissätta också annan samtalsorigine-
ring än sådan som avses i 1 mom. 
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Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva 
samtrafik ska separat prissätta ersättning som 
tas ut hos ett annat teleföretag för använd-
ning av nätet till att upprätta en talförbindel-
se, när förbindelsen upprättas från det andra 
teleföretagets nät till teleföretagets nät (sam-
talsterminering). 
 

66 § 

Förbud mot mängdrabatter 

Ersättning som tas ut för sammankoppling 
av sådana teleföretags telefonnät som är 
skyldiga att bedriva samtrafik får inte vara 
beroende av den mängd kommunikation som 
förmedlas. 
 
 

10 kap. 

Övriga skyldigheter 

67 § 

Tekniska skyldigheter vid överlåtelse av nytt-
janderätt 

Kommunikationsverket kan genom beslut 
om skyldighet att överlåta nyttjanderätt och 
om samtrafik ålägga teleföretag samt företag 
som avses i 57 § 2 mom. sådana tekniska 
skyldigheter och ställa sådana villkor för 
nyttjande av överlåtelseskyldigheten som är 
nödvändiga för det tekniska fullgörandet av 
skyldigheten att överlåta nyttjanderätten. 
 
 

68 § 

Skyldigheter i fråga om icke-diskriminering 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 eller 55 § ålägga teleföretag 
samt företag som avses i 57 § 2 mom. icke-
diskrimineringsskyldighet när det gäller 
överlåtelse av nyttjanderätt eller för samtra-
fik. 

Med icke-diskrimineringsskyldighet avses 
skyldighet att iaktta prissättning (icke-
diskriminerande prissättning) eller villkor 
(icke-diskriminerande villkor) som på ett 

jämbördigt sätt berör teleföretag som är i 
samma situation. Om ett teleföretag eller ett 
företag som avses i 57 § 2 mom. använder en 
viss tjänst självt eller levererar den till sitt 
dotterbolag eller till någon annan sådan ak-
tör, ska det till konkurrerande teleföretag till-
handahålla motsvarande tjänst på motsvaran-
de villkor och av motsvarande beskaffenhet. 
 
 

69 § 

Skyldighet att lämna insyn 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 eller 55 § ålägga teleföretag 
samt företag som avses i 57 § 2 mom. skyl-
dighet att lämna insyn, vilket innebär att tele-
företaget ska offentliggöra information som 
är relevant för överlåtelse av nyttjanderätt el-
ler för samtrafik, såsom leveransvillkor, tek-
niska specifikationer, prislistor samt ingång-
na avtal, till den del som de inte innehåller 
affärshemligheter eller konfidentiell informa-
tion. 

Om ett teleföretag eller ett företag som av-
ses i 57 § 2 mom. i enlighet med 68 § har 
ålagts icke-diskrimineringsskyldighet kan fö-
retaget åläggas skyldighet att offentliggöra 
ett referenserbjudande om nyttjanderätt eller 
samtrafik. Referenserbjudandet ska vara så 
specificerat att de som ber om nyttjanderätt 
inte blir tvungna att betala för produkter som 
inte är nödvändiga med tanke på den tjänst 
som tillhandahålls.  

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 
mom. ska Kommunikationsverket ålägga ett 
teleföretag att offentliggöra ett referenserbju-
dande, om företaget har ålagts skyldighet att 
överlåta nyttjanderätt som avser ett kommu-
nikationsnät eller en del av det. Ett sådant re-
ferenserbjudande ska innehålla åtminstone 
uppgifter som är relevanta för överlåtelse av 
nyttjanderätten. 
 
 

70 § 

Skyldighet att särredovisa i bokföringen 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
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dande marknadsinflytande att i bokföringen 
särredovisa den reglerade verksamheten från 
teleföretagets övriga utbud av tjänster, om 
detta behövs för tillsynen av att icke-
diskrimineringsskyldigheten fullgörs. 

Kommunikationsverket ska i sitt beslut 
specificera de produkter och tjänster som ska 
särredovisas, de uppgifter som ska utredas 
genom särredovisningen samt huvuddragen i 
särredovisningen. 

Teleföretagets revisorer ska granska särre-
dovisningskalkylerna och ge teleföretaget ett 
särskilt utlåtande om dem. Särredovisnings-
kalkylerna och revisorsutlåtandet ska lämnas 
till Kommunikationsverket. 
 
 

71 § 

Skyldigheter vid prissättning av nyttjanderätt 
och samtrafik 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande skyldigheter i 
samband med prissättning av nyttjanderätt 
och samtrafik, om en marknadsanalys enligt 
52 § visar att det inte råder någon effektiv 
konkurrens på marknaden och att företaget 
därför har möjlighet att ta ut överpriser eller 
använda prispress som missgynnar använ-
darna av kommunikationstjänster. 

Den skyldighet som avses i 1 mom. kan 
gälla prissättning av en reglerad produkt eller 
tjänst och fastställande av priset. Kommuni-
kationsverket kan ålägga ett företag med be-
tydande marknadsinflytande skyldighet att 
vid överlåtelse av nyttjanderätt eller vid sam-
trafik tillämpa 

1) kostnadsorienterad prissättning,  
2) prissättning som baseras på avdrag från 

detaljistpriset, eller 
3) rättvis och rimlig prissättning. 
Med kostnadsorienterad prissättning avses 

en prissättning som är rimlig med beaktande 
av en effektiv aktörs kostnader för produk-
tion av en reglerad produkt eller tjänst. När 
den kostnadsorienterade prissättningen be-
stäms kan hänsyn tas till den prisnivå som 
råder på motsvarande konkurrensutsatta 
marknader. 

När Kommunikationsverket ålägger skyl-
dighet enligt 2 mom. 1 punkten att tillämpa 
kostnadsorienterad prissättning kan det åläg-
ga ett företag med betydande marknadsinfly-
tande att vid prissättningen av en reglerad 
produkt eller tjänst också tillämpa det maxi-
mipris som Kommunikationsverket på för-
hand har fastställt. Maximipriset kan faststäl-
las om en prissättning som strider mot pris-
sättningsskyldigheten skulle medföra allvar-
lig skada på marknaden och om den i 2 mom. 
1 punkten avsedda skyldigheten inte kan an-
ses vara tillräcklig för att undanröja konkur-
renshinder eller för att främja konkurrensen. 
Maximipriset kan fastställas för högst tre år 
åt gången. 

De prissättningsskyldigheter som avses i 
1–4 mom. ska 

1) främja kommunikationsmarknadens ef-
fektivitet och en hållbar konkurrens, 

2) skapa nytta för dem som använder 
kommunikationstjänster, 

3) vara rimliga i förhållande till de efter-
strävade målen, 

4) sporra företaget till framtida investering-
ar, och 

5) tillåta en rimlig avkastning på det kapital 
som bundits i den reglerade verksamheten. 
 
 

72 § 

Prissättningsskyldighet som inte är baserad 
på betydande marknadsinflytande 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 55 § ålägga teleföretag samt före-
tag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att 
vid överlåtelse av nyttjanderätt eller vid sam-
trafik iaktta de prissättningsskyldigheter som 
avses i 71 § 2–5 mom., om det är nödvändigt 
för att trygga överlåtelsen eller samtrafiken. 
 
 

73 § 

Utredningsskyldighet vid prissättning 

Om ett teleföretag eller ett företag som av-
ses i 57 § 2 mom. eller 196 § enligt denna lag 
eller Kommunikationsverkets beslut har 
ålagts skyldighet att tillämpa kostnadsorien-
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terad eller icke-diskriminerande prissättning, 
är företaget när Kommunikationsverket be-
handlar prissättningsärendet skyldigt att visa 
att det pris som företaget tar ut för en produkt 
eller tjänst är kostnadsorienterat eller icke-
diskriminerande. 

Kommunikationsverket gör inte en retroak-
tiv bedömning av prissättningens överens-
stämmelse med bestämmelserna.  

När Kommunikationsverket bedömer om 
prissättningsskyldigheten iakttagits är det 
inte bundet till de principer som företaget 
följt vid kostnadsberäkningen. 

När Kommunikationsverket bedömer om 
prissättningsskyldigheten iakttagits kan det i 
enskilda fall besluta om maximibeloppet av 
den ersättning som tas ut. 
 
 

74 § 

Kostnadsberäkningssystem 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 eller 55 § ålägga ett teleföretag 
eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. 
skyldighet att använda ett kostnadsberäk-
ningssystem, om det behövs för övervakning 
av den prissättningsskyldighet som ålagts fö-
retaget.  

Företaget får självt välja vilket kostnadsbe-
räkningssystem det använder. Företaget ska 
för Kommunikationsverket göra upp en be-
skrivning av kostnadsberäkningssystemet, 
varav framgår åtminstone kostnadernas hu-
vudtitlar och de regler enligt vilka kostnader-
na fördelas. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om de uppgifter som ska sam-
las in med hjälp av kostnadsberäkningssy-
stemet och om beskrivningen av kostnadsbe-
räkningssystemet. Föreskrifterna kan gälla 

1) uppgifter som är nödvändiga för att visa 
sambandet mellan kostnadsberäkningssyste-
met och prissättningen, 

2) innehållet i och utformningen av be-
skrivningen av kostnadsberäkningssystemet, 

3) hur beskrivningen av kostnadsberäk-
ningssystemet ska lämnas till Kommunika-
tionsverket. 
 
 

75 § 

Tillsyn över kostnadsberäkningssystemet 

Företaget ska välja en sådan revisor som 
avses i revisionslagen (459/2007) för gransk-
ning av företagets kostnadsberäkningssystem 
i samband med revisionen av företaget. Revi-
sorn ska upprätta en berättelse över gransk-
ningen. Företaget ska lämna berättelsen till 
Kommunikationsverket före utgången av au-
gusti månad efter det att företagets räken-
skapsperiod har gått ut. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om vilka uppgifter och vilket 
material som ska ingå i granskningsberättel-
sen. Föreskrifterna kan gälla 

1) allmänna uppgifter om det företag som 
granskas och om granskningssättet, 

2) det material som omfattas av gransk-
ningsskyldigheten, 

3) kriterier som visar om företagets verk-
samhet svarar mot de skyldigheter som det 
ålagts, 

4) det material som ska bifogas revisions-
berättelsen. 

Kommunikationsverket ska årligen offent-
liggöra en berättelse om hur kostnadsberäk-
ningssystemen tillämpas hos företagen. 
 
 

76 § 

Funktionell separation 

Kommunikationsverket kan genom ett be-
slut enligt 53 § ålägga ett företag med bety-
dande marknadsinflytande skyldighet att se-
parera en funktionell helhet från teleföreta-
gets övriga affärsverksamhet, om det har ob-
serverats betydande och bestående störningar 
på marknaden för nättjänsten i fråga och 
skyldigheter ålagda enligt 53 § inte har haft 
inverkan på konkurrensläget på marknaden. 

Den funktionella helhet som separationen 
ger upphov till ska erbjuda både moderföre-
taget och konkurrerande teleföretag sina 
tjänster på samma icke-diskriminerande vill-
kor. 

Innan Kommunikationsverket ålägger ett 
företag skyldighet till funktionell separation 
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ska det lämna kommissionen ett motiverat 
beslutsförslag som ska innehålla åtminstone 

1) bevis på betydande och bestående stör-
ningar på marknaden i fråga, 

2) bevis på att skyldigheterna enligt 53 § 
inte har haft inverkan på konkurrensläget på 
marknaden, 

3) bevis på att det saknas eller finns mycket 
små utsikter till förändring av konkurrenslä-
get på marknaden inom rimlig tid, 

4) en analys av skyldighetens förväntade 
verkan på kommunikationsmarknaden och 
det teleföretag skyldigheten gäller, 

5) en redogörelse för det exakta innehållet i 
skyldigheten att genomföra separeringen, 

6) en förteckning över de produkter och 
tjänster som skyldigheten gäller, 

7) en redogörelse för omständigheter som 
gäller personalens oberoende i den funktio-
nella helheten och övervakningen av telefö-
retaget. 
 
 

77 § 

Skyldighet att anmäla ägarbyte 

Ett företag med betydande marknadsinfly-
tande ska i förväg och utan dröjsmål till 
Kommunikationsverket anmäla om det avser 
att överlåta sitt lokalnät eller en betydande 
del av det till en separat affärsenhet som det 
inrättat eller till en separat juridisk person 
under ett annat ägarskap. 

Efter att ha tagit emot anmälan ska Kom-
munikationsverket göra en ny marknadsana-
lys enligt 52 § av den relevanta marknaden 
för kommunikationsnätet, om överlåtelsen 
har betydande inverkan på marknaden. 
 
 

78 § 

Förhandsbetalning och säkerhet 

Teleföretag kan av andra teleföretag kräva 
skälig förhandsbetalning eller säkerhet för 
ersättning som ska betalas för överlåtelse av 
nyttjanderätt eller för samtrafik. 
 
 
 

79 § 

Uttag av avgifter hos slutanvändarna  

Ett teleföretag som har ingått abonne-
mangsavtal och som enligt 61 och 62 § har 
ålagts att bedriva samtrafik är, enligt vad ett 
annat teleföretag som tillhandahåller kom-
munikationstjänster väljer, skyldigt att till ett 
kostnadsorienterat och icke-diskriminerande 
pris ta ut det andra teleföretagets avgifter el-
ler att lämna det andra teleföretaget de upp-
gifter som är nödvändiga för att avgifterna 
ska kunna tas ut. Det teleföretag som ingått 
abonnemangsavtalet ska ges en skälig över-
gångstid innan det teleföretag som tillhanda-
håller kommunikationstjänster börjar ta ut 
avgifterna. 

Information om abonnentnumret till ett 
abonnemang som omfattas av betalnings-
skyldighet ska överföras medan kommunika-
tionen pågår. Om det inte är tekniskt möjligt 
att överföra informationen om abonnentnum-
ret, är det teleföretag som ingått abonne-
mangsavtalet skyldigt att till det andra telefö-
retaget lämna de uppgifter som behövs vid 
faktureringen eller, om detta inte är möjligt, 
skyldigt att utan ersättning ta ut avgifterna. 
 
 

80 § 

Konfidentiell information mellan teleföretag 

Ett teleföretag får använda sådan informa-
tion om ett annat teleföretag som det erhållit i 
samband med överlåtelse av nyttjanderätt en-
ligt 7 och 8 kap., i samband med samtrafik 
enligt 9 kap. eller med stöd av 79 § endast 
för det ändamål för vilket informationen har 
lämnats till teleföretaget. Informationen får 
vid teleföretaget behandlas endast av dem 
som ovillkorligen behöver den i sitt arbete. 
Informationen ska även annars behandlas så 
att det andra teleföretagets affärshemligheter 
inte äventyras. 

Ett teleföretag som genom ett förfarande 
som strider mot 1 mom. orsakar ett annat te-
leföretag skada är skyldigt att ersätta den 
skada som förfarandet orsakar. 
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81 § 

Skadeståndsskyldighet 

Ett teleföretag som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet handlar i strid med skyldigheter 
som ålagts med stöd av 53–55 § är skyldigt 
att ersätta ett annat teleföretag för skada som 
det tillfogat detta. 

Skadeståndet omfattar ersättning för kost-
nader, prisskillnad samt annan direkt ekono-
misk skada som orsakats av teleföretagets i 1 
mom. avsedda verksamhet. 

Skadeståndet kan jämkas, om fullt ska-
deståndsansvar bedöms som oskäligt tungt 
med tanke på förseelsens art, skadans om-
fattning, parternas situation och andra om-
ständigheter. 

Rätten till skadestånd preskriberas, om 
skadeståndstalan inte har väckts inom tre år 
från det att teleföretaget fick eller borde ha 
fått kännedom om uppkomsten av skadan. 

Vid prövning av en skadeståndstalan som 
avses i 1 mom. kan domstolen begära yttran-
de av Kommunikationsverket. 
 
 

11 kap. 

Förfarande 

82 § 

Yttrande om marknadsdefinitioner, mark-
nadsanalyser och betydande marknadsinfly-

tande 

Om åtgärden eller beslutet i fråga påverkar 
handeln mellan EES-staterna, ska Kommuni-
kationsverket ska ge kommissionen och Or-
ganet för europeiska regleringsmyndigheter 
för elektronisk kommunikation tillfälle att en 
månad på förhand yttra sig om 

1) marknadsdefinitioner som avviker från 
kommissionens rekommendation, 

2) marknadsanalyser, 
3) beslut om betydande marknadsinflytan-

de, 
4) beslut enligt 76 §. 
Kommunikationsverket ska skjuta upp ett 

beslut som avses i 1 mom. med två månader, 
om kommissionen meddelat att den anser att 

det föreslagna beslutet strider mot EU-rätten. 
Verket ska inom sex månader från medde-
landet återta beslutet enligt 1 mom. eller änd-
ra beslutet, om kommissionen kräver det. 

Om Kommunikationsverket på yrkande av 
kommissionen ändrar sitt beslutsförslag en-
ligt 1 mom. ska verket ge de parter vars rät-
tigheter eller intressen beslutet gäller möjlig-
het att yttra sig om det ändrade beslutsförsla-
get. När Kommunikationsverket fattar sitt 
slutliga beslut ska det på lämpligt sätt också 
beakta yttranden som avses i 1 mom. Verket 
ska underrätta kommissionen om sitt beslut. 
 
 

83 § 

Yttrande om företags skyldigheter när det 
gäller betydande marknadsinflytande 

Kommunikationsverket ska ge kommissio-
nen och Organet för europeiska reglerings-
myndigheter för elektronisk kommunikation 
tillfälle att yttra sig inom en månad innan 
verket fattar ett beslut som påverkar handeln 
mellan EES-staterna och genom vilket det på 
basis av betydande inflytande eller på någon 
annan grund ålägger skyldigheter enligt 8–10 
kap., med undantag för beslut som grundar 
sig på 57 § 1 mom. 4 punkten eller på 58 och 
76 §. 

Om kommissionen meddelar att den anser 
att Kommunikationsverkets beslutsförslag 
enligt 1 mom. skulle utgöra ett hinder för den 
inre marknaden eller om kommissionen all-
varligt betvivlar att verkets beslutsförslag är 
förenligt med EU-rätten ska Kommunika-
tionsverket senarelägga sitt beslut med tre 
månader från kommissionens meddelande. 
Verket ska då fortsätta beredningen av beslu-
tet i samråd med kommissionen och Organet 
för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation. 

Kommunikationsverket kan ändra eller dra 
tillbaka beslutsförslaget inom den tidsfrist 
som avses i 2 mom. Om Kommunikations-
verket ändrar sitt beslutsförslag eller håller 
det i kraft som sådant kan kommissionen yt-
terligare rekommendera en lösning i fråga 
om Kommunikationsverkets beslutsförslag 
eller återkalla det meddelande som avses i 2 
mom. Kommunikationsverket ska inom en 
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månad från det att rekommendationen gavs 
underrätta kommissionen och Organet för eu-
ropeiska regleringsmyndigheter för elektro-
nisk kommunikation om sitt slutliga beslut. 
Tidsfristen kan emellertid förlängas, om det 
behövs för att parterna ska kunna höras. 

Om Kommunikationsverket trots kommis-
sionens rekommendation beslutar att inte 
ändra eller dra tillbaka beslutet ska verket 
motivera sitt beslut. 
 
 

84 § 

Förfarandet i brådskande fall 

Marknadsdefinitioner och marknadsanaly-
ser kan utföras och Kommunikationsverkets 
beslut om betydande marknadsinflytande och 
om skyldigheter som ska åläggas teleföretag 
kan fattas utan att kommissionen och Orga-
net för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation hörs, om åtgär-
den är  

1) brådskande, 
2) nödvändig för att säkerställa konkurren-

sen och skydda konsumenternas intressen, 
3) tillfällig, och  
4) i rätt proportion till det eftersträvade må-

let. 
Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 

informera kommissionen och Organet för eu-
ropeiska regleringsmyndigheter för elektro-
nisk kommunikation om åtgärder som avses i 
1 mom. 
 
 

12 kap.  

Samhällsomfattande tjänster 

85 § 

Utseende av leverantörer av samhällsomfat-
tande tjänster 

Med samhällsomfattande tjänster avses 
tillhandahållande av allmänna telefonitjänster 
och en ändamålsenlig internetförbindelse i en 
viss permanent bostad eller på ett visst ställe 
samt tillhandahållande av allmän nummer-
tjänst och telefonkatalogstjänster. 

Kommunikationsverket ska fatta beslut om 
att utse ett eller flera teleföretag eller företag 
som levererar kontaktinformationstjänster till 
leverantörer av samhällsomfattande tjänster, 
om det är nödvändigt för att säkerställa att 
samhällsomfattande tjänster tillhandahålls 
inom ett visst geografiskt område. Urvalsför-
farandet ska vara effektivt, opartiskt, öppet 
och icke-diskriminerande. Till leverantörer 
av samhällsomfattande tjänster ska utses fö-
retag som har de bästa förutsättningarna för 
att tillhandahålla samhällsomfattande tjäns-
ter. 

Kommunikationsverket ska ändra beslut 
som avses i 2 mom. om det sker betydande 
förändringar i de omständigheter som ligger 
till grund för beslutet. 
 
 

86 § 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för allmänna telefonitjänster 

Teleföretag som Kommunikationsverket i 
enlighet med 85 § har utsett till leverantörer 
av samhällsomfattande tjänster som avser 
allmänna telefonitjänster är skyldiga att obe-
roende av geografiskt läge och till ett från en 
genomsnittsanvändares synpunkt rimligt pris 
tillhandahålla abonnemang som ansluts till 
ett allmänt kommunikationsnät på den plats 
där användaren eller abonnenten permanent 
bor eller är belägen. Teleföretaget ska till-
handahålla abonnemanget inom skälig tid 
från beställningen. 

Abonnemanget ska vara sådant att alla, 
även personer med funktionsnedsättning, kan 
använda nödtjänster, ringa och ta emot inri-
kes- och utrikessamtal samt använda andra 
sedvanliga telefonitjänster. 

Närmare bestämmelser om de särskilda be-
hoven när det gäller personer med funktions-
nedsättning utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Innan förordningen utfärdas ska 
Kommunikationsverket vid behov utarbeta 
en rapport om saken.  

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur anslutningar tekniskt 
ska genomföras eller vilka tekniska egenska-
per de ska ha för att även personer med funk-
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tionsnedsättning ska kunna använda abon-
nemangen. 
 
 

87 § 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster för internetaccesstjänster 

Teleföretag som Kommunikationsverket i 
enlighet med 85 § har utsett till leverantörer 
av samhällsomfattande tjänster som avser in-
ternetaccesstjänster är skyldiga att oberoende 
av geografiskt läge och till ett från en ge-
nomsnittsanvändares synpunkt rimligt pris 
tillhandahålla abonnemang som ansluts till 
ett allmänt kommunikationsnät på den plats 
där användaren eller abonnenten permanent 
bor eller befinner sig. Teleföretaget ska till-
handahålla abonnemanget inom skälig tid 
från beställningen. 

Abonnemanget ska vara sådant att alla an-
vändare och abonnenter kan få en ändamåls-
enlig internetförbindelse, med beaktande av 
den överföringshastighet som de flesta an-
vändare och abonnenter har samt den teknis-
ka genomförbarheten och kostnaderna. 

Bestämmelser om minimihastigheten för en 
ändamålsenlig internetförbindelse utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmini-
steriet. Innan förordningen utfärdas ska 
Kommunikationsverket vid behov utarbeta 
en rapport om marknaden för dataöverfö-
ringstjänster, vilken överföringshastighet de 
flesta användarna och abonnenterna har och 
den tekniska utvecklingsnivån samt göra en 
bedömning av bestämmelsernas ekonomiska 
konsekvenser för teleföretagen. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur anslutningar tekniskt 
ska genomföras och vilka tekniska egenska-
per de ska ha. 
 

88 § 

Övriga rättigheter och skyldigheter som av-
ser tillhandahållande av abonnemang 

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter kan tillhandahålla tjänster som avses i 86 
och 87 § också via flera abonnemang, om det 

inte medför oskäliga extra kostnader för 
abonnenterna och användarna. 

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter ska erbjuda abonnenter som är fysiska 
personer möjlighet att i flera poster betala er-
sättning för byggande av anslutningar enligt 
86 och 87 §. Leverantören får vägra fullgöra 
denna skyldighet endast om det för vägran 
finns vägande skäl som har samband med 
den fysiska abonnentens betalningsförmåga. 

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter har rätt att vägra ingå avtal med en abon-
nent om ett abonnemang enligt 86 och 87 §, 
om abonnenten har åtalats eller under det se-
naste året dömts för störande av post- och te-
letrafik och brottet har begåtts med hjälp av 
ett teleföretags abonnemang eller om abon-
nenten har obetalda, förfallna och ostridiga 
skulder för användning av ett annat abonne-
mang som leverantören tillhandahållit. 
 

89 § 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster som avser kontaktinforma-

tionstjänster 

Ett företag som Kommunikationsverket i 
enlighet med 85 § har utsett till leverantör av 
samhällsomfattande tjänster som avser num-
mertjänster eller telefonkatalogstjänster är 
skyldigt att ge användarna och abonnenterna 
tillgång till allmänna och täckande nummer-
tjänster och telefonkatalogstjänster till ett 
från genomsnittsanvändarens synpunkt rim-
ligt pris. 

Telefonkatalogstjänster kan tillhandahållas 
i tryckt eller elektronisk form och uppgifter-
na ska uppdateras minst en gång om året. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om tekniska åtgärder som 
krävs för att fullgöra den skyldighet som 
nämns i 1 mom. 
 

90 § 

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfat-
tande tjänster som avser nättjänster 

Ett nätföretag som Kommunikationsverket 
i enlighet med 85 § har utsett till leverantör 
av samhällsomfattande tjänster är skyldigt att 
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till ett kostnadsorienterat pris erbjuda ett 
tjänsteföretag som utsetts till leverantör av 
samhällsomfattande tjänster de nättjänster 
som behövs för anslutning till ett kommuni-
kationsnät. 
 

91 § 

Leverantörens skyldighet att informera om 
sina samhällsomfattande skyldigheter samt 
att tillhandahålla samhällsomfattande pro-

dukter och tjänster 

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter ska på ett ändamålsenligt sätt informera 
om sina skyldigheter att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster samt tillhandahålla 
samhällsomfattande produkter och tjänster. 

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter ska offentliggöra information och materi-
al om de samhällsomfattande produkter och 
tjänster som den tillhandahåller, så att de är 
lättillgängliga för abonnenterna och använ-
darna. 
 
 

92 § 

Övervakning av priserna på samhällsomfat-
tande tjänster 

Kommunikationsverket ska övervaka pris-
sättningen av samhällsomfattande tjänster 
och jämföra den med kommunikationstjäns-
ternas allmänna prisnivå samt bedöma pris-
sättningen av de samhällsomfattande tjäns-
terna i förhållande till den allmänna konsu-
mentprisnivån och befolkningens allmänna 
inkomstnivå. 
 

93 § 

Nettokostnaderna för samhällsomfattande 
tjänster 

Med nettokostnader för samhällsomfattan-
de tjänster avses de kostnader för tjänstepro-
duktionen som leverantören av samhällsom-
fattande tjänster inte kan täcka med intäkter-
na från dessa tjänster. 

Om det är uppenbart att tillhandahållandet 
av samhällsomfattande tjänster är en oskälig 

ekonomisk belastning för en leverantör av 
samhällsomfattande tjänster, ska Kommuni-
kationsverket på leverantörens begäran be-
räkna nettokostnaderna för de samhällsom-
fattande tjänsterna. 

Kommunikationsverket är vid beräkning av 
nettokostnaderna inte bundet av de uppgifter 
som leverantören av samhällsomfattande 
tjänster har lämnat eller de principer som le-
verantören har iakttagit vid kostnadsberäk-
ningen. 
 

94 § 

Ersättning av leverantörens kostnader för 
samhällsomfattande tjänster  

En leverantör av samhällsomfattande tjäns-
ter ska på ansökan få ersättning av statens 
medel för den andel av nettokostnaderna som 
anses utgöra en oskälig ekonomisk belast-
ning för företaget i fråga med hänsyn till  

1) företagets storlek,  
2) företagsverksamhetens art,  
3) omsättningen av företagets televerksam-

het, nummertjänst eller telefonkatalogstjänst 
och  

4) andra omständigheter som kan jämstäl-
las med de som nämns i 1–3 punkten. 

Kommunikationsministeriet fattar utifrån 
en nettokostnadskalkyl som görs av Kom-
munikationsverket beslut om ersättning för 
de kostnader som avses i 1 mom. Ersättning 
betalas retroaktivt för högst ett år från det att 
ansökan gjordes. 
 

AVDELNING IV 

FREKVENSER OCH NUMRERING 

13 kap.  

Frekvensförvaltning 

95 § 

Statsrådsförordning om frekvensanvändning-
en och om en frekvensplan 

De allmänna principerna för användning av 
frekvenser enligt 3 mom. fastställs genom 
förordning av statsrådet. Vid utfärdande av 
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bestämmelser om användning av frekvenser 
för tillhandahållande av kommunikations-
tjänster ska teknik- och tjänsteneutralitet 
iakttas.  

I en förordning som avses i 1 mom. får 
emellertid avvikelse göras från nät- och 
kommunikationstjänsternas  

1) teknikneutralitet, 
a) för att undvika skadliga störningar, 
b) för att skydda folkhälsan mot elektro-

magnetiska fält,  
c) för att säkerställa tjänsternas tekniska 

kvalitet, gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser eller mål av allmänt intresse, samt 

2) tjänsteneutralitet, 
a) för att garantera säkerhet för människors 

liv, 
b) för att främja social, regional eller geo-

grafisk sammanhållning, 
c) för att undvika ineffektivt utnyttjande av 

frekvenser,  
d) för att främja kulturell och språklig 

mångfald samt mediemångfald. 
Genom statsrådsförordning enligt 1 mom. 

fastställs en frekvensplan för 
1) frekvensområden för televerksamhet 

som kräver nätkoncession enligt 6 §, 
2) frekvensområden för sådan konces-

sionspliktig televisions- och radioverksamhet 
som avses i 22 och 34 §, 

3) frekvensområden som avses i 96 § 5 
mom., 

4) frekvensområden för verksamhet som 
avser produktutveckling, testning och under-
visning, samt 

5) frekvensområden för sådan allmännyttig 
televisions- och radioverksamhet som avses i 
7 § i lagen om Rundradion Ab. 

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen 
ska teleföretag, Rundradion Ab och andra re-
presentanter för användargrupper inom fre-
kvensområdena ges tillfälle att yttra sig om 
planen. Statsrådet ska se över planen, om fler 
frekvensområden kan anvisas för sådan all-
männyttig eller koncessionspliktig verksam-
het som avses i 3 mom. eller om en aktör 
som avses i detta moment framställer en mo-
tiverad begäran om översyn. 
 
 
 
 

96 § 

Av Kommunikationsverket meddelade före-
skrifter om frekvensanvändningen 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om användningen av radiofrekvenser för 
olika ändamål, med beaktande av internatio-
nella bestämmelser och rekommendationer 
om användning av radiofrekvenser samt den 
statsrådsförordning som utfärdats med stöd 
av 95 § 1 mom. I föreskrifterna ska det anges 
frekvensområdenas användningsändamål och 
de viktigaste radioegenskaper som en radio-
utrustning som använder ett visst frekvens-
område ska uppfylla.  

Kommunikationsverket ska se över de fö-
reskrifter som meddelats med stöd av 1 
mom., om det för sådan koncessionspliktig 
verksamhet som avses i 95 § 3 mom. kan an-
visas fler frekvenser eller om ett teleföretag 
eller någon annan representant för användar-
grupper inom frekvensområdena framställer 
en motiverad begäran om översyn. 

När Kommunikationsverket bestämmer om 
användningen av radiofrekvenser som lämpar 
sig för tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster ska det iaktta teknik- 
och tjänsteneutralitet.  

I de föreskrifter som avses i 1 mom. får av-
vikelse göras från nät- och kommunikations-
tjänsternas  

1) teknikneutralitet, 
a) för att undvika skadliga störningar, 
b) för att skydda folkhälsan mot elektro-

magnetiska fält,  
c) för att säkerställa tjänsternas tekniska 

kvalitet, gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser eller mål av allmänt intresse, samt 

2) tjänsteneutralitet, 
a) för att garantera säkerhet för människors 

liv, 
b) för att främja social, regional eller geo-

grafisk sammanhållning, 
c) för att undvika ineffektivt utnyttjande av 

frekvenser,  
d) för att främja kulturell och språklig 

mångfald samt mediemångfald. 
Kommunikationsverket ska vid beredning-

en av de föreskrifter som meddelas med stöd 
av 1 mom. samarbeta med kommunikations-
ministeriet. Om de föreskrifter som gäller 
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användningen av ett visst frekvensområde 
kan få betydande konsekvenser för den all-
männa utvecklingen av kommunikations-
marknaden, ska frekvensplanen för frekvens-
området i fråga fastställas i en statsrådsför-
ordning som utfärdas med stöd av 95 § 1 
mom. 

Kommunikationsverket kan i syfte att 
främja gemensamt utnyttjande av radiofre-
kvenser eller av någon annan grundad anled-
ning, för ett sådant frekvensområde som av-
ses i en statsrådsförordning som utfärdats 
med stöd av 95 § 1 mom. eller för ett sådant 
frekvensområde som avses i föreskrifter som 
meddelats med stöd av 1 mom., tillåta också 
annan radiokommunikation än sådan som det 
är avsett för, om denna radiokommunikation 
inte begränsar frekvensområdets användning 
för dess primära ändamål och inte leder till 
störningar i den primära radiokommunikatio-
nen. 
 
 

97 § 

Särskilda bestämmelser om frekvensförvalt-
ning 

Denna lag ska i tillämpas på radioutrust-
ning på finländska fartyg, luftfartyg och fö-
remål som sänts ut i rymden, också när de är 
utanför finskt territorium. 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om de radiofrekvenser på vilka sådan el-
utrustning, som inte utgör radioutrustning 
och som används för vetenskapligt, industri-
ellt, medicinskt eller annat motsvarande än-
damål och är avsedd att generera radiovågor, 
får användas samt villkoren för användning-
en av utrustningen. 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om amatörradiostationers konstruktion 
och användning samt föreskrifter som annars 
ska iakttas inom amatörradiokommunikation 
och som gäller sändareffekter, oönskade 
emissioner, riktande av sändningar och en-
kelriktade sändningar. 
 
 
 
 
 

14 kap. 

Numrering 

98 § 

Teleområden 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om indelningen av Finland i teleområden. 

Indelningen i teleområden ska vara ända-
målsenlig. När teleområden bildas ska hän-
syn i synnerhet tas till mängden telekommu-
nikation inom ett visst område, hur den är in-
riktad, kommunikationsnätens tekniska kon-
struktion samt en så effektiv nummeran-
vändning som möjligt. 
 

99 § 

Av Kommunikationsverket meddelade före-
skrifter om numrering 

Vid tilldelningen av nummer och prefix i 
televerksamheten ska hänsyn tas till 

1) en klar och effektiv numrering, samt  
2) de internationella förpliktelserna i fråga 

om numrering och prefix. 
Kommunikationsverket får utfärda närmare 

föreskrifter om numrering. Genom Kommu-
nikationsverkets föreskrifter anges hurdana 
nummer och prefix som får användas i tele-
verksamheten och för vilket ändamål de ska 
användas. I föreskrifterna får det dessutom 
bestämmas om det geografiska användnings-
området för nummer och prefix. 

I fråga om domännamn på internet gäller 
särskilda bestämmelser. 
 

100 § 

Numreringsbeslut 

Kommunikationsverket beslutar om vilka 
nummer och prefix som tilldelas teleföretag 
och andra. 

Nummer och prefix ska tilldelas så att tele-
företag och andra behandlas rättvist med 
hänsyn till omfattningen och arten av deras 
verksamhet. 

Kommunikationsverket ska fatta beslut om 
tilldelning av nummer eller prefix (numre-
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ringsbeslut) inom tre veckor från det att ver-
ket tagit emot ansökan. Om ett nummer eller 
prefix har ett exceptionellt ekonomiskt värde 
kan numreringsbeslutet dock fattas inom sex 
veckor från det att verket tagit emot ansökan. 

I ett numreringsbeslut kan innehavaren av 
nyttjanderätten till ett nummer eller prefix 
förpliktas att ta numret i bruk inom utsatt 
skälig tid. 

Ett numreringsbeslut kan fattas att gälla 
tills vidare eller för en viss tid som är ända-
målsenlig med hänsyn till den tjänst som till-
handahålls. Kommunikationsverket kan i 
numreringsbeslutet bestämma att numret ska 
användas för att tillhandahålla en viss tjänst 
samt förena användningen av numret med 
andra villkor som behövs för att trygga en 
klar och effektiv numrering samt användar-
nas intressen. 
 

101 § 

Återkallande av nyttjanderätten till nummer 
och prefix 

Kommunikationsverket kan fatta beslut om 
återkallelse av nyttjanderätten till ett nummer 
eller prefix, om 

1) innehavaren av nyttjanderätten till num-
ret eller prefixet inte betalar den avgift som 
hör till numreringsbeslutet, 

2) numret eller prefixet används i strid med 
numreringsbeslutet, eller  

3) numret eller prefixet inte har tagits i 
bruk inom en skälig tid efter numreringsbe-
slutet eller om användningen av numret eller 
prefixet har upphört och innehavaren av nytt-
janderätten till numret eller prefixet trots 
uppmaning inte rättar sitt förfarande inom en 
månad. 

Nyttjanderätten till ett nummer eller prefix 
kan återkallas också om det finns något annat 
synnerligen vägande skäl som har samband 
med en klar och effektiv numrering eller an-
vändarnas intresse, och innehavaren av nytt-
janderätten till numret eller prefixet har getts 
möjlighet att inom en månad föra fram sin 
uppfattning om saken. Något yttrande behö-
ver inte inhämtas, om ett företag med nytt-
janderätt har upphört med verksamheten eller 
innehavaren av nyttjanderätten av någon an-
nan orsak har upphört att existera. 

 
102 § 

Nummerportabilitet 

Ett teleföretag är skyldigt att utan dröjsmål 
se till att en abonnent som ingått avtal med 
företaget kan överföra sitt telefonnummer till 
ett annat teleföretag vid byte av tjänsteleve-
rantör, om abonnenten så önskar. Ett tidsbe-
gränsat avtal om kommunikationstjänster 
som är kopplat till ett telefonnummer befriar 
inte teleföretaget från skyldigheten att över-
lämna telefonnummer. I ett fast telefonnät 
gäller skyldigheten att överlämna telefon-
numret endast om överlämnandet sker inom 
teleområdet. 

För överlämnande av telefonnummer får ett 
teleföretag inte ta ut någon ersättning av 
abonnenten. Teleföretaget får dock av det 
mottagande teleföretaget ta ut en ersättning 
för de engångskostnader som överlämnandet 
medför. Ersättningen får dock inte vara så 
stor att den hindrar användningen av tjänsten. 
Kommunikationsverket kan i enskilda fall 
besluta om engångsersättningens maximibe-
lopp. 

Teleföretag har inte i 1 mom. avsedd skyl-
dighet att överlämna telefonnummer mellan 
fasta telefonnät och mobilnät.  

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att det 
finns tillgång till en allmän, täckande och av-
giftsfri informationstjänst som gäller flyttade 
telefonnummer. 
 

103 § 

Tekniska föreskrifter om nummerportabilitet 

Kommunikationsverket får utfärda tekniska 
föreskrifter om nummerportabilitet. 

