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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen, 7 a 
§ i lagen om televisions- och radioverksamhet, 6 § i lagen 
om radiofrekvenser och teleutrustningar samt ikraftträ-
dandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 
kommunikationsmarknadslagen  

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 
I denna proposition föreslås ändringar i 

kommunikationsmarknadslagen, i lagen om 
televisions- och radioverksamhet och i lagen 
om radiofrekvenser och teleutrustningar. 
Dessutom föreslås det att ikraftträdandebes-
tämmelsen i lagen om temporär ändring av 
kommunikationsmarknadslagen ska ändras. 

I propositionen föreslås det att kommuni-
kationsmarknadslagens konsumentskyddsbe-
stämmelser ska ändras så att beloppen av den 
standardersättning och standardgottgörelse 
som betalas i sådana situationer där det före-
kommer dröjsmål eller fel vid leveransen av 
kommunikationstjänster ska höjas.  

Det föreslås också att bestämmelsen om 
rättelse av fel ska ändras så att man vid be-
dömningen av huruvida de kostnader som te-
leföretaget orsakas av avhjälpandet av ett fel 
är skäliga särskilt ska beakta felets betydelse 
och prestationens värde, om den var avtals-
enlig, samt huruvida felet kan avhjälpas på 
något annat sätt utan att detta medför väsent-
lig olägenhet för användaren. 

Dessutom föreslås det att den paragraf som 
gäller avtal om kommunikationstjänster ska 
ändras så att man i fortsättningen i fråga om 
en bredbandsförbindelse alltid också ska 
nämna variationsintervallet för informations-
överföringshastigheten i avtalet. 

Enligt propositionen ska kommunika-
tionsmarknadslagen också ändras så att tele-

företagen åläggs en skyldighet att direkt in-
formera användarna om väsentliga fel eller 
störningar i kommunikationsnäten eller 
kommunikationstjänsterna. Dessutom före-
slås det att nätkoncessionshavarnas skyldig-
het att tillämpa kostnadsorienterad prissätt-
ning ska upphävas. 

Vidare föreslås det att lagen om televi-
sions- och radioverksamhet och lagen om ra-
diofrekvenser och teleutrustningar ska ändras 
så att det preciseras att Rundradion Ab:s fre-
kvensbehov ska fastställas i statsrådets fre-
kvensplan. Genom denna ändring strävar 
man inte efter att förändra det gällande rätts-
läget, utan regleringen ändras så att den 
överensstämmer med gällande praxis. 

I propositionen föreslås även en förläng-
ning av giltighetstiden för den temporära be-
stämmelse i kommunikationsmarknadslagen 
som gäller tillsyn över iakttagandet av och 
påföljder vid brott mot Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 717/2007 om 
roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemen-
skapen och om ändring av direktiv 
2002/21/EG. Enligt propositionen ska giltig-
hetstiden för denna temporära bestämmelse 
förlängas med två år. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som 
möjligt, med undantag för 67, 67 b, 67 e, 67 f 
och 128 § i kommunikationsmarknadslagen, 
vilka avses träda i kraft den 1 januari 2011.

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 

1  Nuläge 

Lagstiftningen om avtal som gäller kommu-
nikationstjänster 

 
I 67 § i kommunikationsmarknadslagen 

finns bestämmelser om avtal som gäller 
kommunikationstjänster. I paragrafens 3 
mom. finns föreskrifter om det som åtmin-
stone ska nämnas i ett avtal om kommunika-
tionstjänster. Enligt 3 mom. 2 punkten ska 
åtminstone arten av de tjänster som tillhan-
dahålls och deras egenskaper samt typerna av 
underhållsservice nämnas i avtalet. 

Genom den lag om ändring av kommunika-
tionsmarknadslagen som trädde i kraft den 1 
mars 2007 (759/2006) utökades föreskrifter-
na om skyldigheten att avtala om tjänsternas 
art i 67 § 3 mom. 2 punkten med en skyldig-
het att även avtala om tjänsternas egenska-
per. Det hade nämligen upplevts som pro-
blematiskt att avtalsvillkoren inte innehöll en 
tillräckligt detaljerad beskrivning av egen-
skaperna hos den tjänst som avtalet gällde. 
Detta innebar att avtalsparterna inte nödvän-
digtvis visste eller hade samma uppfattning 
om vilken sorts tjänst de ursprungligen hade 
avtalat om. 