Kommunikationsverkets föreskrifter kan 
gälla 

1) telefonnummer som av tekniska skäl är 
befriade från nummerportabilitet, 

2) det tekniska genomförandet av nummer-
portabilitet, 

3) dirigering av samtal till nummer som 
överlämnas, 

4) informationstjänst som gäller överläm-
nade telefonnummer, 
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5) andra tekniska förutsättningar för num-
merportabilitet som är jämförbara med dem 
som nämns i 1–4 punkten. 
 

104 § 

Telekommunikation inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet 

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att det 
från EES-stater går att ringa också till andra 
än geografiska nummer som används i Fin-
land, om det är tekniskt och ekonomiskt möj-
ligt. 

Teleföretag har inte den skyldighet som av-
ses i 1 mom., om samtalets mottagare av 
kommersiella skäl har begränsat samtal från 
vissa geografiska områden. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om tekniska åtgärder som är 
nödvändiga för att den skyldighet som avses 
i 1 mom. ska kunna fullgöras. 
 

105 § 

Allmänt utlandsprefix 

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att an-
vändarna kan ringa till utlandet med hjälp av 
det allmänna utlandsprefixet 00. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om tekniska åtgärder som är 
nödvändiga för att den skyldigheten som av-
ses i 1 mom. ska kunna fullgöras. 
 

AVDELNING V 

ANVÄNDARES OCH ABONNENTERS 
RÄTTIGHETER I SAMBAND MED 
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 

106 § 

Tillämpningsområde och bestämmelsernas 
tvingande natur 

Avvikelse från bestämmelserna i detta ka-
pitel får inte genom avtal göras till nackdel 
för konsumenten.  

Bestämmelserna i 118–123 §, 125 § 2–4 
mom. och 126 §, 134 och 135 § ska tillämpas 
på andra avtal än sådana som ingås med kon-
sumenter endast om inget annat har överens-
kommits. 

Bestämmelserna i 108, 112, 118, 119, 121, 
122, 128 och 134 § ska inte tillämpas på 
kommunikationstjänster som tillhandahålls 
självständigt utan motprestation. 
 

15 kap. 

Avtal om kommunikationstjänster 

107 § 

Avtalsvillkor och prislistor 

Teleföretag ska utarbeta standardavtalsvill-
kor för avtal om kommunikationstjänster 
som ingås med konsumenter och tillämpa 
dessa villkor när avtal ingås med konsumen-
ter. Avtalen får inte innehålla villkor eller 
begränsningar som är oskäliga för konsu-
menterna. Avtalsvillkoren ska upprättas på 
ett klart och begripligt språk.  

Teleföretag ska offentliggöra sina stan-
dardavtalsvillkor och prislistorna över kom-
munikationstjänsterna så att användarna en-
kelt och kostnadsfritt har tillgång till dem. 
 

108 § 

Avtal om kommunikationstjänster 

Avtal mellan teleföretaget och abonnenten 
om kommunikationstjänster ska ingås skrift-
ligen.  

I avtalet ska teleföretagets namn och kon-
taktinformation specificeras. I avtalet ska det 
åtminstone anges 

1) avtalets ikraftträdandedag, giltighetstid 
och hur det i förekommande fall ska förnyas,  

2) arten av de tjänster som tillhandahålls 
och deras egenskaper samt typer av under-
hållsservice; när det är fråga om internetac-
cesstjänster nämns även variationsintervallet 
för överföringshastigheten,  

3) leveranstiden för kommunikationstjäns-
ter, 

4) förfarandet vid uppsägning av avtalet 
och grunderna för uppsägning, 
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5) påföljder vid fel eller dröjsmål, 
6) hur abonnenten ska informeras om änd-

ringar i avtalsvillkoren, 
7) vilka rättigheter abonnenter och använ-

dare har om avtalsvillkoren ändras, 
8) grunderna för prissättning av tjänsterna 

eller de prislistor som tillämpas, 
9) abonnentens rätt att få veta hur fakturan 

är sammansatt, 
10) abonnentens rätt att framställa anmärk-

ning mot fakturan, 
11) påföljderna vid betalningsförsummelse, 
12) teleföretagets rätt att sluta tillhandahål-

la en tjänst eller att begränsa användningen 
av tjänsten, 

13) den limit som avses i 112 § 1 mom. 
samt anvisningar om hur konsumenten kan 
kontrollera det samman lagda upplupna av-
giftsbeloppet, 

14) om det går att använda nödtjänster med 
abonnemanget och att i en nödsituation ta 
reda på varifrån abonnemangsinnehavarens 
samtal kommer,   

15) vilka förfaranden för att mäta och styra 
trafiken som teleföretaget använder för att 
undvika överbelastning av nätet,   

16) hur förfarandena enligt 15 punkten kan 
inverka på tjänsternas kvalitet,  

17) vilka kundtjänster som tillhandahålls,   
18) begränsningar som gäller användning-

en av en levererad terminalutrustning,  
19) abonnentens och användarens möjlig-

het att välja om hans eller hennes kontaktin-
formation ska ingå i en telefonkatalog och, i 
så fall, vilken information abonnenten vill ha 
med där,  

20) hur fakturan kan betalas och prisskill-
naderna mellan olika betalningssätt,  

21) vilka åtgärder teleföretaget kan vidta 
om informationssäkerheten är hotad.  

I avtalet ska dessutom nämnas konsumen-
tens rätt att föra en tvist om avtalet till kon-
sumenttvistenämnden för avgörande. 
 

109 § 

Giltighetstiden för avtal om kommunikations-
tjänster 

Ett avtal om kommunikationstjänster gäller 
tills vidare, om inte något annat uttryckligen 
avtalas.  

Teleföretag får ingå högst 24 månaders 
tidsbegränsade avtal med konsumenter. Om 
företaget erbjuder längre än 12 månaders av-
tal ska konsumenten också erbjudas möjlig-
het att ingå ett tidsbegränsat 12 månaders av-
tal. 

Teleföretag får inte förlänga ett tidsbegrän-
sat avtal med ett nytt tidsbegränsat avtal utan 
att ha ingått ett nytt skriftligt avtal med 
abonnenten. 
 
 

110 § 

Nätneutralitet 

En leverantör av internetaccesstjänster får 
inte begränsa abonnentens eller användarens 
möjligheter att använda internetaccesstjäns-
ter, utom  

1) i särskilt angivna situationer som avses i 
108 § 2 mom. 2 punkten, 

2) med stöd av en myndighets eller dom-
stols beslut, 

3) för att värna om informationssäkerhet 
och undanröja störningar, 

4) för att upprätthålla internetaccesstjäns-
ternas och övriga kommunikationstjänsters 
funktion och kvalitet, dock med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 243 och 244 §. 

Begränsningar som avses i 1 mom. 1 och 4 
punkten ska genomföras på ett icke-
diskriminerande sätt och de får inte 

1) begränsa en ändamålsenlig användning 
av internetaccesstjänsterna, 

2) hindra eller begränsa abonnentens eller 
användarens möjligheter att använda de till-
lämpningar och tjänster som abonnenten eller 
användaren önskar, 

3) dra ner internetaccesstjänstens hastighet 
oskäligt mycket. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur de begränsningar och 
förfaranden som avses i denna paragraf ska 
bedömas och hur de ska utnyttjas för att 
trygga internetaccesstjänsternas användbar-
het och kvalitet. 

Kommunikationsverket kan genom beslut 
ålägga leverantörer av internetaccesstjänster  

1) att vidta åtgärder som är nödvändiga för 
att förebygga olägenheter som avses i 2 
mom., eller  
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2) att avhålla sig från att använda förfaran-
den och begränsningar som medför sådana 
olägenheter som avses i 2 mom. 

Kommunikationsverket ska då det medde-
lar föreskrifter och beslut enligt 3 och 4 
mom. beakta den allmänna kvaliteten på de 
internetaccesstjänster som erbjuds användar-
na samt tjänsternas priser och egenskaper. 
 
 

111 § 

Nyttjanderätt till fastigheters och byggnaders 
interna nät 

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag 
och med dem jämförbara sammanslutningar 
som äger eller administrerar en fastighets in-
terna eller flera fastigheters gemensamma 
fasta kommunikationsnät som är kopplat till 
ett allmänt kommunikationsnät, är skyldiga 
att på icke-diskriminerande villkor ge det te-
leföretag som abonnenten har valt tillträde 
till icke-upptagen kapacitet av fastighetens 
eller fastighetsgruppens interna kommunika-
tionsnät för förmedling av kommunikations-
tjänster till abonnentens terminalutrustning 
inom fastigheten. 
 
 

112 § 

Limit, förhandsbetalning och säkerhet 

Teleföretaget eller konsumenten kan fast-
ställa en skälig limit i euro för ett telefon-
abonnemang. 

Teleföretaget får avkräva konsumenten 
förhandsbetalning eller säkerhet för ett avtal 
om kommunikationstjänster endast i sam-
band med att avtalet ingås och endast om det 
finns en särskild anledning till detta som be-
ror på förutsägbar insolvens eller någon an-
nan därmed jämförbar omständighet. För-
handsbetalningen eller säkerheten får inte 
överstiga det sammanlagda beloppet av de 
avgifter som beräknas inflyta för de tjänster 
som tillhandahållits innan teleföretaget på 
grund av betalningsförsummelse kan förhind-
ra användningen av kommunikationstjänsten. 
 
 

 
113 § 

Bindningsavtal  

Om ett teleföretag kombinerar ett avtal om 
en terminalutrustning med ett avtal om en 
kommunikationstjänst på ett sådant sätt att 
detta påverkar nyttigheternas försäljningspris 
(bindningsavtal) ska teleföretaget erbjuda 
abonnenten motsvarande kommunikations-
tjänster också utan terminalutrustning. 

Vid marknadsföringen ska, utöver de upp-
gifter som avses i 2 kap. 12 § i konsument-
skyddslagen (38/1978) också uppges de tota-
la merkostnader som konsumenten orsakas 
av bindningsavtalet. 

Ett teleföretag får hindra att terminalutrust-
ning som ingår i ett bindningsavtal används 
med ett annat teleföretags abonnemang. 
Spärren ska på konsumentens begäran hävas 
omedelbart då abonnemangsavtalet upphör. 
För hävandet av spärren får ingen avgift tas 
ut av konsumenten. 
 

114 § 

Ändring av avtal 

Teleföretag får till nackdel för konsumen-
ten ändra avgifter och övriga villkor enligt 
tillsvidareavtal om kommunikationstjänster 
endast  

1) på grunder som specificerats i avtalsvill-
koren, om avtalets innehåll inte som helhet 
ändras väsentligt, 

2) med stöd av en lagändring eller ett myn-
dighetsbeslut. 

Teleföretag har dessutom rätt att göra 
mindre ändringar i villkoren för tillsvidareav-
tal om kommunikationstjänster, om ändring-
arna inte påverkar avtalets centrala innehåll. 

Villkoren i ett tidsbegränsat avtal om 
kommunikationstjänster får inte under avtals-
tiden ändras till nackdel för konsumenten. 
Det är emellertid tillåtet att ändra avtalsvill-
koren, om ändringsbehovet beror på en lag-
ändring eller ett myndighetsbeslut. 

Teleföretag ska underrätta abonnenterna 
om ändringar i avtalsvillkoren, om ändring-
arnas innehåll och om grunden för ändring-
arna senast en månad innan de ändrade vill-



 RP 221/2013 rd  
  

 

294 

koren träder i kraft. Teleföretaget ska samti-
digt informera abonnenten om dennes rätt att 
säga upp avtalet med omedelbar verkan, om 
abonnenten inte godkänner de ändrade vill-
koren. 
 

115 § 

Stängning och begränsning av användningen 
av kommunikationstjänster 

Teleföretaget har rätt att stänga en kommu-
nikationstjänst eller begränsa användningen 
av den, om abonnenten inte har betalat en 
avgift som hänför sig till kommunikations-
tjänsten och som har förfallit till betalning. 

Teleföretaget har dock inte stängnings- el-
ler begränsningsrätt, om 

1) den avgift som förfallit till betalning är 
mindre än 50 euro, 

2) den förfallna avgiften hänför sig till nå-
gon annan tjänst än mottagning av en kom-
munikationstjänst, 

3) den förfallna avgiften betalas inom två 
veckor från det att en betalningsuppmaning 
har sänts, 

4) konsumenten visar att orsaken till att be-
talning försummats är sjukdom, arbetslöshet 
eller någon annan därmed jämförbar orsak 
som inte beror på konsumenten och den för-
fallna avgiften betalas inom en månad från 
det att en betalningsuppmaning har sänts, 

5) abonnenten framställer en anmärkning 
mot fakturan före förfallodagen och betalar 
den ostridiga delen av den inom utsatt tid. 

Teleföretaget har också rätt att stänga en 
kommunikationstjänst, om  

1) abonnenten har försatts i konkurs eller 
en myndighet har konstaterat att abonnenten 
annars är insolvent och abonnenten inte stäl-
ler skälig säkerhet, 

2) abonnenten trots uppmaning inte iakttar 
andra avtalsvillkor än sådana som gäller av-
gift, eller  

3) abonnenten eller användaren har åtalats 
för störande av post- och teletrafik som be-
gåtts med hjälp av abonnemanget. 

Teleföretaget har rätt att begränsa använd-
ningen av ett abonnemang också om använ-
daren överskrider den limit som avses i 112 § 
1 mom. Teleföretaget ska på förhand under-
rätta användaren om begränsningen och sam-

tidigt instruera användaren om hur en be-
gränsning kan förhindras. 

Teleföretaget har rätt att vägra koppla upp 
samtal eller att annars spärra användningen 
av en kommunikationstjänst vars uppenbara 
syfte är att sträva efter orättmätig ekonomisk 
vinning och som medför avgifter för abon-
nenten. 

Det som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om teleföretags rätt att förhindra använd-
ningen av kommunikationstjänster begränsar 
inte ett teleföretags skyldighet att hindra an-
vändningen av en kommunikationstjänst med 
stöd av en behörig myndighets eller domstols 
beslut. 
 

116 § 

Uppsägning av avtal 

En abonnent kan säga upp ett avtal om 
kommunikationstjänster muntligen eller 
skriftligen. Abonnenten har rätt att när som 
helst säga upp ett avtal som gäller tills vidare 
så att det upphör att gälla två veckor efter 
uppsägningen. Abonnenten har rätt att säga 
upp ett avtal om kommunikationstjänster så 
att det upphör omedelbart, om teleföretaget 
meddelar att det ändrar avtalsvillkoren till 
nackdel för abonnenten. Om ändringen av 
avtalsvillkor beror på ändringar i skattelag-
stiftningen har abonnenten inte rätt att säga 
upp ett visstidsavtal om kommunikations-
tjänster. 

Teleföretaget ska sända abonnenten en 
skriftlig bekräftelse på uppsägningen.  

Ett teleföretag ska säga upp ett avtal om 
kommunikationstjänster skriftligen. 

Konsumenten har när det är fråga om bind-
ningsavtal alltid rätt att säga upp ett visstids-
avtal så att det upphör att gälla två veckor ef-
ter uppsägningen, om konsumenten betalar 
de avgifter som hänför sig till den outnyttja-
de avtalstiden och andra avgifter som even-
tuellt avtalats med tanke på en sådan situa-
tion. 

Konsumenten har rätt att säga upp ett avtal 
så att det upphör att gälla två veckor efter 
uppsägningen, även om det ingåtts för viss 
tid, om konsumenten har råkat i betalnings-
svårigheter till följd av sjukdom, arbetslöshet 
eller någon annan av konsumenten oberoen-
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de orsak eller om det från konsumentens 
synpunkt är oskäligt att hålla avtalet i kraft 
av någon annan särskild orsak. Teleföretaget 
får inte hos konsumenten ta ut avgifter som 
hänför sig till outnyttjad avtalstid enligt avta-
let om kommunikationstjänster. Teleföretaget 
har dock rätt att få tillbaka terminalutrustning 
som överlämnats i samband med bindnings-
avtalet. 
 

117 § 

Hävning av avtal 

En abonnent får häva ett avtal om kommu-
nikationstjänster på grund av ett dröjsmål el-
ler fel från teleföretagets sida, om avtalsbrot-
tet är väsentligt. Abonnenten får häva avtalet 
muntligen eller skriftligen. 

Ett teleföretag har rätt att häva ett avtal om 
kommunikationstjänster, om 

1) abonnemanget med stöd av 115 § har 
varit stängt minst en månad och det fortfa-
rande finns förutsättningar för stängning, el-
ler  

2) abonnenten eller användaren har dömts 
för störande av post- och teletrafik som be-
gåtts med hjälp av kommunikationstjänsten. 

Teleföretaget ska häva avtalet om kommu-
nikationstjänster skriftligen. 
 

118 § 

Dröjsmål vid leverans av kommunikations-
tjänster och rätt att hålla inne betalning 

Leveransen av en kommunikationstjänst är 
fördröjd, om tjänsten inte har levererats vid 
en överenskommen tidpunkt och detta inte 
beror på abonnenten eller användaren eller på 
en omständighet på abonnentens eller använ-
darens sida.  

Abonnenten är skyldig att betala de avgif-
ter som grundar sig på ett avtal om kommu-
nikationstjänster först från den tidpunkt då 
förbindelsen kan användas. Efter det att 
tjänsten har aktiverats har abonnenten rätt att 
hålla inne betalningen av en så stor del av 
avgiften som behövs som säkerhet för stan-
dardersättning och skadestånd på grund av 
dröjsmålet. 
 

119 § 

Standardersättning  

En abonnent har rätt till en standardersätt-
ning vid sådant dröjsmål som avses i 118 §. 
Standardersättningen uppgår till minst 20 
euro för varje påbörjad vecka som leveransen 
fördröjs, dock högst till 160 euro.  

Rätt till standardersättning föreligger dock 
inte, om teleföretaget visar att dröjsmålet or-
sakats av ett hinder som ligger utanför telefö-
retagets kontroll och som företaget inte skä-
ligen kan förväntas ha räknat med då avtalet 
ingicks samt vars följder företaget inte skäli-
gen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Om dröjsmålet beror på en person som te-
leföretaget har anlitat för att fullgöra avtalet 
eller en del av det, är teleföretaget fritt från 
ansvar endast om även denna person skulle 
vara fri från ansvar enligt 2 mom. 
 

120 § 

Fel i leveransen av kommunikationstjänster 

Det föreligger fel i leveransen av en kom-
munikationstjänst, om kommunikationstjäns-
tens kvalitet eller leveranssättet inte stämmer 
överens med vad som kan anses avtalat.  

Leveransen är felaktig om 
1) kommunikationstjänstens kvalitet inte 

stämmer överens med de krav som ställs i lag 
eller i föreskrifter som Kommunikationsver-
ket meddelat med stöd av lag, 

2) leveransen av någon annan orsak än en 
sådan som avses i 2 mom. kontinuerligt eller 
upprepade gånger har avbrutits och avbrottet 
inte kan anses ringa med beaktande av skälen 
till och förhållandena under avbrottet, eller  

3) kommunikationstjänsten inte stämmer 
överens med de uppgifter som getts i mark-
nadsföringen eller annars avviker från vad 
abonnenten i allmänhet har skäl att anta i 
samband med sådana tjänster. 

Det anses inte vara fel i leveransen av 
kommunikationstjänster om ett teleföretag 
tillfälligt utan abonnentens samtycke, för 
sammanlagt högst 24 timmar under en kalen-
dermånad, avbryter tillhandahållandet av en 
kommunikationstjänst eller begränsar dess 
användning, om avbrottet är nödvändigt på 
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grund av bygg- eller underhållsarbete på 
kommunikationsnätet eller av informations-
säkerhetsskäl. Avbrottet ska göras på ett så-
dant sätt och vid en sådan tidpunkt att det or-
sakar användaren minsta möjliga olägenhet. 
Avbrottet ska föregås av effektiv informa-
tion. 
 
 

121 § 

Rättelse av fel 

Teleföretaget är skyldigt att avhjälpa ett fel 
eller att utföra en ny prestation i stället för 
den felaktiga utan att detta medför kostnader 
för abonnenten. Teleföretaget är dock inte 
skyldigt att rätta till ett fel, om detta orsakar 
teleföretaget oskäliga kostnader eller oskäli-
ga olägenheter. Vid bedömningen av huruvi-
da kostnaderna eller olägenheterna är oskäli-
ga ska hänsyn särskilt tas till felets betydelse 
och prestationens värde, om den skulle vara 
avtalsenlig.  

Även om abonnenten inte kräver att felet 
ska avhjälpas eller att prestationen förnyas, 
får teleföretaget på egen bekostnad rätta till 
felet, om företaget utan dröjsmål erbjuder sig 
att göra det när abonnenten anmäler felet. 
Abonnenten får avböja rättelsen om den skul-
le medföra väsentlig olägenhet för abonnen-
ten eller en risk för att abonnentens kostnader 
inte blir ersatta, eller om abonnenten har nå-
gon annan särskild orsak att avböja. 

Teleföretaget får inte åberopa att det inte 
har fått tillfälle att rätta till felet, om abon-
nenten har låtit avhjälpa det och det med be-
aktande av omständigheterna inte skäligen 
kan förutsättas att abonnenten skulle ha in-
väntat teleföretagets rättelse av felet. 
 

122 § 

Prisavdrag och standardgottgörelse 

Om det inte kommer i fråga att rätta till ett 
fel eller utföra en ny prestation eller om felet 
inte avhjälps inom en skälig tid efter att 
abonnenten har anmält det, har abonnenten 
rätt till prisavdrag som motsvarar felet. 

Abonnenten har rätt till standardgottgörelse 
om ett fel som avses i 120 § beror på ett av-

brott i leveransen. Standardgottgörelsen upp-
går till minst 20 euro för varje påbörjad 
vecka då leveransen är avbruten, dock högst 
till 160 euro. Om standardgottgörelse betalas 
till abonnenten har denne inte på grund av 
samma avbrott rätt till prisavdrag enligt 1 
mom.  

Rätt till standardgottgörelse föreligger dock 
inte, om teleföretaget visar att avbrottet orsa-
kats av ett hinder som ligger utanför teleföre-
tagets kontroll och som företaget inte skäli-
gen kan förväntas ha räknat med då avtalet 
ingicks samt vars följder företaget inte skäli-
gen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
 
 

123 § 

Skadeståndsskyldighet  

Abonnenten har rätt till ersättning för skada 
som denne tillfogas på grund av dröjsmål vid 
leverans eller på grund av avbrott eller något 
annat fel i en kommunikationstjänst. Om 
abonnenten har rätt till standardersättning en-
ligt 119 § gäller rätten till skadestånd endast 
till den del som skadan överstiger beloppet 
av en utbetald standardersättning. 

Teleföretaget ansvarar för indirekt skada 
som orsakats av dröjsmål vid leverans eller 
av avbrott och eller något annat fel i en 
kommunikationstjänst endast om skadan har 
uppkommit genom vårdslöshet från teleföre-
tagets sida. Som indirekt skada anses  

1) inkomstförlust som abonnenten lider på 
grund av dröjsmålet, avbrottet eller de åtgär-
der som dröjsmålet eller avbrottet ger anled-
ning till, 

2) skada som beror på en förpliktelse som 
grundar sig på något annat avtal, 

3) sådan väsentlig förlust av nyttan med 
användningen av kommunikationstjänsten 
som inte medför direkt ekonomisk skada el-
ler därmed jämförbar väsentlig olägenhet. 
 
 

124 § 

Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål 

En abonnent får inte åberopa dröjsmål, om 
inte abonnenten har underrättat teleföretaget 
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om dröjsmålet inom skälig tid efter det att 
tjänsten levererats. En abonnent får inte åbe-
ropa ett fel, om abonnenten inte har underrät-
tat teleföretaget om felet inom skälig tid efter 
det att abonnenten märkte eller borde ha 
märkt felet. 

Trots 1 mom. får en abonnent åberopa ett 
dröjsmål eller fel, om teleföretaget har hand-
lat grovt vårdslöst eller i strid med tro och 
heder eller om kommunikationstjänsten inte 
stämmer överens med de krav som ställs i lag 
eller i föreskrifter som Kommunikationsver-
ket meddelat med stöd av lag. 
 
 

125 § 

Obehörig användning av kommunikations-
tjänster 

Ett teleföretag ska utan dröjsmål stänga en 
kommunikationstjänst eller förhindra an-
vändning av den, om en abonnent, en använ-
dare, polisen, ett försäkringsbolag eller ett 
annat teleföretag anmäler att en utrustning 
som används för administrering av en kom-
munikationstjänst har försvunnit, att den 
obehörigen innehas av någon annan eller att 
den har använts obehörigen, samt begär att 
kommunikationstjänsten ska stängas eller att 
användning av den ska förhindras.  

Abonnenten ansvarar för obehörig använd-
ning av en kommunikationstjänst endast om 
den omständigheten att utrustningen för-
svunnit, obehörigen innehas av någon annan 
eller används obehörigen beror på sådan 
vårdslöshet hos abonnenten eller användaren 
som inte är ringa. 

Abonnenten ansvarar inte för obehörig an-
vändning av en kommunikationstjänst till 
den del kommunikationstjänsten har använts 
efter det att abonnenten eller användaren har 
gjort den anmälan som avses i 1 mom. 

Om utrustning som används vid admini-
strering av en kommunikationstjänst har an-
vänts för genomförande av betalningstrans-
aktioner enligt 1 § 2 mom. 6 punkten i betal-
tjänstlagen (290/2010), ska betaltjänstlagen 
tillämpas på abonnentens ansvar för obehörig 
användning. 
 
 

126 § 

Öppnande av stängd kommunikationstjänst 

Ett teleföretag ska på en abonnents begäran 
öppna en kommunikationstjänst som stängts 
med stöd av 115 eller 125 § eller sluta be-
gränsa dess användning genast när det inte 
längre finns grunder för begränsning av an-
vändningen eller för stängning av kommuni-
kationstjänsten. 

Teleföretaget har rätt att ta ut en skälig av-
gift för att öppna kommunikationstjänsten el-
ler för att sluta begränsa användningen. För 
avbrytande av en sådan användningsbegräns-
ning som avses i 115 § 4 mom. får dock av-
gift inte tas ut. 
 
 

127 § 

Teleföretags skyldighet att begränsa använd-
ningen av kommunikationstjänster 

Ett teleföretag vars kommunikationsnät 
helt eller delvis används av ett annat teleföre-
tag för tillhandahållande av kommunikations-
tjänster eller som tar ut avgifter för ett annat 
teleföretags räkning, ska på begäran spärra 
användningen av det andra teleföretagets 
kommunikationstjänster, om 

1) det finns förutsättningar för det enligt 
115 §, och  

2) det teleföretag som anhållit om spärr-
ning inte själv kan förhindra att kommunika-
tionstjänsten används. 
 
 

128 § 

Teleföretags, tjänsteleverantörers och sälja-
res solidariska ansvar 

En konsument som har rätt att hålla inne 
betalningen eller att få återbetalning på pri-
set, skadestånd eller annan penningprestation 
av en näringsidkare på grund av dennes av-
talsbrott, har denna rätt också gentemot det 
teleföretag som har fakturerat konsumenten 
för konsumtionsnyttigheten. Teleföretaget är 
dock inte skyldigt att till konsumenten betala 
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mer än vad teleföretaget har fått av konsu-
menten i form av avgifter. 

Om ett avtal om en konsumtionsnyttighet 
hävs, får konsumenten åberopa hävningen av 
avtalet också mot det företag som fakturerat 
för konsumtionsnyttigheten. 

Ett teleföretag som har betalat till en kon-
sument enligt denna paragraf har rätt att få 
det betalda beloppet av näringsidkaren eller 
av det teleföretag som har ingått avtal med 
näringsidkaren. 
 
 

129 § 

Information om vissa ändringar 

Teleföretag ska effektivt och i god tid ge 
abonnenterna 

1) information om numreringsändringar 
som gäller telefonnätet, 

2) information om sådana förfaranden för 
att mäta kommunikationsnätets prestanda 
som teleföretaget infört för att mäta och styra 
trafiken och undvika överbelastning av nätet, 

3) information om hur de förfaranden som 
avses i 2 punkten inverkar på tjänsternas kva-
litet, 

4) detaljerad information om produkter och 
tjänster som är riktade till personer med 
funktionsnedsättning, 

5) information om ändringar som gäller 
tillgång till nödtjänster eller lokaliserings-
uppgifter om abonnemangsinnehavare. 
 
 

130 § 

Skyldighet att offentliggöra kvalitetsinforma-
tion  

Kommunikationsverket kan besluta ålägga 
teleföretag eller leverantörer av nummer-
tjänster skyldighet att offentliggöra jämförba-
ra och aktuella uppgifter om kvaliteten på de 
tjänster som företaget levererar. 

Kommunikationsverket ska i beslutet ange 
vilka uppgifter som ska offentliggöras och 
hur de ska offentliggöras. 
 
 
 

16 kap. 

Särskilda bestämmelser om allmänna tele-
fonitjänster 

131 § 

Automatisk omstyrning av samtal 

På abonnentens begäran ska ett teleföretag 
kostnadsfritt stoppa sådan automatisk om-
styrning till en användares abonnemang som 
gjorts av en tredje part. 
 

132 § 

Identifiering av abonnemang 

Teleföretag ska erbjuda en tjänst varmed 
samtalsmottagaren ser det anropande numret 
innan samtalet besvaras. Det ska dock vara 
möjligt att hindra att det anropande numret 
syns i samtalsmottagarens telefon. 

Teleföretag som tillhandahåller identifie-
ring av abonnemang ska erbjuda abonnenten 
en lättanvänd möjlighet att förhindra 

1) identifiering av sitt abonnemang, 
2) identifiering av abonnemanget för in-

kommande samtal, 
3) mottagande av sådana inkommande 

samtal i fråga om vilka identifiering av 
abonnemanget är förhindrad, om det är tek-
niskt möjligt utan oskäliga kostnader, och 

4) identifiering av det abonnemang till vil-
ket inkommande samtal har styrts om. 

De tjänster som avses i 2 mom. 1, 2 och 4 
punkten ska vara avgiftsfria för abonnenten. 

Teleföretag som tillhandahåller identifie-
ring av abonnemang ska ge användarna en 
enkel och kostnadsfri möjlighet att särskilt 
för varje utgående samtal hindra identifiering 
av sitt abonnemang. 

Teleföretag ska informera abonnenterna 
och användarna om de tjänster som avses i 
denna paragraf. 

Teleföretag ska se till att de hinder som av-
ses i 2 och 3 mom. kan kringgås då upplys-
ningar lämnas ut till myndigheter som tar 
emot nödmeddelanden i enlighet med 321 § 
eller till polisen i enlighet med vad som före-
skrivs särskilt. Uppgifter som ska lagras en-
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ligt 157 § får lämnas ut endast till myndighe-
ter som enligt lag har rätt att få uppgifterna. 

Kommunikationsverket får meddela tek-
niska föreskrifter om kringgående av identi-
fieringshinder som avses i 2, 4 och 6 mom. 
 

133 § 

Rätt att få information om avgiften 

Ett teleföretag som är verksamt i ett mobil-
nät ska kostnadsfritt erbjuda abonnenten och 
användaren möjlighet att hålla sig informerad 
om de avgifter som användningen av abon-
nemanget orsakar. 
 

134 § 

Specificering av fakturor och specificering 
per uppkoppling 

Teleföretag ska kostnadsfritt och utan be-
gäran specificera fakturan för användning av 
ett abonnemang. Av fakturan ska följande 
faktureringsposter framgå utan svårighet: 

1) lokalsamtal och nätersättningar för sam-
tal som avses i 2–4 punkten, 

2) fjärrsamtal, 
3) internationella samtal, 
4) mobilsamtal, 
5) grundavgifter, 
6) textmeddelanden, bildmeddelanden och 

övriga meddelanden, 
7) dataöverföringstjänster, 
8) betalteletjänster, enligt vad som före-

skrivs i 4 mom. 
I fråga om sådana betalteletjänster som av-

ses i 1 mom. 8 punkten ska teleföretaget i 
fakturan specificera  

1) betalningens belopp, tidpunkt och mot-
tagare för uppkopplingar där det är fråga om 
betalningstransaktioner som avses i 1 § 2 
mom. 6 punkten i betaltjänstlagen, om inte 
något annat följer av betaltjänstlagen, 

2) betalningens belopp, tidpunkt och mot-
tagare för uppkopplingar där det enbart är 
fråga om betalning via en automatisk tjänst 
för en nyttighet eller tjänst som inte hör till 
tillämpningsområdet för betaltjänstlagen och 
som för abonnenten i första hand innebär 
andra betalningar än avgifter för användning 
av kommunikationstjänster, 

3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 
punkten avsedda uppkopplingar som för 
abonnenten i första hand innebär andra betal-
ningar än avgifter för användning av kom-
munikationstjänster. 

Information som avses i 2 mom. får inte 
innehålla uppgifter om kommunikation som 
omfattas av integritetsskyddet. 

Teleföretaget ska på begäran av en abon-
nent kostnadsfritt specificera en faktura per 
uppkoppling. Om inte något annat följer av 2 
eller 3 mom. ska specificeringen ges abon-
nenten på så sätt att de tre sista siffrorna i te-
lefonnumret är dolda, eller på något annat 
sådant sätt att det utifrån specificeringen inte 
går att identifiera den andra kommunika-
tionsparten. 

Teleföretaget ska på begäran av en använ-
dare specificera en faktura per uppkoppling, 
med fullständiga uppgifter om abonne-
mangsnummer för kommunikationsparterna 
eller med andra fullständiga identifierings-
uppgifter för kommunikationstjänsten. En 
användare som är yngre än 15 år företräds av 
vårdnadshavaren. Bestämmelser om att före-
träda barn finns dessutom i lagen angående 
vårdnad om barn och umgängesrätt 
(361/1983). En omyndig som inte är minder-
årig företräds av dennes intressebevakare. 
Bestämmelser om att företräda omyndiga 
som inte är minderåriga finns i lagen om 
förmyndarverksamhet (442/1999). 

En specificering per uppkoppling får inte 
innehålla identifieringsuppgifter om kost-
nadsfria tjänster. Abonnenten har rätt att på 
begäran få en icke-specificerad faktura. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om innehållet i en specifika-
tion som avses i denna paragraf och hur spe-
cifikationen ska utformas. 
 

135 § 

Rätt att begränsa användningen av ett abon-
nemang till mottagning av annat än kommu-

nikationstjänster 

Ett teleföretag ska på abonnentens begäran 
avgiftsfritt spärra användningen av ett abon-
nemang för andra tjänster än kommunika-
tionstjänster och utgående trafik från abon-
nemanget till en viss trafiktyp, om det tek-
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niskt är enkelt att genomföra spärrningen. 
Om spärrningen senare avlägsnas på abon-
nentens begäran, får teleföretaget ta ut en av-
gift för åtgärden. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om vilka spärrkategorier för 
utgående trafik från ett abonnemang abon-
nenterna åtminstone ska erbjudas samt före-
skrifter om det tekniska utförandet av spärr-
tjänster och om prisinformation för samtalen. 

Ett teleföretag har rätt att spärra använd-
ningen av en annan tjänst än en kommunika-
tionstjänst, om  

1) abonnenten inte inom två veckor från det 
att en betalningsuppmaning har sänts betalar 
en till betalning förfallen faktura för den 
andra tjänsten, 

2) abonnenten överskrider den limit som 
avses i 112 §, eller 

3) det behövs för att förhindra missbruk el-
ler skador. 

Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta 
abonnenten om en sådan spärrning som avses 
i 3 mom.  

Teleföretaget har rätt att vägra koppla upp 
samtal eller att annars spärra användningen 
av en sådan annan tjänst än en kommunika-
tionstjänst vars uppenbara syfte är att sträva 
efter orättmätig ekonomisk vinning och som 
medför avgifter för abonnenten. 
 
 

AVDELNING VI 

KOMMUNIKATIONENS KONFIDEN-
TIALITET SAMT INTEGRITETS-

SKYDD 

17 kap. 

Behandling av elektroniska meddelanden 
och förmedlingsuppgifter 

136 § 

Kommunikationens och förmedlingsuppgif-
ternas konfidentialitet 

En kommunikationspart får behandla sina 
egna elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter om dem, om inte något annat 
föreskrivs i lag. 

Radiokommunikation som är avsedd för 
allmän mottagning och dess förmedlingsupp-
gifter får behandlas, om inte något annat fö-
reskrivs i lag. Som sådan radiokommunika-
tion betraktas  

1) sändningar av televisions- och radiopro-
gramutbud, 

2) nödanrop, 
3) radiokommunikation på allmän anrops-

kanal, 
4) amatörradiokommunikation, 
5) kortvågsradiokommunikation på fre-

kvensområdet 27 megahertz, 
6) annan än i 1–5 punkten avsedd radio-

kommunikation som är avsedd att mottas 
allmänt. 

Andra elektroniska meddelanden och för-
medlingsuppgifter får behandlas med kom-
munikationsparternas samtycke eller om så 
föreskrivs i lag. 

Den som har tagit emot eller annars fått 
kännedom om ett elektroniskt meddelande, 
radiokommunikation eller förmedlingsupp-
gifter som inte är avsedda för honom eller 
henne, får inte utan samtycke av en kommu-
nikationspart röja eller utnyttja meddelandets 
innehåll, förmedlingsuppgifterna eller upp-
gifterna om meddelandets existens, om inte 
något annat föreskrivs i lag. 
 

137 § 

Allmänna behandlingsprinciper för kommu-
nikationsförmedlare 

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får behandlas endast i den om-
fattning som syftet med behandlingen kräver 
och behandlingen får inte begränsa skyddet 
av konfidentiella meddelanden eller integri-
tetsskyddet mer än vad som är nödvändigt. 

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får lämnas ut endast till aktö-
rer som har rätt att behandla uppgifterna i det 
aktuella fallet. 

Efter behandlingen ska de elektroniska 
meddelandena och förmedlingsuppgifterna 
förstöras eller ges en sådan form att de inte 
kan kopplas till abonnenten eller användaren, 
om inte något annat föreskrivs i lag. 

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får behandlas endast av perso-
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ner som handlar för kommunikationsförmed-
larens eller abonnentens räkning och som be-
handlar meddelanden och förmedlingsupp-
gifter för sådana ändamål som särskilt före-
skrivs i detta kapitel. 
 
 

138 § 

Behandling för att förmedla kommunikation, 
producera tjänster och sörja för informa-

tionssäkerheten 

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får behandlas i den utsträck-
ning som det behövs för att förmedla kom-
munikation, för att producera avtalade tjäns-
ter och för att sörja för informationssäkerhe-
ten i enlighet med 272 §. 

En kommunikationsförmedlare och leve-
rantör av mervärdestjänster ska vid tillhan-
dahållandet av tjänster som avses i 1 mom. 
meddela abonnenten eller användaren vilken 
typ av förmedlingsuppgifter som behandlas 
och hur länge uppgifterna behandlas. 
 
 

139 § 

Behandling för fakturering 

Kommunikationsförmedlare får behandla 
förmedlingsuppgifter som är nödvändiga för 
att bestämma och fakturera inbördes avgifter. 

Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster får behandla förmedlingsuppgifter 
som är nödvändiga för fakturering av bildin-
spelningar, ljudinspelningar och andra av-
giftsbelagda tjänster som förmedlas genom 
kommunikationsnät som administreras av ett 
teleföretag, samt andra för faktureringen 
nödvändiga uppgifter. Leverantörer av in-
formationssamhällets tjänster har rätt att få 
sådana uppgifter av teleföretag. 

Uppgifter om hur en faktura bestäms ska 
lagras minst tre månader från fakturans för-
fallodag eller från det att förmedlingsuppgif-
terna registrerades, beroende på vilken av 
dessa tidpunkter som infaller senare. Uppgif-
terna får dock inte lagras efter det att fordran 
har preskriberats enligt lagen om preskription 
av skulder (728/2003). Om det uppkommer 

oenighet om en faktura ska uppgifterna om 
fakturan dock lagras tills parterna har kom-
mit överens om saken eller ett avgörande i 
ärendet har vunnit laga kraft.  

Kommunikationsförmedlaren ska meddela 
abonnenten eller användaren vilka förmed-
lingsuppgifter som behandlas och hur länge 
uppgifterna behandlas. 
 
 

140 § 

Behandling för marknadsföring 

En kommunikationsförmedlare får för att 
marknadsföra sina egna tjänster behandla 
förmedlingsuppgifter i den utsträckning och 
under en så lång tid som marknadsföringen 
förutsätter, om den abonnent eller användare 
som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke 
till det. 

Den som har gett sitt samtycke ska ha möj-
lighet att återta samtycket till behandling av 
förmedlingsuppgifterna. 
 
 

141 § 

Behandling för teknisk utveckling 

En kommunikationsförmedlare får behand-
la förmedlingsuppgifter för att tekniskt ut-
veckla förmedlingen eller kommunikations-
tjänsterna. 

Innan behandling som avses i 1 mom. in-
leds ska abonnenten eller användaren under-
rättas om vilka förmedlingsuppgifter som 
behandlas och hur länge behandlingen kom-
mer att pågå. Underrättelsen kan vara av en-
gångskaraktär. 
 
 

142 § 

Behandling för statistisk analys 

En kommunikationsförmedlare får med 
hjälp av informationsteknik behandla för-
medlingsuppgifter för statistisk analys, om  

1) analysen inte annars kan utföras utan 
oskäligt besvär, och  
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2) enskilda fysiska personer inte kan identi-
fieras i analysen. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också 
en juridisk persons rätt att som abonnent be-
handla förmedlingsuppgifter om sitt abon-
nemang och sin terminalutrustning. 
 

143 § 

Behandlingsrätt i fall av missbruk 

En kommunikationsförmedlare får behand-
la förmedlingsuppgifter för att upptäcka, 
hindra eller utreda gratisanvändning av en 
avgiftsbelagd tjänst eller annat jämförbart 
missbruk som gäller användning av tjänster. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur sådan behandling av 
förmedlingsuppgifter som avses i 1 mom. ska 
utföras tekniskt. 
 

144 § 

Behandling för att upptäcka tekniska fel eller 
brister 

En kommunikationsförmedlare får behand-
la förmedlingsuppgifter om det behövs för att 
upptäcka, hindra eller utreda tekniska fel el-
ler brister vid förmedlingen av kommunika-
tionen. 
 

145 § 

Dokumentering av behandlingshistorik  

En kommunikationsförmedlare ska doku-
mentera detaljerade loggdata om behandling-
en av förmedlingsuppgifter i datasystem som 
innehåller förmedlingsuppgifter med central 
betydelse för konfidentialiteten och integri-
tetsskyddet, om det är tekniskt möjligt utan 
oskäliga kostnader. Av loggdata ska det 
framgå tidpunkten för behandlingen, hur 
länge behandlingen pågått samt handlägga-
ren. Loggdata om behandlingen ska lagras i 
två år efter dokumenteringen. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om det tekniska genomföran-
det av dokumentering och lagring av uppgif-
ter som avses i 1 mom. 
 

18 kap. 

Särskilda bestämmelser om sammanslut-
ningsabonnenter 

146 §  

Sammanslutningsabonnenters behandlings-
rätt i fall av missbruk 

En sammanslutningsabonnent har rätt att 
behandla identifieringsuppgifter för att före-
bygga och utreda olovligt brukande av av-
giftsbelagda informationssamhällstjänster, 
kommunikationsnät eller kommunikations-
tjänster eller röjande av företagshemligheter 
enligt 30 kap. 11 § i strafflagen på det sätt 
som bestäms i 147–156 § i denna lag. 

Att installera anordningar, program eller 
tjänster i sammanslutningsabonnentens 
kommunikationsnät, att obehörigen ge utom-
stående tillträde till sammanslutningsabon-
nentens kommunikationsnät eller kommuni-
kationstjänster eller att på något annat jäm-
förbart sätt använda kommunikationsnätet el-
ler kommunikationstjänster kan vara olovligt 
brukande av kommunikationsnätet eller 
kommunikationstjänster, om förfarandet står 
i strid med de anvisningar för användningen 
som avses i 147 § 3 mom. 

Den rätt som avses i 1 mom. gäller inte 
identifieringsuppgifter för telefonitjänster i 
det fasta eller mobila telefonnätet 
 

147 §  

Sammanslutningsabonnenters omsorgsplikt i 
fall av missbruk 

Innan en sammanslutningsabonnent börjar 
behandla identifieringsuppgifter för att före-
bygga olovligt brukande av avgiftsbelagda 
informationssamhällstjänster, kommunika-
tionsnätet eller kommunikationstjänster ska 
abonnenten 

1) begränsa tillträdet till sitt kommunika-
tionsnät och sin kommunikationstjänst och 
användningen av dem samt vidta andra åt-
gärder för att skydda användningen av sitt 
kommunikationsnät och sin kommunika-
tionstjänst med lämpliga informationssäker-
hetsåtgärder, 
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2) bestämma hurdana meddelanden som får 
förmedlas och hämtas via dess kommunika-
tionsnät, hur dess kommunikationsnät och 
kommunikationstjänst i övrigt får användas 
och till hurdana destinationsadresser kom-
munikation inte får riktas. 

Innan en sammanslutningsabonnent börjar 
behandla identifieringsuppgifter för att före-
bygga röjande av företagshemligheter ska 
abonnenten 

1) begränsa tillträdet till företagshemlighe-
ter och vidta andra åtgärder för att skydda 
användningen av sitt kommunikationsnät och 
sin kommunikationstjänst och skydda uppgif-
terna genom lämpliga informationssäkerhets-
åtgärder, 

2) bestämma på vilket sätt företagshemlig-
heter får överföras, lämnas ut eller på annat 
sätt behandlas i kommunikationsnätet och till 
hurdana destinationsadresser de personer 
som har rätt att behandla företagshemligheter 
inte får skicka meddelanden. 

En sammanslutningsabonnent ska för att 
förebygga missbruk som avses i 1 och 2 
mom. ge skriftliga anvisningar till dem som 
använder kommunikationsnätet eller kom-
munikationstjänsten. 
 

148 §  

Sammanslutningsabonnenters planerings- 
och samarbetsplikt i fall av missbruk 

En sammanslutningsabonnent ska innan 
behandling av identifieringsuppgifter enligt 
146 § 1 mom. inleds utse de personer till vil-
kas uppgifter behandling av identifierings-
uppgifter hör eller bestämma de nämnda 
uppgifterna. Identifieringsuppgifter får be-
handlas endast av personer som svarar för 
driften av och dataskyddet i sammanslut-
ningsabonnentens kommunikationsnät och 
kommunikationstjänst och för säkerheten. 

Om sammanslutningsabonnenten som ar-
betsgivare omfattas av samarbetslagstiftning-
en ska sammanslutningsabonnenten 

1) i ett samarbetsförfarande enligt 4 kap. i 
lagen om samarbete inom företag 
(334/2007), lagen om samarbete inom statens 
ämbetsverk och inrättningar (651/1988) och 
lagen om samarbete mellan kommunala ar-
betsgivare och arbetstagare (449/2007) be-

handla grunderna och praxisen för de i 146–
156 § avsedda förfaranden som ska tillämpas 
vid behandlingen av identifieringsuppgifter, 

2) på det sätt som föreskrivs i 21 § 2 mom. 
i lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
(759/2004) informera arbetstagarna eller de-
ras företrädare om beslut som abonnenten har 
fattat om behandlingen av identifieringsupp-
gifter. 

Om sammanslutningsabonnenten som ar-
betsgivare inte omfattas av samarbetslagstift-
ningen ska denne höra arbetstagarna om de 
omständigheter som avses i 2 mom. 1 punk-
ten i denna paragraf och informera arbetsta-
garna om dem enligt vad som bestäms i 21 § 
1 och 2 mom. i lagen om integritetsskydd i 
arbetslivet. 

Om sammanslutningsabonnenten inte är 
arbetsgivare ska denne informera användarna 
om de förfaranden och den praxis som till-
lämpas på behandlingen av identifierings-
uppgifter enligt 146–156 §. 
 

149 §  

Sammanslutningsabonnenters behandlings-
rätt för att utreda om avgiftsbelagda infor-

mationssamhällstjänster, kommunikationsnä-
tet eller kommunikationstjänster har använts 

olovligt 

En sammanslutningsabonnent får behandla 
identifieringsuppgifter med hjälp av en au-
tomatisk sökfunktion som kan basera sig på 
meddelandenas storlek eller sammanlagda 
storlek eller deras typ, antal, uppkopplings-
sätt eller destinationsadresser. 

Sammanslutningsabonnenten får behandla 
identifieringsuppgifter manuellt, om det finns 
grundad anledning att misstänka att kommu-
nikationsnätet, kommunikationstjänsten eller 
en avgiftsbelagd informationssamhällstjänst 
används i strid med de anvisningar som avses 
i 147 § 3 mom. och om 

1) en avvikelse i kommunikationen har 
upptäckts med hjälp av den automatiska sök-
funktionen, 

2) kostnaderna för användningen av en av-
giftsbelagd informationssamhällstjänst har 
blivit ovanligt höga, 
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3) det i kommunikationsnätet upptäckts en 
anordning, ett program eller en tjänst som har 
installerats obehörigen, eller 

4) det i ett enskilt fall på basis av annan 
med 1–3 punkten jämförbar allmänt konsta-
terbar omständighet går att sluta sig till att 
kommunikationsnätet, kommunikationstjäns-
ten eller en avgiftsbelagd informationssam-
hällstjänst används i strid med de anvisningar 
som avses i 147 § 3 mom. 

Ett villkor för behandling enligt 1 och 2 
mom. är att incidenten eller gärningen sanno-
likt orsakar betydande olägenhet eller skada 
för sammanslutningsabonnenten. 

Villkor för behandling enligt 2 mom. är 
dessutom att uppgifterna är nödvändiga för 
att reda ut olovligt brukande och vem som 
svarar för det och för att göra slut på olovligt 
brukande. 
 

150 §  

Sammanslutningsabonnenters behandlings-
rätt för att utreda om företagshemligheter 

har röjts 

En sammanslutningsabonnent får behandla 
identifieringsuppgifter med hjälp av en au-
tomatisk sökfunktion som baserar sig på 
meddelandenas storlek eller sammanlagda 
storlek eller deras typ, antal, uppkopplings-
sätt eller destinationsadresser. 

Sammanslutningsabonnenten får behandla 
identifieringsuppgifter manuellt, om det finns 
grundad anledning att misstänka att en före-
tagshemlighet olovligen har röjts för en ut-
omstående via kommunikationsnätet eller en 
kommunikationstjänst och om 

1) en avvikelse i kommunikationen har 
upptäckts med hjälp av den automatiska sök-
funktionen, 

2) en företagshemlighet offentliggörs eller 
utnyttjas olovligen, eller 

3) det i ett enskilt fall på basis av en annan 
med 1 eller 2 punkten jämförbar allmänt 
konstaterbar omständighet går att sluta sig till 
att en företagshemlighet olovligen har röjts 
för en utomstående. 

Ett villkor för behandling enligt 1 och 2 
mom. är att det misstänkta röjandet gäller fö-
retagshemligheter som är av central betydel-
se för sammanslutningsabonnentens eller 

dess samarbetspartners näringsverksamhet 
eller resultaten av tekniskt eller något annat 
utvecklingsarbete som sannolikt är viktiga 
för att starta eller utöva näringsverksamhet. 

Villkor för behandling enligt 2 mom. är 
dessutom att uppgifterna är nödvändiga för 
att reda ut om en företagshemlighet har röjts 
och vem som är ansvarig. 
 

151 §  

Särskilda begränsningar av behandlingsrät-
ten i fall av missbruk 

Automatisk sökning får inte riktas och 
identifieringsuppgifter får inte hämtas eller 
tas till manuell behandling för att få reda på 
uppgifter enligt 17 kap. 24 § 2 och 3 mom. i 
rättegångsbalken. 

För att utreda röjande av företagshemlighe-
ter kan en sammanslutningsabonnent som är 
arbetsgivare endast behandla sådana använ-
dares identifieringsuppgifter som sam-
manslutningsabonnenten har gett eller som 
annars har tillgång till företagshemligheter på 
ett sådant sätt som sammanslutningsabonnen-
ten har godkänt. 
 

152 §  

Sammanslutningsabonnenters skyldighet att 
lämna uppgifter till användare i fall av miss-

bruk 

Sammanslutningsabonnenten ska lämna en 
redogörelse för den manuella behandling av 
identifieringsuppgifter som avses i 149 § 2 
mom. och 150 § 2 mom. Av redogörelsen ska 
framgå 

1) grunden och tidpunkten för behandling-
en och dess varaktighet, 

2) orsaken till att den manuella behand-
lingen har inletts, 

3) behandlarna, 
4) vem som har beslutat om behandlingen. 

Redogörelsen ska undertecknas av de perso-
ner som har deltagit i behandlingen. Redogö-
relsen ska förvaras minst två år efter det att 
den behandling som avses i 149 eller 150 § 
upphörde. 

De som använder det kommunikationsnät 
eller den kommunikationstjänst som är före-



 RP 221/2013 rd  
  

 

305

mål för behandlingen ska delges den redogö-
relse som avses i 1 mom. så snart det är möj-
ligt utan att äventyra syftet med behandling-
en. Redogörelsen behöver dock inte lämnas 
till sådana användare vars identifieringsupp-
gifter har behandlats i form av massbehand-
ling så att behandlaren inte har tagit del av 
användarnas identifieringsuppgifter. Obero-
ende av sekretess som baserar sig på lag eller 
avtal har användaren rätt att för behandlingen 
av ett ärende som gäller användarens intres-
sen och rättigheter överlämna redogörelsen 
och de uppgifter användaren fått i samband 
med den. 
 

153 §  

Sammanslutningsabonnenters skyldighet att 
lämna uppgifter till företrädare för arbetsta-

garna i fall av missbruk 

Om sammanslutningsabonnenten är arbets-
givare ska denne årligen till arbetstagarnas 
företrädare lämna en redogörelse för den ma-
nuella behandling av identifieringsuppgifter-
na som avses i 149 § 2 mom. och 150 § 2 
mom. Av redogörelsen ska det framgå på 
vilka grunder och hur många gånger identifi-
eringsuppgifterna har behandlats under ett år. 

Den redogörelse som avses i 1 mom. ska 
lämnas till en förtroendeman som utsetts med 
stöd av ett arbets- eller tjänstekollektivavtal 
eller, om någon sådan inte har utsetts, till ett 
förtroendeombud enligt 13 kap. 3 § i arbets-
avtalslagen (55/2001). Om arbetstagarna 
inom en personalgrupp inte har utsett någon 
förtroendeman eller något förtroendeombud, 
ska redogörelsen lämnas till ett samarbets-
ombud enligt 8 § i lagen om samarbete inom 
företag eller 3 § i lagen om samarbete mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare el-
ler till en företrädare enligt 6 § 2 mom. i la-
gen om samarbete inom statens ämbetsverk 
och inrättningar. Om inte heller några sådana 
har utsetts ska redogörelsen lämnas till alla 
arbetstagare som hör till personalgruppen. 

Företrädarna för arbetstagarna och de ar-
betstagare som avses i 2 mom. ska under hela 
den tid anställningsförhållandet är i kraft 
hemlighålla de kränkningar av företagshem-
ligheten och de misstänkta fall av sådan 
kränkning som de fått kännedom om. I fråga 

om tystnadsplikten för tjänstemän och andra 
anställda hos myndigheter gäller vad som be-
stäms i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet och någon annanstans i lag. 
Det som föreskrivs ovan hindrar inte att upp-
gifter lämnas ut till tillsynsmyndigheterna. 
 

154 §  

Förhandsanmälan och årlig redogörelse till 
dataombudsmannen i fall av missbruk 

En sammanslutningsabonnent ska på för-
hand meddela dataombudsmannen att be-
handling av identifieringsuppgifter inleds. 
Av förhandsanmälan ska framgå 

1) grunderna och praxisen för de i 149 och 
150 § avsedda förfaranden som ska tillämpas 
vid behandlingen av identifieringsuppgifter, 

2) de uppgifter som avses i 148 § 1 mom., 
3) hur sammanslutningsabonnenten har 

fullgjort den informationsskyldighet enligt 
148 § 2 mom. 2 punkten eller 3 mom. som 
föreligger innan behandlingen inleds. 

Sammanslutningsabonnenten ska årligen i 
efterhand lämna dataombudsmannen en re-
dogörelse för den manuella behandlingen av 
identifieringsuppgifterna. Av redogörelsen 
ska det framgå på vilka grunder och hur 
många gånger identifieringsuppgifterna har 
behandlats under ett år. 
 

155 §  

Sammanslutningsabonnenters rätt att lagra 
identifieringsuppgifter i fall av missbruk 

Bestämmelserna i 146−154 § ger inte 
sammanslutningsabonnenten rätt att lagra 
identifieringsuppgifter i registret längre än 
vad som annars är tillåtet enligt lag. 
 

156 §  

Sammanslutningsabonnenters rätt att lämna 
ut uppgifter i fall av missbruk 

Utan hinder av 137 § har en sammanslut-
ningsabonnent rätt att i samband med polis-
anmälan eller begäran om utredning i egen-
skap av målsägande till polisen för behand-
ling överlämna sådana identifieringsuppgifter 
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om meddelanden avseende användare av 
abonnentens kommunikationsnät eller kom-
munikationstjänst som denne fått i enlighet 
med 146–155 §. 
 
 

19 kap. 

Uppgifter som hänför sig till myndighets-
verksamhet 

157 §  

Skyldighet att lagra uppgifter för myndighe-
ternas behov 

Trots vad som i denna avdelning föreskrivs 
om behandling av förmedlingsuppgifter ska 
ett företag som är skyldigt att göra televerk-
samhetsanmälan och som särskilt utsetts ge-
nom beslut av inrikesministeriet (lagrings-
skyldigt företag) under de förutsättningar 
som anges nedan se till att de uppgifter som 
avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/24/EG om lagring av upp-
gifter som genererats eller behandlats i sam-
band med tillhandahållande av allmänt till-
gängliga elektroniska kommunikationstjäns-
ter eller allmänna kommunikationsnät och 
om ändring av direktiv 2002/58/EG lagras i 
12 månader från den dag då kommunikatio-
nen ägde rum. Uppgifterna får endast använ-
das för att kunna undersöka, utreda och 
åtalspröva brott som avses i 10 kap. 6 § 2 
mom. i tvångsmedelslagen (806/2011).  

Lagringsskyldigheten gäller uppgifter som 
avser 

1) sådana telefonitjänster eller tilläggstjäns-
ter i fasta nät eller sådana telefonitjänster, 
tilläggstjänster, textmeddelandetjänster, 
EMS-tjänster eller multimedietjänster i mo-
bilnät som tillhandahålls av ett lagringsskyl-
digt företag, 

2) internetaccesstjänster som tillhandahålls 
av ett lagringsskyldigt företag, 

3) elektroniska posttjänster som tillhanda-
hålls av ett lagringsskyldigt företag, 

4) internettelefonitjänster som tillhanda-
hålls av ett lagringsskyldigt företag, med vil-
ket avses tjänster som tillhandahålls av tjäns-
teföretag och som ända till slutkunderna är 

baserade på internetprotokoll och möjliggör 
samtal, 

5) samtal som har kopplats men inte besva-
rats eller samtal som har förhindrats till följd 
av en driftåtgärd i nätet. 

Lagringsskyldigheten gäller inte innehållet 
i meddelanden eller förmedlingsuppgifter 
som samlats vid bläddring av webbsidor. Ett 
lagringsskyldigt företag får emellertid regi-
strera också förmedlingsuppgifter och andra 
uppgifter, om det är nödvändigt för identifie-
ring av en användare av internetaccesstjäns-
ter, elektroniska posttjänster eller internette-
lefonitjänster. 

En förutsättning för lagringsskyldighet är 
att uppgifterna är tillgängliga och har genere-
rats eller behandlats i samband med tillhan-
dahållande av det lagringsskyldiga företagets 
allmänt tillgängliga kommunikationstjänster 
med stöd av denna lag eller personuppgifts-
lagen (523/1999). 

Närmare bestämmelser om de uppgifter 
som ska lagras får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om de tekniska detaljerna kring de upp-
gifter som omfattas av lagringsskyldigheten. 
 

158 § 

Skyldigheter och förfaringssätt vid behand-
ling av uppgifter som lagras för myndighe-

ternas behov 

Ett lagringsskyldigt företag ska innan lag-
ringsskyldigheten fullgörs förhandla med in-
rikesministeriet om myndigheternas behov 
när det gäller lagringen av uppgifter. Det lag-
ringsskyldiga företaget beslutar om det tek-
niska genomförandet av lagringen. Uppgif-
terna ska lagras kostnadseffektivt. Dessutom 
ska hänsyn tas till behoven inom det lag-
ringsskyldiga företagets rörelse, systemens 
tekniska egenskaper och den betalningsan-
svariga myndighetens behov. Lagringen av 
uppgifterna ska om möjligt planeras så att 
flera tjänsteföretag inte lagrar samma uppgif-
ter. 

Inrikesministeriet har rätt att från en utom-
stående tjänsteleverantör skaffa system till 
vilket de uppgifter som omfattas av lagrings-
skyldigheten kan överföras. Ett lagringsskyl-
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digt företag har rätt att i systemet registrera 
också uppgifter vars behandling för företa-
gets eget behov ännu inte har avslutats.  

På det lagringsskyldiga företagets skyldig-
het att sörja för informationssäkerheten till-
lämpas 247 §. Det lagringsskyldiga företaget 
ska utse dem som har rätt att behandla lagra-
de uppgifter eller ange de arbetsuppgifter i 
vilka de får behandlas. Det lagringsskyldiga 
företaget ska se till att abonnenterna får till-
gång till information om lagringen av uppgif-
terna och om syftet med lagringen. 

De uppgifter som lagras ska utan onödigt 
dröjsmål kunna lämnas till myndigheterna. 
Ett lagringsskyldigt företag ska vid behov 
samarbeta med ett nätföretag, så att lagringen 
även omfattar de tillgängliga uppgifter enligt 
157 § som nätföretaget behandlar för att ge-
nomföra det lagringsskyldiga företagets 
tjänster.  

Närmare bestämmelser om hur skyldighe-
ten att lagra uppgifter ska fullgöras får utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om det tekniska genomföran-
det av lagringsskyldigheten och om informa-
tionssäkerheten. 
 

159 § 

Statistik över användning av uppgifter som 
lagras för myndigheternas behov 

Inrikesministeriet ska varje år till kommis-
sionen lämna statistik över användningen av 
uppgifter som lagras med stöd av denna lag. 

Av statistiken ska det framgå 
1) i vilka fall de lagrade uppgifterna har 

sänts till myndigheter, 
2) i vilka fall en myndighets begäran om 

lagrade uppgifter inte kunnat tillgodoses, 
3) hur lång tid som gått från lagringen av 

uppgifterna till myndighetens begäran om 
uppgifter. 

Inrikesministeriet ska beakta den statistik 
som avses i 1 mom. i de berättelser om an-
vändning av teleövervakning och teleavlyss-
ning som ministeriet med stöd av polislagen 
(872/2011), tvångsmedelslagen eller någon 
annan lag ska avge till riksdagens justitieom-
budsman. 
 

20 kap. 

Lokaliseringsuppgifter och andra uppgif-
ter som anger läget för abonnemang eller 

terminalutrustning 

160 § 

Behandling och utlämnande av lokalise-
ringsuppgifter 

Lokaliseringsuppgifter som kan kopplas till 
en fysisk person får behandlas för tillhanda-
hållande och utnyttjande av mervärdestjäns-
ter, om den abonnent eller användare som 
uppgifterna gäller har gett sitt samtycke till 
det eller om samtycket entydigt framgår av 
sammanhanget eller om så föreskrivs i lag. 

Samtycke som avses i 1 mom. gör det inte 
möjligt att avvika från vad som någon annan-
stans i denna lag föreskrivs om användares 
och abonnenters rätt att få lokaliseringsupp-
gifter. Lokaliseringsuppgifterna får behand-
las endast i den omfattning som syftet med 
behandlingen kräver och genom den får in-
tegritetsskyddet inte begränsas mer än vad 
som nödvändigt. Efter behandlingen ska lo-
kaliseringsuppgifterna förstöras eller ges en 
sådan form att de inte kan kopplas till abon-
nenten eller användaren, om inte något annat 
föreskrivs i lag. 

Lokaliseringsuppgifter får behandlas endast 
av personer som är anställda hos en leveran-
tör av mervärdestjänster samt av personer 
som handlar för leverantörens räkning, vilka 
har till uppgift att behandla lokaliseringsupp-
gifter i enlighet med detta kapitel. 

Den som har tagit emot eller annars fått 
kännedom om lokaliseringsuppgifter som 
inte är avsedda för honom eller henne, får 
inte utan samtycke av den som ska lokalise-
ras röja eller utnyttja lokaliseringsuppgifterna 
eller uppgifterna om dess existens, om inte 
något annat föreskrivs i lag. 
 
 

161 § 

Informationsskyldighet 

Den som tillhandahåller mervärdestjänster 
ska se till att den som ska lokaliseras på ett 
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enkelt sätt och kontinuerligt har tillgång till 
information om de behandlade lokaliserings-
uppgifternas noggrannhet, om det exakta syf-
tet med behandlingen och dess varaktighet 
samt om huruvida lokaliseringsuppgifterna 
får lämnas ut till tredje part för tillhandahål-
lande av mervärdestjänster. Den som tillhan-
dahåller mervärdestjänster ska se till att den 
som ska lokaliseras har tillgång till informa-
tionen innan samtycke enligt 160 § 1 mom. 
ges. 
 
 

162 § 

Abonnenters och användares rättigheter 

Abonnenter och användare ska ha möjlig-
het att på ett enkelt sätt och utan särskild av-
gift återkalla ett samtycke enligt 160 § 1 
mom., om inte något annat föreskrivs i lag. 
Den som lokaliseras måste ha möjlighet att 
på ett enkelt sätt och utan särskild avgift 
temporärt förbjuda behandling av lokalise-
ringsuppgifter, om detta tekniskt sett och 
utan oskäliga kostnader är möjligt. 

En användare har rätt att av en leverantör 
av mervärdestjänster och av en kommunika-
tionsförmedlare få sådana lokaliseringsupp-
gifter och förmedlingsuppgifter om sig själv 
som dessa innehar och som anger var ett 
abonnemang eller en terminalutrustning finns 
vid en viss tidpunkt. 

I ärenden som gäller samtycke, nekande 
och utnyttjande av rätt att få information när 
det gäller behandling av lokaliseringsuppgif-
ter företräds den som är yngre än 15 år av 
vårdnadshavaren. Bestämmelser om att före-
träda barn finns dessutom i lagen angående 
vårdnad om barn och umgängesrätt. En 
omyndig som inte är minderårig företräds av 
dennes intressebevakare, om detta inte är 
omöjligt med tanke på det tekniska utföran-
det av tjänsten. Bestämmelser om att företrä-
da omyndiga som inte är minderåriga finns i 
lagen om förmyndarverksamhet. 
 
 
 
 
 
 

AVDELNING VII  

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM 
ELEKTRONISKA TJÄNSTER  

21 kap. 

Domännamn 

163 §  

Tillämpningsområde 

Detta kapitel tillämpas på domännamn un-
der den nationella toppdomänen för Finland 
(toppdomänen fi) och under toppdomänen för 
landskapet Åland (toppdomänen ax) samt på 
domännamnsverksamhet och registrerings-
tjänster för domännamn i samband därmed. 

Vad som i detta kapitel föreskrivs om det 
domännamnsregister som förvaltas av Kom-
munikationsverket ska också tillämpas på det 
register över domännamn under toppdomä-
nen ax som förvaltas av Ålands landskapsre-
gering. 
 

164 §  

Kommunikationsverkets domännamnsverk-
samhet och förmedling av domännamn 

Kommunikationsverket förvaltar ett regis-
ter över domännamn under toppdomänen fi 
(domännamnsregister) och en databas med 
teknisk information om domännamn för styr-
ning av internettrafiken (fi-roten).  

Endast verksamhetsutövare som enligt 
165 § har lämnat in en anmälan om registrar-
verksamhet (registrar) får göra registreringar 
i domännamnsregistret. Kommunikations-
verket får emellertid för domännamnsför-
valtningens behov avgiftsfritt registrera do-
männamn som består av endast ett tecken 
samt andra domännamn. Kommunikations-
verket får också göra andra anteckningar i 
domännamnsregistret som behövs för att ge-
nomföra denna lag. 

Ett domännamn kan registreras på en an-
vändare som är en juridisk person, en enskild 
näringsidkare eller en annan sammanslutning 
eller en fysisk person (domännamnsanvända-
re). 
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165 §  

Registrarens anmälningsskyldighet 

En registrar ska göra en anmälan till den 
myndighet som förvaltar domännamnsre-
gistret innan den inleder sin verksamhet. 
Anmälan ska innehålla registrarens identifie-
ringsuppgifter, den e-postadress som ska an-
vändas för hörande och delgivning samt 
andra uppgifter som behövs för tillsynen.  

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
informeras om ändringar i de uppgifter som 
registraren har anmält. Om verksamheten 
läggs ned ska Kommunikationsverket och 
kunderna informeras om detta minst två 
veckor i förväg. Om Kommunikationsverket 
med stöd av 171 § 2 mom. har meddelat ett 
förbudsbeslut ska kunderna utan dröjsmål in-
formeras om detta. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur anmälan ska göras och 
om innehållet i den. 
 
 

166 §  

Domännamnets form och innehåll 

Ett domännamn får bestå av minst två och 
högst 63 tecken.  

Ett domännamn får vid registreringstid-
punkten inte  

1) motsvara någon annans skyddade namn 
eller märke, om inte domännamnsanvändaren 
kan ge en godtagbar grund för registreringen 
av domännamnet, eller  

2) likna någon annans skyddade namn eller 
märke, om domännamnet registreras i up-
penbart vinnings- eller skadesyfte. 

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om de konfigurationer som är nöd-
vändiga för att domännamnet ska fungera 
och om domännamnets form, antal tecken 
och tillåtna tecken. 
 
 
 
 
 
 

167 §  

Anteckning av uppgifter i domännamnsre-
gistret och offentliggörande av uppgifter 

Ett domännamn ska registreras på domän-
namnsanvändaren. Registraren ska i domän-
namnsregistret anteckna korrekta och uppda-
terade uppgifter som identifierar domän-
namnsanvändaren samt den e-postadress som 
ska användas för hörande och delgivning 

Kommunikationsverket får offentliggöra 
uppgifter ur domännamnsregistret på sina 
webbsidor. I fråga om fysiska personer får på 
webbsidorna offentliggöras domännamnet 
och användarens namn. I övrigt ska på ut-
lämnande av uppgifter ur registret tillämpas 
16 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. 

Ett domännamn som har registrerats i do-
männamnsregistret gäller i högst fem år. Re-
gistraren kan förnya en domänregistrering för 
högst fem år i sänder.  

Kommunikationsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om hur registreringen tekniskt 
ska genomföras och om de uppgifter som ska 
lämnas i samband med registreringen. 
 

168 §  

Överföring av domännamn och byte av re-
gistrar 

Domännamnsanvändaren kan överföra do-
männamnet till en annan användare under 
domännamnets giltighetstid. Registraren ska 
göra överföringen inom rimlig tid från mot-
tagandet av begäran. Om domännamnet inte 
har överförts inom rimlig tid kan Kommuni-
kationsverket göra överföringen. Ett domän-
namn kan inte överföras om ett ärende som 
gäller avregistrering av domännamnet är an-
hängigt vid Kommunikationsverket.  

Kommunikationsverket kan återföra do-
männamnet till dess ursprungliga användare 
om domännamnet har överförts till någon 
annan utan användarens samtycke och denne 
begär att registreringen ska korrigeras, och 
mottagaren av överföringen inte inom utsatt 
tid anför en godtagbar grund för överföring-
en. 
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Domännamnsanvändaren kan byta registrar 
under domännamnets giltighetstid. Registra-
ren ska vidta de åtgärder som krävs för att 
byta registrar inom rimlig tid från mottagan-
det av begäran. Om domännamnet inte har 
överförts till en annan registrar inom rimlig 
tid får Kommunikationsverket göra överfö-
ringen.  

Kommunikationsverket får utfärda före-
skrifter om det tekniska genomförandet och 
tidsfristerna i fråga om överföring av domän-
namn och byte av registrar. 
 

169 §  

Avregistrering av domännamn 

Kommunikationsverket får avregistrera ett 
domännamn och avlägsna det ur fi-roten om 
de uppgifter som avses i 167 § 1 mom. är 
bristfälliga eller felaktiga och om uppgifterna 
trots uppmaning inte korrigeras inom utsatt 
tid.  

Om domännamnets giltighetstid har löpt ut 
avregistrerar Kommunikationsverket domän-
namnet och avlägsnar det ur fi-roten utan att 
höra användaren. 

Om innehavaren av en rättighet som avses i 
166 § 2 mom. begär att ett domännamn ska 
avregistreras kan Kommunikationsverket av-
registrera ett domännamn som har registre-
rats i strid med lagens bestämmelser, eller 
registrera domännamnet på innehavaren av 
rättigheten.  

Kommunikationsverket kan för en tid av ett 
år avlägsna registreringen av ett domännamn 
ur fi-roten utan att höra domännamnsanvän-
daren, om domännamnsanvändaren har an-
sökt om flera domännamn som liknar någon 
annans skyddade namn eller märke och inne-
havaren av det skyddade namnet eller märket 
begär att domännamnet ska avregistreras.   

Ett domännamn som har avregistrerats blir 
ledigt och allmänt tillgängligt för nyregistre-
ring en månad efter avregistreringen. 
 

170 §  

Registrarens övriga skyldigheter 

En registrar ska 

1) innan ett domännamn registreras tillhan-
dahålla behövlig information enligt denna lag 
om kraven på domännamnets innehåll och 
form, 

2) uppdatera uppgifterna i domännamnsre-
gistret,  

3) kunna göra anteckningar i domännamns-
registret med hjälp av tekniska arrangemang 
som Kommunikationsverket har fastställt,  

4) i tillräcklig omfattning och effektivt in-
formera en domännamnsanvändare om att 
domännamnets giltighetstid löper ut,  

5) på begäran av domännamnsanvändaren 
avregistrera ett domännamn innan dess gil-
tighetstid har löpt ut,  

6) sörja för informationssäkerheten i sin 
verksamhet, 

7) utan dröjsmål meddela Kommunika-
tionsverket om dess förmedling av domän-
namn är utsatt för betydande kränkningar av 
eller hot mot informationssäkerheten eller för 
någonting annat som väsentligen förhindrar 
eller stör den. Samtidigt ska registraren också 
anmäla hur länge störningen eller hotet be-
räknas pågå, om vilka verkningar störningen 
eller hotet har, om avhjälpande åtgärder samt 
om åtgärder för att förhindra att störningen 
upprepas. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om information som ges till 
användare av domännamn, om informations-
säkerheten i registrarens verksamhet, om när 
en störning som avses i 1 mom. 7 punkten 
ska anses vara betydande samt om innehållet 
i anmälan samt anmälans utformning och hur 
den lämnas in. 
 

171 §  

Organisering av domännamnsförvaltningen  

Kommunikationsverket har till uppgift att 
1) administrera toppdomänen fi, 
2) bedriva och utveckla den domännamns-

verksamhet som avser fi-domäner, 
3) sörja för överföringsförbindelserna och 

förbindelsetrafiken från namnservrarna för fi-
roten till internet, 

4) övervaka registrarverksamheten, 
5) sörja för informationssäkerheten i den 

domännamnsverksamhet som avser fi-
domäner och  
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6) på begäran ge intyg och utdrag ur do-
männamnsregistret. 

Kommunikationsverket kan ge en registrar 
en anmärkning, om registraren bryter mot lag 
eller bestämmelser, föreskrifter och beslut 
som utfärdats med stöd av lag. I samband 
med anmärkningen kan Kommunikations-
verket ålägga registraren att inom en rimlig 
tid rätta till felet eller försummelsen. Om fe-
let eller försummelsen inte rättas till inom ut-
satt tid kan Kommunikationsverket för en tid 
av högst ett år förbjuda registraren att regi-
strera domännamn eller göra anteckningar 
som gäller domännamn i domännamnsre-
gistret. 
 
 

172 §  

Säkerställande av domännamns informa-
tionssäkerhet 

Kommunikationsverket har rätt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att upptäcka, för-
hindra och utreda sådana betydande kränk-
ningar av informationssäkerheten som inne-
bär att fi-domännamn utnyttjas och som är 
riktade mot allmänna kommunikationsnät el-
ler kommunikationstjänster eller mot använ-
dare av dem, samt för att inleda förundersök-
ning med anledning av kränkningarna. 
Kommunikationsverket får vidta dessa åtgär-
der utan att höra domännamnsanvändaren. 

De nödvändiga åtgärder som avses i 1 
mom. kan utföras med avseende på namnser-
verinformationen i fi-roten och kan omfatta 

1) åtgärder för att förhindra eller begränsa 
den trafik som riktas till domännamnet, 

2) åtgärder för att dirigera den trafik som 
riktas till domännamnet till en annan webb-
adress, samt 

3) andra jämförbara åtgärder av teknisk na-
tur. 

De åtgärder som avses i denna paragraf ska 
utföras omsorgsfullt och de ska stå i propor-
tion till allvaret i den kränkning av informa-
tionssäkerheten som ska avvärjas. Åtgärder-
na ska utföras utan att yttrandefriheten, 
skyddet av konfidentiella meddelanden eller 
integritetsskyddet begränsas mer än vad som 
är nödvändigt för att säkerställa de syften 
som avses i 1 mom. Åtgärderna ska avbrytas 

om det inte längre finns förutsättningar enligt 
denna paragraf att vidta dem. 
 
 
 

22 kap. 

Tillhandahållande av informationssamhäl-
lets tjänster 

173 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte till-
lämpas på 

1) beskattning, 
2) frågor som hör till tillämpningsområdet 

för Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personupp-
gifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter samt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2002/58/EG om behandling av per-
sonuppgifter och integritetsskydd inom sek-
torn för elektronisk kommunikation,  

3) verksamhet som notarius publicus eller i 
motsvarande yrken som inbegriper utövande 
av offentlig makt, 

4) verksamhet som rättegångsombud eller 
rättegångsbiträde vid en rättegång, 

5) lotteriverksamhet som sker mot veder-
lag. 

Bestämmelserna i 175 och 176 § ska inte 
tillämpas på 

1) upphovsrätt, närstående rättigheter, in-
dustriellt rättsskydd, rättigheter som avses i 
rådets direktiv 87/54/EEG om rättsligt skydd 
för kretsmönster i halvledarprodukter och 
rättigheter som avses i rådets direktiv 
96/9/EG om rättsligt skydd för databaser, 

2) utgivning av elektroniska pengar, om 
medlemsstaten på institutet tillämpar ett av 
de undantag som anges i artikel 9.1 i Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 
2009/110/EG om rätten att starta och driva 
affärsverksamhet i institut för elektroniska 
pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, 
om ändring av direktiven 2005/60/EG och 
2006/48/EG och om upphävande av direktiv 
2000/46/EG, 
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3) sådan reklam för andelar i fondföretag 
som avses i artikel 44.2 i rådets direktiv 
85/611/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar som avser företag för kol-
lektiva investeringar i överlåtbara värdepap-
per (fondföretag), 

4) frågor om etableringsfrihet, frihet att er-
bjuda försäkringar och tillämplig lag på för-
säkringsavtal,  

5) parternas frihet att välja tillämplig lag i 
fråga om sina avtal, 

6) avtalsförpliktelser vid konsumentavtal, 
7) tvingande bestämmelser i lagstiftningen 

i den stat där fast egendom är belägen när det 
gäller formkrav för avtal, om avtalet skapar 
eller överför rätt till fast egendom, 

8) frågan om huruvida icke-önskade kom-
mersiella meddelanden per e-post är tillåtli-
ga. 
 