Avsikten med denna ändring var att avtalet 
skulle innehålla en noggrannare definition än 
förut av hur tjänsterna borde fungera och av 
deras centrala egenskaper. 

Enligt 67 d § i kommunikationsmarknads-
lagen föreligger det ett fel i leveransen av en 
kommunikationstjänst om tjänstens kvalitet 
eller leveranssätt inte överensstämmer med 
vad som kan anses avtalat. Av väsentlig be-
tydelse vid denna bedömning är utöver det 
skriftliga anslutningsavtalet även tjänsteleve-
rantörens muntliga utfästelser till användaren 
om tjänstens kvalitet och närmare innehåll, 
samt de egenskaper som betonats vid mark-
nadsföringen. 

Enligt 67 d § 1 punkten föreligger det ett 
fel i leveransen av en kommunikationstjänst 
om kommunikationstjänstens kvalitet inte 
överensstämmer med de krav som uppställs i 

lag eller i Kommunikationsverkets föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av lag, såvida inte 
något annat har överenskommits. 

Enligt 2 punkten föreligger det ett fel i le-
veransen av en kommunikationstjänst om le-
veransen av någon annan än en i 72 § avsedd 
orsak kontinuerligt eller upprepade gånger 
har avbrutits och avbrottet inte kan anses 
ringa med beaktande av skälen till avbrottet 
och förhållandena under avbrottet, såvida 
inte något annat har överenskommits. 

Enligt 3 punkten föreligger det ett fel i le-
veransen av en kommunikationstjänst om 
kommunikationstjänsten inte överensstäm-
mer med de uppgifter som angetts i mark-
nadsföringen eller annars avviker från vad 
användaren i allmänhet har anledning att för-
utsätta i samband med sådana tjänster, såvida 
inte något annat har överenskommits. 

 
Praxisen i fråga om avtal som gäller kommu-
nikationstjänster 

 
Kommunikationstjänsterna hör fortfarande 

till den kategori tjänster som föranlett mest 
kontakter till konsumentskyddsmyndigheter-
na. Kontakterna har i synnerhet gällt mobilte-
lefon- och internetanslutningar och tjänster 
som hänför sig till dessa samt fel som berör 
anslutningarna och tjänsterna. 

Anslutningens hastighet är ett av de centra-
laste kriterierna vid valet av internetanslut-
ning. Enligt Konsumentverkets uppfattning 
utgör det särskilt för bredbandstjänsternas del 
ett centralt problem att bredbandsförbindel-
sen inte motsvarar den utlovade hastigheten. 
Konsumentverket anser att man vid mark-
nadsföringen av bredbandstjänster inte ger 
konsumenterna en riktig bild av bredbands-
tjänsternas standard eller funktion. Enligt de 
anmälningar som inkommit till konsument-
skyddsmyndigheterna får konsumenterna 
ofta till och med vilseledande uppgifter om 
anslutningens hastighet, särskilt när det gäller 
sådana trådlösa anslutningar som tillhanda-
hålls via mobiltelefonnäten.  
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Både i kommunikationsmarknadslagens 
och i konsumentskyddslagens reglering av si-
tuationer där det föreligger ett fel i en tjänst 
är utgångspunkten att det är fråga om ett fel 
då tjänsten inte överensstämmer med det som 
anses vara avtalat. Dessutom ska den bild 
som getts av tjänsten vid marknadsföringen 
vara förenlig med det som fastställs som 
tjänstens innehåll i avtalsvillkoren. Det fak-
tum att anslutningens hastighet inte överens-
stämmer med det som avtalats kan betraktas 
som ett sådant fel som avses i 67 d § i kom-
munikationsmarknadslagen. Av betydelse vid 
denna bedömning är förutom det skriftliga 
anslutningsavtalet också tjänsteleverantörens 
muntliga utfästelser om tjänstens standard 
och innehåll, samt de egenskaper som beto-
nats vid marknadsföringen av tjänsten. 