 

174 § 

Det samordnade området och friheten att 
tillhandahålla tjänster 

Med det samordnade området avses de 
krav som ingår i rättsordningen och som en 
leverantör av informationssamhällets tjänster 
måste uppfylla när det gäller etablering och 
utövande av verksamhet, såsom krav i fråga 
om 

1) behörighet, tillstånd, registrering och 
anmälningar till myndigheter, 

2) tillvägagångssätt, reklam och annan 
marknadsföring, kvaliteten på och innehållet 
i tjänster samt avtal och tjänsteleverantörens 
ansvar. 

När det gäller en leverantör av informa-
tionssamhällets tjänster som är etablerad i en 
annan EES-stat får inte sådana krav ställas 
som omfattas av det samordnade området 
och som begränsar tillhandahållandet av nå-
gon av informationssamhällets tjänster i Fin-
land. En domstol eller någon annan behörig 
myndighet får dock i enlighet med särskilt 
föreskrivna befogenheter begränsa tillhanda-
hållandet av en viss tjänst om begränsningen 

1) behövs för upprätthållande av allmän 
ordning eller säkerhet, för skydd av folkhäl-
san eller skydd av konsumenterna, 

2) gäller en tjänst som skadar de mål som 
avses i 1 punkten eller utgör en allvarlig risk 
för att dessa mål inte uppnås, och  

3) står i rätt proportion till dess mål. 
En begränsning får inte införas innan den 

stat där tjänsteleverantören är etablerad har 
uppmanats att vidta åtgärder i saken, och eta-
bleringsstaten trots uppmaningen inte har 
vidtagit några åtgärder eller endast har vidta-
git otillräckliga åtgärder. Den planerade be-
gränsningen ska innan den införs ha anmälts 
till kommissionen och till etableringsstaten. 

I brådskande fall får en begränsning införas 
oberoende av vad som föreskrivs i 3 mom. 
Begränsningen ska utan dröjsmål anmälas till 
kommissionen och till etableringsstaten, med 
uppgift om varför saken anses brådskande. 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 mom. tilläm-
pas inte på brottsutredningar eller när ett 
ärende behandlas i domstol. 
 
 

175 § 

Iakttagande av finsk lagstiftning 

Behöriga myndigheter i Finland ska över-
vaka att sådana leverantörer av informations-
samhällets tjänster som är etablerade i Fin-
land iakttar finsk lagstiftning i frågor som 
omfattas av det samordnade området också 
då tjänsterna enbart eller huvudsakligen rik-
tar sig till en annan stat inom en EES-stat. 
 
 

176 § 

Allmän informationsskyldighet  

Utöver vad som någon annanstans i lag fö-
reskrivs om informationsskyldighet ska en 
leverantör av informationssamhällets tjänster 
enkelt, direkt och fortlöpande hålla åtminsto-
ne följande uppgifter tillgängliga för 
tjänstemottagarna och myndigheterna: 

1) tjänsteleverantörens namn, geografiska 
adress i etableringsstaten, e-postadress samt 
annan sådan kontaktinformation som gör det 
möjligt att nå leverantören snabbt, direkt och 
effektivt, 

2) vilket handelsregister eller annat mot-
svarande offentligt register som tjänsteleve-
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rantören eventuellt är införd i, samt tjänstele-
verantörens företags- och organisations-
nummer eller något annat motsvarande 
nummer i registret i fråga, 

3) tillsynsmyndighetens kontaktinforma-
tion, om verksamheten kräver tillstånd eller 
registrering, 

4) mervärdesskattenummer i det fallet att 
tjänsteleverantören bedriver mervärdesskat-
tepliktig verksamhet. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska en 
utövare av sådan reglerad yrkesverksamhet 
som avses i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yr-
keskvalifikationer, vid tillhandahållande av 
informationssamhällets tjänster hålla följande 
uppgifter tillgängliga: 

1) den yrkesorganisation eller motsvarande 
organisation till vilken tjänsteleverantören 
hör, 

2) yrkesbeteckning samt den medlemsstat 
där den har utfärdats, 

3) ett omnämnande av de regler som är till-
lämpliga på yrkesverksamheten i etablerings-
staten samt hur och var de är tillgängliga. 

Om priser på varor eller tjänster anges vid 
tillhandahållandet av informationssamhällets 
tjänster, ska priserna anges klart och enty-
digt. Av informationen ska det framgå om 
priset inkluderar skatt och leveranskostnader. 
I fråga om meddelande av priser på konsum-
tionsnyttigheter gäller vad som särskilt före-
skrivs om detta. 
 
 

177 § 

Informationsskyldighet vid beställning 

Utöver vad som någon annanstans i lag fö-
reskrivs om informationsskyldighet ska en 
leverantör av informationssamhällets tjänster 
innan en tjänstemottagare gör en beställning 
för denne hålla åtminstone följande uppgifter 
tillgängliga på ett klart och begripligt sätt: 

1) de olika tekniska skedena vid ingående 
av avtal, 

2) huruvida avtalet kommer att registreras 
av tjänsteleverantören och om det kommer 
att hållas tillgängligt för den andra avtalspar-
ten, 

3) de tekniska möjligheterna att upptäcka 
och rätta till inmatningsfel innan beställning-
en görs, 

4) på vilka språk avtal kan ingås, 
5) de uppförandekoder som tjänsteleveran-

tören följer samt var och hur de finns till-
gängliga elektroniskt. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-
lämpas på avtal som ingås enbart genom ut-
växling av e-post eller motsvarande personli-
ga meddelanden. Avvikelse från bestämmel-
serna i 1 mom. kan göras genom avtal, förut-
satt att ingen av parterna är konsument. 
 
 

178 § 

Tillhandahållande av avtalsvillkor 

Leverantörer av informationssamhällets 
tjänster ska göra avtalsvillkoren tillgängliga 
för tjänstemottagare på ett sätt som gör det 
möjligt för mottagaren att spara och återge 
dem. 
 
 

179 § 

Beställning och mottagningsbekräftelse 

När en beställning görs med tekniska 
hjälpmedel ska leverantören av informations-
samhällets tjänster utan dröjsmål elektroniskt 
bekräfta mottagandet av beställningen. En 
mottagningsbekräftelse behövs inte om den 
beställda nyttigheten utan dröjsmål levereras 
elektroniskt. 

Tjänsteleverantören ska tillhandahålla 
tjänstemottagaren lämpliga, effektiva och lät-
tanvända tekniska hjälpmedel som gör det 
möjligt för mottagaren att upptäcka och rätta 
till inmatningsfel innan en beställning görs. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska inte 
tillämpas på avtal som ingås enbart genom 
utväxling av e-post eller motsvarande per-
sonliga meddelanden. Avvikelse från 1 och 2 
mom. får göras genom avtal, förutsatt att 
ingen av parterna är konsument. 
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180 § 

Mottagningstidpunkt 

Beställningar och mottagningsbekräftelser 
som avses i 179 § anses vara mottagna när de 
parter till vilka de är riktade har tillgång till 
dem. 
 
 

181 § 

Uppfyllande av formkrav för avtal på elek-
tronisk väg 

Om avtal enligt lag ska ingås skriftligen, 
uppfylls kravet även genom ett elektroniskt 
avtal vars innehåll inte kan ändras ensidigt 
och som finns tillgängligt för parterna. Om 
ett avtal enligt lag ska undertecknas tillämpas 
vad som särskilt föreskrivs om elektroniska 
signaturer. Detta moment gäller på motsva-
rande sätt parternas meddelanden och andra 
åtgärder som hänför sig till avtalsförhållandet 
och som enligt lag ska vara skriftliga eller 
undertecknade. 

Om ett meddelande som gäller ett avtal en-
ligt lag ska lämnas bevisligen, kan kravet 
uppfyllas också genom en elektronisk metod 
som visar att mottagaren fått meddelandet. 

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska inte 
tillämpas på avtal som gäller köp eller annan 
överlåtelse av fast egendom eller på familje-
rättsliga avtal eller avtal som avser kvarlåten-
skap. 
 
 

182 § 

Ansvarsfrihet vid överföring av information 
och vid tillhandahållande av tillgång till 

kommunikationsnät 

När en informationssamhällets tjänst består 
av att i ett kommunikationsnät överföra in-
formation som lämnats av tjänstemottagaren 
eller av att ge tillgång till ett nät, är tjänstele-
verantören inte ansvarig för innehållet i den 
överförda informationen eller för förmed-
lingen av den, under förutsättning att tjänste-
leverantören inte har 

1) initierat överföringen, 

2) valt ut mottagaren av den överförda in-
formationen, och inte heller 

3) valt ut eller ändrat den information som 
överförts. 

Överföringen och tillhandahållandet enligt 
1 mom. omfattar automatisk, mellanliggande 
och tillfällig lagring av den vidarebefordrade 
informationen, till den del lagringen enbart 
görs för att utföra överföringen och under 
förutsättning att informationen inte lagras 
längre än vad som rimligtvis krävs för över-
föringen. 
 

183 § 

Ansvarsfrihet vid lagring av information i 
cacheminne 

När en informationssamhällets tjänst består 
av att i ett kommunikationsnät överföra in-
formation som lämnats av tjänstemottagaren 
är tjänsteleverantören inte ansvarig för inne-
hållet i informationen eller för förmedlingen 
av den när det gäller automatisk, mellanlig-
gande och tillfällig lagring som ägt rum en-
bart för att effektivisera vidareöverföring av 
informationen till andra tjänstemottagare på 
deras begäran, under förutsättning att tjänste-
leverantören 

1) inte ändrar informationen, 
2) uppfyller villkoren för tillgång till in-

formationen, 
3) följer de regler för uppdatering av in-

formationen vilka fastställts på ett sätt som är 
allmänt vedertaget och använt inom bran-
schen, 

4) inte ingriper i den lagliga användningen 
av teknik som är allmänt vedertagen och som 
används inom branschen för att få fram data 
om hur informationen används, och 

5) utan dröjsmål vidtar åtgärder för att av-
lägsna information som lagrats eller för att 
göra den oåtkomlig så snart tjänsteleverantö-
ren fått faktisk kännedom om  

a) att informationen har avlägsnats från sin 
ursprungliga plats på nätet,  

b) att informationen gjorts oåtkomlig, eller  
c) att en domstol eller annan behörig myn-

dighet har bestämt att den ska avlägsnas eller 
göras oåtkomlig. 
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184 § 

Ansvarsfrihet vid lagring av information 

När en informationssamhällets tjänst inne-
fattar lagring av information som lämnats av 
tjänstemottagaren (innehållsproducenten) 
och lagringen utförs på dennes begäran, är 
tjänsteleverantören inte ansvarig för innehål-
let i den lagrade informationen eller för för-
medlingen av den, om tjänsteleverantören 
utan dröjsmål vidtar åtgärder för att göra den 
information som lagrats oåtkomlig efter att 

1) ha fått kännedom om en domstols för-
ordnande därom eller, när det är fråga om 
kränkning av upphovsrätten eller närstående 
rättigheter, efter att ha fått en anmälan enligt 
191 §, 

2) annars ha fått faktisk kännedom om att 
den information som lagrats uppenbart stri-
der mot 11 kap. 10 eller 10 a § eller 17 kap. 
18 eller 18 a § i strafflagen.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-
lämpas om innehållsproducenten handlar un-
der tjänsteleverantörens ledning eller tillsyn. 
 
 

185 § 

Förordnande om spärrning av information 

Tingsrätten kan på ansökan av en åklagare, 
en undersökningsledare eller den vars rätt 
ärendet gäller förordna att en sådan leveran-
tör av informationssamhällets tjänster som 
avses i 184 § vid vite ska göra den informa-
tion som denne lagrat oåtkomlig, om infor-
mationen uppenbart är sådan att det enligt lag 
är straffbart eller utgör grund för ersättnings-
ansvar att hålla den tillgänglig för allmänhe-
ten eller förmedla den. Ansökan ska behand-
las skyndsamt. Ansökan kan inte godkännas 
om inte tjänsteleverantören och innehållspro-
ducenten getts tillfälle att yttra sig, utom i det 
fall att dessa inte kan höras så snabbt som 
ärendets brådskande natur nödvändigtvis 
kräver. 

Tingsrättens förordnande ska delges också 
innehållsproducenten. Om innehållsprodu-
centen inte är känd, kan tingsrätten bestäm-
ma att leverantören av informationssamhäl-
lets tjänster ska sköta delgivningen. 

Förordnandet förfaller, om åtal för brott 
som grundar sig på innehållet i eller förmed-
ling av den information som förordnandet 
gäller inte väcks eller, när det är fråga om er-
sättningsansvar, om talan inte väcks inom tre 
månader från det att förordnandet gavs. 
Tingsrätten kan på yrkande av åklagaren eller 
en målsägande eller part, vilket har fram-
ställts inom den tidsfrist som avses ovan, för-
länga tidsfristen med högst tre månader. 

Leverantören av informationssamhällets 
tjänster och innehållsproducenten har rätt att 
ansöka om upphävande av förordnandet hos 
den tingsrätt som gett förordnandet. Vid be-
handlingen av ett ärende som gäller upphä-
vande av ett förordnande ska 8 kap. i rätte-
gångsbalken iakttas. Domstolen ska dock 
vidta behövliga åtgärder för att höra åklaga-
ren. Upphävande ska sökas inom 14 dagar 
från det att sökanden fick del av förordnan-
det. Informationen får inte göras tillgänglig 
på nytt så länge ett ärende om upphävande är 
anhängigt, om inte den domstol som behand-
lar ärendet beslutar något annat. Även åkla-
garen har rätt att söka ändring i ett beslut ge-
nom vilket ett förordnande har upphävts. 
 
 

186 § 

Behörig domstol 

En ansökan enligt 185 § prövas av den 
tingsrätt inom vars domkrets leverantören av 
informationssamhällets tjänster har sin hem-
ort. Ansökan kan dock också alltid prövas av 
Helsingfors tingsrätt. Tingsrätten är domför 
även med ordföranden ensam. 
 
 

187 § 

Innehållsproducentens rättssäkerhet 

En leverantör av informationssamhällets 
tjänster som med stöd av 184 § 1 mom. 2 
punkten har gjort information oåtkomlig ska 
utan dröjsmål underrätta innehållsproducen-
ten om detta skriftligen eller på elektronisk 
väg så att meddelandets innehåll inte ensidigt 
kan ändras och så att det finns tillgängligt för 
parterna. I meddelandet ska orsaken till att 
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informationen spärrats nämnas och upplys-
ning ges om innehållsproducentens rätt att 
föra ärendet till domstol. Meddelandet ska 
avfattas på innehållsproducentens moders-
mål, finska eller svenska. Meddelandet kan 
också avfattas på något annat språk, enligt 
vad som överenskommits med innehållspro-
ducenten. 

Innehållsproducenten har rätt att föra ett 
ärende som gäller spärrad information till 
den domstol som avses i 186 § inom 14 da-
gar efter att fått ett sådant meddelande som 
avses i 1 mom. Vid behandlingen av ett 
ärende som gäller spärrning ska 185 § 4 
mom. iakttas. 
 
 

188 § 

Skyldighet för leverantörer av informations-
samhällets tjänster att vidta åtgärder för ge-

nomförande av myndighetsbeslut 

Vad som i 182–184 § föreskrivs om en 
tjänsteleverantörs ansvarsfrihet påverkar inte 
tjänsteleverantörens skyldighet att enligt nå-
gon annan lag vidta behövliga åtgärder för 
genomförande av en domstols eller annan 
behörig myndighets förordnande eller beslut. 
 
 

189 § 

Spärrning av material som kränker upphovs-
rätten eller närstående rättigheter 

Den som innehar upphovsrätten eller den-
nes företrädare kan kräva att en leverantör av 
informationssamhällets tjänster som avses i 
184 § gör material som kränker upphovsrät-
ten oåtkomligt enligt vad som föreskrivs i 
denna paragraf och i 191–193 §. Detsamma 
gäller innehavare av närstående rättigheter 
och deras företrädare i fråga material som 
kränker sådana rättigheter. 

Yrkandet ska först framföras till den inne-
hållsproducent vars material yrkandet gäller. 
Om innehållsproducenten inte kan identifie-
ras eller om denne inte utan dröjsmål avlägs-
nar materialet eller gör det oåtkomligt, kan 
yrkandet framföras till leverantören av in-

formationssamhällets tjänster genom en an-
mälan enligt 191 §. 
 
 

190 § 

Kontaktpunkt för en leverantör av informa-
tionssamhällets tjänster 

Leverantören av informationssamhällets 
tjänster ska meddela till vilken kontaktpunkt 
anmälan enligt 191 § och bemötande enligt 
192 § kan lämnas. Kontaktinformation för 
kontaktpunkten ska fortlöpande finnas till-
gänglig på ett enkelt sätt. 
 
 

191 § 

Anmälans form och innehåll 

En anmälan som innehåller ett yrkande en-
ligt 189 § ska göras skriftligen eller på elek-
tronisk väg så att anmälans innehåll inte en-
sidigt kan ändras och så att den finns till-
gänglig för parterna. Anmälan ska innehålla 

1) anmälarens namn och kontaktinforma-
tion, 

2) en specifikation av det material som en-
ligt yrkandet ska göras oåtkomligt samt en 
utredning om var materialet finns, 

3) anmälarens försäkran att det material 
som yrkandet gäller enligt anmälarens ärliga 
uppfattning är tillgängligt på kommunika-
tionsnätet på ett lagstridigt sätt, 

4) uppgift om att anmälaren utan resultat 
har framfört sitt yrkande till innehållsprodu-
centen eller att innehållsproducenten inte har 
kunnat identifieras, 

5) anmälarens försäkran att den innehar 
upphovsrätten eller närstående rättigheter el-
ler är berättigad att handla på rättsinnehava-
rens vägnar, 

6) anmälarens underskrift. 
En anmälan som inte uppfyller kraven i 1 

mom. ska vara utan verkan. Om bristerna i 
anmälan gäller endast de uppgifter som 
nämns i 1 mom. 2 punkten, ska leverantören 
av informationssamhällets tjänster dock vidta 
rimliga åtgärder för att nå anmälaren och un-
derrätta denne om bristerna. 
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192 § 

Meddelande till innehållsproducenten samt 
bemötande 

En leverantör av informationssamhällets 
tjänster ska utan dröjsmål underrätta inne-
hållsproducenten om att material som denne 
lämnat har gjorts oåtkomligt samt sända in-
nehållsproducenten en kopia av den anmälan 
som ligger till grund för åtgärden. 

Om en innehållsproducent anser att materi-
alet utan grund har gjorts oåtkomligt, kan in-
nehållsproducenten göra materialet tillgäng-
ligt på nytt genom att skriftligen eller på 
elektronisk väg enligt 191 § lämna anmälaren 
ett bemötande inom 14 dagar från det att in-
nehållsproducenten fick kännedom om anmä-
lan. En kopia av bemötandet ska sändas till 
tjänsteleverantören. Bemötandet ska innehål-
la 

1) innehållsproducentens namn och kon-
taktinformation, 

2) fakta och andra orsaker enligt vilka 
spärrningen anses ogrundad, 

3) en specifikation av det material som an-
ses ha blivit spärrat utan grund, 

4) innehållsproducentens underskrift. 
 
 

193 § 

Återställande av material 

Om ett bemötande som uppfyller kraven i 
192 § har lämnats inom utsatt tid, får leve-
rantören av informationssamhällets tjänster 
inte förhindra att det material som specifice-
rats i bemötandet återställs och hålls åtkom-
ligt, om inte något annat följer av en över-
enskommelse mellan tjänsteleverantören och 
innehållsproducenten eller av en domstols el-
ler annan myndighets förordnande eller be-
slut. 
 
 

194 § 

Ersättningsskyldighet 

Den som lämnar oriktiga uppgifter i en 
anmälan enligt 191 § eller i ett bemötande 

enligt 192 § är skyldig att ersätta den skada 
som detta orsakar. Ersättningsskyldighet fö-
religger dock inte eller också den kan jäm-
kas, om den som lämnade uppgiften hade 
grundad anledning att anta att uppgiften var 
riktig eller om den oriktiga uppgiften hade 
endast ringa betydelse med beaktande av in-
nehållet i anmälan eller bemötandet i dess 
helhet. 
 
 

23 kap. 

Kontaktinformationstjänster 

195 § 

Tillgång till kontaktinformationstjänster 

Teleföretag som är verksamma i ett tele-
fonnät är skyldiga att för sin del se till att an-
vändarna har tillgång till allmänna och täck-
ande nummertjänster till ett skäligt pris. 

Teleföretag ska se till att kontaktinforma-
tion med namn, adress och telefonnummer i 
fråga om användare som med företaget ingått 
avtal om användning av ett abonnemang i ett 
telefonnät samlas in och publiceras i en all-
mänt tillgänglig, täckande telefonkatalog 
som kan fås till ett skäligt pris. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om tekniska åtgärder som be-
hövs för att skyldigheten enligt 1 mom. ska 
kunna fullgöras. 
 
 

196 § 

Utlämnande av kontaktinformation 

Teleföretag och leverantörer av kontaktin-
formationstjänster ska på begäran lämna ut 
kontaktinformation som avses i 195 § 2 
mom. till andra företag för tillhandahållande 
av kontaktinformationstjänster. Kontaktin-
formationen ska lämnas ut  

1) i användbar form,  
2) till ett kostnadsorienterat pris, och  
3) på icke-diskriminerande villkor. 
Teleföretag och leverantörer av kontaktin-

formationstjänster är skyldiga att offentliggö-
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ra uppgifter om priserna för utlämnande av 
kontaktinformation. 

Leverantörer av kontaktinformationstjäns-
ter får vid behandlingen av informationen 
inte gynna ett teleföretag på bekostnad av ett 
annat teleföretag eller annars handla på ett 
diskriminerande sätt. 
 
 

197 § 

Behandling av personuppgifter 

Leverantörer av kontaktinformationstjäns-
ter har rätt att behandla personuppgifter för 
att skapa kontaktinformationstjänster samt 
för att tillhandahålla sådana. 
 
 

198 § 

Förbud mot att offentliggöra kontaktinforma-
tion 

Teleföretag och leverantörer av kontaktin-
formationstjänster ska ge en fysisk person 
som är användare och abonnent möjlighet att 
enkelt och kostnadsfritt helt eller delvis för-
bjuda anteckning och utlämnande av uppgif-
ter om honom eller henne i kontaktinforma-
tionstjänsten. Teleföretaget och leverantören 
av kontaktinformationstjänster ska på begä-
ran av en fysisk person som är användare och 
abonnent avlägsna och rätta felaktiga uppgif-
ter. 

Teleföretag och leverantörer av kontaktin-
formationstjänster ska ge företag och organi-
sationer som antecknats i en kontaktinforma-
tionstjänst rätt att få sina uppgifter avlägsna-
de samt att få felaktiga uppgifter rättade. 
 
 

199 § 

Skyldighet att informera om syftet med och 
användningen av kontaktinformationstjänster 

Teleföretag ska informera fysiska personer 
som är abonnenter om syftet med och an-
vändningen av en kontaktinformationstjänst 
som är allmänt tillgänglig eller som kan an-
vändas via kontaktinformationstjänsten. In-

formationen ska ges kostnadsfritt innan den 
registreras hos tjänsten. 

Teleföretag och leverantörer av kontaktin-
formationstjänster ska dessutom se till att 
abonnenterna lätt har tillgång till tillräckligt 
detaljerad information om till vilka företag 
kontaktinformation om abonnenterna lämnas 
ut i enlighet med 196 § 1 mom. 
 

24 kap. 

Elektronisk direktmarknadsföring och 
kakor 

200 § 

Direktmarknadsföring till fysiska personer  

Direktmarknadsföring som bedrivs med 
hjälp av automatiska uppringningssystem, te-
lefax, e-postmeddelande, textmeddelande, 
talmeddelande, röstmeddelande eller bild-
meddelanden får riktas endast till sådana fy-
siska personer som på förhand har gett sitt 
samtycke till det. 

Annan direktmarknadsföring än sådan som 
avses i 1 mom. får riktas till fysiska personer, 
om inte dessa uttryckligen har förbjudit det. 
Fysiska personer ska på ett enkelt sätt och 
kostnadsfritt kunna förbjuda direktmarknads-
föring som avses i detta moment. 

Om en tjänsteleverantör eller produktsälja-
re av en kund som är en fysisk person får 
dennes kontaktinformation i samband med 
försäljning av en produkt eller en tjänst som 
hör samman med ett e-postmeddelande, 
textmeddelande, talmeddelande, röstmedde-
lande eller bildmeddelande, får tjänsteleve-
rantören eller produktsäljaren, trots vad som 
föreskrivs i 1 mom., använda kontaktinfor-
mationen vid direktmarknadsföring av sina 
egna produkter och tjänster som hör till 
samma produktgrupp eller som annars är av 
motsvarande slag. Tjänsteleverantören eller 
produktsäljaren ska ge kunder som är fysiska 
personer möjlighet att på ett enkelt sätt och 
kostnadsfritt förbjuda användningen av kon-
taktinformation i samband med att uppgifter 
insamlas samt i samband med varje e-
postmeddelande, textmeddelande, talmedde-
lande, röstmeddelande och bildmeddelande. 
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Tjänsteleverantören eller produktsäljaren ska 
tydligt informera om förbudsmöjligheten. 
 
 

201 § 

Förbud mot marknadsföring av telefonabon-
nemang 

Telefonabonnemang till mobilnät får inte 
marknadsföras till konsumenter per telefon, 
om inte konsumenten uttryckligen ber om 
det. 

Bestämmelserna i 1 mom. ska inte tilläm-
pas på ett teleföretags marknadsföring till 
dess egna mobiltelefonkunder. 
 
 

202 § 

Direktmarknadsföring till företag och orga-
nisationer 

Direktmarknadsföring till företag och or-
ganisationer får bedrivas, om företaget eller 
organisationen inte uttryckligen har förbjudit 
det. 

Företag och organisationer ska ges möjlig-
het att på ett enkelt sätt och kostnadsfritt för-
bjuda användning av sin kontaktinformation i 
samband med varje e-postmeddelande, text-
meddelande, talmeddelande, röstmeddelande 
och bildmeddelande som skickas i avsikt att 
bedriva direktmarknadsföring. Den som be-
driver direktmarknadsföring ska tydligt in-
formera om förbudsmöjligheten. 
 

203 § 

Identifiering av direktmarknadsföring 

E-postmeddelande, textmeddelande, tal-
meddelande, röstmeddelande och bildmedde-
landen som är avsedda för direktmarknadsfö-
ring enligt 200 och 202 § ska vid mottagan-
det klart och entydigt kunna identifieras som 
marknadsföring. 

Det är förbjudet att skicka sådana för di-
rektmarknadsföring avsedda e-
postmeddelande, textmeddelande, talmedde-
lande, röstmeddelande och bildmeddelanden 
där 

1) identiteten på den avsändare för vars 
räkning meddelandet har skickats döljs eller 
hemlighålls, 

2) det inte finns någon giltig adress till vil-
ken mottagaren kan skicka en begäran om att 
sådana meddelanden ska upphöra, 

3) mottagaren uppmanas att besöka en 
webbplats som strider mot 2 kap. i konsu-
mentskyddslagen. 
 

204 § 

Förhindrande av mottagning av direktmark-
nadsföring  

På begäran av användare har teleföretag 
och sammanslutningsabonnenter rätt att för-
hindra mottagning av direktmarknadsföring 
som avses i 200, 202 och 203 §.  

Åtgärderna ska genomföras omsorgsfullt 
och utan att yttrandefriheten eller skyddet av 
konfidentiella meddelanden eller integritets-
skyddet begränsas mer än vad som är nöd-
vändigt. 
 

205 § 

Registrering på användarens terminalutrust-
ning av information om användning av tjäns-

ter samt användning av informationen 

Tjänsteleverantören får registrera kakor el-
ler annan information om användning av 
tjänster på användarens terminalutrustning 
och använda informationen, om användaren 
har gett sitt samtycke till detta och om tjäns-
televerantören ger användaren begriplig och 
fullständig information om syftet med regi-
streringen och användningen. 

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte sådan 
registrering eller användning av information 
vars enda syfte är att förmedla meddelanden 
via kommunikationsnäten eller som är nöd-
vändig för att tjänsteleverantören ska kunna 
tillhandahålla sådana tjänster som abonnen-
ten eller användaren av tjänsten uttryckligen 
har begärt. 

Registrering och användning enligt denna 
paragraf är tillåten endast i den omfattning 
som tjänsten kräver och får inte begränsa in-
tegritetsskyddet mer än vad som är nödvän-
digt. 
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AVDELNING VIII 

REGLERING AV AUDIOVISUELLA 
TJÄNSTER OCH RADIOVERKSAM-

HET 

25 kap. 

Innehållet i televisionssändningar och be-
ställ-tv 

206 § 

Tillämpningsområde och begränsningar av 
det 

Bestämmelserna i detta kapitel och i 26 
kap. ska tillämpas på sådana audiovisuella 
innehållstjänster som tillhandahålls av i Fin-
land etablerade fysiska eller juridiska perso-
ner och som kan tas emot i en eller flera sta-
ter som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller som är part i Europeiska 
konventionen om television över gränserna 
(FördrS 87/1994), nedan Europarådets televi-
sionskonvention, samt på vidaresändning av 
televisions- och radioprogram i sådana fall 
som avses i 339 §.  

Bestämmelserna i detta kapitel och i 26 
kap. ska tillämpas på radioverksamhet om i 
verksamheten används en radiofrekvens som 
har beviljats av Finland eller ett distribu-
tionsnät som är beläget i Finland. 

Bestämmelserna i denna avdelning och i 
339 § ska inte tillämpas på  

1) verksamhet inom vilken de audiovisuel-
la innehållstjänsterna eller radiosändningarna 
kan tas emot endast i läroanstalter, sjukhus, 
hotell eller i andra motsvarande inrättningar, 
eller 

2) radioverksamhet enligt 34 § 2 mom.  
Denna lag ska inte tillämpas på  

1) tjänster där tillhandahållandet av audio-
visuellt innehåll inte är regelbundet med hän-
syn till programmens antal eller sändningar-
nas förekomst och där tillhandahållandet inte 
är tjänstens huvudsakliga syfte, eller  

2) nätupplagor av tidningar och tidskrifter. 
På utövande av verksamhet som avses i 

28 § och 34 § 2 mom. ska 209 och 210 § inte 
tillämpas. 

 
207 § 

Etablering 

En leverantör av audiovisuella innehålls-
tjänster har etablerat sig i Finland, om  

1) verksamhetsutövarens huvudkontor 
finns i Finland och besluten om programta-
blåer eller programkataloger fattas i Finland, 
eller  

2) verksamheten har en betydande koppling 
till Finland på grundval av beslut om pro-
gramtablåer eller programkataloger, de an-
ställdas arbetsplats, inledande av verksamhet, 
ekonomiskt betydelsefull verksamhet, en sa-
tellitsändningsstation satellitkapacitet eller 
någon motsvarande omständighet.  

Närmare bestämmelser om de omständig-
heter som ska beaktas när det bedöms om 
verksamheten har betydande koppling enligt 
1 mom. 2 punkten utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

208 § 

Lokal televisionsverksamhet 

Bestämmelserna i 209 och 210 § gäller inte 
televisionsverksamhet i lokala televisionsnät 
eller sådana sändningar som utanför Finland 
inte kan tas emot i en stat som hör till Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller är 
part i Europarådets televisionskonvention. 
 

209 § 

Europeiskt programutbud 

En utövare av televisionsverksamhet ska 
för europeiska program reservera största de-
len av sin årliga sändningstid. Till denna 
sändningstid räknas dock inte tid som har re-
serverats för  

1) nyheter,  
2) sportevenemang,  
3) underhållningsprogram av tävlingska-

raktär,  
4) reklam,  
5) text-tv-sändningar,  
6) teleshopping. 



 RP 221/2013 rd  
  

 

321

Närmare bestämmelser om hurdana pro-
gram som ska anses vara i 1 mom. avsedda 
europeiska program i överensstämmelse med 
artikel 1 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2010/13/EU om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställs i medlemsstater-
nas lagar och andra författningar om tillhan-
dahållande av audiovisuella medietjänster 
(direktiv om audiovisuella medietjänster) ut-
färdas genom förordning av statsrådet.  

Leverantörer av beställ-tv ska främja pro-
duktionen av och tillgången till europeiska 
program i sina tjänster, med hjälp av produk-
tionsfinansiering, programköp, framhävande 
av europeiska produktioner och motsvarande 
metoder. 
 

210 § 

Oberoende producenters program 

En utövare av televisionsverksamhet ska 
för program som producerats av europeiska 
oberoende producenter reservera 19 procent 
av sin sändningstid, räknad enligt 209 § 1 
mom., eller alternativt 19 procent av sin bud-
get för programutbud. Hälften av de program 
som inräknas i de oberoende producenternas 
andel ska ha producerats under de senaste 
fem åren. 

Med oberoende programproducent avses en 
sådan producent av audiovisuella program av 
vars aktiekapital en enskild leverantör av au-
diovisuella innehållstjänster innehar högst 25 
procent eller flera leverantörer av audiovisu-
ella innehållstjänster högst 50 procent och 
som under de senaste tre åren har producerat 
högst 90 procent av sina program för samma 
leverantör av audiovisuella innehållstjänster. 
 

211 § 

Syn- och hörselskadades tillgång till pro-
gramutbud 

Televisionsprogram på finska eller svenska 
ska förses med textning och andra program 
ska förses med referat eller med en tjänst där 
texten i ett textat program omvandlas till ljud 
(ljud- och textningstjänst) i enlighet med 
denna paragraf. 

Ljud- och textningstjänsten ska införas i de 
allmännyttiga programutbud som avses i la-
gen om Rundradion Ab. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas det bestämmelser om 
de program inom televisionsverksamhet som 
tjänar allmänintresset enligt 26 § i vilka ljud- 
och textningstjänst också ska införas. Ljud- 
och textningstjänst behöver dock inte införas 
i musikföreställningar och sportprogram. 
Kostnader som ljud- och textningstjänsten 
medför för utövare av annan än allmännyttig 
televisionsverksamhet får inte överskrida en 
procent av utövarens omsättning under före-
gående räkenskapsperiod. 

Genom förordning av statsrådet får det in-
föras gradvis stigande kvoter uttryckta i an-
delar av programtimmarna för de program 
som ska förses med ljud- och textningstjänst.  

För i 2 mom. avsedda programutbud inom 
televisionsverksamhet som tjänar allmänin-
tresset kan kvoten åren 2011–2016 vara 10–
50 procent av programmen och för allmän-
nyttiga program 50–100 procent. Bestäm-
melser om det tekniska genomförandet och 
sändandet av ljud- och textningstjänsten får 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Kostnaden per programtimme för ljud- och 
textningstjänsten ska fastställas genom för-
ordning av statsrådet för två kalenderår i 
sänder. 
 

212 § 

Utövande av ensamrätt 

Om en utövare av televisionsverksamhet 
har utverkat ensamrätt att sända ett evene-
mang som någon stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet har tagit in i en 
av kommissionen verifierad förteckning som 
avses i artikel 14.1 i direktivet om audiovisu-
ella medietjänster, får ensamrätten inte ut-
övas på ett sådant sätt att en betydande del av 
allmänheten i staten i fråga inte kan följa 
sändningen av evenemanget på en avgiftsfri 
televisionskanal, så som föreskrivs i staten i 
fråga. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om utövande 
av ensamrätt ska på motsvarande sätt tilläm-
pas på evenemang som nämns i den förteck-
ning som avses i artikel 9a.2 i protokollet om 
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ändring av europeiska konventionen om tele-
vision över gränserna (FördrS 118/2002). 

Genom förordning av statsrådet får det ut-
färdas bestämmelser om vilka evenemang 
som i Finland på grund av sin samhälleliga 
betydelse är sådana att sändning av dem ska 
förmedlas till Finlands territorium på ett så-
dant sätt att en betydande del av allmänheten 
kan följa dem i en fritt mottagbar form, helt 
eller delvis, som antingen direkt eller bandad 
sändning. En televisionssändning av ett så-
dant evenemang av samhällelig betydelse 
som avses i detta moment anses vara förmed-
lad till en betydande del av allmänheten, om 
90 procent av befolkningen kan ta emot 
sändningen utan att betala någon separat er-
sättning. 

Om en utövare av televisionsverksamhet 
som har utverkat ensamrätt inte själv genom-
för en sändning som avses i 1 mom., är ut-
övaren skyldig att överlåta rätten att sända 
evenemanget till en annan utövare av televi-
sionsverksamhet, om denne begär det minst 
sex månader innan evenemanget börjar. Den 
utövare av televisionsverksamhet som över-
låter sändningsrätten har rätt till full ersätt-
ning för överlåtelsen. 
 

213 § 

Förfarande för utövande av ensamrätt 

Om en överenskommelse om sådan överlå-
telse av sändningsrätt som avses i 212 § 4 
mom. inte har nåtts, kan en utövare av televi-
sionsverksamhet som har utverkat ensamrätt 
eller en utövare av televisionsverksamhet 
som anhållit om rätt till överlåtelse i enlighet 
med 212 § 4 mom. föra ärendet till Kommu-
nikationsverket för behandling senast tre må-
nader innan evenemanget börjar. Kommuni-
kationsverket får besluta vad som ska betrak-
tas som full ersättning enligt 212 § 4 mom. 
Ersättningen ska bygga på de priser som be-
talas för motsvarande rättigheter på en kon-
kurrensutsatt marknad. Kommunikationsver-
ket kan även i sitt beslut ställa tekniska vill-
kor för överlåtelsen. 

Beslut som avses i denna paragraf kan för-
enas med vite. Bestämmelser om vite finns i 
viteslagen (1113/1990). 
 

26 kap. 

Marknadsföring 

214 § 

Allmänna principer 

Marknadsföring måste vara klart identifier-
bar som sådan. 

Personer som regelbundet förekommer i 
nyhets- eller aktualitetsprogram får varken i 
bild eller i ljud användas vid marknadsföring. 

Reklaminslag och teleshopping ska åtskil-
jas från audiovisuella program och radiopro-
gram genom en signatur som består av ljud 
eller bild, eller genom att skärmbilden delas. 

I teleshopping är det inte tillåtet att uppma-
na barn att förbinda sig att köpa eller hyra 
varor eller tjänster. 

Bestämmelser om marknadsföring som 
strider mot god sed och marknadsföring som 
riktar sig till eller i allmänhet når minderåri-
ga och strider mot god sed finns i 2 kap. 2 § i 
konsumentskyddslagen. 
 

215 § 

Placering av reklaminslag och teleshopping   

I televisionsverksamhet ska reklaminslag 
och teleshopping placeras mellan de audiovi-
suella programmen. De kan placeras också 
inne i audiovisuella program, om program-
mets integritet och värde och upphovsrättsin-
nehavares rättigheter inte kränks. 

I sportprogram eller i andra audiovisuella 
program som är uppbyggda av fristående de-
lar och som har pauser får reklaminslag och 
teleshopping placeras endast mellan delarna 
eller under pauserna. 

Enstaka inslag av reklam och teleshopping 
är förbjudna i andra sändningar än sport-
sändningar. 
 

216 § 

Avbrytande av vissa audiovisuella program 
för reklam 

Filmer, televisionsfilmer, nyhetsprogram 
och barnprogram som ingår i televisions-
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verksamhet får avbrytas för reklaminslag el-
ler teleshopping en gång i varje tablålagd pe-
riod på 30 minuter. 

Barnprogram får dock avbrytas för reklam-
inslag eller teleshopping endast om pro-
grammets tablålagda längd överstiger 30 mi-
nuter. 

Televisionssändningar av religiösa evene-
mang får inte avbrytas av reklaminslag eller 
teleshopping. 
 
 

217 § 

Marknadsföring av vissa produkter 

Bestämmelser om reklam för tobakspro-
dukter finns i tobakslagen (693/1976). Be-
stämmelser om reklam och säljfrämjande 
verksamhet för alkoholdrycker finns i alko-
hollagen (1143/1994). Bestämmelser om 
marknadsföring av läkemedel finns i läke-
medelslagen (395/1987). 
 
 

218 § 

Sponsring av program och tjänster 

En sponsor får inte inverka på innehållet i 
ett sponsrat audiovisuellt program eller ra-
dioprogram eller på innehållet i en audiovi-
suell innehållstjänst eller på placering av 
program i programutbudet, på ett sätt som 
återverkar på det ansvar som leverantören av 
den audiovisuella innehållstjänsten eller ut-
övaren av radioverksamhet har eller på den-
nes redaktionella oberoende i fråga om pro-
grammen. 

Sponsorns namn eller symbol ska anges 
tydligt i början eller slutet av sponsrade au-
diovisuella program och radioprogram. 

Sponsrade audiovisuella program eller ra-
dioprogram får inte uppmuntra till att köpa 
eller hyra sponsorns eller en tredje parts pro-
dukter eller tjänster, genom att särskilt och 
reklammässigt hänvisa till dessa produkter 
eller tjänster eller på något annat sätt. 
 
 
 
 

219 §  

Förbjuden sponsring 

Företag som huvudsakligen tillverkar eller 
marknadsför tobaksprodukter får inte sponsra 
program, audiovisuella innehållstjänster eller 
radioverksamhet. 

Om sponsorn för ett program är ett företag 
vars verksamhet omfattar tillverkning eller 
försäljning av medicinska produkter eller 
medicinska behandlingar, får företagets 
namn eller symbol anges i anslutning till 
programmet med beaktande av 208 §. I detta 
sammanhang får dock inte sådana medicins-
ka produkter eller medicinska behandlingar 
föras fram som i Finland kan erhållas bara på 
läkarordination. 

Nyhets- och aktualitetsprogram får inte 
vara sponsrade. 
 

220 § 

Produktplacering 

Det är förbjudet att mot ersättning placera 
in en produkt, en tjänst eller ett varumärke i 
ett audiovisuellt program (produktplacering). 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 
mom. är produktplacering tillåten i 

1) filmer, 
2) filmer eller serier producerade för au-

diovisuella innehållstjänster, 
3) sportprogram, 
4) lätta underhållningsprogram. 
Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte 

produktplacering i barnprogram. 
Som produktplacering betraktas också gra-

tis tillhandahållande av rekvisita och pro-
duktvinster för att de ska ingå i ett audiovisu-
ellt program, om de är av betydande värde. 
Produktplacering i form av tillhandahållande 
av rekvisita och produktvinster är tillåten i 
andra program än barnprogram. 
 

221 § 

Genomförande av produktplacering 

Vid produktplacering får inte 
1) programinnehållet eller programlägg-

ningen påverkas, 
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2) anskaffning av produkter och tjänster 
uppmuntras, 

3) reklammässigt eller i övrigt särskilt hän-
visas till produkter, 

4) produkter otillbörligen framhävas. 
Produktplacering av följande produkter är 

förbjuden: 
1) tobaksprodukter, 
2) sådana företags produkter som huvud-

sakligen tillverkar eller marknadsför tobaks-
produkter,  

3) sådana läkemedel eller medicinska be-
handlingar som bara kan fås på läkarordina-
tion. 

Allmänheten ska tydligt informeras om att 
det förekommer produktplacering i ett audio-
visuellt program, antingen i form av text eller 
genom en symbol som genomgående an-
vänds av leverantörerna av innehållstjänster. 
Informationen ska visas i början och slutet av 
det audiovisuella programmet och efter varje 
reklamavbrott. Informationen får inte vara 
reklammässig. 

Information om produktplacering behöver-
dock inte ges, om det audiovisuella pro-
grammet i fråga varken har producerats eller 
beställts av leverantören av innehållstjänster 
själv eller av ett närstående företag till en så-
dan leverantör och det inte utan oskäligt be-
svär går att få fram uppgifter om produktpla-
cering som ingår i programmet. 
 
 

222 §  

Tidsbegränsningar för teleshopping och tele-
visionsreklam  

Televisionsreklamens och teleshopping in-
slagens längd per timme mellan hela klock-
slag får inte överstiga 12 minuter, med un-
dantag för kanaler på vilka endast teleshop-
ping sänds. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte 
på  

1) sådana meddelanden från en utövare av 
televisionsverksamhet som gäller dennas 
egna audiovisuella program,  

2) produkter med direkt koppling till pro-
gram,  

3) sponsormeddelanden,  
4) produktplacering,  

5) ideell och samhällelig reklam som avses 
i 224 §, eller  

6) i 225 § avsedda sändningsblock som är 
reserverade för teleshopping. 
 
 

223 § 

Markering och tidsbegränsningar för radio-
reklam 

Radioreklam ska åtskiljas från övriga ra-
dioprogram genom en ljudsignatur eller på 
något annat tydligt sätt. 

Sändningstiden för radioreklam får inte 
överstiga tjugo procent av den dagliga sänd-
ningstiden.  

Kommersiella meddelanden som sänds i 
radioverksamhet som bedrivs utan sådan 
programkoncession för analog radioverk-
samhet som avses i 34 § får enbart bestå av 
sponsring eller reklam som hänför sig till ra-
dioverksamheten i fråga. 
 
 

224 § 

Ideell och samhällelig reklam 

Reklam vars syfte är att föra fram en sak 
eller idé eller i anknytning därtill göra an-
nonsören mera känd eller främja en persons 
anseende (ideell och samhällelig reklam) ska 
åtskiljas från audiovisuella program genom 
en signatur som består av ljud eller bild, eller 
genom att skärmbilden delas.  

Ideell och samhällelig reklam ska placeras 
mellan audiovisuella program eller självstän-
diga delar av ett program. Sådan reklam får 
också placeras inne i audiovisuella program, 
om detta inte kränker programmets integritet 
och värde och upphovsrättshavarnas rättighe-
ter. Televisionssändningar av religiösa eve-
nemang får inte avbrytas av ideell eller sam-
hällelig reklam.  

På placering av ideell och samhällelig re-
klam tillämpas dessutom lagen om bildpro-
gram (710/2011). 
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225 § 

Sändningsblock reserverade för teleshopping 

Sändningsblock för teleshopping ska ha en 
sammanhängande varaktighet av minst 15 
minuter på en kanal som inte har reserverats 
uteslutande för teleshopping. 

Sändningsblock för teleshopping ska tyd-
ligt kunna identifieras som sådana genom en 
signatur som består av ljud eller bild. 
 

226 §  

Kanaler reserverade för teleshopping och 
säljfrämjande verksamhet 

I fråga om televisionskanaler som uteslu-
tande sänder reklam, teleshopping eller au-
diovisuella program med reklam som utöva-
ren av televisionsverksamhet gör för sin pro-
gramverksamhet ska lagen om bildprogram 
tillämpas på sändning av sådant innehåll som 
på grund av sina våldsinslag eller sitt sexuel-
la innehåll eller genom att skapa ångest eller 
på något annat jämförbart sätt är skadligt för 
barns utveckling.  

Bestämmelserna i 209 och 210 § samt 
215 § 1 mom. och 222 § 1 mom. ska inte till-
lämpas på televisionskanaler som uteslutande 
sänder reklam, teleshopping eller audiovisu-
ella program med reklam som utövaren av te-
levisionsverksamhet gör för sin program-
verksamhet. 
 

27 kap. 

Skyldighet att distribuera televisionspro-
gram samt numrering av kanalplatser 

227 § 

Skyldighet att distribuera televisionsprogram 

Teleföretag som tillhandahåller nättjänster i 
kabeltelevisionsnät är skyldiga att i nätet utan 
ersättning distribuera 

1) sådant allmännyttigt televisions- och ra-
dioprogramutbud enligt 7 § 1 mom. i lagen 
om Rundradion Ab som kan tas emot i den 
kommun där nätet är beläget, i fråga om tele-

visions- och radioverksamhet som utövas i 
ett markbundet masskommunikationsnät, 

2) sådant televisionsprogramutbud inom i 
26 § avsedd televisionsverksamhet som tjä-
nar allmänintresset som kan tas emot i den 
kommun där nätet är beläget och som sänds 
med stöd av en riksomfattande programkon-
cession, 

3) material som fritt kan tas emot och som 
redigerats för ett program som ingår i pro-
gramutbud som avses i 1 och 2 punkten, re-
klam i anslutning till programutbudet samt 
special- och tilläggstjänster i anslutning till 
programutbudet. 

Den distributionsskyldighet som avses i 1 
mom. gäller också teleföretag som tillhanda-
håller nättjänster i kabeltelevisionsnät, om  

1) även när de förmedlar sitt programutbud 
med annan teknik än traditionell kabeltelevi-
sionsteknik, och 

2) förutsatt att det är möjligt att ta emot ut-
budet med sedvanliga mottagaranordningar. 

Distributionsskyldighet föreligger dock 
inte, om kabeltelevisionsnätets förmedlings-
kapacitet utnyttjas av teleföretaget i dess 
egen televisions- eller radioverksamhet eller 
om den behövs för detta ändamål med tanke 
på företagets eget rimliga framtida behov. 
Teleföretag behöver inte i syfte att fullgöra 
distributionsskyldigheten göra sådana för-
bättringar i kabeltelevisionsnätet som kräver 
betydande ekonomiska investeringar. 

Programutbud som avses i 1 mom. och 
tjänster som hänför sig till dem ska kostnads-
fritt tillhandahållas användarna. Teleföretag 
kan dock kräva en skälig avgift av användar-
na för upprätthållande av nätet. 

Programutbud och tjänster som avses i 1 
mom. ska tillhandahållas användarna i oför-
ändrad form och samtidigt som den ur-
sprungliga sändningen. 

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag 
och med dem jämförbara förvaltare av cen-
tralantennsystem som äger eller administrerar 
sådana centralantennät som är fastighetsin-
terna eller gemensamma för flera fastigheter 
och som används för förmedling av mass-
kommunikation i fastigheten till användarnas 
terminalutrustning, ska se till att programut-
bud och tjänster som avses i 1 mom. tillhan-
dahålls användarna i oförändrad form och 
samtidigt som den ursprungliga sändningen. 
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228 § 

Kanalplatsnumrering 

Teleföretag som är verksamma i ett mark-
bundet masskommunikationsnät samt utöva-
re av televisions- och radioverksamhet är för 
sin del skyldiga att se till att numreringen av 
kanalplatserna är tydlig och ändamålsenlig 
från användarnas synpunkt. Vid kanalplats-
numreringen ska Rundradion Ab:s och de i 
25 § avsedda programkoncessionshavarnas 
programutbud prioriteras. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om den numrering av kanal-
platser som avses 1 mom. 
 
 
 

AVDELNING IX 

KOMMUNIKATIONSNÄT, KOMMU-
NIKATIONSTJÄNSTER OCH KOM-

MUNIKATIONSUTRUSTNING 

28 kap. 

Placering 

229 §  

Teleföretagets rätt att placera telekablar, 
basstationer och radiomaster 

För allmänna kommunikationsförbindelser 
har teleföretag, under de förutsättningar som 
anges i detta kapitel, rätt att på ett område 
som ägs eller innehas av någon annan placera  

1) telekablar med tillhörande utrustning, 
smärre konstruktioner och stolpar,  

2) radiomaster med basstationer för mobil-
nät med tillhörande utrustning, kablar och 
smärre konstruktioner, 

3) basstationer för mobilnät med tillhöran-
de utrustning och kablar. 

En sådan basstation med tillhörande utrust-
ning och kabel som avses i 1 mom. 3 punkten 
får under de förutsättningar som anges i detta 
kapitel, också placeras i en byggnad som ägs 
eller innehas av någon annan. Bestämmelser 
om övriga förutsättningar för placering av 

sådana konstruktioner, delar av nät och ut-
rustning som avses i 1 mom. finns annan-
stans i lag. 

Om det inte med ägaren till en fastighet el-
ler byggnad har avtalats om placering enligt 
1 eller 2 mom. ska kommunens byggnadstill-
synsmyndighet besluta om placeringen. 

Ett avtal om placering av telekablar, ra-
diomaster, basstationer och tillhörande kon-
struktioner och utrustning som avses i 1 
mom. är bindande också för en ny ägare av 
fastigheten eller byggnaden. 

Vad som i denna paragraf föreskrivs om 
fastighetsägare och fastighetsinnehavare gäl-
ler också ägare och innehavare av allmänna 
områden. 
 
 

230 § 

Placeringsplan 

Om parterna inte kommer överens om pla-
cering enligt 229 § på en annans fastighet el-
ler i en annans byggnad, ska teleföretaget 
upprätta en plan för placeringen (placerings-
plan). 

Placeringsplanen ska i behövlig utsträck-
ning innehålla 

1) en karta som visar var telekablarna, ra-
diomasten och de tillhörande konstruktioner-
na ska placeras, 

2) en karta där fastigheterna på området 
och teleföretagets existerande basstationer 
har märkts ut för varje by eller stadsdel, 

3) en handling som i detalj utvisar hur tele-
kablar, basstationer och radiomaster med till-
hörande konstruktioner och utrustning ska 
placeras samt hur och när de ska byggas, 

4) en byggplan som utvisar hur teleka-
belstråk ska märkas ut i terrängen, 

5) en redogörelse för behovet av myndig-
hetstillstånd för placeringen, 

6) en plan för underhåll av konstruktioner, 
delar av nät och utrustning som ska placeras, 

7) en uppskattning av nivån på utrustning-
ens energiförbrukning, 

8) återställandeåtgärder efter att placer-
ingsbehovet upphört. 
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231 § 

Information om placeringsplaner 

Teleföretaget ska för kännedom sända pla-
ceringsplanen till samtliga fastighetsägare 
och byggnadsägare och andra vars intressen 
eller rättigheter planen berör. I meddelandet 
ska de fastigheter nämnas som berörs av pla-
nen. I meddelandet ska det dessutom nämnas 
att fastighetsägare och de vars intressen eller 
rättigheter planen berör ha rätt att inom en 
viss tid framställa anmärkning mot placer-
ingsplanen hos teleföretaget. 
 
 

232 § 

Anmärkning 

Fastighetsägare, byggnadsägare och andra 
vars intressen eller rättigheter berörs av en 
placeringsplan har rätt att framställa anmärk-
ning hos teleföretaget inom 30 dagar efter att 
ha fått kännedom om en placeringsplan enligt 
231 §. 
 
 

233 § 

Beslut om placering på områden eller i 
byggnader som ägs eller innehas av någon 

annan 

Om överenskommelse inte nås om placer-
ingen kan kommunens byggnadstillsyns-
myndighet på ansökan av teleföretaget beslu-
ta ge detta placeringsrätt genom att fastställa 
den placeringsplan som avses i 230 §.  

En förutsättning för att placeringsplanen 
ska fastställas är att den uppfyller de förut-
sättningar som avses i 234 §. Vid behov kan 
byggnadstillsynsmyndigheten avkräva telefö-
retaget ytterligare uppgifter om hur förutsätt-
ningarna har uppfyllts samt kräva ändringar i 
placeringsplanen. 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
kan av grundad anledning, och under förut-
sättning att verkställigheten inte gör det me-
ningslöst att söka ändring, ge rätt att helt el-
ler delvis utföra byggnadsarbete eller någon 
annan åtgärd innan ett placeringsbeslut enligt 

1 mom. har vunnit laga kraft (rätt att påbörja 
arbeten). I övrigt tillämpas på rätten att på-
börja arbeten 144 § i markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999). 
 
 

234 § 

Förutsättningar för placering 

Telekablar, radiomaster och basstationer 
får inte placeras i strid med detaljplanen eller 
så att genomförandet av gällande landskaps- 
eller generalplan försvåras. Placeringen får 
inte heller försvåra planläggningen. 

En förutsättning för placering av sådana i 
229 § 1 mom. avsedda telekablar, basstatio-
ner och radiomaster som tjänar allmänna 
kommunikationsförbindelser är att placering-
en inte på något annat sätt kan ordnas på ett 
tillfredsställande sätt och till skäliga kostna-
der. När beslutet om placeringen fattas ska 
det beaktas att fastigheten och byggnaden 
inte orsakas onödig olägenhet. Placeringen 
och underhållet av telekablar, radiomaster 
och basstationer med tillhörande utrustning 
får inte orsaka sådana olägenheter eller ska-
dor för användningen av fastigheten och 
byggnaden som kan undvikas till skäliga 
kostnader.  

Telekablar ska i den utsträckning det är 
möjligt placeras på sådana vägområden som 
avses i landsvägslagen (503/2005) eller på 
sådana allmänna områden som avses i fastig-
hetsbildningslagen (554/1995). 
 
 

235 § 

Ändring eller upphävande av placeringsrätt 

En placeringsrätt som baserar sig på ett 
placeringsbeslut enligt 233 § 1 mom. kan 
ändras eller upphävas genom beslut av kom-
munens byggnadstillsynsmyndighet om par-
terna kommer överens om detta.  

Utan samtycke av teleföretaget kan placer-
ingsrätten ändras eller upphävas genom be-
slut av kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet, om 
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1) placeringsrätten på grund av förändrade 
förhållanden har blivit onödig eller har förlo-
rat en stor del av sin betydelse, 

2) den olägenhet som placeringsrätten or-
sakar har blivit oskälig för fastigheten eller 
byggnaden och ändringen eller upphävandet 
av placeringsrätten inte orsakar innehavaren 
av placeringsrätten betydande olägenhet, el-
ler  

3) placeringsrätten betydligt försvårar ge-
nomförandet av detaljplanen. 

På beslut av kommunens byggnadstill-
synsmyndighet enligt 2 mom. tillämpas den 
rätt att påbörja arbeten som avses i 233 §. 
 
 

236 § 

Rätt att i samband med placeringsrätt utföra 
bygg- och underhållsarbeten på andras om-

råden och byggnader 

Om det är nödvändigt för att genomföra 
placeringen av telekablar eller radiomaster, 
får teleföretag vars rätt baserar sig på beslut 
enligt 233 § 1 mom., utan ägarens eller inne-
havarens tillstånd men genom att uppfylla 
övriga myndighetskrav, fälla träd och andra 
växter på ett område enligt placeringsplanen, 
förse byggnader och konstruktioner med be-
hövlig utrustning samt utföra andra byggar-
beten på området. Teleföretagets anställda 
och entreprenörer som teleföretaget valt har i 
detta syfte rätt att röra sig på privat område 
och placera ut behövliga märken i terrängen. 

Teleföretaget ska i andra än brådskande fall 
ge områdets ägare och innehavare möjlighet 
att själv utföra de åtgärder som nämns i 1 
mom. 

En byggnads ägare eller innehavare ska 
tillåta att ett teleföretag som har placerings-
rätt enligt ett beslut som avses i 233 § 1 
mom. på ett ändamålsenligt sätt placerar en 
basstation med tillhörande utrustning i bygg-
naden och ansluter utrustningen till kommu-
nikations- och elnätet. Vid behov ska ägaren 
eller innehavaren tillåta teleföretaget att byg-
ga de utrymmen som behövs. Byggnadens 
ägare eller innehavare ska ge teleföretagets 
anställda och entreprenörer som teleföretaget 
valt tillträde till byggnaden och de utrymmen 
de behöver komma in i för installation och 

underhåll av basstationen med tillhörande ut-
rustning. 

Efter arbeten som avses i denna paragraf 
ska teleföretaget iståndsätta området och ut-
rymmena med omgivning. 
 

237 § 

Ersättningar för placering 

Ägaren och innehavaren av en fastighet, 
kommunen i egenskap av ägare och inneha-
vare av allmänna områden samt staten i 
egenskap av ägare och innehavare av all-
männa vägområden har rätt till full ersättning 
för olägenheter och skada som orsakats av 
placering som avses i 229 § 1 mom. 1 punk-
ten. 

Ägaren och innehavaren av en fastighet 
och en byggnad samt kommunen i egenskap 
av ägare och innehavare av allmänna områ-
den har rätt att få full ersättning för placering 
som avses i 229 § 1 mom. 2 och 3 punkten 
och 2 mom., enligt vad som föreskrivs i la-
gen om inlösen av fast egendom och särskil-
da rättigheter (603/1977), nedan inlösnings-
lagen.  

Om överenskommelse inte nås om ersätt-
ningen ska ärendet avgöras i den ordning 
som anges i inlösningslagen. 
 

238 § 

Anteckning i fastighetsregistret 

Sådana beslut av kommunens byggnadstill-
synsmyndighet som avses i 233 § 1 mom. 
och 235 § 1 och 2 mom. ska antecknas i fas-
tighetsregistret. 
 

239 § 

Ansökningsavgift 

Ett teleföretag som ansöker om tillstånd en-
ligt 233 § är skyldigt att för myndighetsupp-
gifterna betala en avgift till kommunen, en-
ligt grunder som bestäms i en taxa som 
kommunen godkänt. 

På en avgift som förfallit till betalning ska 
dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen 
(633/1982). 
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Avgifter som påförts med stöd av 1 mom. 
är direkt utsökbara. Bestämmelser om in-
drivningen av dem finns i lagen om verkstäl-
lighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 

240 § 

Övervakning av placeringar 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 
ska inom sitt område övervaka att beslut som 
den meddelat med stöd av 233 § iakttas vid 
placering. 

Kommunen ska vid behov samordna pla-
ceringen av telekablar så att placeringen och 
underhållet av telekablarna inte orsakar så-
dana olägenheter och skador som kan undvi-
kas till skäliga kostnader. 
 

241 § 

Arbete som äventyrar telekablar 

Innan jordbyggnadsarbete, skogsarbete, 
vattenbyggnadsarbete eller annat arbete som 
eventuellt äventyrar telekablar inleds, ska 
den som utför arbetet för att undvika skador 
ta reda på om det finns telekablar inom om-
rådet. 

Teleföretagen ska avgiftsfritt ge informa-
tion om var telekablar är placerade. 

Teleföretagen ska ge dem som utför arbe-
ten information och de anvisningar som be-
hövs för undvikande av fara. 
 

242 § 

Tillgången till information om telekablars 
placering samt informationssäkerheten vid 

behandlingen av den 

Teleföretagen ska se till att information om 
var telekablarna är placerade (kabelinforma-
tion) finns tillgänglig i digital form. Teleföre-
tagen ska sörja för att det tekniskt sett är 
möjligt att tillhandahålla kabelinformationen 
centralt och från ett enda ställe. 

Kabelinformation ska behandlas på ett så-
dant sätt att informationen är tillbörligt skyd-
dad mot kränkningar av och hot mot infor-
mationssäkerheten. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re tekniska föreskrifter om kabelinformatio-
nens digitala form samt om informationssä-
kerheten vid behandlingen av kabelinforma-
tion. 
 

29 kap. 

Kvalitetskrav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

243 §  

Kvalitetskrav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

Allmänna kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster samt kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster som ansluts till 
dem ska planeras, byggas och underhållas så 
att 

1) den elektroniska kommunikationens 
tekniska standard är god och informationssä-
ker, 

2) de tål sådana normala klimatrelaterade, 
mekaniska, elektromagnetiska och andra ytt-
re störningar samt hot mot informationssä-
kerheten som kan förväntas, 

3) deras prestanda, användbarhet, kvalitet 
och funktionssäkerhet kan följas upp, 

4) mot dem riktade betydande kränkningar 
av och hot mot informationssäkerheten kan 
upptäckas liksom också sådana fel och stör-
ningar som avsevärt stör deras funktion, 

5) tillgången till nödtjänster är tryggad på 
ett så tillförlitligt sätt som möjligt, också vid 
nätstörningar, 

6) inte någons hälsa eller egendom äventy-
ras, 

7) inte någons dataskydd, informationssä-
kerhet eller andra rättigheter äventyras, 

8) debiteringen är tillförlitlig och exakt, 
9) de inte orsakar oskäliga elektromagne-

tiska eller andra störningar eller hot mot in-
formationssäkerheten, 

10) de är interoperabla och att kommunika-
tionsnäten vid behov kan anslutas till andra 
kommunikationsnät, 

11) ändringar som görs i dem inte orsakar 
oförutsedda störningar i andra kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster, 
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12) till dem vid behov kan anslutas termi-
nalutrustning som uppfyller kraven i denna 
lag och de vid behov är interoperabla med tv-
mottagare som uppfyller kraven enligt denna 
lag, 

13) den aktör som ansvarar för dem också i 
övrigt kan uppfylla sina skyldigheter eller de 
skyldigheter som följer av denna lag, 

14) de fungerar så tillförlitligt som möjligt 
också under sådana undantagsförhållanden 
som avses i beredskapslagen (1552/2011) 
och i störningssituationer under normala för-
hållanden, 

15) varningsmeddelanden från myndigheter 
kan förmedlas till allmänheten i enlighet med 
vad som föreskrivs särskilt, 

16) teleavlyssning och teleövervakning kan 
utföras samt begäranden som gäller myndig-
heters rätt att få information kan tillgodoses i 
enlighet med vad som föreskrivs särskilt. 

De kvalitetskrav som avses i 1 mom. 1–4, 
10, 11 och 14 punkten ska anpassas till anta-
let användare av kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna, till det geografis-
ka område som de betjänar samt till deras be-
tydelse för användarna. 

De åtgärder för att sörja för informations-
säkerheten enligt 1 mom. 1, 2, 4, 7 och 9 
punkten avser åtgärder för att trygga säkerhe-
ten i fråga om verksamheten, datatrafiken, ut-
rustningen, programmen och datamaterialet. 
Åtgärderna ska anpassas till hur allvarliga 
hot som föreligger, till kostnaderna för åtgär-
derna och till de tekniska möjligheter att av-
värja hoten som står till buds. 

De kvalitetskrav som avses i 1 mom. gäller 
också betydande tillhörande faciliteter och 
tillhörande tjänster i samband med kommu-
nikationsnät och kommunikationstjänster. 
 

244 § 

Föreskrifter om kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter enligt 243 § om kvalitetskrav på 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster, om informationssäkerhet och om 
kompatibilitet. 

Föreskrifterna kan gälla  

1) klassificering i viktighetsordning, ef-
fektmatning, säkrande och reservvägsarran-
gemang, 

2) elektroniskt och fysiskt skydd av kom-
munikationsnät och tillhörande utrustningsut-
rymmen, 

3) prestanda, informationssäkerhet och 
störningsfrihet, underhåll och uppföljning av 
dessa samt nätverksadministration, 

4) förfaranden vid fel och störningar samt 
för upprätthållande av informationssäkerhet 
och funktionssäkerhet, 

5) kommunikationsnätets konstruktion 
samt tekniska egenskaper hos anslutnings-
punkter i kommunikationsnätet, 

6) teknisk styrning och säkring av nöd-
kommunikation, 

7) debiteringens tekniska utförande, 
8) samtrafik, kompatibilitet, signalering 

och synkronisering,  
9) tekniska egenskaper hos antennsystem 

och centralantennsystem, 
10) tekniska egenskaper hos televisionsnät 

som tar emot bredbilds-tv-tjänster och bred-
bilds-tv-program, 

11) innehållet i och strukturen hos ingångs-
sidan till en elektronisk programguide, 

12) teknisk dokumentation och statistik 
samt utformning av tillhörande dokument 
och lagring av uppgifter, 

13) standarder som ska iakttas, 
14) andra jämförbara tekniska krav på 

kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster, 

15) tillhörande faciliteter och tillhörande 
tjänster till den del som de är relevanta för de 
krav enligt 243 § som ställs på kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster. 
 

245 § 

Krav som gäller lämnande av biträde till 
myndigheter 

En myndighet som utför teleavlyssning el-
ler teleövervakning ska till Kommunika-
tionsverket lämna en framställning om vilka 
funktionella kvalitetskrav kommunikations-
nät och kommunikationstjänster ska uppfylla. 

Kommunikationsverket beslutar i enskilda 
fall om vilka tekniska krav som ska ställas på 
hjälpmedel och egenskaper som används vid 
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teleavlyssning eller teleövervakning, efter att 
ha hört teleföretaget och den myndighet som 
avses i 1 mom. 

Teleföretaget ska utan dröjsmål, redan i det 
skede då ändringarna planeras, informera den 
myndighet som avses i 1 mom. om sådana 
ändringar i kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster som är relevanta för teleav-
lyssning och teleövervakning samt med tanke 
på övriga myndigheters rätt att få informa-
tion. Teleföretaget ska dessutom ge sådan in-
formation om ändringarnas eventuella effek-
ter på myndigheternas egna informationssy-
stem som det har kännedom om. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om informationsförfarandet 
enligt 3 mom. 
 

246 § 

Abonnenters och användares terminalutrust-
ning och system 

Teleföretag får inte hindra användare att till 
ett allmänt kommunikationsnät ansluta sådan 
radio- och teleterminalutrustning eller av-
kodningsutrustning eller sådana tv-mottagare 
som uppfyller kraven enligt denna lag. 

Abonnenter och användare får inte till ett 
allmänt kommunikationsnät ansluta annan 
radio- och teleterminalutrustning än sådan 
som är funktionsduglig och som stämmer 
överens med kraven enligt denna lag. 

Abonnenterna ska administrera utrustning 
och system som ansluts till ett allmänt kom-
munikationsnät i enlighet med teleföretagets 
anvisningar så att de inte äventyrar informa-
tionssäkerheten i det allmänna kommunika-
tionsnätet och i de allmänna kommunika-
tionstjänsterna. 
 

247 § 

Skyldighet att sörja för informationssäkerhe-
ten vid kommunikationsförmedling och till-

handahållande av mervärdestjänster 

Den som förmedlar kommunikation ska vid 
förmedlingen sörja för informationssäkerhe-
ten när det gäller tjänsterna, meddelandena, 
förmedlingsuppgifterna och lokaliserings-
uppgifterna. En sammanslutningsabonnent 

som förmedlar kommunikation ska dock en-
dast sörja för informationssäkerheten i fråga 
om behandlingen av sina användares medde-
landen, förmedlingsuppgifter och lokalise-
ringsuppgifter. 

Den som tillhandahåller mervärdestjänster 
ska svara för informationssäkerheten för sina 
tjänster. 

De åtgärder som vidtas för informationssä-
kerheten ska anpassas till hotets allvarlighet, 
till kostnaderna för åtgärderna samt till de 
tekniska möjligheter att avvärja hotet som 
står till buds. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om informationssäkerheten en-
ligt 1–2 mom. 
 

248 § 

Principen om minsta olägenhet 

Teleföretag ska genomföra åtgärder som 
gäller byggande, underhåll och ändring av 
kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster samt informationssäkerheten när det 
gäller dem på ett sådant sätt att åtgärderna 
innebär minsta möjliga olägenhet för andra 
teleföretag. 

Ett teleföretag får tillfälligt utan ett annat 
teleföretags samtycke avbryta tillhandahål-
landet av en nättjänst eller kommunikations-
tjänst eller begränsa dess användning, om det 
är nödvändigt för att de åtgärder som avses i 
1 mom. ska kunna genomföras framgångs-
rikt. Övriga teleföretag, vilkas kommunika-
tionsnät och kommunikationstjänster åtgär-
derna kan påverka, ska effektivt informeras 
om avbrott och ändringar. 
 

249 § 

Planering av fastigheters och byggnaders in-
terna nät samt teleentreprenad 

Fastigheters och byggnaders interna kom-
munikationsnät som ansluts till ett allmänt 
kommunikationsnät ska uppfylla kraven en-
ligt denna lag. Fastigheters och byggnaders 
interna kommunikationsnät ska i den mån det 
är möjligt planeras så att de abonnenter som 
avses i 111 § kan välja teleföretag. 
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Ett teleföretag får inte förutsätta att byg-
gande, installation och underhåll av sådana 
interna kommunikationsnät i fastigheter och 
byggnader som är avsedda att anslutas till ett 
allmänt kommunikationsnät (teleentrepre-
nad) får utföras endast av en teleentreprenör 
som valts av teleföretaget. 

Ett teleföretag får inte förutsätta att en fas-
tighets eller byggnads interna kommunika-
tionsnät ansluts till teleföretagets kommuni-
kationsnät så att det begränsar administre-
ringen av fastighetens interna kommunika-
tionsnät och möjligheten att välja teleföretag. 

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om de tekniska egenskaper hos 
kommunikationsnät som ska beaktas vid pla-
neringen av kommunikationsnät enligt 1 
mom. och om utformningen av och innehål-
let i planeringsdokumenten samt om sådana 
tekniska anslutningspunkter i näten som av-
ses i 3 mom. Föreskrifter får meddelas också 
om andra jämförbara tekniska arrangemang 
som har betydelse för administreringen av 
fastigheters och byggnaders interna nät. 
 

250 § 

Myndighetsnät  

Med myndighetsnät avses kommunika-
tionsnät som byggts för myndighetsuppgifter 
som avser statens ledning och säkerhet, för-
svaret, den allmänna ordningen och säkerhe-
ten, gränssäkerheten, räddningsverksamhe-
ten, sjöräddningen, nödcentralsverksamhe-
ten, invandringen, den prehospitala akutsjuk-
vården och befolkningsskyddet. 

Abonnemang till myndighetsnätet kan till-
handahållas myndigheter och andra använ-
dargrupper som är nödvändiga för skötseln 
av uppgifter som avses i 1 mom. Kommuni-
kationsministeriet bestämmer vilka använ-
dargrupper som har rätt att använda myndig-
hetsnät. 

På myndighetsnät tillämpas inte bestäm-
melserna i avdelning III och V. På sådan 
kommunikation i myndighetsnät som utövas 
i samband med skötsel av myndighetsuppgif-
ter tillämpas inte 316 §. 

Teleföretag ska på begäran utan ersättning 
ansluta ett myndighetsnät till ett allmänt 
kommunikationsnät. Teleföretag som är 

verksamma i ett myndighetsnät har inte rätt 
att få ersättning för telekommunikation från 
ett allmänt kommunikationsnät till myndig-
hetsnätet. Ett teleföretag som är verksamt i 
ett allmänt kommunikationsnät har rätt att få 
ersättning enligt sin prislista för telekommu-
nikation från myndighetsnätet till det all-
männa kommunikationsnätet. 
 

30 kap. 

Utsläppande på marknaden av tele-, nät- 
och radioutrustning 

251 § 

Terminalgränssnitt 

Teleföretagen ska offentliggöra uppdatera-
de tekniska specifikationer om de gränssnitt i 
ett allmänt kommunikationsnät till vilka en 
teleterminalutrustning kan anslutas. Av spe-
cifikationerna ska med tillräcklig noggrann-
het framgå uppgifter på basis av vilka tele-
terminalutrustningen kan tillverkas och med 
vars hjälp de tjänster som tillhandahålls via 
gränssnittet kan användas. 
 

252 § 

Ansvariga i stället för tillverkare av teleut-
rustning 

Vad som föreskrivs i 256–263 och 315 § 
gäller i tillämpliga delar också en tillverkares 
auktoriserade representant, om tillverkaren 
inte är etablerad inom Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet. Om tillverkaren eller 
dennes auktoriserade representant inte är eta-
blerad inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, tillämpas de nämnda paragra-
ferna också på den som släpper ut utrust-
ningen på marknaden inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 
 

253 § 

Import, försäljning, saluföring, demonstra-
tion och användning 

Till Finland får importeras i försäljnings- 
eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till 
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salu, säljas eller överlåtas endast sådana ra-
diosändare som uppfyller de väsentliga kra-
ven enligt denna lag och som är försedda 
med de märkningar som behövs och är åt-
följda av en upplysning om användningsän-
damålet och en försäkran om överensstäm-
melse. 

Till Finland får importeras i försäljnings- 
eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till 
salu endast sådana radiomottagare som upp-
fyller de väsentliga kraven enligt denna lag 
och som är försedda med de märkningar som 
behövs och är åtföljda av en upplysning om 
användningsändamålet och en försäkran om 
överensstämmelse. 

Till Finland får importeras i försäljnings- 
eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till 
salu, säljas eller överlåtas endast sådan tele-
terminalutrustning eller nätverksutrustning 
som uppfyller de väsentliga kraven enligt 
denna lag och enligt bestämmelser som ut-
färdats och föreskrifter som meddelats med 
stöd av den, och som är försedd med de 
märkningar som behövs och en försäkran om 
överensstämmelse. Teleterminalutrustningen 
ska dessutom vara försedd med en märkning 
om användningsändamålet. 

Också andra teleutrustningar avsedda att 
släppas ut på marknaden i Finland än sådana 
som nämns i 1–3 mom. får ställas till påse-
ende, om det genom en tydlig märkning klart 
anges att utrustningen inte får släppas ut på 
marknaden förrän det har säkerställts att den 
uppfyller de väsentliga kraven enligt 254 §. 

En radiosändare får inte användas för ra-
diokommunikation om det inte säkerställts 
att den uppfyller kraven enligt 254 eller 
264 §. En radiosändare får dock användas för 
radiokommunikation, om rätten att använda 
den har godkänts med stöd av 39 § 6–9 mom. 
eller om Kommunikationsverket har beviljat 
ett radiotillstånd som avses i 39 § 1 mom. för 
innehav och användning av radiosändaren för 
forskning och utveckling som gäller radiout-
rustningar. 
 

254 § 

Väsentliga krav 

En teleutrustning ska uppfylla följande vä-
sentliga krav: 

1) kraven på elsäkerhet, 
2) andra än i 1 punkten avsedda krav som 

gäller skydd av människors hälsa och säker-
het, 

3) skyddskraven i fråga om elektromagne-
tisk kompatibilitet,  

4) kravet på effektiv användning av radio-
frekvenser och satellitbaneresurser i syfte att 
undvika skadliga störningar. 

I fråga om elsäkerhetskraven på teleutrust-
ning gäller vad som föreskrivs särskilt. Vad 
som annanstans i lag föreskrivs om spän-
ningsgränser ska dock inte tillämpas på ra-
dio- och teleterminalutrustning. 

Kommunikationsverket meddelar föreskrif-
ter om skyddskraven i fråga om elektromag-
netisk kompatibilitet hos teleterminalutrust-
ning och närmare föreskrifter om sådana vä-
sentliga särskilda krav på radioutrustning och 
teleterminalutrustning i fråga om vilka kom-
missionen har utfärdat beslut som förutsätter 
verkställighet. 
 

255 § 

Bedömningsorgan 

Kommunikationsverket utser på ansökan 
bedömningsorgan med uppgift att ge yttran-
den om radioutrustningars och teleterminal-
utrustningars överensstämmelse med krav, 
bestämma om särskilda radiotestsekvenser 
samt godkänna och övervaka kvalitetssäk-
ringssystem. Ett bedömningsorgan kan utses 
för viss tid. I ansökan ska sökanden lägga 
fram de uppgifter som Kommunikationsver-
ket begär och som behövs för handläggning-
en av ansökan.  