Avtalet bör innehålla så noggranna be-
stämmelser som möjligt om tjänstens egen-
skaper, så att man kan fastställa när det är 
fråga om ett sådant fel vid leveransen av 
tjänsten som avses i 67 d § i kommunika-
tionsmarknadslagen. I många avtal som gäll-
er bredbandstjänster utgör det fortfarande ett 
problem att förbindelsens hastighet antingen 
har fastställts bara som en teoretisk maximi-
hastighet eller har definierats på ett så vagt 
sätt att det inte klart framgår vilken sorts 
tjänst avtalet gäller. 

 
Lagstiftningen om standardersättning och 
standardgottgörelse  

 
I 7 kap. i kommunikationsmarknadslagen 

(393/2003) finns bestämmelser om använda-
rens rättigheter. I lagen åläggs också teleföre-
tagen vissa förpliktelser som de ska iaktta i 
sina avtalsförhållanden. När det är fråga om 
konsumentrelationer är bestämmelserna 
tvingande, vilket innebär att man inte genom 
avtal kan avvika från dem till nackdel för 
konsumenten. Lagen innehåller bl.a. be-
stämmelser om teleföretagens ansvar för 
dröjsmål eller fel vid leveransen av kommu-
nikationstjänster.  

I 67 a § i kommunikationsmarknadslagen 
finns bestämmelser om dröjsmål vid leveran-
sen av kommunikationstjänster. Enligt para-
grafens 1 mom. är leveransen av en kommu-
nikationstjänst fördröjd om tjänsten inte har 
levererats vid en överenskommen tidpunkt 

och detta inte beror på användaren eller på en 
omständighet som sammanhänger med an-
vändaren. Om ingen leveranstidpunkt har 
överenskommits är leveransen fördröjd om 
kommunikationstjänsten inte har levererats 
inom skälig tid efter det att avtalet ingicks. 

Enligt 67 b § 1 mom. i kommunikations-
marknadslagen har användaren i sådana fall 
som avses i 67 a § rätt till standardersättning. 
Denna ersättning uppgår till minst 15 euro 
för varje påbörjad vecka som leveransen för-
dröjs, dock högst till 120 euro. Enligt 2 mom. 
föreligger dock inte rätt till standardersätt-
ning om teleföretaget visar att dröjsmålet or-
sakats av ett hinder som ligger utanför före-
tagets kontroll och som företaget inte skäli-
gen kan förväntas ha räknat med då avtalet 
ingicks och vars följder företaget inte skäli-
gen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

I 67 d § i kommunikationsmarknadslagen 
finns bestämmelser om fel i leveransen av en 
kommunikationstjänst. Enligt denna paragraf 
föreligger det ett fel i leveransen av en kom-
munikationstjänst om kommunikationstjäns-
tens kvalitet eller leveranssätt inte överens-
stämmer med vad som kan anses avtalat. En-
ligt 1 punkten i paragrafen föreligger det ett 
fel i leveransen av en kommunikationstjänst 
om kommunikationstjänstens kvalitet inte 
överensstämmer med de krav som uppställs i 
lag eller i Kommunikationsverkets föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av lag, såvida inte 
något annat har överenskommits. Enligt 2 
punkten föreligger ett fel i leveransen av en 
kommunikationstjänst om leveransen av nå-
gon annan än en i 72 § avsedd orsak kontinu-
erligt eller upprepade gånger har avbrutits 
och avbrottet inte kan anses ringa med beak-
tande av skälen till och förhållandena under 
avbrottet, såvida inte något annat har över-
enskommits. Enligt 3 punkten föreligger det 
ett fel i leveransen av en kommunikations-
tjänst om kommunikationstjänsten inte över-
ensstämmer med de uppgifter som angetts i 
marknadsföringen eller annars avviker från 
vad användaren i allmänhet har anledning att 
förutsätta i samband med sådana tjänster. 

I 67 e § finns bestämmelser om rättelse av 
fel. Enligt paragrafens 1 mom. har använda-
ren rätt att kräva att teleföretaget avhjälper 
felet eller utför en ny prestation i stället för 
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den felaktiga utan att detta medför kostnader 
för användaren.  

Om det inte kommer på fråga att avhjälpa 
felet eller utföra en ny prestation eller om fe-
let inte avhjälps inom en skälig tid efter att 
användaren har anmält det, har användaren 
enligt 67 f § rätt till ett prisavdrag som mot-
svarar felet. 

Enligt 2 mom. i samma paragraf har an-
vändaren rätt till standardgottgörelse om en 
skada som avses i 67 d § beror på ett avbrott 
i leveransen. Standardgottgörelsen uppgår till 
minst 15 euro för varje påbörjad vecka då le-
veransen är avbruten, dock högst till 120 
euro. Om standardgottgörelse betalas till an-
vändaren, har användaren inte på grund av 
samma avbrott rätt till prisavdrag enligt 1 
mom. 

Kommunikationsmarknadslagen utökades 
med de ovan nämnda bestämmelserna om te-
leföretagets ansvar för sådana situationer där 
det förekommer dröjsmål eller fel vid leve-
ransen av kommunikationstjänster genom 
den lag om ändring av kommunikations-
marknadslagen (759/2006) som trädde i kraft 
den 1 mars 2007. Orsaken till denna lagänd-
ring var att de konsumenträttsliga oklarheter-
na och tolkningsproblemen i anslutning till 
kommunikationstjänsterna hade ökat avse-
värt. 

 
Praxisen i fråga om standardersättning och 
standardgottgörelse 

 
Systemet med standardersättningar är av-

sett att förhindra tvister i samband med 
dröjsmålssituationer, minska det utrednings-
arbete som föranleds av tvisterna samt att lät-
ta på parternas bevisbörda. Då ersättningsbe-
loppet är konstant finns det inte behov av att 
lägga fram bevis för de skador som dröjsmå-
let orsakat eller för skadornas belopp. 

Standardersättningens belopp ska vara så 
högt att det är osannolikt att det uppkommer 
ekonomiska skador som överskrider detta be-
lopp. Med hjälp av standardersättningen kan 
man då förhindra skadeståndstvister i sam-
band med dröjsmålssituationerna.  

I den gällande kommunikationsmarknads-
lagen har grunden för ersättningsskyldighe-
ten reglerats så entydigt som möjligt, så att 
man ska undvika det arbete och de kostnader 

som utredningen av orsaken till dröjsmålet 
medför. 

Avsikten med standardersättningen är 
emellertid inte att konsumenten ska dra obe-
fogad ekonomisk nytta av dröjsmålet. Med 
hjälp av standardersättningen strävar man 
endast efter att täcka de genomsnittliga kost-
nader som utredningen av dröjsmålet orsakar 
konsumenten, såsom telefon-, post- och rese-
kostnader samt förlusten av väsentlig bruks-
nytta. Standardersättningens maximibelopp 
har anpassats till kravet på att ersättningen 
inte får vara så stor att den medför en eko-
nomisk fördel för den skadelidande. Dessut-
om ska standardersättningens belopp vara 
skäligt också för teleföretaget.  

Enligt den gällande kommunikationsmark-
nadslagen är både standardersättningens och 
standardgottgörelsens belopp minst 15 euro 
för varje påbörjad dröjsmålsvecka, dock 
högst 120 euro. Ersättningens och gottgörel-
sens belopp borde emellertid höjas, eftersom 
konsumenternas genomsnittliga utrednings-
kostnader har ökat till följd av att det allmän-
na levnadskostnadsindexet har höjts. 

En höjning av ersättningens belopp är be-
fogad också på grund av att många teleföre-
tag har gjort samtalen till sina kundservice-
nummer avgiftsbelagda. Kommunikations-
ministeriets utredning visar nämligen att åt-
minstone de största teleföretagen tar ut avgif-
ter för samtal till sina kundservicenummer. 
Avgifter tas också ut för väntetiden. Under år 
2008 steg priserna för talkommunikation 
över lag med ca 2 procent. 

Konsumenten blir således nuförtiden 
tvungen att betala för utredningen av felet 
också då han eller hon ringer till teleföreta-
gets kundservice. Dessutom är det allmänt 
känt att teleföretagens kundservice är överbe-
lastad och att väntetiderna är långa. I enskil-
da fall kan kunderna få vänta mycket länge 
på att bli betjänade.   

Det standardersättnings- och standardgott-
görelsesystem som regleras i den gällande 
kommunikationsmarknadslagen har inte haft 
någon negativ ekonomisk inverkan på kom-
munikationsmarknaden. 