Ett bedömningsorgan ska i funktionellt och 
ekonomiskt hänseende vara oberoende av 
tillverkarna av radioutrustning och teletermi-
nalutrustning. Det ska ha en ansvarsförsäk-
ring eller något annat motsvarande arrange-
mang som är tillräckligt med tanke på verk-
samhetens omfattning samt tillgång till till-
räckligt många yrkeskunniga anställda samt 
sådana system, utrustningar och redskap som 
behövs för verksamheten. Bedömningsorga-
net ska ha ett sådant gällande ackrediterings-
beslut av den ackrediteringsenhet som avses i 
lagen om konstaterande av tillförlitligheten 
hos tjänster för bedömning av överensstäm-
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melse med kraven (920/2005), eller av något 
annat ackrediteringsorgan som omfattas av 
ackrediteringsorganens avtal om ömsesidigt 
erkännande, där det konstateras att det är be-
hörigt att vara verksamt som ett sådant be-
dömningsorgan som avses i 1 mom. 

Kommunikationsverket utövar tillsyn över 
bedömningsorganens verksamhet. Bedöm-
ningsorganen ska anmäla sådana ändringar i 
sin verksamhet som kan påverka deras förut-
sättningar att vara bedömningsorgan. Om ett 
bedömningsorgan inte längre uppfyller före-
skrivna krav eller om det bryter mot gällande 
bestämmelser kan Kommunikationsverket 
återkalla beslutet att utse organet. 

När ett bedömningsorgan fullgör sina upp-
gifter enligt denna lag ska det iaktta vad som 
föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och språklagen (423/2003). 

Närmare bestämmelser om kraven på be-
dömningsorgan samt om sådana dokument 
som visar att kraven uppfylls och ska fogas 
till ansökan utfärdas genom förordning av 
kommunikationsministeriet. 
 
 

256 § 

Förfarande för bedömning av överensstäm-
melse 

Att en teleutrustning stämmer överens med 
kraven ska påvisas genom 

1) intern produktionskontroll, 
2) intern produktionskontroll som omfattar 

särskild provning av radioutrustning, 
3) intern produktionskontroll som omfattar 

särskild provning av radioutrustning samt 
yttrande av ett bedömningsorgan, 

4) intern produktionskontroll som omfattar 
yttrande av ett bedömningsorgan, 

5) intern kontroll av produktionen enligt 
vad som föreskrivs med stöd av elsäkerhets-
lagen (410/1996) eller intern kontroll av pro-
duktionen som innehåller ett yttrande av ett 
anmält besiktningsorgan, eller genom  

6) fullständig kvalitetssäkring. 
Vid varje förfarande som avses i 1 mom. 

ska tillverkaren av en teleutrustning säker-
ställa att utrustningen uppfyller de väsentliga 
kraven enligt 254 § samt upprätta ett doku-

ment där det försäkras att utrustningen upp-
fyller dessa krav (försäkran om överens-
stämmelse). Vid förfarandet enligt 1 mom. 2 
punkten ska utrustningen dessutom genomgå 
särskild provning. Vid förfarandet enligt 1 
mom. 3 och 4 punkten ska därtill ett bedöm-
ningsorgan föreläggas dokumentation om 
den tekniska konstruktionen som bygger på 
resultaten från provningen och på det teknis-
ka dokumentet om utrustningen. 

Ett negativt yttrande om dokumentationen 
av utrustningens tekniska konstruktion hind-
rar inte tillverkaren, i annat fall än vid det i 1 
mom. 5 punkten avsedda bedömningsförfa-
randet, att släppa ut utrustningen på markna-
den, om den uppfyller de väsentliga kraven 
enligt 254 §. 

Vid förfarandet enligt 1 mom. 6 punkten 
ska tillverkaren vid planering, tillverkning 
och kontroll av produkter tillämpa ett kvali-
tetssystem som är godkänt av ett bedöm-
ningsorgan. För övervakningen ska tillverka-
ren ge bedömningsorganet behövliga uppgif-
ter och tillåta kontroll av sina produktions-, 
kontroll-, provnings- och lagerlokaler. Om 
kvalitetssystemet inte längre uppfyller de 
krav som ställs på det med stöd av denna lag, 
kan bedömningsorganet återta sitt godkän-
nande. 

Dokument om förfaranden för att säkerstäl-
la överensstämmelse ska upprättas på finska 
eller svenska eller på ett språk som godkänts 
av bedömningsorganet eller Kommunika-
tionsverket. Tillverkaren ska hålla dokumen-
ten tillgängliga för de nationella myndighe-
terna i de stater som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet i minst tio år ef-
ter det att den sista teleutrustningen tillverka-
des. Kommunikationsverket meddelar när-
mare föreskrifter om förfarandet för säker-
ställande av överensstämmelse när det gäller 
teleutrustning och om de dokument som ska 
upprättas i samband med det. 
 
 

257 § 

Säkerställande av överensstämmelse i fråga 
om radiosändare 

Om tillverkaren av en radiosändare har till-
lämpat sådana tekniska specifikationer som 
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ett erkänt standardiseringsorgan har fastställt 
på uppdrag av kommissionen och vilkas refe-
rensuppgifter har offentliggjorts i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning (harmoni-
serade standarder), ska radiosändarens över-
ensstämmelse med kraven påvisas genom ett 
bedömningsförfarande enligt 256 § 1 mom. 
2, 3 eller 6 punkten. 

Om tillverkaren av en radiosändare inte har 
tillämpat harmoniserade standarder eller har 
tillämpat dem endast delvis, ska radiosända-
rens överensstämmelse med kraven påvisas 
genom ett bedömningsförfarande enligt 
256 § 1 mom. 3 eller 6 punkten. 
 
 

258 § 

Säkerställande av överensstämmelse i fråga 
om radiomottagare 

Att en radiomottagare och mottagarenhe-
terna i en radioutrustning stämmer överens 
med kraven ska påvisas genom ett bedöm-
ningsförfarande enligt 256 § 1 mom. 1, 3 el-
ler 6 punkten. Överensstämmelse i fråga om 
radiomottagare som avser mottagande av en-
bart televisions- eller radioprogramutbud ska 
påvisas genom ett bedömningsförfarande en-
ligt 256 § 1 mom. 1 eller 5 punkten. 
 
 

259 § 

Säkerställande av överensstämmelse i fråga 
om teleterminalutrustning 

Att teleterminalutrustning stämmer överens 
med kraven ska påvisas genom ett bedöm-
ningsförfarande enligt 256 § 1 mom. 1, 4 el-
ler 6 punkten. 
 

260 § 

Säkerställande av överensstämmelse i fråga 
om nätverksutrustning 

Att nätverksutrustning stämmer överens 
med kraven ska påvisas genom ett bedöm-
ningsförfarande enligt 256 § 1 mom. 5 punk-
ten. 
 

261 § 

Fast installation 

En fast installation ska utföras enligt god 
teknisk praxis så att den uppfyller de i 254 § 
1 mom. 2 punkten avsedda skyddskraven i 
fråga om elektromagnetisk kompatibilitet. 
Överensstämmelsen hos en fast installation i 
fråga om elektromagnetisk kompatibilitet be-
höver inte påvisas genom ett bedömningsför-
farande som avses i 256 §. 

Trots vad som föreskrivs i 253 § 3 mom. 
och 260 § behöver överensstämmelsen hos 
en nätverksutrustning inte påvisas i fråga om 
de i 254 § 1 mom. 2 punkten avsedda 
skyddskraven för elektromagnetisk kompati-
bilitet, och utrustningen behöver inte förses 
med en märkning som bestämts av Kommu-
nikationsverket med stöd av 262 § 1 mom., 
om utrustningen är avsedd för en viss fast in-
stallation och den inte saluförs. 

Innehavaren av en fast installation är skyl-
dig att utse en person som ansvarar för att 
den fasta installationen stämmer överens med 
bestämmelserna i 1 mom. och att på begäran 
ge Kommunikationsverket uppgifter om den 
ansvariga personen. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om det förfarande som ska 
iakttas när fasta installationer utförs och om 
att utse och anmäla den ansvariga personen 
samt om handlingar som gäller fasta installa-
tioner och därtill avsedd nätverksutrustning 
samt om dokumentations- och förvarings-
skyldigheten när det gäller handlingarna. 
 
 

262 § 

Märkning och information 

Tillverkare av teleutrustning ska förse ut-
rustning som säkerställts enligt 256 § med en 
märkning som anger försäkran om överens-
stämmelse. Kommunikationsverket meddelar 
föreskrifter om märkningen med iakttagande 
av vad som föreskrivs i Europeiska unionens 
lagstiftning.  

Utöver försäkran om överensstämmelse ska 
radioutrustningar och teleterminalutrustning-
ar åtföljas av uppgifter om dess använd-
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ningsändamål (meddelande om använd-
ningsändamål). Av en radioutrustnings för-
säljningsförpackning och handbok ska till-
räckligt tydligt framgå i vilka av Europeiska 
unionens medlemsstater eller i vilka geogra-
fiska områden utrustningen är avsedd att an-
vändas. Av uppgifterna på en teleterminalut-
rustning ska klart framgå till vilka abonne-
mang i ett allmänt kommunikationsnät den är 
avsedd att anslutas.  

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte ra-
diomottagare som enbart är avsedda för mot-
tagning av televisions- eller radioprogramut-
bud. 
 
 

263 § 

Anmälan om utsläppande på marknaden 

Om en enligt 257 § säkerställd radiosända-
re fungerar på frekvenser som i föreskrifter 
av Kommunikationsverket anvisas för andra 
användningsändamål, ska tillverkaren till 
Kommunikationsverket anmäla planerna på 
att släppa ut radiosändaren på marknaden.  

Kommunikationsverket meddelar närmare 
föreskrifter om anmälningsförfarandet och 
uppgifterna i anmälan. 
 
 

264 § 

Krav som gäller särskild radioutrustning och 
teleterminalutrustning 

Vad som föreskrivs i 254–259 och 262 § 
gäller inte 

1) radioutrustning som är avsedd endast för 
amatörradiokommunikation och som inte 
finns att tillgå i handeln, 

2) radioutrustning vars överensstämmelse 
med kraven för marin utrustning säkerställs 
med stöd av lagen om marin utrustning 
(1503/2011),   

3) radioutrustning som används i luftfartyg 
för radiokommunikation inom luftfarten, 

4) radioutrustning som försvarsmakten och 
gränsbevakningsväsendet innehar och an-
vänder enbart för ändamål som hänför sig till 
det militära försvaret, 

5) radioutrustning och teleterminalutrust-
ning som enbart används för säkerställande 
av allmän säkerhet, statens säkerhet eller för 
uppdagande, utredning eller förundersökning 
av brott. 

Kommunikationsverket får meddela före-
skrifter om egenskaperna och den tekniska 
konstruktionen hos en radioutrustning och te-
leterminalutrustning som avses i 1 mom. 1 
och 5 punkten samt om förfarandet för säker-
ställande av utrustningens överensstämmelse 
och om märkningarna på den. 
 
 

31 kap. 

Behörighet och kompetens 

265 § 

Påvisande av behörighet 

Den som använder en radiosändare för ma-
ritim radiokommunikation eller amatörradio-
kommunikation ska ha ett av Kommunika-
tionsverket beviljat behörighetsbevis eller ett 
behörighetsbevis som beviljats av en behörig 
myndighet i ett annat land och som Kommu-
nikationsverket har godkänt som giltigt i Fin-
land. 

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får en 
radiosändare även användas av en annan per-
son som står under omedelbar uppsikt av den 
som innehar ett behörighetsbevis. Vad som 
föreskrivs i 1 mom. gäller inte försvarsmak-
ten och gränsbevakningsväsendet när de skö-
ter radiokommunikation som har samband 
med det militära försvaret och inte heller ra-
dioutrustning som enbart används för ända-
mål som hänför sig till det militära försvaret.  

För erhållande av behörighetsbevis ska be-
hörighetsexamen avläggas. Den som deltar i 
examen ska visa att han eller hon känner till 
reglerna, anvisningarna och utrustningen 
inom det slag av radiokommunikation som är 
i fråga och har de språkkunskaper som be-
hövs. Kommunikationsverket beslutar om 
examensfordringarna och fattar beslut om 
godkännande av de vid Kommunikationsver-
ket anställda personer som ska fungera som 
examensmottagare. På ansökan kan också 
någon som inte är anställd vid verket god-
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kännas som examensmottagare. Examens-
mottagaren ska ha den skicklighet och erfa-
renhet som uppgiften kräver. När examens-
mottagare fullgör sina uppgifter enligt denna 
lag ska de iaktta vad som föreskrivs i förvalt-
ningslagen, lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet och språklagen. Be-
stämmelser om när examensrelaterade presta-
tioner ska vara avgiftsbelagda och om avgif-
ternas storlek finns i lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992).   

Kommunikationsverket beviljar en sökande 
som avlagt examen ett behörighetsbevis, om 
det inte finns grundad anledning att misstän-
ka att sökanden bryter mot bestämmelserna 
eller föreskrifterna om radiokommunikation. 

Bestämmelser om den behörighet som 
krävs för radiokommunikation för luftfart 
finns i luftfartslagen (1194/2009) samt i be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den. 

Kommunikationsverket kan fatta beslut om 
att återkalla ett i 3 mom. avsett godkännande 
av en examensmottagare, om examensmotta-
garen inte längre uppfyller de i momentet av-
sedda förutsättningarna för att bli godkänd 
som examensmottagare eller väsentligt bryter 
mot bestämmelserna och föreskrifterna för 
verksamheten. 

Kommunikationsverket får vid behov med-
dela närmare föreskrifter om förrättande av 
examen. 
 

266 § 

Upprätthållande av kompetens  

Den som använder en radiosändare för ra-
diokommunikation i säkerhetssyfte ombord 
på ett handelsfartyg i internationell trafik ska 
innan det förflutit fem år sedan det behörig-
hetsbevis som avses i 265 § beviljades visa 
att kompetens enligt beviset har upprätthål-
lits. Upprätthållandet av kompetensen kan vi-
sas genom 

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst 
som hänför sig till upprätthållande av kompe-
tensen och över användning av radioutrust-
ning för radiokommunikation i säkerhetssyf-
te, 

2) avläggande av en examen, eller  

3) avläggande av en kurs som ersätter exa-
men och som Kommunikationsverket god-
känt. 

På den examen som avses i 1 mom. 2 
punkten tillämpas 265 § 3, 4, 6 och 7 mom. 

Kommunikationsverket beviljar på ansökan 
ett kompetensbevis till den som i enlighet 
med 1 mom. visar upprätthållande av kompe-
tensen. Som bevis på upprätthållande av 
kompetensen kan Kommunikationsverket 
också godkänna ett intyg av behörig myndig-
het i ett annat land om att kompetensen upp-
rätthållits. 
 

267 § 

Uppvisande av behörighets- och kompetens-
bevis samt bevisens giltighetstid 

Den som använder en radiosändare för ma-
ritim radiokommunikation eller amatörradio-
kommunikation ska på begäran visa upp sitt 
behörighets- eller kompetensbevis för en fö-
reträdare för Kommunikationsverket, poli-
sen, gränsbevakningsväsendet eller Trafiksä-
kerhetsverket som övervakar att bestämmel-
serna om bevisen iakttas.  

Ett behörighetsbevis gäller tills vidare och 
ett kompetensbevis fem år från den dag det 
beviljades, examen avlades eller kursintyget 
utfärdades. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte till-
lämpas på radioutrustning som används av en 
främmande stats örlogsfartyg, militära luft-
fartyg eller andra luftfartyg som används en-
bart för statliga ändamål. 
 

268 § 

Återkallande av behörighets- och kompe-
tensbevis 

Kommunikationsverket kan återkalla ett 
behörighetsbevis eller ett kompetensbevis, 
om den som innehar beviset sänder ett i 34 
kap. 10 § i strafflagen avsett falskt alarm 
med en radiosändare, med en radiosändare 
stör radiokommunikationen på ett sätt som är 
straffbart enligt 38 kap. 5–7 § i strafflagen el-
ler upprepat bryter mot bestämmelserna om 
radiokommunikation eller upprepat av oakt-
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samhet orsakar skadliga störningar av radio-
trafiken. 

 
 

32 kap. 

Kodning och avkodningssystem 

269 § 

Skydd av elektroniska meddelanden 

Elektroniska meddelanden och förmed-
lingsuppgifter får skyddas genom att utnyttja 
till buds stående teknik, om inte något annat 
föreskrivs i lag. Skyddet får inte störa utfö-
randet eller användningen av nättjänster och 
kommunikationstjänster. 

Det är förbjudet att obehörigen inneha, an-
vända, tillverka, importera, saluföra, hyra ut, 
distribuera, främja försäljningen av samt in-
stallera och underhålla sådana avkodningssy-
stem eller delar av avkodningssystem, vars 
primära syfte är obehörig avkodning av ett 
tekniskt skydd för att få tillgång till en skyd-
dad televisionssändning, skyddad radiosänd-
ning eller skyddad tjänst på distans som ut-
förs på mottagarens individuella begäran.  

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska tillämpas 
också på avkodningssystem vars syfte är att 
få tillgång till sådana separata tekniska sy-
stem med villkorad tillgång, som ska skydda 
tjänster som avses i 2 mom. 
 

270 § 

Skyldigheter för företag som använder av-
kodningssystem 

Företag som använder avkodningssystem 
är skyldigt att se till att systemen inte hindrar 
distributionen eller mottagandet av andra fö-
retags televisions- eller radioprogramutbud 
eller anknytande special - eller tilläggstjäns-
ter i ett markbundet digitalt televisions- eller 
radionät.  

Företag som använder avkodningssystem 
är skyldiga att till ett kostnadsorienterat och 
icke-diskriminerande pris tillhandahålla 
andra företag sådana tekniska tjänster som 
ovan nämnda distribution kräver. 

Skyldighet enligt 1 mom. föreligger dock 
inte, om det är tekniskt oändamålsenligt eller 
annars oskäligt för företaget att fullgöra 
skyldigheten. 

Företag som tillhandahåller avkodningssy-
stem ska i sin bokföring särredovisa den 
verksamhet som avses i 1 mom. från företa-
gets övriga verksamhet. 

Företag som avses i 1 mom. är skyldiga att 
se till att det är möjligt att övervaka överfö-
ringen i kommunikationsnät. 

Företag som använder avkodningssystem i 
samband med tillhandahållande av linjära be-
tal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt mass-
kommunikationsnät ska tillhandahålla pro-
gramutbud som avses i 4 kap. på ett sätt som 
gör det möjligt att ta emot flera betal-tv-
tjänster med hjälp av ett avkodningskort eller 
någon annan teknisk lösning som är lämpad 
för ändamålet, om betal-tv-tjänsterna iakttar 
en programtablå som meddelats på förhand.  

Om företagen inte kommer överens om 
kostnaderna för tillhandahållande av sådana 
tekniska tjänster som avses i 1 mom. senast 
sex månader från det att förhandlingarna om 
detta inletts och om medling enligt 314 § 2 
mom. inte har lett till resultat, ska Kommu-
nikationsverket besluta om storleken på den 
ersättning som ska betalas till det företag 
som tillhandahåller tjänster. 
 

271 § 

Skyldigheter för innehavare av immateriella 
rättigheter till avkodningssystem 

En innehavare av immateriella rättigheter 
till ett avkodningssystem som används i ett 
digitalt televisions- och radionät ska, när 
denna beviljar ett företag som tillverkar av-
kodningssystem dessa rättigheter, tillämpa 
rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande 
villkor. 

Innehavaren av immateriella rättigheter får 
inte ställa sådana villkor för beviljande av 
nyttjanderätt som hindrar eller försvårar an-
vändningen av avkodningssystemet tillsam-
mans med andra utrustningar eller system, 
om inte villkoren är nödvändiga med avseen-
de på utrustningens säkerhet eller av någon 
annan teknisk orsak. 
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AVDELNING X 

TRYGGANDE AV KOMMUNIKATIO-
NENS OCH TJÄNSTERNAS KONTINU-

ITET  

33 kap. 

Hantering av informationssäkerhet och 
störningar samt anmälan om störningar 

272 § 

Åtgärder för informationssäkerheten 

Teleföretag, sammanslutningsabonnenter 
och leverantörer av mervärdestjänster samt 
aktörer som handlar för dessas räkning har 
rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt 2 
mom. för att sörja för informationssäkerheten 
i syfte att 

1) upptäcka, förhindra och utreda störning-
ar som kan inverka menligt på informations-
säkerheten i kommunikationsnäten eller 
tjänster som anslutits till dem samt i informa-
tionssystemen och göra störningarna föremål 
för förundersökning, 

2) trygga kommunikationsmöjligheterna 
för den som sänder eller tar emot meddelan-
den, eller  

3) förhindra i 37 kap. 11 § i strafflagen av-
sedd förberedelse till sådana betalningsme-
delsbedrägerier som planeras bli genomförda 
i omfattande utsträckning via kommunika-
tionstjänsterna. 

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta 
1) automatisk analys av innehållet i medde-

landen, 
2) automatiskt förhindrande eller automa-

tisk begränsning av förmedling och motta-
gande av meddelanden, 

3) automatiskt avlägsnande av sådana skad-
liga datorprogram ur meddelandena som kan 
äventyra informationssäkerheten, 

4) andra åtgärder av teknisk natur som är 
jämförbara med dem som avses i 1–3 punk-
ten. 

Om det utifrån typen av meddelande, med-
delandets form eller någon annan motsvaran-
de omständighet är uppenbart att ett medde-
lande innehåller ett skadligt datorprogram el-
ler ett skadligt kommando och uppnåendet av 

målen enligt 1 mom. inte kan säkerställas ge-
nom åtgärder som avses i 2 mom. 1 punkten, 
får innehållet i ett enskilt meddelande be-
handlas manuellt. Avsändaren och mottaga-
ren av meddelandet ska underrättas om den 
manuella behandlingen av innehållet, om det 
inte är så att underrättelsen sannolikt äventy-
rar uppnåendet av målen enligt 1 mom. 

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i proportion till 
den störning som avvärjs. Åtgärderna ska ut-
föras utan att yttrandefriheten, skyddet av 
konfidentiella meddelanden eller integritets-
skyddet begränsas mer än vad som är nöd-
vändigt med tanke på säkerställandet av möj-
ligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. Åt-
gärderna ska avbrytas, om det inte längre 
finns förutsättningar enligt denna paragraf 
för att vidta dem. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur åtgärder enligt denna 
paragraf ska genomföras tekniskt. 
 

273 § 

Skyldighet att avhjälpa störningar 

Om ett kommunikationsnät, en kommuni-
kationstjänst eller en utrustning orsakar bety-
dande olägenheter eller störningar för ett 
kommunikationsnät, en kommunikations-
tjänst, någon annan tjänst som anslutits till 
kommunikationsnätet, utrustning, eller för 
kommunikationsnätets användare eller någon 
annan person, ska teleföretaget eller en annan 
innehavare av kommunikationsnätet eller ut-
rustningen omedelbart vidta åtgärder för att 
avhjälpa situationen och vid behov koppla 
bort kommunikationsnätet, kommunikations-
tjänsten eller utrustningen från det allmänna 
kommunikationsnätet. 

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i rätt proportion 
till den störning som avvärjs. Åtgärderna ska 
utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av 
konfidentiella meddelanden eller integritets-
skyddet begränsas mer än vad som är nöd-
vändigt för att säkerställa möjligheterna att 
uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna ska 
avbrytas om det inte längre finns förutsätt-
ningar enligt denna paragraf för att vidta 
dem. 
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Kommunikationsverket kan i sådana fall 
som avses i 1 mom. besluta om avhjälpande 
åtgärder samt om bortkoppling av ett nät, en 
tjänst eller en utrustning. 
 
 

274 § 

Störningsanmälningar till abonnenter och 
användare 

Teleföretag ska utan dröjsmål meddela 
abonnenterna och användarna om dess tjäns-
ter är utsatta för betydande kränkningar av 
eller hot mot informationssäkerheten eller för 
någonting annat som gör att kommunika-
tionstjänsterna inte fungerar eller väsentligen 
stör dem. Leverantörer av mervärdestjänster 
ska utan dröjsmål informera användarna om 
betydande kränkningar av eller hot mot in-
formationssäkerheten när det gäller sina 
tjänster.  

Teleföretag och leverantörer av mervärdes-
tjänster ska i anmälan uppge hur länge stör-
ningen eller hotet beräknas pågå. Dessutom 
ska de informera om vilka åtgärder abonnen-
terna och användarna kan vidta för att skydda 
sig och om de sannolika kostnaderna för åt-
gärderna samt hur abonnenterna och använ-
darna kan få ytterligare information. Telefö-
retagen och leverantörerna av mervärdes-
tjänster ska bevara informationen om anmäl-
ningarna. 

Teleföretag ska informera om åtgärder som 
de vidtagit i situationer som avses i 1 mom. 
samt om åtgärdernas eventuella inverkan på 
användningen av tjänsterna. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om innehållet i och utform-
ningen av anmälningar och information som 
avses i denna paragraf samt om hur anmäl-
ningarna ska bevaras. 
 
 

275 § 

Störningsanmälningar till Kommunikations-
verket  

Ett teleföretag ska utan dröjsmål göra en 
anmälan till Kommunikationsverket om dess 
tjänster utsätts för eller hotas av betydande 

kränkningar av informationssäkerheten eller 
av någonting annat som gör att en kommuni-
kationstjänst inte fungerar eller väsentligen 
stör den. Teleföretaget ska också utan obefo-
gat dröjsmål anmäla hur länge störningen el-
ler hotet beräknas pågå, om vilka verkningar 
störningen eller hotet har, om avhjälpande 
åtgärder samt om åtgärder för att förhindra 
att störningen upprepas. Om det ligger i all-
mänt intresse att det görs en anmälan om en 
störning kan Kommunikationsverket ålägga 
teleföretaget att informera om saken. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om när en störning som avses i 
1 mom. ska anses vara betydande samt före-
skrifter om innehållet i anmälan samt anmä-
lans utformning och hur den lämnas in. 

Kommunikationsverket ska årligen sända 
kommissionen och Europeiska byrån för nät- 
och kommunikationssäkerhet en sammanfat-
tande informationsrapport de anmälningar 
som avses i 1 mom. 
 
 

276 § 

Samarbetsgruppen för störningssituationer 

Kommunikationsverket kan tillsätta en 
samarbetsgrupp för störningssituationer, med 
representanter för  

1) teleföretagen,  
2) de nätinnehavare och distributionsnäts-

innehavare som avses i elmarknadslagen 
(588/2013),  

3) entreprenörer som arbetar för dem som 
avses i 1 och 2 punkten, 

4) andra än i 1–3 punkten avsedda aktörer 
vilkas deltagande anses vara ändamålsenligt.  

Gruppen ska 
1) planera och samordna åtgärder som be-

hövs för hantering av undantagsförhållanden 
enligt beredskapslagen samt störningssitua-
tioner under normala förhållanden, 

2) inhämta och vidarebefordra information 
för hantering av störningssituationer, till stöd 
för Kommunikationsverkets beslutsfattande, 
och 

3) förmedla information som sammanställts 
och analyserats av gruppen till aktörer som 
kan bidra till att minska störningssituationers 
negativa konsekvenser för samhället. 
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Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet kan 
Kommunikationsverket, trots sekretessbe-
stämmelserna, till samarbetsgruppens med-
lemmar lämna ut information som behövs för 
hantering av störningssituationer, om infor-
mationen är nödvändig för skötseln av grup-
pens uppgifter och inte innehåller konfidenti-
ella meddelanden, förmedlingsuppgifter eller 
lokaliseringsuppgifter. 

På samarbetsgruppens medlemmar ska när 
de sköter uppgifter som avses i denna para-
graf tillämpas vad som i 6 kap. i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet före-
skrivs om tystnadsplikt och förbud mot ut-
nyttjande samt bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974). 
 
 

277 § 

Avhjälpande av radiostörningar 

Om en radioutrustning stör radiokommuni-
kation i säkerhetssyfte, ska användningen av 
radioutrustningen genast avbrytas. 

Om en radiosändare stör radiokommunika-
tion eller andra radioutrustningar, ska radio-
sändarens innehavare och ägare avhjälpa el-
ler begränsa störningen. Om störningen beror 
på tekniska egenskaper hos en radiomottaga-
re eller en sådan separat antenn eller ett så-
dant separat antennsystem som kopplats till 
den, ansvarar radiomottagarens innehavare 
och ägare för att störningen avhjälps, om inte 
något annat följer av denna lag eller av till-
ståndsvillkoren. 

Kommunikationsverket kan bestämma vil-
ka andra åtgärder som gäller en radioutrust-
nings tekniska egenskaper eller användning-
en av den som en radioutrustnings innehava-
re och ägare ska vidta för att förebygga och 
begränsa störningar och deras verkningar. 

Om både den radioutrustning som orsakar 
störningar och den radioutrustning som störs 
stämmer överens med denna lag och med be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den, och om 
störningarna inte är ringa, eller om störning-
arna inte beror på störningstoleransen hos en 

sådan separat antenn eller ett sådant separat 
antennsystem som kopplats till radiomottaga-
ren, ger Kommunikationsverket parterna ett 
förslag till åtgärder genom vilka störningarna 
kan avhjälpas eller verkningarna begränsas. 

Om parterna inte kan komma överens om 
vilka åtgärder som behövs för att avhjälpa 
störningarna eller om beloppet eller fördel-
ningen av åtgärdskostnaderna, ska saken av-
göras genom ett beslut av Kommunikations-
verket. 

Det förfarande som avses i 2–4 mom. ska 
tillämpas också när en stör radioutrustning 
telenät, teleterminalutrustningar eller elan-
läggningar vilkas störningstolerans stämmer 
överens med denna lag eller med elsäkerhets-
lagen och bestämmelser som utfärdats och 
föreskrifter som meddelats med stöd av den. 

Kommunikationsverket får meddela sådana 
föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos 
separata antenner eller antennsystem enligt 4 
mom. som kopplas till radiomottagare. 
 
 

34 kap. 

Förmedling av nödsamtal och myndighe-
ters meddelanden 

278 § 

Allmänt nödnummer 

Teleföretag som är verksamma i telefonnät 
är skyldiga att för sin del se till att användar-
na per telefon eller via textmeddelande av-
giftsfritt får kontakt med det allmänna nöd-
numret 112.  

Teleföretagen ska utan dröjsmål till nöd-
centralerna, sjöräddningscentralen och sjö-
räddningsundercentralen anmäla sådana fel 
och störningar i kommunikationsnätet, nät-
tjänsterna och kommunikationstjänsterna 
som är av betydelse för förmedlingen av 
nödsamtal.  

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om tekniska åtgärder som är 
nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 
mom. ska kunna fullgöras. 
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279 § 

Skyldighet att förmedla varningsmeddelan-
den 

Den som har programkoncession enligt 
34 § för radioverksamhet eller programkon-
cession enligt 26 § för televisionsverksamhet 
som tjänar allmänintresset, är skyldig att utan 
ersättning till allmänheten förmedla myndig-
heters varningsmeddelanden enligt vad som 
föreskrivs särskilt. 

Den som bedriver televisions- eller radio-
verksamhet som avses i 1 mom. ska se till att 
varningsmeddelanden kan förmedlas också 
vid störningar under normala förhållanden 
och under sådana undantagsförhållanden som 
avses i beredskapslagen. 

Varningsmeddelandens innehåll får inte 
ändras medan de förmedlas. 
 
 

280 § 

Teleföretags skyldighet att förmedla riktade 
myndighetsmeddelanden 

Med riktade myndighetsmeddelanden avses 
riktade nödunderrättelser och andra riktade 
myndighetsmeddelanden. Med riktade nöd-
underrättelser avses meddelanden som för-
medlas för att avvärja överhängande fara för 
människors liv, hälsa och egendom, eller 
överhängande risk för avsevärda skador på 
egendom eller miljön, och som förmedlas i 
mobilnät i form av textmeddelanden eller 
andra meddelanden till terminaler eller abon-
nemang som befinner sig på ett visst område 
eller vissa områden. Med annat riktat myn-
dighetsmeddelande avses meddelanden för 
att skydda människor eller egendom och som 
förmedlas i mobilnät i form av textmedde-
landen eller andra meddelanden till termina-
ler eller abonnemang som befinner sig på ett 
visst område eller vissa områden i en situa-
tion där det inte föreligger överhängande fara 
för människors liv, hälsa eller egendom. 

Teleföretag är skyldiga att förmedla riktade 
myndighetsmeddelanden om de kommer från 
en nödcentral, sjöräddningscentral eller sjö-
räddningsundercentral.  

Beslut om förmedling av riktade nödunder-
rättelser fattas av räddnings-, polis- eller 
gränsbevakningsmyndigheterna eller av 
Strålsäkerhetscentralen eller Meteorologiska 
institutet inom respektive ansvarsområde. 
Beslut om förmedling av andra riktade myn-
dighetsmeddelanden fattas av det behöriga 
ministeriet.  

Riktade myndighetsmeddelanden ska för-
medlas på de språk som myndigheten be-
stämmer och till de terminaler och abonne-
mang som vid förmedlingstillfället befinner 
sig på områden som myndigheten angett. Te-
leföretagen får inte ändra på innehållet i rik-
tade myndighetsmeddelanden. 

Riktade nödunderrättelser ska förmedlas 
utan dröjsmål. Andra riktade myndighets-
meddelanden ska förmedlas så fort det är 
möjligt utan att orsaka oskäliga störningar i 
de normala nät- och kommunikationstjäns-
terna. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om förmedling av riktade 
myndighetsmeddelanden samt om svarstider 
och beredskap för förmedling. 
 
 
 

35 kap. 

Beredskap 

281 § 

Skyldighet att ha beredskap för störningssi-
tuationer under normala förhållanden och 

för undantagsförhållanden 

Teleföretag ska se till att verksamheten 
fortgår så störningsfritt som möjligt också i 
störningssituationer under normala förhål-
landen samt under sådana undantagsförhål-
landen som avses i beredskapslagen. 

De användare och användargrupper av ra-
diofrekvenser som är centrala med tanke på 
att säkra försörjningsberedskapen ska sörja 
för en tillräckligt störningsfri och effektiv 
användning av radiofrekvenserna vid stör-
ningar under normala förhållanden och under 
sådana undantagsförhållanden som avses i 
beredskapslagen. Kommunikationsministeri-
et beslutar på framställning av Försörjnings-
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beredskapscentralen om vilka användare och 
användargrupper av radiofrekvenser som är 
centrala. 
 
 

282 § 

Beredskapsplanering 

Den som är skyldig att ha beredskap enligt 
281 § ska bedöma de risker som kan äventyra 
verksamhetens kontinuitet och utifrån risker-
na planera hur verksamheten kan fortsätta i 
störningssituationer under normala förhål-
landen och när sådana befogenheter utövas 
som avses i 9 kap. i beredskapslagen. 

Den som är skyldig att ha beredskap ska på 
begäran av Kommunikationsverket lämna 
Kommunikationsverket uppgifter om sin be-
redskapsplanering. Kommunikationsverket 
ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i 
uppgifterna.  

Den som är skyldig att ha beredskap ska i 
enskilda fall på Kommunikationsverkets be-
gäran meddela hur den bereder sig för en en-
skild störningssituation eller för ett hot om en 
sådan och vilka åtgärder enligt sin bered-
skapsplanering den med anledning av situa-
tionen har vidtagit eller har för avsikt att vid-
ta.  

De skyldigheter som avses i denna paragraf 
gäller inte myndigheter. 
 
 

283 § 

Kritiska kommunikationssystems läge 

Teleföretag ska se till att kommunikations-
system som är kritiska för tryggande av 
kommunikationstjänsternas funktion, samt 
styrningen, underhållet och administreringen 
av systemen, när befogenheter enligt 60 § 1 
mom. 8 punkten i beredskapslagen utövas, 
kan återbördas till Finland utan dröjsmål och 
att de tjänster eller system som teleföretaget 
tillhandahåller kan upprätthållas på en viss 
plats som utses i enlighet med 1 mom. in den 
nämnda paragrafen. Denna skyldighet gäller 
inte kommunikationstjänster som är av mind-
re betydelse. 
 

284 § 

Närmare bestämmelser om beredskap 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om beredskapsskyldigheten. 
Föreskrifterna kan gälla 

1) dokument i samband med beredskaps-
planeringen enligt 282 § och dokumentens 
närmare innehåll, 

2) tekniska åtgärder i syfte att minimera 
skadeverkningarna av kränkningar av infor-
mationssäkerheten, 

3) det tekniska genomförandet av förplik-
telser som avses i 283 §, 

4) användningen av frekvenser, 
5) andra tekniska frågor som är jämförbara 

med dem som avses i 1–4 punkten. 
 
 

AVDELNING XI 

AVGIFTER TILL OCH ERSÄTTNING-
AR FRÅN MYNDIGHETER 

36 kap. 

Avgifter till myndigheter  

285 § 

Ansökningsavgift 

Den som ansöker om koncession enligt 
denna lag är skyldig att i samband med ansö-
kan betala avgift till koncessionsmyndighe-
ten enligt följande: 

1) 5 000 euro för en nätkoncession enligt 
6 § 1 mom. och för en programkoncession 
för markbunden televisionsverksamhet enligt 
22 § 1 mom., 

2) 1 500 euro för en programkoncession 
som beviljas för radioverksamhet enligt 22 § 
1 mom., 

3) 1 000 euro för en nätkoncession enligt 
9 §,  

4) 300 euro för en kortvarig programkon-
cession enligt 28 §. 

Ansökningsavgift behöver inte betalas för 
koncessionsansökningar som gäller myndig-
hetsnät. 
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Ansökningsavgiften återbetalas inte om 
koncessionsansökan återtas eller avslås. 
 
 

286 § 

Avgift för deltagande i auktion 

Ett företag eller en organisation som an-
mält sig till en auktion som avses i 11 § ska 
för att täcka de administrativa kostnaderna 
för ordnandet av auktionen betala en delta-
garavgift till Kommunikationsverket. Be-
stämmelser om deltagaravgiftens belopp ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Deltagaravgiften återbetalas inte trots att 
företaget eller organisationen inte lägger någ-
ra bud. 

Avgiften påförs genom beslut av Kommu-
nikationsverket. 
 
 

287 § 

Koncessionsavgift 

Ett teleföretag som har beviljats nätkonces-
sion med stöd av 11 § är skyldigt att betala 
koncessionsavgift till koncessionsmyndighe-
ten. Koncessionsavgiften är det högsta god-
kända budet enligt 11 § 1 mom. 

Koncessionsavgiften ska betalas i poster 
under koncessionsperioden. Bestämmelser 
om betalningsfrekvens utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Avgiften påförs genom 
beslut av Kommunikationsverket. 
 
 

288 § 

Marknadsbaserad frekvensavgift 

Av innehavarna av sådana nätkoncessioner 
för tele- och televisionsverksamhet som 
statsrådet beviljat med stöd av 6 § utan ve-
derlag samt av försvarsmakten ska Kommu-
nikationsverket årligen ta ut en marknadsba-
serad avgift till staten.  Avgiften tas ut för 
frekvenser som  

1) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvi-
sats en innehavare av nätkoncession, 

2) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvi-
sats en nätkoncessionshavares nät, vilket an-
vänds för annan televisionsverksamhet än te-
levisionsverksamhet som tjänar allmänintres-
set, 

3) har anvisats försvarsmakten med stöd av 
en föreskrift som Kommunikationsverket har 
meddelat enligt 96 §. 
Den marknadsbaserade frekvensavgiften be-
stäms enligt följande formel: 
 

B•K1•Kinv•Kanv•9 300 € 
 

Med formelns koefficienter avses följande: 
1) B är antal frekvenser vars värde bestäms 

utifrån hur många frekvenser en koncession-
shavares nät eller försvarsmakten har anvi-
sats uttryckt i megahertz (MHz). 

2) K1 är en frekvensbandskoefficient vars 
värde bestäms utifrån det anvisade frekvens-
områdets tekniska och ekonomiska använd-
barhet.  

3) Kinv är koefficienten för invånarantal 
vars värde bestäms utifrån hur många invåna-
re det finns på det område som nyttjanderät-
ten till frekvenserna omfattar i förhållande 
till Finlands folkmängd. Invånarantalskoeffi-
cientens värde är 1 inom ett område där nytt-
janderätten omfattar hela Finland. 

4) Kanv är koefficienten för användnings-
ändamålet vars värde bestäms utifrån det än-
damål för vilket frekvenserna ska användas. 

5) Frekvensernas beräknade ekonomiska 
värde är 9 300 € per megahertz. 

Frekvensbandskoefficienterna är följande: 
146–174 MHz  1,9 
174,001–240 MHz 2,0 
400–862 MHz  2,0 
862,001–960 MHz 1,4 
1 215–2 200 MHz 1,0 
2 200,001–2 700 MHz 0,6 
3 400–4 200 MHz 0,4 
12 000–14 500 MHz 0,25 
17 100–19 700 MHz 0,25 
19 700,001–39 000 MHz 0,2 
 

Koefficienterna för användningsändamålet 
är följande: 
televerksamhet 1,0 
televisionsverksamhet 0,25 
militärt försvar 0,15 
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289 § 

Informationssamhällsavgift 

Ett teleföretag som bedriver anmälnings-
pliktig eller koncessionspliktig verksamhet 
enligt denna lag är skyldigt att till Kommu-
nikationsverket betala en årlig informations-
samhällsavgift.  

Informationssamhällsavgift tas inte ut för 
omsättning som hänför sig till televisions- el-
ler radioverksamhet eller till vidaresändning 
av televisionsprogram eller radioprogram.  

Informationssamhällsavgiften utgör 0,12 
procent av omsättningen för den televerk-
samhet som teleföretaget bedrivit i Finland 
under räkenskapsperioden före bestämman-
det av avgiften, dock minst 300 euro. Närma-
re bestämmelser om den omsättning som av-
giften baseras på finns i 290 §. 

Bestämmelser om hur informationssam-
hällsavgiften ska bestämmas under det första 
verksamhets året finns i 292 §. 

Informationssamhällsavgiften återbetalas 
inte ens i det fall att teleföretaget upphör med 
sin verksamhet under avgiftsperioden. 
 
 

290 § 

Omsättning som informationssamhällsavgif-
ten baseras på 

Om ett teleföretag ingår i en koncern enligt 
1 kap. 6 § i bokföringslagen ska teleföreta-
gets avgift baseras på dess andel av den ge-
mensamma omsättningen för den televerk-
samhet som de avgiftsskyldiga teleföretag 
som ingår i samma koncern har bedrivit i 
Finland, minskad med bolagens inbördes 
omsättning av verksamheten. Detsamma gäl-
ler moderbolag som inte är finländska.  

Om det under tiden mellan utgången av den 
räkenskapsperiod som föregår påförandet av 
avgiften och tidpunkten för avgiftsbeslutet 
har skett förändringar i teleföretagets kon-
cernförhållanden, ska avgiften bestämmas på 
basis av företagets andel av omsättningen 
före utgången av räkenskapsperioden. 

Om televerksamheten under tiden mellan 
utgången av den räkenskapsperiod som före-
går påförandet av avgiften och tidpunkten för 

avgiftsbeslutet har överlåtits till ett annat fö-
retag, hänförs avgiftsskyldigheten till det fö-
retag som bedriver allmän televerksamhet 
när avgiftsbeslutet meddelas. När avgiften 
bestäms ska den omsättning beaktas som för 
den föregående avslutade räkenskapsperio-
den har fastställts för den överlåtna televerk-
samheten. 

Om teleföretagets räkenskapsperiod avvi-
ker från kalenderåret ska dess omsättning 
omvandlas så att den motsvarar omsättningen 
för ett kalenderår, genom att omsättningen 
multipliceras med talet 12 och divideras med 
antalet månader i räkenskapsperioden. 

Närmare bestämmelser om hur de uppgifter 
som behövs för bestämmande av avgiften ska 
anmälas till Kommunikationsverket får ut-
färdas genom förordning av kommunika-
tionsministeriet. 
 
 

291 § 

Påförande av informationssamhällsavgift 

Informationssamhällsavgiften tas ut årligen 
i en post. Avgiften påförs genom beslut av 
Kommunikationsverket. Närmare bestäm-
melser om verkställighet av avgiften får ut-
färdas genom förordning av kommunika-
tionsministeriet. 
 
 

292 § 

Lämnande av uppgifter till Kommunikations-
verket samt avgiftsskyldigheten i vissa un-

dantagssituationer 

Kommunikationsverket har för påförande 
av informationssamhällsavgift rätt att av tele-
företagen få de uppgifter om televerksamhe-
tens omsättning under den period som före-
går påförandet av avgiften. Företag som in-
går i en koncern ska dessutom lämna verket 
en redogörelse för vilka poster som upp-
kommit till följd av koncernbolagens inbör-
des televerksamhet och i enlighet med 290 § 
1 mom. har dragits av från televerksamhetens 
omsättning. Teleföretagen ska lämna uppgif-
terna till Kommunikationsverket inom en 
månad från det att bokslutet fastställdes. 
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Dessutom ska teleföretaget lämna in en kopia 
av det fastställda bokslutet och koncern-
bokslutet. 

Kommunikationsverket kan uppskatta den 
omsättning som ligger till grund för avgiften, 
om tillräckligt tillförlitlig utredning inte kan 
fås om omsättningen på grund av att bokslut 
saknas eller på grund av något annat därmed 
jämförbart synnerligen vägande skäl.  

Vid uppskattningen ska hänsyn tas till 
1) omfattningen av teleföretagets verksam-

het, 
2) teleföretagets marknadsställning, 
3) uppgifter om de tjänster som teleföreta-

get tillhandahåller samt om dess kundvoly-
mer och fakturering, 

4) referensuppgifter om andra teleföretag 
med motsvarande utbud av tjänster, och 

5) andra omständigheter som påverkar tele-
företagets omsättning och som är jämförbara 
med dem som nämns i 1–4 punkten. 

Innan omsättningen uppskattas ska Kom-
munikationsverket uppmana teleföretaget att 
lämna de uppgifter som behövs för påförande 
av informationssamhällsavgift inom en skälig 
tid som Kommunikationsverket bestämmer. I 
uppmaningen ska det nämnas att Kommuni-
kationsverket uppskattar omsättningen, om 
uppgifterna inte lämnas. 
 
 

293 § 

Tillsynsavgift för televisions- och radioverk-
samhet 

Rundradion Ab samt utövare av televi-
sions- eller radioverksamhet som har pro-
gramkoncession enligt denna lag är skyldiga 
att betala tillsynsavgift för televisions- och 
radioverksamhet. 

Avgiftsskyldigheten inträder det kalenderår 
under vilket det har förflutit sex månader 
från det att utövaren av televisions- eller ra-
dioverksamhet fick koncessionen. Tillsyns-
avgiften för televisions- och radioverksamhet 
återbetalas inte ens i det fall att verksamhets-
utövaren upphör med sin verksamhet under 
kalenderåret. 
 
 
 

294 § 

Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- 
och radioverksamhet 

Den årliga tillsynsavgiften för televisions- 
och radioverksamhet är för 

1) Rundradion Ab 165 000 euro, 
2) utövare av annan än regional televi-

sionsverksamhet 16 000 euro för varje kon-
cessionsenligt televisionsprogramutbud, med 
undantag för parallellsändningar, 

3) utövare av regional televisionsverksam-
het 800 euro för varje koncessionsenligt tele-
visionsprogramutbud, 

4) utövare av radioverksamhet på frekven-
ser för rikstäckande eller därmed jämförbar 
koncessionspliktig användning 8 000 euro 
för varje koncessionsenligt radioprogramut-
bud, 

5) utövare av radioverksamhet på frekven-
ser för regional eller lokal koncessionspliktig 
användning 800 euro för varje koncessions-
enligt radioprogramutbud, 

6) utövare av radioverksamhet som är 
verksamma endast i televisionsnät, 8 000 
euro för varje koncessionsenligt radiopro-
gramutbud, 

Tillsynsavgiften för televisions- och radio-
verksamhet tas årligen ut i två poster. Avgif-
ten påförs genom beslut av Kommunika-
tionsverket. 
 

295 §  

Domännamnsavgift 

En registrar är skyldig att betala domän-
namnsavgift till Kommunikationsverket för 
registrering av ett domännamn i domän-
namnsregistret och för förnyad registrering. 
När ett domännamn registreras ska en utred-
ning över att avgiften är betald lämnas.  

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 

296 § 

Numreringsavgift 

Teleföretag och andra som får ett nummer 
eller prefix ska till Kommunikationsverket 
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betala en fast avgift som täcker kostnaderna 
för användningen av numret eller prefixet 
och för administreringen och övervakningen 
av numreringen. Avgiftsbeloppet fastställs 
enligt hur stor andel av den tillgängliga 
nummerplanen det ibruktagna numret för-
brukar. 

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i 
lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 
 

297 § 

Indrivning av avgifter till myndigheter 

Om en avgift som avses i detta kapitel inte 
betalas senast på förfallodagen, ska på det 
obetalda beloppet tas ut en årlig dröjsmåls-
ränta i enlighet med 4 § i räntelagen. Myn-
digheten kan i stället för dröjsmålsränta ta ut 
en dröjsmålsavgift på fem euro i sådana fall 
då dröjsmålsräntan skulle understiga detta 
belopp. 

Avgifter som avses i detta kapitel är direkt 
utsökbara. Bestämmelser om indrivningen av 
dem finns i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter. 
 
 

37 kap. 

Ersättningar från myndigheter 

298 § 

Beredskapskostnader  

Teleföretag och utövare av televisions- och 
radioverksamhet har rätt att för beredskaps-
kostnader som avses i 35 kap. få ersättning ur 
den försörjningsberedskapsfond som avses i 
lagen om tryggande av försörjningsberedska-
pen (1390/1992) om kostnaderna är avsevär-
da med hänsyn till arten och omfattningen av 
företagets eller utövarens verksamhet. 

Beslut om ersättning för kostnader fattas av 
Försörjningsberedskapscentralen, som ska 
begära ett yttrande om ersättningsansökan av 
kommunikationsministeriet. 
 
 
 

299 § 

Kostnader för system som anskaffats för bi-
trädande av myndigheter 

Teleföretag har rätt att av statens medel få 
ersättning för direkta kostnader för invester-
ingar i och underhåll av system, utrustning 
och programvara som anskaffats enbart för 
att biträda myndigheter. Beslut om ersättning 
av kostnader fattas vid behov av Kommuni-
kationsverket. 

Ersättning betalas av den myndighet som 
ska biträdas med anskaffningen i fråga. 

Teleföretaget får inte för sin kommersiella 
verksamhet använda system, utrustningar el-
ler programvara som en myndighet betalat 
ersättning för, om inte myndigheten och tele-
företaget uttryckligen har kommit överens 
om saken. 
 
 

300 § 

Kostnader för förmedling av varningsmedde-
landen 

Företag som i enlighet med 243 § 1 mom. 
15 punkten är skyldiga att planera, bygga och 
underhålla kommunikationsnät och kommu-
nikationstjänster har rätt att få ersättning för 
de kostnader som skyldigheten medför ur den 
försörjningsberedskapsfond som avses i la-
gen om tryggande av försörjningsberedska-
pen, om kostnaderna är avsevärda med hän-
syn till arten och omfattningen av företagets 
verksamhet. 

Beslut om ersättning för kostnader fattas av 
Försörjningsberedskapscentralen, som ska 
begära ett yttrande om ersättningsansökan av 
kommunikationsministeriet. 
 
 

301 § 

Kostnader för förmedling av riktade myndig-
hetsmeddelanden 

Teleföretag har rätt att av statens medel få 
ersättning för de kostnader som orsakas av 
skyldigheter enligt 280 § och av beredskap 
att uppfylla sådana skyldigheter. 
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Ersättning kan fås för direkta kostnader för 
investeringar i samt användning och under-
håll av system, utrustning och programvara 
som anskaffats enbart för behov som myn-
digheter uppgett. Ersättning kan fås också för 
direkta kostnader för åtgärder som myndig-
heten bestämt om. Beslut om ersättning för 
kostnader fattas vid behov av Kommunika-
tionsverket. 

Teleföretaget får inte för sin kommersiella 
verksamhet använda system, utrustning eller 
programvara som en myndighet betalat er-
sättning för, om inte myndigheten och telefö-
retaget uttryckligen har kommit överens om 
saken. 
 

AVDELNING XII 

MYNDIGHETSVERKSAMHET 

38 kap. 

Styrning, tillsyn och övriga myndighets-
uppgifter 

302 § 

Allmän styrning och utveckling 

Kommunikationsministeriet ska svara för 
den allmänna styrningen och utvecklingen av 
verksamhet som avses i denna lag. 

Statsrådet ska säkerställa att verksamhet 
som gäller regleringen av teleföretag på ett i 
strukturellt hänseende effektivt sätt hålls åt-
skild från statsrådets verksamhet som hänför 
sig till ägarskap och bestämmanderätt. 
 

303 § 

Kommunikationsverkets allmänna uppgifter 

Kommunikationsverket har till uppgift att 
utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
samt bestämmelser som utfärdats och beslut 
som meddelats med stöd av den, om inte nå-
got annat föreskrivs i denna lag. 

Kommunikationsverkets beslutanderätt 
omfattar inte frågor som gäller avtalsförhål-
landen eller ersättningsansvar mellan företag 
och abonnenter eller teleföretags regressrätt 
eller återbetalningsskyldighet. 

Kommunikationsverkets tillsyn omfattar 
inte sådana krav som hänför sig till skydd av 
människors hälsa och säkerhet enligt 254 § 1 
mom. 2 punkten, till den del det föreskrivs att 
någon annan myndighet ska övervaka efter-
levnaden av kraven. 

Kommunikationsverkets tillsyn omfattar 
inte bestämmelserna i 22 kap., med undantag 
för 176–178 och 189 §. 

Kommunikationsverkets tillsyn omfattar 
inte bestämmelserna i 28 kap., med undantag 
för 241 och 242 §. 

Till Kommunikationsverkets uppgifter hör 
att främja samreglerings- och självre-
gleringsåtgärder inom branschen, om det ge-
nom samreglering eller självreglering, bero-
ende på sakens natur, är möjligt att se till att 
de krav som föreskrivs i denna lag uppfylls. 

Kommunikationsverket ska höra kommu-
nikationsministeriet och samarbeta med mi-
nisteriet när verket med stöd av denna lag be-
reder föreskrifter i frågor som också innefat-
tar bemyndigande att utfärda förordning eller 
som har en avsevärd betydelse för att denna 
lags syften ska uppnås. Kommunikationsver-
ket ska höra kommunikationsministeriet och 
samarbeta med ministeriet när verket med 
stöd av denna lag bereder föreskrifter i frågor 
som också innefattar bemyndigande att ut-
färda förordning eller som har en avsevärd 
betydelse för att denna lags syften ska upp-
nås. Kommunikationsverket ska dessutom 
höra finansministeriet när det med stöd av 
denna lag bereder föreskrifter i ärenden som 
har betydelse för den allmänna utvecklingen 
av den offentliga förvaltningen och utveck-
lingen av statsförvaltningens strukturer, styr-
ningssystem och verksamhet eller styrningen 
av informationsförvaltningen inom statsför-
valtningen, de allmänna grunderna för den 
elektroniska kommunikationen och informa-
tionssäkerheten, statens och kommunernas 
samarbete inom informationsförvaltningen 
samt statsrådets gemensamma informations-
förvaltning. 
 

304 § 

Kommunikationsverkets särskilda uppgifter 

Utöver vad som föreskrivs annanstans i 
denna lag ska Kommunikationsverket  
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1) främja den elektroniska kommunikatio-
nens funktion, störningsfrihet och trygghet, 

2) delta i beredskapsplaneringen samt 
övervaka och utveckla den tekniska bered-
skapen för undantagsförhållanden, 

3) sköta administreringen av radiofrekven-
ser och televerksamhet samt administrering-
en av numrering av och prefix för kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster, 

4) samordna standardiseringen inom tele-
branschen, 

5) bevilja sådana identifieringssignaler för 
radiostationer som behövs för att identifiera 
radiosändningar och vid behov meddela före-
skrifter om hur de ska användas, 

6) samla in information och informera om 
tillgången på nättjänster och kommunika-
tionstjänster och om tjänsternas kvalitet och 
pris, 

7) samla in information om kränkningar 
och hot om kränkningar av informationssä-
kerheten för nättjänster, kommunikations-
tjänster och mervärdestjänster samt om fel 
och störningar i kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, 

8) informera om frågor som gäller informa-
tionssäkerhet samt om kommunikationsnäts 
och kommunikationstjänsters funktion, 

9) utreda orsakerna till störningar av radio-
kommunikation samt till störningar som en 
radioutrustning eller teleterminalutrustning 
orsakar telenätet, radioutrustningar, teleter-
minalutrustningar eller elanläggningar, 

10) utreda kränkningar och hot om kränk-
ningar av informationssäkerheten för nät-
tjänster, kommunikationstjänster och mer-
värdestjänster, 

11) underrätta kommissionen om sådant 
samarbete med andra medlemsstater i Euro-
peiska unionen som leder till enhetliga till-
synsåtgärder i fråga om informationssäkerhe-
ten för gränsöverskridande kommunikations-
tjänster mellan medlemsstaterna, när åtgär-
derna kan inverka på den inre marknadens 
funktion. 

Vad som föreskrivs i 302, 303, 308, 309, 
311–315, 325, 330, 332, 336, 340, 344 och 
345 § gäller också tillsynen över efterlevna-
den av, påföljder vid brott mot och avgöran-
de av tvister med anledning av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 

531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i 
unionen, nedan EU:s roamingförordning. 
 

305 § 

Dataombudsmannens uppgifter 

Dataombudsmannen ska utöva tillsyn över 
efterlevnaden av 

1) bestämmelserna i 18 kap. om behandling 
av sammanslutningsabonnenters identifie-
ringsuppgifter, 

2) bestämmelserna i 20 kap. § om behand-
ling av lokaliseringsuppgifter,  

3) bestämmelserna i 197–199 § om kon-
taktinformationstjänster, 

4) bestämmelserna i 200 och 202–204 § 
om direktmarknadsföring, 

5) bestämmelserna i 40 kap. om rätt att få 
uppgifter och om tystnadsplikt i fråga om lo-
kaliseringsuppgifter. 
 

306 § 

Konsumentombudsmannens uppgifter 

Konsumentombudsmannen ska utöva till-
syn över efterlevnaden av bestämmelserna i 
214 § 4 mom. om marknadsföring som riktar 
sig till barn. Utöver vad som i konsument-
skyddslagen föreskrivs om konsumentom-
budsmannens övervakning av att avtalsvill-
kor är förenliga med lag, kan konsumentom-
budsmannen med stöd av konsumentskydds-
lagen ingripa i sådana kommersiella medde-
landen som avses i denna lag, om det är fråga 
om marknadsföring som är otillbörlig mot 
konsumenterna. Konsumentombudsmannen 
får inte ingripa i ideell och samhällelig re-
klam. 
 

307 § 

Vissa andra myndigheters uppgifter 

Polisen och gränsbevakningsväsendet ska 
utöver Kommunikationsverket övervaka ef-
terlevnaden av bestämmelserna i 31 § 1 
mom. om programkoncession och bestäm-
melserna i 262 § 1 mom. om märkning av ut-
rustning. Trafiksäkerhetsverket ska utöver 
Kommunikationsverket övervaka efterlevna-
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den av bestämmelserna i 266 § 1 mom. om 
upprätthållande av kompetens och bestäm-
melserna i 267 § 1 mom. om uppvisande av 
behörighets- och kompetensbevis. Tullmyn-
digheterna ska utöver Kommunikationsver-
ket övervaka efterlevnaden av de bestämmel-
ser och föreskrifterna som gäller import av 
teleutrustning. 
 
 

308 § 

Myndighetssamarbete 

Kommunikationsministeriet, Kommunika-
tionsverket, dataombudsmannen, konkur-
rensmyndigheterna och konsumentmyndig-
heterna ska vid skötseln av uppgifter enligt 
denna lag samarbeta med varandra på ett än-
damålsenligt sätt. 

Kommunikationsverket ska vid behov 
samarbeta med tillsynsmyndigheter som 
motsvarar Kommunikationsverket i stater 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller är parter i Europarådets te-
levisionskonvention. 
 
 

309 § 

Handräckning 

Kommunikationsverket har rätt att få hand-
räckning av polisen, tullmyndigheterna, 
gränsbevakningsväsendet och Trafiksäker-
hetsverket för tillsynen över efterlevnaden av 
och för verkställigheten av denna lag samt 
bestämmelser som utfärdats och föreskrifter 
som meddelats med stöd av den. Kommuni-
kationsverket har rätt att få handräckning av 
försvarsmakten för att utreda orsakerna till 
störningar i radiokommunikationen. 

Kommunikationsverket kan på begäran ge 
andra myndigheter experthjälp som hand-
räckning. Beslut om att lämna handräckning 
fattas av kommunikationsministeriet. För 
kostnaderna för den handräckning Kommu-
nikationsverket lämnar svarar den som begärt 
handräckning, om inte något annat avtalas 
om saken. 

Lämnande av handräckning enligt 2 mom. 
berättigar inte Kommunikationsverket att till 

andra myndigheter lämna ut information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter eller lo-
kaliseringsuppgifter eller om konfidentiella 
radiosändningars innehåll och existens. 
 
 
 

39 kap. 

Behandling av ärenden och hörande av 
parter 

310 § 

Särskild skyldighet att höra parter 

Utöver vad som i förvaltningslagen före-
skrivs om myndigheters skyldighet att höra 
parter, ska företrädare för teleföretag och an-
vändare innan bestämmelser, beslut eller fö-
reskrifter meddelas ges tillfälle att yttra sig 
om 

1) meddelanden om att koncessioner är le-
diga att sökas, 

2) beslut om teleområden, 
3) numreringsbeslut som på ett betydande 

sätt påverkar kommunikationsmarknaden, 
4) beslut enligt 51–79 §, om de har en be-

tydande inverkan på kommunikationsmark-
naden.  

Koncessionshavare samt företrädare för te-
leföretag och för användare ska ges tillfälle 
att inom en månad yttra sig om ändring av 
koncessionsvillkor eller återkallande av en 
koncession. I undantagsfall får avvikelse gö-
ras från tidsfristen på en månad. 
 
 

311 § 

Kommunikationsverkets och statsrådets skyl-
dighet att offentliggöra beslut och meddelan-

den 

Kommunikationsverket ska offentliggöra 
beslut som avses i 51–79 §, beslut om indel-
ning i teleområden, numreringsbeslut och 
avgöranden i tvistemål mellan teleföretag så 
att de är tillgängliga för teleföretag och an-
vändargrupper. 

Statsrådet ska offentliggöra meddelanden 
om att koncessioner är lediga att sökas samt 
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koncessionsbeslut på det sätt som avses i 1 
mom. 
 
 

312 §  

Elektronisk delgivning 

Ett ärende som omfattas av Kommunika-
tionsverkets behörighet kan med en parts 
samtycke handläggas och beslut i ärendet 
delges per e-post. Beslutet eller någon annan 
handling som hör samman med handlägg-
ningen av ärendet anses ha delgivits då par-
ten till Kommunikationsverket sänder en 
kvittering på att meddelandet har lästs. Är det 
fråga om en handling som inte enligt lag be-
höver delges bevisligen, anses handlingen ha 
blivit delgiven den tredje dagen efter det att 
meddelandet sändes, om inte något annat vi-
sas. 

En handling eller ett beslut som gäller do-
männamn ska dock alltid delges genom e-
post till den adress som parten eller den re-
gistrar som företräder parten har meddelat 
Kommunikationsverket. Då anses beslutet el-
ler handlingen ha delgivits den tredje dagen 
efter det att meddelandet sändes, om inte nå-
got annat visas. 

Om en part eller en registrar som företrätt 
en part i ett i denna lag avsett förvaltnings-
ärende har gett Kommunikationsverket vä-
sentligt bristfälliga eller felaktiga kontakt-
uppgifter eller låtit bli att uppge en väsentlig 
kontaktuppgift och om uppgifterna inte heller 
senare har kunnat korrigeras eller komplette-
ras, och delgivningen av en handling som 
gäller handläggningen av ärendet eller ett be-
slut inte till följd av detta kan göras på annat 
sätt än genom offentlig delgivning enligt 
62 § i förvaltningslagen, får Kommunika-
tionsverket delge handlingen eller beslutet 
också genom att publicera ett meddelande 
om saken på sina webbsidor. Beslutet eller 
handlingen anses då ha blivit delgiven en 
månad efter det att meddelandet publicera-
des. I meddelandet ska det anges när medde-
landet publicerades och när beslutet eller 
handlingen anses ha blivit delgivet. 
 
 
 

313 § 

Behandling av tillsynsärenden vid Kommuni-
kationsverket  

Kommunikationsverket kan ta upp ärenden 
till prövning på en parts begäran eller på eget 
initiativ.   

Kommunikationsverket kan ställa sina till-
synsuppgifter enligt denna lag i viktighets-
ordning. Kommunikationsverket får lämna 
ett ärende utan prövning om  

1) det är sannolikt att det inte är fråga om 
verksamhet som strider mot denna lag eller 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den, 

2) ärendet trots en misstanke om fel eller 
försummelser har endast en ringa betydelse 
med tanke på kommunikationsmarknadens 
funktion, kommunikationstjänsternas tillför-
litlighet eller tryggandet av störningsfri 
kommunikation och med tanke på deras in-
tressen som använder tjänsterna, eller  

3) en begäran om åtgärder i ett ärende är 
uppenbart ogrundad. 

Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
fatta beslut om att i enlighet med 2 mom. inte 
ta upp ett ärende till prövning. 
 

314 § 

Kommunikationsverkets avgörande av tvister 
mellan företag 

Kommunikationsverket ska avgöra ärenden 
som med stöd av 53–80 § eller 304 § 2 mom. 
har väckts av teleföretag och andra företag, 
senast fyra månader från det att ärendet blev 
anhängigt. Tidsfristen gäller inte exceptio-
nellt omfattande ärenden och inte heller ären-
den som annars har väckts under exceptionel-
la förhållanden. De skyldigheter som i sam-
band med beslutet åläggs parterna ska stäm-
ma överens med bestämmelserna i denna lag. 

Kommunikationsverket ska främja samar-
betet mellan företag och sträva efter att i för-
sta hand genom medling lösa meningsskilj-
aktigheter mellan teleföretag. 

Om medlingen inte leder till resultat inom 
fyra månader, ska Kommunikationsverket på 
någondera partens begäran avgöra ärendet 
inom fyra månader från det att medlingen av-
slutades. 
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Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska vid 
behov tillämpas också på avgörande av såda-
na gränsöverskridande tvister där parterna är 
etablerade i flera EES-stater. Kommunika-
tionsverket ska lösa sådana gränsöverskri-
dande tvister i samarbete med reglerings-
myndigheterna i de berörda EES-staterna. 

Kommunikationsverket kan när det löser 
gränsöverskridande tvister höra också Orga-
net för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation. Om organet har 
ombetts yttra sig om en gränsöverskridande 
tvist, får Kommunikationsverket inte avgöra 
ärendet förrän yttrandet har kommit in eller 
tidsfristen för att lämna yttrandet har löpt ut. 
 

40 kap. 

Rätt att få information samt utlämnande 
och offentliggörande av information 

315 § 

Myndigheternas allmänna rätt att få infor-
mation 

Kommunikationsministeriet, Kommunika-
tionsverket, dataombudsmannen, konsu-
mentombudsmannen och övriga myndigheter 
som övervakar efterlevnaden av denna lag 
har, när de utför uppgifter enligt denna lag, 
rätt att få den information de behöver för 
skötseln av uppgifterna av dem vilkas rättig-
heter och skyldigheter denna lag gäller och 
av aktörer som handlar för deras räkning. 

De vilkas rättigheter och skyldigheter den-
na lag gäller samt aktörer som handlar för de-
ras räkning är skyldiga att på begäran samla 
in och, trots sekretessbestämmelserna och 
andra begränsningar som gäller utlämnande 
av uppgifter, på begäran lämna ut behövlig 
information till en behörig myndighet enligt 
denna lag behöver för skötseln av myndighe-
tens uppgifter. 

Informationen ska lämnas ut utan dröjsmål, 
i den form som myndigheten begärt och av-
giftsfritt. 

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. är 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsen-
det inte skyldiga att lämna ut uppgifter om 
sådan radioutrustnings konstruktion, använd-
ning eller placering som uteslutande innehas 

eller används för militärt försvar och inte hel-
ler uppgifter som behövs för uttag av avgif-
ter. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska inte 
tillämpas på uppgifter om radioutrustning 
som används av en främmande stats örlogs-
fartyg, militära luftfartyg eller andra luftfar-
tyg som används enbart för statliga ändamål. 

Särskilda bestämmelser gäller i fråga om 
skyldigheten att samla in och lämna ut, samt 
om myndigheters rätt att få information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter. 
 

316 § 

Behandling och utplåning av uppgifter om 
kommunikation och lokalisering 

Kommunikationsverket har trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få 
de förmedlingsuppgifter och lokaliserings-
uppgifter som behövs för utredning av fel 
och störningar samt oklarheter i fakturering-
en. Också den som i enlighet med 136 § 4 
mom. i en annan ställning än som kommuni-
kationsförmedlare har tagit emot eller annars 
fått vetskap om ett meddelande eller om för-
medlingsuppgifter som inte är avsedda för 
honom eller henne, får lämna ut information 
om meddelandet och förmedlingsuppgifterna 
till Kommunikationsverket, om detta behövs 
för utredning av ett fel. 

Kommunikationsverket och dataombuds-
mannen har trots sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller utläm-
nande av uppgifter rätt att få förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter och medde-
landen, om det behövs för tillsynen över att 
bestämmelserna om behandling enligt avdel-
ning VI och samt bestämmelserna om an-
vändningen av kakor och direktmarknadsfö-
ring enligt 24 kap. följs eller för utredning av 
betydande kränkningar av eller hot mot in-
formationssäkerheten. Dessutom krävs det att 
det enligt Kommunikationsverkets eller data-
ombudsmannens bedömning finns skäl att 
misstänka att något av följande brottsrekvisit 
uppfylls: 

1) dataskyddsförseelse vid elektronisk 
kommunikation enligt 349 § 2 mom. i denna 
lag, 
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2) olovligt brukande enligt 28 kap. 7 § i 
strafflagen, 

3) orsakande av fara för informationsbe-
handling enligt 34 kap. 9 a § i strafflagen, 

4) innehav av hjälpmedel vid nätbrott en-
ligt 34 kap. 9 b § i strafflagen,  

5) skadegörelse enligt 35 kap. 1 § 2 mom. i 
strafflagen, 

6) sekretessbrott enligt 38 kap. 1 § i straff-
lagen, 

7) kränkning av kommunikationshemlighet 
enligt 38 kap. 3 § i strafflagen, 

8) störande av post- och teletrafik enligt 38 
kap. 5 § i strafflagen, 

9) systemstörning enligt 38 kap. 7 a § i 
strafflagen, 

10) dataintrång enligt 38 kap. 8 § i straffla-
gen, 

11) avkodningssystemsbrott enligt 38 kap. 
8 b i strafflagen, eller 

12) personregisterbrott enligt 38 kap. 9 § i 
strafflagen. 

Kommunikationsverket har trots sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få 
information om radiosändningars existens 
och om förmedlingsuppgifter, om det behövs 
för identifiering och lokalisering av störning-
ar av radiokommunikation, avhjälpande eller 
begränsning av störningar eller för att väcka 
åtal mot den som orsakat störningarna. In-
formation om innehållet i andra radiosänd-
ningar än sådana som är avsedda för allmän 
mottagning får lämnas ut endast om det är 
nödvändigt för identifiering, lokalisering, av-
hjälpande eller begränsning av störningarna 
av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller 
för att väcka åtal mot den som orsakat stör-
ningarna. 

Kommunikationsverket och dataombuds-
mannen ska utplåna den information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter som de fått med stöd av 
denna paragraf, när informationen inte längre 
behövs för skötseln av uppgifter som avses i 
denna paragraf eller för behandling av där-
med sammanhängande brottmål. Informatio-
nen om meddelanden, förmedlingsuppgifter 
och lokaliseringsuppgifter ska utplånas se-
nast två år eller, om det är fråga om uppgifter 
som gäller utredning av kränkningar av in-
formationssäkerhet, senast tio år efter ut-

gången av det kalenderår under vilket infor-
mationen erhölls eller beslutet eller domen i 
brottmålet vann laga kraft. 

Den rätt att få information som avses i 
denna paragraf gäller inte uppgifter som av-
ses i 141 § i kreditinstitutslagen (121/2007) 
eller i 17 kap. 24 § 2 och 3 mom. i rätte-
gångsbalken. 
 

317 § 

Identifiering och lokalisering av orsaken till 
störningar av radiokommunikation 

Kommunikationsverket får bedriva obser-
vation av och använda förmedlingsuppgifter 
också om andra radiosändningar än sådana 
som är avsedda för allmän mottagning, i den 
utsträckning som det behövs för att identifie-
ra och lokalisera orsaken till störningar av 
radiokommunikation eller en tillståndspliktig 
radiosändare som används utan radiotill-
stånd, för att avhjälpa eller begränsa stör-
ningar samt för att väcka åtal mot den som 
orsakat störningarna. Innehållet i andra ra-
diosändningar än sådana som är avsedda för 
allmän mottagning får dock vara föremål för 
observation och uppgifter om innehållet an-
vändas endast om det är nödvändigt för att 
identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa 
störningar av radiokommunikation i säker-
hetssyfte eller för att väcka åtal mot den som 
orsakat störningarna.  

Vad som föreskrivs i 136 § 4 mom. hindrar 
inte att information lämnas till Kommunika-
tionsverket om en radiosändnings existens 
och förmedlingsuppgifter, om det behövs för 
att identifiera och lokalisera störningar av ra-
diokommunikationen, avhjälpa eller begränsa 
störningarna eller för att väcka åtal mot den 
som orsakat störningarna. Uppgifter om in-
nehållet i en radiosändning får lämnas ut en-
dast om det är nödvändigt för att identifiera, 
lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar 
av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller 
för att väcka åtal mot den som orsakat stör-
ningarna. 

Kommunikationsverket ska utplåna infor-
mation om konfidentiell radiokommunika-
tion när informationen inte längre behövs för 
att säkerställa tillräckligt störningsfri radio-
kommunikation eller för handläggningen av 
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ett förvaltningsärende eller brottmål som 
gäller störningarna. Informationen ska utplå-
nas senast två år eller, om det är fråga om 
uppgifter som behövs för att säkerställa stör-
ningsfri radiokommunikation i säkerhetssyf-
te, senast tio år efter utgången av det kalen-
derår under vilket informationen erhölls eller 
beslutet eller domen i förvaltningsärendet el-
ler brottmålet gällande störningen vann laga 
kraft. 
 

318 § 

Utlämnande av information från myndigheter 

Kommunikationsministeriet, Kommunika-
tionsverket, dataombudsmannen samt Kon-
kurrens- och konsumentverket har, trots sek-
retessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller utlämnande av uppgifter, 
rätt att till varandra lämna ut dokument som 
de fått eller upprättat i samband med sina 
lagstadgade uppgifter samt att för varandra 
röja sekretessbelagd information, om det är 
nödvändigt för skötseln av deras lagstadgade 
uppgifter. 

Kommunikationsministeriet och Kommu-
nikationsverket har rätt att lämna ut sekre-
tessbelagda dokument till och röja sekretess-
belagd information för kommissionen och för 
tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater, om 
det är nödvändigt för tillsynen över kommu-
nikationsmarknaden. 

Rätten enligt denna paragraf att lämna ut 
dokument och röja information gäller inte in-
formation om meddelanden, förmedlings-
uppgifter, lokaliseringsuppgifter eller inne-
hållet i och existensen av konfidentiella ra-
diosändningar. 

Kommunikationsministeriet eller Kommu-
nikationsverket får använda sekretessbelagda 
dokument som erhållits från utländska myn-
digheter endast för de ändamål som de ut-
lämnats för. 
 

319 § 

Tystnadsplikt och utlämnande av information 
som gäller meddelanden 

Sådana uppgifter som Kommunikations-
verket och dataombudsmannen med stöd av 

316 och 317 § har fått och skaffat om medde-
landen, förmedlingsuppgifter, lokaliserings-
uppgifter samt om innehållet i och existensen 
av konfidentiella radiosändningar är sekre-
tessbelagda. 

Kommunikationsverket har trots sekretes-
sen enligt 1 mom. och andra begränsningar 
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att 
lämna ut förmedlingsuppgifter och andra 
uppgifter som verket fått i samband med in-
samling av information om och utredning av 
kränkningar av informationssäkerheten till 

1) en kommunikationsförmedlare, en leve-
rantör av mervärdestjänster, ett företag, en 
organisation, en abonnent och en användare, 
om denna har blivit utnyttjad i samband med 
kränkningen av informationssäkerheten eller 
har blivit eller sannolikt kan bli utsatt för en 
sådan kränkning, och det enligt Kommunika-
tionsverkets bedömning finns skäl att miss-
tänka att det har begåtts ett sådant brott som 
nämns i 316 § 2 mom. 1–12 punkten, 

2) en sådan i en annan stat verksam myn-
dighet eller annan motsvarande aktör som har 
till uppgift att förebygga eller utreda sådana 
kränkningar av informationssäkerheten som 
är riktade mot kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster. 

Kommunikationsverket har rätt att lämna 
ut information enligt vad som föreskrivs i 2 
mom. endast i den utsträckning som behövs 
för att förebygga och utreda kränkningar av 
informationssäkerheten. Utlämnandet får inte 
begränsa skyddet av konfidentiella medde-
landen och integritetsskyddet mer än vad 
som är nödvändigt.  

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte 
att förmedlingsuppgifter lämnas ut till en an-
nan myndighet, om det behövs för utredning 
av eller åtal för brott som gäller orsakande av 
radiostörningar eller för avhjälpande eller 
begränsning av störningar av radiokommuni-
kation.  

När Kommunikationsverket bestämmer 
vilka myndigheter och andra aktörer som av-
ses i 2 mom. 2 punkten ska det samarbeta 
med kommunikationsministeriet. Om ett be-
slut som gäller till vem information får läm-
nas ut kan ha en avsevärd samhällelig bety-
delse eller konsekvenser för den allmänna 
utvecklingen av tjänster för elektronisk 
kommunikation, ska kommunikationsmini-
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steriet bestämma till vilka myndigheter och 
andra aktörer Kommunikationsverket får 
lämna ut information som avses i 2 mom. 
 
 

320 § 

Försvarsmaktens och gränsbevakningsvä-
sendets rätt att få information 

Försvarsmakten och gränsbevakningsvä-
sendet har, trots sekretess, rätt att av Kom-
munikationsverket få sådan information om 
användningen av frekvenser som är relevant 
för beredskapsplaneringen och för förbere-
delser för undantagsförhållanden. Rätten att 
få information gäller inte information om 
meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokalise-
ringsuppgifter eller innehållet i och existen-
sen av konfidentiella radiosändningar. 
 