Enligt kommunikationsministeriets utred-
ning har de ersättningar och gottgörelser som 
teleföretagen under de senaste åren betalat 
sina konsumentkunder varit mycket små. Be-
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loppen har endast uppgått till några miljoner 
euro, vilket i genomsitt motsvarar betydligt 
mindre än en promille av företagens hela 
omsättning. Oftast har ersättningar betalats 
för fel i fasta bredbands- och mobiltelefon-
tjänster. De största anslutningsspecifika er-
sättningarna har emellertid betalats för fel 
som förekommit i fasta bredbandsanslutning-
ar. 

 
Rättelse av fel 

 
I sådana situationer där det är fråga om fel i 

en kommunikationstjänst tillämpas ett på-
följdssystem i två steg. Påföljden är i första 
hand att felet rättas, vilket betyder att felet 
avhjälps eller att en ny prestation levereras. 
Föreskrifter om rättelse av fel finns i 67 e § i 
kommunikationsmarknadslagen. 

Enligt 67 e § har användaren rätt att kräva 
att teleföretaget avhjälper felet eller utför en 
ny prestation i stället för den felaktiga, utan 
att detta medför några kostnader för använda-
ren. Vid rättelse av fel är det alltså i första 
hand uttryckligen fråga om användarens rätt 
att få en felfri prestation istället för den felak-
tiga. Enligt paragrafen är teleföretaget dock 
inte skyldigt att avhjälpa felet om detta skulle 
förorsaka teleföretaget oskäliga kostnader el-
ler oskäliga olägenheter. 

I andra hand blir det fråga om prisavdrag 
eller hävning av avtalet i sådana situationer 
där det förekommit ett fel i en kommunika-
tionstjänst. 

Om det inte kommer på fråga att avhjälpa 
felet eller utföra en ny prestation, eller om fe-
let inte avhjälps inom en skälig tid efter att 
användaren har anmält det, har användaren 
enligt 67 f § i kommunikationsmarknadsla-
gen rätt till ett prisavdrag som motsvarar fe-
let. Om avtalsbrottet är väsentligt får använ-
daren enligt 67 h § häva avtalet med anled-
ning av ett dröjsmål eller fel som teleföreta-
get orsakat. 

Rättelse av ett fel innebär alltså att teleföre-
taget antingen avhjälper felet eller utför en 
ny prestation. Det faktum att rättelse av fel är 
den primära påföljden, och att denna åtgärd 
därmed är i en särställning, framgår bl.a. av 
att förutom användaren också tjänsteleveran-
tören kan yrka på att felet ska rättas. Det är 
emellertid klart att rättelsen av felet inte i nå-

gotdera fallet får medföra några kostnader för 
användaren. 

 
Lagstiftningen om kostnadsorienterad pris-
sättning 

 
För att sådana nättjänster som kräver an-

vändning av radiofrekvenser ska få tillhan-
dahållas i digitala markbundna masskommu-
nikationsnät eller mobilnät där allmän tele-
verksamhet utövas krävs det koncession. I 10 
§ i kommunikationsmarknadslagen finns be-
stämmelser om koncessionens innehåll. 

Enligt 10 § 3 mom. kan koncession för till-
handahållande av nättjänster i ett markbundet 
masskommunikationsnät beviljas på villkor 
att koncessionshavaren för sin del sörjer för 
att Rundradion Ab samt sådana innehavare 
av programkoncession som avses i 7 § 1 
mom. i lagen om televisions- och radioverk-
samhet till ett kostnadsorienterat pris får till-
gång till den kapacitet de behöver för ut-
övandet av verksamheten.  

Ett teleföretag som beviljas nätkoncession 
får rätt att använda och förfoga över ett visst 
frekvensområde. Rätten att använda fre-
kvensområdet är emellertid inte obegränsad, 
utan koncessionshavaren är enligt lagen 
skyldig att upplåta behövlig kapacitet till 
programkoncessionshavarna. Syftet med 
denna bestämmelse är att trygga Rundradion 
Ab:s och programkoncessionshavarnas möj-
ligheter att sända sina program. 

Denna bestämmelse förpliktar de teleföre-
tag som beviljats nätkoncession att upplåta 
kapacitet till ett kostnadsorienterat pris. 