 

321 § 

Rätt för myndigheter som tar emot nödmed-
delanden att få information 

Teleföretag är skyldiga att till nödcentraler, 
sjöräddningscentralen, sjöräddningsunder-
centralen och polisen för behandling lämna 
ut  

1) identifieringsuppgifter och lokalise-
ringsuppgifter om det abonnemang och den 
terminalutrustning som ett nödmeddelande 
har sänts från samt uppgifter om abonne-
mangets abonnent, användare och installe-
ringsadress, och 

2) kontaktuppgifter och lokaliseringsupp-
gifter som anger läget för den terminalutrust-
ning och det abonnemang som använts av 
den person som är föremål för nödmeddelan-
det, om den myndighet som tagit emot nöd-
meddelandet har grundad anledning att anta 
att personen i fråga befinner sig i uppenbar 
nöd eller i omedelbar fara. 

De uppgifter som avses i 1 mom. ska läm-
nas ut trots den sekretess som avses i 136 § 
och trots de förutsättningar enligt 160–161 § 
som gäller behandling av de lokaliserings-
uppgifter, samt oberoende av vad abonnenten 
eller användaren har avtalat med företaget 
om hemlighållande av uppgifter.  

En leverantör av mervärdestjänster har rätt 
att lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. till 
de myndigheter som nämns där. 
 
 

322 § 

Vissa andra myndigheters rätt att få informa-
tion 

Bestämmelser om myndigheters rätt att få 
förmedlingsuppgifter för att förebygga, av-
slöja och utreda brott finns i polislagen, 
gränsbevakningslagen (578/2005), lagen om 
behandling av personuppgifter vid gränsbe-
vakningsväsendet (579/2005), tullagen 
(466/1994) och tvångsmedelslagen. 

Endast myndigheter som enligt lag har rätt 
att få uppgifter som ska lagras enligt 157 § 
kan få sådana uppgifter från de lagringsskyl-
diga företagen. 
 
 

323 § 

Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri informa-
tion för vissa myndigheter  

Ett teleföretag ska utan ersättning till myn-
digheter lämna ut sådan information som det 
innehar och 

1) som behövs för lagstadgade uppgifter 
som avser upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet eller utredning, avslöjande och 
förebyggande av brott eller upprätthållande 
av räddningsverksamhet, och 

2) som myndigheten enligt vad som före-
skrivs särskilt har rätt att få. 

Ett teleföretag ska utan ersättning vidta åt-
gärder som gör det möjligt för en myndighet 
att utöva lagstadgad rätt till teleavlyssning. 

I situationer som innebär direkt hot mot liv 
och hälsa ska informationen lämnas ut och 
åtgärderna vidtas skyndsamt. 

Myndigheterna ska på egen bekostnad ord-
na system genom vilka de kan ta emot och 
behandla information som avses i 1 mom. el-
ler genomföra teleavlyssning enligt 2 mom. 
Myndigheten svarar också för kostnaderna 
för anslutning av myndighetens system till 
allmänna kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster. Teleföretagen ska emellertid 
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avgiftsfritt genomföra ändringar i styrningen 
av nödtrafiken. 

Kommunikationsverket får meddela närma-
re föreskrifter om hur och inom vilka tidsfris-
ter sådana åtgärder och informationsbegäran-
den som nämns i 1 och 2 mom. ska genomfö-
ras. 
 
 

41 kap. 

Inspektioner och förhindrande av radio-
störningar 

324 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

Bestämmelserna i 326 och 327 § samt 
329 § 3 mom. gäller inte försvarsmakten och 
gränsbevakningsväsendet när de sköter ra-
diokommunikation som har samband med 
det militära försvaret och inte heller radiout-
rustning som innehas av dem och som uteslu-
tande används för ändamål som hänför sig 
till det militära försvaret. 

Bestämmelserna i 326 § och 329 § 2 och 3 
mom. ska inte tillämpas på radioutrustning 
som används av en främmande stats örlogs-
fartyg, militära luftfartyg eller andra luftfar-
tyg som används enbart för statliga ändamål. 

På andra än i 2 mom. avsedda utländska 
fartygs eller luftfartygs radiosändare ska 
326 § 1 och 2 mom. och 329 § 2 mom. inte 
tillämpas. På de nämnda radiosändarna ska 
inte heller 329 § 3 mom. tillämpas, om sän-
darens innehavare eller användare på begäran 
visar upp ett tillstånd eller intyg med iaktta-
gande av vad som föreskrivs i 267 § 1 mom. 
och 326 § 3 mom. 
 
 

325 § 

Kommunikationsverkets inspektionsrätt 

Kommunikationsverket har rätt att göra 
tekniska säkerhets- och funktionsinspektio-
ner samt ekonomiska inspektioner för att 
övervaka efterlevnaden av skyldigheterna en-
ligt denna lag samt enligt bestämmelser som 
utfärdats och föreskrifter och beslut som 

meddelats med stöd av den. Bestämmelser 
om inspektionerna finns i 39 § i förvaltnings-
lagen. 

Också ett myndighetsnät kan vara föremål 
för tekniska säkerhets- och funktionsinspek-
tioner.  

Kommunikationsverket kan låta en obero-
ende expert utföra tekniska säkerhets- och 
funktionsinspektioner. På en sådan expert ska 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar tillämpas, när han eller hon sköter upp-
gifter enligt denna paragraf. Bestämmelser 
om skadeståndsansvar finns i skadeståndsla-
gen. 

Kommunikationsverket och den som hand-
lar för verkets räkning har rätt att i samband 
med inspektioner få tillträde till teleföretags 
utrustningsutrymmen och övriga lokaler samt 
att, trots vad som föreskrivs om sekretess för 
uppgifter, för granskning få dokument och 
information som behövs för tillsynsuppgif-
ten. 

Inspektioner får inte utföras i utrymmen 
som används för boende av permanent natur. 
 
 

326 § 

Inspektion av teleutrustning 

Kommunikationsverket har för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag samt be-
stämmelser som utfärdats och föreskrifter 
och beslut som meddelats med stöd av den 
rätt att utföra inspektioner på platser där det 
finns 

1) radiosändare för vars innehåll det krävs 
radiotillstånd enligt denna lag eller för vars 
användning det krävs behörighets- eller 
kompetensbevis som avses i denna lag, 

2) radioutrustning eller teleterminalutrust-
ning som har konstaterats eller på sannolika 
grunder misstänks fungera eller ha fungerat i 
strid med bestämmelser eller föreskrifter el-
ler orsaka störningar, 

3) elutrustning som avses i 97 § 2 mom. 
och som har konstaterats eller på sannolika 
grunder misstänks fungera eller ha fungerat i 
strid med bestämmelser eller föreskrifter el-
ler orsaka störningar, 
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4) radioutrustning eller teleterminalutrust-
ning som saluförs eller planeras bli utsläppt 
på marknaden,  

5) avkodningssystem. 
Kommunikationsverket har rätt att få till-

träde till platser där det på sannolika grunder 
misstänks finnas utrustning som avses i 1 
mom. I utrymmen som används för boende 
av permanent natur får inspektioner dock ut-
föras endast om det är nödvändigt för utred-
ning av de omständigheter som är föremål 
för inspektion och det finns särskild anled-
ning att misstänka överträdelse av 349 § 1 
mom. 1–3 punkten i denna lag eller 38 kap. 
5–7 § eller 8 b § i strafflagen. 

Innehavare, användare och ägare av radio-
utrustning ska på begäran visa upp sitt radio-
tillstånd för Kommunikationsverket, gräns-
bevakningsväsendet och polisen. 
 

327 § 

Undersökning av utrustning 

Om det på sannolika skäl misstänks att 
253 §, 262 § 2 mom., 263 § eller 269 § har 
överträtts, har en inspektör rätt att ta utrust-
ningen och dess dokument för undersökning 
samt förbjuda att utrustningen används, salu-
förs, överlåts, förloras eller förstörs under 
den tid som undersökningen pågår. Under-
sökningen ska utföras utan dröjsmål. Den 
vars utrustning har tagits för undersökning 
ska ges ett intyg av vilket det framgår vilken 
egendom som tagits för undersökning och or-
saken till att den tagits för undersökning. 

Om teleutrustning som tagits för undersök-
ning uppfyller kraven enligt denna lag och 
enligt de bestämmelser som utfärdats och fö-
reskrifter som meddelats med stöd av den 
och utrustningens värde har sjunkit på grund 
av undersökningen, ska till ägaren på yrkan-
de betalas en ersättning som motsvarar gäng-
se pris för utrustningen. 

Om en teleutrustning på ett väsentligt sätt 
strider mot denna lag eller mot bestämmelser 
som utfärdats och föreskrifter som meddelats 
med stöd av den, kan Kommunikationsverket 
ålägga tillverkaren eller importören att ersät-
ta undersökningskostnaderna och att dra bort 
utrustningen från marknaden. 
 

328 § 

Tryggande av störningsfri och effektiv an-
vändning av radiofrekvenser  

Kommunikationsverket har rätt att bedriva 
observation av radiokommunikation och det 
tekniska utförandet av den, för att säkerställa 
att radiofrekvenserna är tillräckligt störnings-
fria och används effektivt. 
 

329 § 

Förhindrande av radiostörningar 

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda 
import, saluföring, försäljning, överlåtelse 
och användning av teleutrustning samt an-
vändning av sådan särskild elutrustning som 
avses i 97 § 2 mom., om utrustningen har or-
sakat skadliga störningar eller om det på san-
nolika grunder kan antas att den orsakar 
skadliga störningar. 

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda 
import, saluföring, försäljning, överlåtelse 
och användning av radioutrustning också om 
den på sannolika grunder kan antas orsaka 
störningar i sådan planerad användning av 
radiofrekvenser som avses i 95 och 96 §. 

Kommunikationsverket har rätt att granska 
en radioutrustning och ta den till undersök-
ning, om den på sannolika grunder misstänks 
strida mot denna lag eller mot bestämmelser 
som utfärdats och föreskrifter som meddelats 
med stöd av den eller om utrustningen har 
orsakat eller sannolikt kan orsaka skadliga 
störningar. Om det konstateras att en radiout-
rustning eller dess användning på ett väsent-
ligt sätt strider mot denna lag eller mot be-
stämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av den, eller det 
konstateras att utrustningen eller använd-
ningen av den kan orsaka skadliga störning-
ar, kan Kommunikationsverket tillfälligt sätta 
radioutrustningen ur funktion om detta kan 
ske utan att den som innehar radioutrustning-
en orsakas oskälig olägenhet eller skada med 
hänsyn till omständigheterna. När det gäller 
tagande av en radioutrustning för undersök-
ning tillämpas i övrigt bestämmelserna i 
327 §. 
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42 kap. 

Tillsynsbeslut och tvångsmedel 

330 § 

Tillsynsbeslut 

Kommunikationsverket, dataombudsman-
nen och kommunens byggnadstillsynsmyn-
dighet kan när de sköter uppgifter enligt den-
na lag meddela den som bryter mot denna lag 
eller mot bestämmelser som utfärdats eller 
föreskrifter, beslut eller tillståndsvillkor som 
meddelats med stöd av denna lag en anmärk-
ning samt ålägga denne att inom viss skälig 
tid avhjälpa sitt fel eller sin försummelse. 

I fråga om de i 306 § nämnda bestämmel-
ser som omfattas av konsumentombudsman-
nens tillsyn ska iakttas vad som föreskrivs i 2 
kap. 16, 17, 19 § och 20 i konsumentskydds-
lagen. 
 
 

331 § 

Interimistiska beslut 

Om ett fel eller en försummelse som avser 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats 
eller föreskrifter, beslut eller tillståndsvillkor 
som meddelats med stöd av denna lag utgör 
ett direkt och allvarligt hot mot allmän ord-
ning, mot allmän säkerhet eller mot folkhäl-
san eller orsakar allvarliga ekonomiska eller 
operativa olägenheter för andra företag, för 
abonnenter eller användare eller för kommu-
nikationsnätens eller kommunikationstjäns-
ternas funktion, kan Kommunikationsverket 
utan dröjsmål besluta om interimistiska åt-
gärder oberoende av den tidsfrist som avses i 
330 §. 

Kommunikationsverket ska innan det be-
slutar om interimistiska åtgärder ge den som 
är föremål för beslutet tillfälle att yttra sig, 
utom när detta inte kan ordnas så snabbt som 
ärendets brådskande natur nödvändigtvis 
kräver.  

Som en interimistisk åtgärd kan Kommu-
nikationsverket avbryta verksamhet som or-
sakar fara eller allvarlig olägenhet. Dessutom 
kan Kommunikationsverket begränsa an-

vändningen av frekvenser eller besluta om 
jämförbara tvångsmedel. De interimistiska 
åtgärderna kan vara i kraft högst tre månader. 
Kommunikationsverket kan förlänga åtgär-
derna med högst tre månader, om ett fel eller 
försummelse inte har avhjälpts inom utsatt 
tid. Beslut om temporära åtgärder kan över-
klagas separat, på samma sätt som beslut som 
avses i 1 mom. 
 
 

332 § 

Vite samt hot om avbrytande eller tvångsut-
förande 

Ett åläggande enligt 330 eller 331 § kan 
förenas med vite eller med hot om att verk-
samheten avbryts eller att den försummade 
åtgärden vidtas på den försumliges bekost-
nad.  

Vad som i 1 mom. föreskrivs om hot om 
avbrytande ska dock inte tillämpas på skyl-
digheter som avses i 176–179 eller 190 §.  

Bestämmelser om vite, hot om avbrytande 
och hot om tvångsutförande finns i vitesla-
gen. Kostnaderna för åtgärder som vidtas ge-
nom tvångsutförande betalas i förskott av 
statsmedel och återkrävs av den försumlige. 
Kostnader som återkrävs är direkt utsökbara. 
Bestämmelser om indrivningen av dem finns 
i lagen om verkställighet av skatter och av-
gifter. 
 
 

333 § 

Påföljdsavgift för teleföretag 

Teleföretag som bryter mot en skyldighet 
som ålagts företaget med stöd av 53–55 § 
och som trots uppmaning inte inom en skälig 
tid, minst tre månader, rättar sitt förfarande, 
kan påföras påföljdsavgift. 

Påföljdsavgift får inte påföras om förfaran-
det inte har betydande inverkan på markna-
den, eller om det med hänsyn till tryggandet 
av konkurrensen annars är uppenbart ogrun-
dat att påföra en påföljdsavgift. Påföljdsav-
gift behöver dessutom inte påföras om telefö-
retaget för motsvarande gärning eller för-
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summelse har påförts eller ska påföras en på-
följdsavgift enligt konkurrenslagen. 

När påföljdsavgiften fastställs ska arten och 
omfattningen av förfarandet, dess varaktighet 
samt den påföljdsavgift enligt konkurrensla-
gen som påförts för motsvarande gärning el-
ler försummelse beaktas. Avgiften är minst 1 
000 euro och högst en miljon euro. Om gär-
ningen eller försummelsen har mycket bety-
dande inverkan på marknaden, får nämnda 
belopp överskridas. Avgiften får dock utgöra 
högst fem procent av teleföretagets omsätt-
ning under det föregående året från nät och 
tjänster för elektronisk kommunikation. 

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdom-
stolen på framställning av Kommunikations-
verket. Bestämmelser om handläggningen 
och utredningen av ärenden i marknadsdom-
stolen finns i lagen om rättegång i marknads-
domstolen (100/2013). Påföljdsavgiften ska 
betalas till staten. 
 

334 § 

Påföljdsavgift för utövare av televisions- el-
ler radioverksamhet 

Utövare av televisions- eller radioverksam-
het som handlar i strid med bestämmelserna i 
25 och 26 kap. och trots uppmaning inte rät-
tar sitt förfarande inom den tid som en i 303 
eller 306 § avsedd tillsynsmyndighet har be-
stämt kan påföras påföljdsavgift. 

Påföljdsavgift får inte påföras om förfaran-
det inte har betydande inverkan på uppnåen-
det av de mål som anges i 25 och 26 kap., el-
ler om det med hänsyn till tryggandet av må-
len annars är uppenbart ogrundat att påföra 
en påföljdsavgift. 

När påföljdsavgiften fastställs ska arten och 
omfattningen av förfarandet samt dess varak-
tighet beaktas. Avgiftens är minst 1 000 och 
högst en miljon euro. Om gärningen eller 
försummelsen har mycket betydande inver-
kan för uppnåendet av målen i 25 och 26 
kap., får nämnda belopp överskridas. Avgif-
ten får dock utgöra högst fem procent av 
verksamhetsutövarens omsättning under det 
föregående året från den koncessionspliktiga 
verksamheten. 

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdom-
stolen på framställning av Kommunikations-

verket eller, i sådana fall som avses i 214 §, 
på framställning av konsumentombudsman-
nen. Bestämmelser om handläggningen och 
utredningen av ärenden i marknadsdomstolen 
finns i lagen om rättegång i marknadsdom-
stolen. Påföljdsavgiften ska betalas till staten. 
 
 

335 § 

Verkställighet av påföljdsavgift 

Påföljdsavgiften är direkt utsökbar. Be-
stämmelser om indrivningen av den finns i 
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter. För verkställigheten av avgiften sörjer 
Rättsregistercentralen. Bestämmelser om 
myndigheternas skyldighet att lämna infor-
mation om sådant som är relevant för verk-
ställigheten av påföljdsavgifter om återbetal-
ning av påföljdsavgifter och om andra mot-
svarande omständigheter som är nödvändiga 
för verkställigheten av dem, samt närmare 
bestämmelser om verkställigheten av på-
följdsavgifter, får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 
 

336 § 

Förbud mot oskäliga avtalsvillkor vid till-
handahållande av kommunikationstjänster 

Kommunikationsverket kan, om det behövs 
för att skydda konsumenterna, förbjuda fort-
satt användning av avtalsvillkor som strider 
mot 107 § eller förbjuda upprepad använd-
ning av sådana eller jämförbara avtalsvillkor. 

Kommunikationsverket kan förena för-
budsbeslut med vite. Vitet döms ut av mark-
nadsdomstolen. 

Ett sådant beslut av Kommunikationsverket 
som avses i 1 eller 2 mom. får inte överkla-
gas genom besvär. Teleföretaget får föra ett 
förbudsbeslut till marknadsdomstolen inom 
30 dagar efter att ha fått del av Kommunika-
tionsverkets beslut. I annat fall står beslutet 
fast. Bestämmelser om handläggningen av 
ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen 
om rättegång i marknadsdomstolen. 
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337 § 

Stängning av nummer och tjänster 

Konsumentombudsmannen kan ålägga ett 
teleföretag att vid vite utan dröjsmål stänga 
ett nummer eller på något annat sätt förhind-
ra användningen av en tjänst, om det är up-
penbart att syftet med tjänsten är att efter-
sträva orättmätig ekonomisk vinning genom 
att vid marknadsföring lämna osann eller vil-
seledande information som är relevant för 
abonnenterna och användarna, och använd-
ningen av tjänsten medför avgifter på abon-
nentens faktura för kommunikationstjänster. 
Konsumentombudsmannen kan också med-
dela ett interimistiskt beslut som gäller tills 
ärendet är slutligt avgjort. 

Konsumentombudsmannen ska i ett beslut 
enligt 1 mom. bestämma att teleföretaget så 
snart det fått del av beslutet ska avbryta fak-
tureringen för innehållstjänsten och upphöra 
med att till tjänsteleverantören eller ett annat 
teleföretag redovisa medel som redan flutit in 
eller som ännu kommer att flyta in för tjäns-
ten.  

Konsumentombudsmannen ska före beslu-
tet enligt 1 mom. ge teleföretaget och tjänste-
leverantören tillfälle att yttra sig, utom när 
detta inte kan ordnas så snabbt som ärendets 
brådskande natur nödvändigtvis kräver. 

Konsumentombudsmannens beslut enligt 1 
mom. får inte överklagas genom besvär. Te-
leföretaget eller den som tillhandahåller den 
tjänst vars användning hindras får föra ett så-
dant beslut som inte är interimistiskt till 
marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att 
ha fått del av det. I annat fall står beslutet 
fast. Bestämmelser om handläggningen av 
ärenden i marknadsdomstolen finns i lagen 
om rättegång i marknadsdomstolen. 

Om ett sådant beslut av konsumentom-
budsmannens som aves i 1 mom. står fast, 
ska teleföretaget utan dröjsmål och senast 30 
dagar efter att ärendet blivit slutligt avgjort, 
till abonnenterna återbetala deras avgifter för 
tjänsten till fullt belopp. Om de medel som 
flutit in till teleföretaget inte räcker för att 
täcka alla abonnenters fordringar, ska medlen 
betalas tillbaka i förhållande till respektive 
fordrans storlek. På det belopp som betalas 
tillbaka ska det betalas en årlig ränta som 

motsvarar referensräntan enligt 12 § i ränte-
lagen. 
 
 

338 § 

Avbrytande av televisionsverksamhet 

Kommunikationsverket kan ålägga en 
verksamhetsutövare att helt eller delvis av-
bryta televisionsverksamhet som avses i 3 § 
om verksamhetsutövaren trots åtgärder som 
bestämts enligt 330–332 § eller 334 § allvar-
ligt och upprepade gånger i sin televisions-
verksamhet bryter mot denna lag eller mot 
bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av den. 
 

339 § 

Avbrytande av vidaresändning av televi-
sionsprogramutbud 

Statsrådet kan för högst en månad bestäm-
ma att vidaresändning av televisionspro-
gramutbud med ursprung utanför Finland ska 
avbrytas, om man i programutbudet på ett 
uppenbart sätt och upprepade gånger 

1) gör sig skyldig till sådant grovt hets mot 
folkgrupp som är straffbart enligt 11 kap. 
10 a § i strafflagen, eller  

2) bryter mot bestämmelserna i 6 § i lagen 
om bildprogram.  

Om den utövare av televisionsverksamhet 
som är ansvarig för ett televisionsprogramut-
bud som avses i 1 mom. har etablerat sig i en 
EES-stat, ska det förfarande som anges i arti-
kel 3.2 i direktivet om audiovisuella medie-
tjänster iakttas när det bestäms att vidare-
sändningen av televisionsprogrammet ska 
avbrytas. Om en utövare av televisionsverk-
samhet har etablerat sig i en stat som inte hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det men som är part i Europarådets televi-
sionskonvention, ska det förfarande som fö-
reskrivs i artikel 24.1 och 24.2 i konventio-
nen iakttas när det bestäms att vidaresänd-
ning av televisionsprogramutbud ska avbry-
tas. 
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340 § 

Förbud mot televerksamhet 

Om ett teleföretag trots påföljder som avses 
i 331–334 § allvarligt och på ett väsentligt 
sätt bryter mot eller försummar att iaktta be-
stämmelser i denna lag eller föreskrifter eller 
beslut som meddelats med stöd av den kan 
Kommunikationsverket förbjuda teleföreta-
get att utöva televerksamhet. Kommunika-
tionsverket kan förbjuda teleföretagets verk-
samhet helt eller delvis. 

Kommunikationsverket kan förbjuda till-
handahållandet av en tjänst eller en uppsätt-
ning tjänster som skulle medföra avsevärd 
snedvridning av konkurrensen, till dess att ett 
beslut enligt 52 § har fattats. Dessutom förut-
sätts det att rannsakningen, genomsökningen 
eller visitationen är nödvändig för att syftet 
med den ska uppnås. 
 

341 § 

Husrannsakan, platsgenomsökning och 
kroppsvisitation 

Om det finns vägande skäl att misstänka att 
ett brott som avses i 38 kap. 7 § i strafflagen 
eller i 348 § 1 mom. 2 eller 3 punkten. i den-
na lag har begåtts på en plats som omfattas 
av hemfriden, får trots 8 kap. 2 § 1 mom., 4 § 
och 31 § 1 mom. i tvångsmedelslagen allmän 
husrannsakan eller platsgenomsökning samt 
kroppsvisitation företas för att söka efter lag-
stridig radioutrustning eller teleterminalut-
rustning eller för utredning av brott. Dessut-
om förutsätts det att rannsakningen, 
genomsökningen eller visitationen är nöd-
vändig för att syftet med den ska uppnås. 
 

43 kap. 

Ändringssökande  

342 § 

Omprövning 

Ett lagringsskyldigt företag får hos inri-
kesministeriet begära omprövning av ett så-

dant beslut om skyldighet att lagra uppgifter 
som avses i 157 §.  

Omprövning av beslut som Kommunika-
tionsverket fattat om radiotillstånd enligt 
39 §, reservering av radiofrekvenser enligt 
44 §, numrering enligt 100 §, marknadsbase-
rad frekvensavgift enligt 288 § och informa-
tionssamhällsavgift enligt 289 § får begäras 
hos Kommunikationsverket. 

Omprövning av ett bedömningsorgans be-
slut om kvalitetssäkringssystem för radiout-
rustning enligt 255 § 1 mom. och en av 
Kommunikationsverket utsedd utomstående 
examensmottagares avslagsbeslut om behö-
righetsexamen enligt 265 § 3 mom. får begä-
ras hos Kommunikationsverket. 

Bestämmelser om omprövningsförfarandet 
finns i 7 a kap. i förvaltningslagen. 
 
 

343 § 

Överklagande hos marknadsdomstolen 

Kommunikationsverkets beslut enligt 21 
kap. 295 § och 312 § 2 och 3 mom. får över-
klagas genom besvär hos marknadsdomsto-
len. I sitt beslut kan Kommunikationsverket 
bestämma att beslutet ska iakttas även om det 
överklagas, om inte marknadsdomstolen be-
stämmer något annat.  

Bestämmelser om handläggningen av be-
svär som avses i 1 mom. vid marknadsdom-
stolen finns i lagen om rättegång i marknads-
domstolen. 

Kommunikationsverket har rätt att anföra 
besvär över marknadsdomstolens beslut. 
 
 

344 § 

Överklagande hos förvaltningsdomstolen 

Kommunikationsministeriets, Kommunika-
tionsverkets, dataombudsmannens och kon-
sumentombudsmannens och kommunens 
byggnadstillsynsmyndighet beslut enligt 
denna lag får överklagas hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Bestämmelser 
om ärenden där ändring söks direkt hos högs-
ta förvaltningsdomstolen finns i 345 §. 
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Den beslutsfattande myndigheten kan i frå-
ga om andra beslut än sådana som avses i 
233 och 235 § bestämma att beslutet ska iakt-
tas även om det överklagas, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat. 

Ett i 213 § avsett beslut av Kommunika-
tionsverket om överlåtelse av sändningsrätt 
ska med avvikelse från 2 mom. iakttas även 
om det överklagas, om inte besvärsmyndig-
heten bestämmer något annat. 

Kommunikationsverket har rätt att genom 
besvär överklaga också ett beslut av förvalt-
ningsdomstolen genom vilket förvaltnings-
domstolen har ändrat eller upphävt ett sådant 
beslut av Kommunikationsverket som avses i 
1 mom. 
 

345 § 

Överklagande hos högsta förvaltningsdom-
stolen 

Beslut som meddelats av en förvaltnings-
domstol i enlighet med 344 § får överklagas 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen. Förvaltningsdomstolens beslut 
får överklagas om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.  

Genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen får sådana beslut överklagas som 

1) statsrådet har fattat med stöd av denna 
lag, 

2) Kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 52–55 § eller som gäller tillsynen 
över att sådana beslut följs, 

3) Kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 85 §, 

4) Kommunikationsverket har fattat med 
stöd av 314 § och som gäller tillsynen över 
att EU:s roamingförordning följs, 

5) marknadsdomstolen har fattat med stöd 
av denna lag, med undantag för sådana beslut 
enligt 336 och 337 § som överklagas på det 
sätt som anges i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen. 

Sådana beslut av statsrådet och Kommuni-
kationsverket som avses i 1 mom. 1–4 punk-
ten ska iakttas även om de överklagas, om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något 
annat. Besvär ska behandlas skyndsamt. 
 

AVDELNING XIII 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

44 kap. 

Straffbestämmelser 

346 § 

Televisions- och radioverksamhetsförseelse 

Den som uppsåtligen bedriver televisions- 
eller radioverksamhet utan programkonces-
sion som avses i 22 § 1 mom., 26 och 28 § 
eller 34 § 1 mom. eller utan att göra verk-
samhetsanmälan enligt 4 § 1 mom. eller i 
strid med förbud som meddelats med stöd av 
338 och 339 §, ska för televisions- och ra-
dioverksamhetsförseelse dömas till böter. 

Till straff döms inte om förseelsen är ringa. 
 
 

347 § 

Avkodningssystemsförseelse 

Den som på annat sätt än så som avses i 38 
kap. 8 b § i strafflagen uppsåtligen bryter 
mot det förbud i 269 § 2 mom. som avser av-
kodningssystem eller en del av ett sådant ska, 
om inte strängare straff för gärningen före-
skrivs någon annanstans i lag, för avkod-
ningssystemsförseelse dömas till böter. 

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för 
avkodningssystemsförseelse, om inte målsä-
ganden anmäler brottet till åtal eller ett syn-
nerligen viktigt allmänt intresse kräver att 
åtal väcks.  

Till straff döms inte om förseelsen är ringa. 
 

348 § 

Teleutrustningsförseelse 

Den som uppsåtligen  
1) innehar eller använder en radiosändare 

utan radiotillstånd som avses i 39 § eller an-
vänder en radiosändare utan behörighet som 
avses i 265 § eller utan kompetens som avses 
i 266 §, 
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2) bryter mot ett förbud enligt 329 § som 
avser förhindrande eller begränsning av stör-
ningar eller mot ett tillsynsbeslut som avses i 
330 §, 

3) bryter mot bestämmelserna i 254 § om 
import, försäljning, saluföring, överlåtelse el-
ler utställande av en teleutrustning eller mot 
ett förbud enligt 329 § som meddelats när ut-
rustning tagits för undersökning, eller  

4) bryter mot bestämmelserna i 258 § om 
säkerställande av radioutrustningars överens-
stämmelse, i 259 § om säkerställande av tele-
terminalutrustningars överensstämmelse, i 
260 § om säkerställande av nätverksutrust-
ningars överensstämmelse, i 256 § 5 mom. 
om att hålla dokument som gäller säkerstäl-
lande av överensstämmelse tillgängliga, i 
263 § om utsläppande på marknaden av ut-
rustning eller i 262 § om märkning av teleut-
rustning eller meddelande om användnings-
ändamål när det gäller radioutrustning och te-
leterminalutrustning, ska, om inte strängare 
straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag, för teleutrustningsförseelse dömas 
till böter.  

Den som bryter mot ett förbud eller åläg-
gande som har meddelats med stöd av 332 § 
och som förenats med vite eller hot om att 
verksamheten avbryts, får inte med stöd av 1 
mom. dömas till straff för samma gärning. 

Till straff döms inte om förseelsen är ringa. 
 
 

349 § 

Dataskyddsförseelse vid elektronisk kommu-
nikation 

Den som uppsåtligen 
1) försummar skyldigheterna enligt 205 § 1 

mom. att begära samtycke och lämna infor-
mation, 

2) försummar skyldigheten enligt 247 § att 
sörja för informationssäkerheten för sina 
tjänster eller för behandlingen av förmed-
lingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter, 

3) försummar anmälningsplikten enligt 
275 § 1 mom. eller 278 § 2 mom., 

4) behandlar förmedlingsuppgifter i strid 
med 136–144 § eller lokaliseringsuppgifter i 
strid med 160–161 § eller i samband med be-

handlingen åsidosätter informationsskyldig-
het eller myndighetsföreskrifter, 

5) underlåter att iaktta vad som i 
152−154 § föreskrivs om att utarbeta en re-
dogörelse eller förhandsanmälan och att läm-
na den till användarna, arbetstagarnas före-
trädare eller dataombudsmannen, 

6) försummar skyldigheten enligt 145 § att 
dokumentera uppgifter om behandlingen el-
ler skyldigheter enligt 158 §, 

7) underlåter att iaktta bestämmelserna i 
162 § om användares och abonnenters rättig-
heter, 

8) underlåter att iaktta bestämmelserna i 
134 § om specificering av fakturor per upp-
koppling, 

9) underlåter att iaktta bestämmelserna i 
195–199 § om behandling av personuppgifter 
som ingår i kontaktinformationstjänster, om 
skyldighet att informera abonnenterna om 
syftet med och användningen av kataloger, 
om avlägsnande och rättelse av uppgifter, om 
rätten att förbjuda offentliggörande av kon-
taktinformation, samt om juridiska personers 
rättigheter, eller 

10) bedriver direktmarknadsföring, mark-
nadsför telefonabonnemang eller registrerar 
eller använder information i strid med 200–
205 §, ska, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag, för 
dataskyddsförseelse vid elektronisk kommu-
nikation dömas till böter. 

Till straff döms inte om förseelsen är ringa. 
 

350 § 

Hänvisningar till strafflagen 

Bestämmelser om straff för avkodningssy-
stemsbrott finns i 38 kap. 8 b § i strafflagen. 

Bestämmelser om straff för kränkning av 
kommunikationshemlighet finns i 38 kap. 
3 §, om straff för grov kränkning av kommu-
nikationshemlighet i 38 kap. 4 § och om 
straff för dataintrång i 38 kap. 8 § i straffla-
gen. Till straff för brott mot tystnadsplikten 
enligt 136 § 4 mom. och 160 § 4 mom. i 
denna lag döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i 
strafflagen, om inte gärningen utgör brott en-
ligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare 
straff för den föreskrivs någon annanstans i 
lag. 
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45 kap. 

Ikraftträdande 

351 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   januari 20  .  
Genom denna lag upphävs  
1) lagen om televisions- och radioverk-

samhet (744/1998),  
2) lagen om radiofrekvenser och teleutrust-

ningar (1015/2001),  
3) lagen om förbud mot vissa avkodnings-

system (1117/2001),  
4) lagen om tillhandahållande av informa-

tionssamhällets tjänster (458/2002), 
5) lagen om domännamn (228/2003),  
6) kommunikationsmarknadslagen 

(393/2003),  
7) lagen om dataskydd vid elektronisk 

kommunikation (516/2004),  
8) lagen om auktion av vissa radiofrekven-

ser (462/2009). 
Lagen om domännamn tillämpas till och 

med den 4 september 2016. Bestämmelserna 
i 2 kap. om domännamn, bestämmelserna i 
295 § och bestämmelserna i 312 § 2 och 3 
mom. om en registrar som företräder en part 
träder i kraft den 5 september 2016. 

Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 
2015. 

Lagens 227 § 1 mom. 2 och 3 punkt gäller 
till och med den 31 december 2016. 

Lagens 288 § 1 mom. 3 punkt träder i kraft 
den 1 januari 2024.  

Lagens 304 § 2 mom. gäller till och med 
den 30 juni 2022. 

Bestämmelserna i 43 § 3 och 4 mom. i 
kommunikationsmarknadslagen tillämpas till 
och med den 31 december 2015. 

 
352 § 

Övergångsbestämmelser 

På handläggningen av förvaltningsärenden 
som är anhängiga när denna lag träder i kraft 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 

Lagen om auktion av vissa radiofrekvenser 
ska tillämpas på koncessioner som beviljats 
med stöd av den tills de upphör att gälla. 

Teleföretagens rättigheter och skyldigheter 
enligt kommunikationsmarknadslagen ska 
förbli i kraft till dess att Kommunikations-
verket första gången har fattat ett beslut om 
betydande marknadsinflytande enligt 52 § i 
denna lag, och till följd av det gett teleföreta-
gen rättigheter och ålagt dem skyldigheter i 
enlighet med denna lag. Vid behov ska 
Kommunikationsverket genom ett separat 
beslut fastställa att teleföretagets skyldigheter 
enligt kommunikationsmarknadslagen upp-
hör att gälla. 

De rättigheter och skyldigheter som telefö-
retag har på grundval av 59 § i kommunika-
tionsmarknadslagen ska fortsättningsvis bli i 
kraft till dess att Kommunikationsverket för-
sta gången fattar ett beslut enlig 85 § i denna 
lag om att ta i bruk ett urvalsförfarande. 

Lagens 229 § 4 mom. ska inte tillämpas på 
avtal som ingåtts före ikraftträdandet av la-
gen. 

Lagens 288 § 1 mom. 1 punkt ska tillämpas 
på koncessioner som beviljats efter att lagen 
trätt i kraft. 

Om det i någon annan lag eller i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av någon an-
nan lag hänvisas till en lag som upphävts ge-
nom denna lag, ska hänvisningen anses avse 
motsvarande bestämmelse i denna lag. 

————— 



 RP 221/2013 rd  
  

 

365

2. 

Lag 

om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till 161 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ett nytt 6 mom., sådant det 

lyder delvis ändrat i lag 589/2011, som följer: 
 
 

161 § 

Placeringen av samhällstekniska anordning-
ar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om placeringen av telekablar 

i en fastighet som ägs eller innehas av någon 

annan finns i 28 kap. i informationssamhälls-
balken (  /  ). 

——— 
 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

 
————— 



 RP 221/2013 rd  
  

 

366 

3. 

Lag 
om ändring av 38 kap. 8b § i strafflagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i 38 kap. 8 b § i strafflagen (39/1889), sådan den lyder i lag 540/2007, som följer: 

 
 
 

38 kap. 

Om informations- och kommunikations-
brott 

8 b § 

Avkodningssystemsbrott 

 
Den som i strid med förbudet i 269 § 2 

mom. i informationssamhällsbalken (  /  ) i 
förvärvssyfte eller så att gärningen är ägnad 

att orsaka den som tillhandahåller skyddade 
tjänster betydande men eller skada, tillverkar, 
importerar, saluför, hyr ut eller distribuerar 
ett avkodningssystem eller gör reklam för, 
installerar eller underhåller ett sådant, ska, 
om inte ett strängare eller lika strängt straff 
föreskrivs för gärningen någon annanstans i 
lag, för avkodningssystemsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den        20   . 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 30 januari 2014 

 
Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen 
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Bilagor 
Parallelltext 

2. 

Lag 

om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till 161 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ett nytt 6 mom., sådant det 

lyder delvis ändrat i lag 589/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

161 § 

Placeringen av samhällstekniska anordningar

 
— — — — — — — — — — — — — —  

(ett nytt 6 mom.) 

161 § 

Placeringen av samhällstekniska anordning-
ar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om placeringen av telekab-

lar i en fastighet som ägs eller innehas av 
någon annan finns i 28 kap. i informations-
samhällsbalken (  /  ). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20   . 

————— 
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3. 

Lag 
om ändring av 38 kap. 8b § i strafflagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i 38 kap. 8 b § i strafflagen (39/1889), sådan den lyder i lag 540/2007, som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
 
 
 
 

8 b §  

Avkodningssystemsbrott 

Den som i strid med förbudet i 3 § lagen 
om förbud mot vissa avkodningssystem 
(1117/2001) i förvärvssyfte eller så att gär-
ningen är ägnad att orsaka den som tillhanda-
håller skyddade tjänster betydande men eller 
skada, tillverkar, importerar, saluför, hyr ut 
eller distribuerar ett avkodningssystem eller 
gör reklam för, installerar eller underhåller ett 
sådant, skall, om inte ett strängare eller lika 
strängt straff föreskrivs för gärningen någon 
annanstans i lag, för avkodningssystemsbrott 
dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

38 kap. 

Om informations- och kommunikations-
brott 

8 b § 

Avkodningssystemsbrott 

Den som i strid med förbudet i 269 § 2 mom. 
i informationssamhällsbalken (  /  ) i för-
värvssyfte eller så att gärningen är ägnad att 
orsaka den som tillhandahåller skyddade 
tjänster betydande men eller skada, tillverkar, 
importerar, saluför, hyr ut eller distribuerar 
ett avkodningssystem eller gör reklam för, 
installerar eller underhåller ett sådant, ska, 
om inte ett strängare eller lika strängt straff 
föreskrivs för gärningen någon annanstans i 
lag, för avkodningssystemsbrott dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20   . 

————— 
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