Med ett kostnadsorienterat pris avses enligt 
84 § i kommunikationsmarknadslagen ett 
pris som med hänsyn till kostnaderna och 
verksamhetens effektivitet är skäligt. Vid be-
dömningen av skäligheten ska man även be-
akta att företaget ska få en skälig avkastning 
på kapitalet. Såsom kostnader bör man också 
beakta företagets investeringar i verksamhe-
ten och riskerna i anslutning till investering-
arna. 

Med termen kostnadsorienterat pris avses 
ett pris som i regel är högre än det pris som 
motsvarar kostnaderna, eftersom man vid be-
dömningen av prisets skälighet ska beakta att 
priset både ska täcka kostnaderna och dess-
utom innefatta en skälig avkastning. Vid be-
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dömningen ska man också beakta invester-
ingarna i verksamheten och de risker som 
hänför sig till affärsverksamheten. 

 
Praxisen i fråga om kostnadsorienterad pris-
sättning 

 
Statsrådet beviljade den 25 juni 2009 DNA 

Ab koncession för tillhandahållande av nät-
tjänster i det digitala markbundna masskom-
munikationsnätet i kanalknippena HD1 och 
HD2. 

Syftet med beviljandet av koncessionen var 
att möjliggöra en längre testperiod med hög-
upplösningssändningar i det digitala mass-
kommunikationsnätet genom ibruktagande 
av de två kanalknippen som reserverats för 
riksomfattande högupplösningssändningar i 
statsrådets förordning om användningsplan 
för frekvensområden för televisions- och ra-
dioverksamhet samt för koncessionsberoende 
televerksamhet (680/2007), sådan den lyder 
ändrad genom förordning 441/2008. 

Innan DNA Ab beviljades nätkoncession 
svarade Digita Ab ensamt för den riksomfat-
tande distributionen av televisions- och ra-
diosändningar i Finland. Kommunikations-
verket har konstaterat att Digita Ab är ett fö-
retag med betydande marknadsinflytande på 
marknaden för digitala televisionssändnings-
tjänster. Bolaget förmedlar Rundradion Ab:s 
och programkoncessionshavarnas sändning-
ar. Då Digita Ab är ett företag med betydan-
de marknadsinflytande är företaget förpliktat 
att bl.a. prissätta sina tjänster så att avgifterna 
är kostnadsorienterade och icke-
diskriminerande samt så att villkoren även i 
övrigt är icke-diskriminerande. 

Genom den koncession som beviljades 
DNA Ab hade man för avsikt att öka konkur-
rensen vid utbudet av markbundna televi-
sionssändningstjänster. 

Skyldigheten att tillämpa kostnadsoriente-
rad prissättning lämpar sig för den situation 
där det inte finns någon konkurrens på mark-
naden och där ett monopolföretag genom att 
utnyttja sin ställning kan fastställa oskäligt 
höga priser för nätkapaciteten. Denna skyl-
dighet lämpar sig emellertid inte för en sådan 
situation där det råder konkurrens på mark-
naden, då det finns ett nytt nätföretag som 
också tillhandahåller motsvarande tjänster 

och priserna bestäms enligt marknadsvillko-
ren. 

Då det råder konkurrens vid utbudet av di-
gitala markbundna masskommunikationsnät 
behövs inte längre föreskrifter om den skyl-
dighet att tillämpa kostnadsorienterad pris-
sättning som ålagts nätoperatören. 

I de situationer där ett nätföretag fortfaran-
de har betydande marknadsinflytande kan fö-
retaget förpliktas tillämpa kostnadsorienterad 
prissättning med stöd av Kommunikations-
verkets beslut om betydande marknadsinfly-
tande på partimarknaden för televisions- och 
radiosändningstjänster. Den skyldighet att 
tillämpa kostnadsorienterad prissättning som 
ålagts nätoperatörerna i lag innebär således i 
praktiken att frågan reglerats dubbelt och är 
därmed onödig. 

 
Lagstiftningen om fel och störningar 

 
Enligt 128 § 2 mom. i kommunikations-

marknadslagen ska teleföretaget utan dröjs-
mål underrätta Kommunikationsverket om 
eventuella väsentliga fel eller störningar i 
kommunikationsnäten eller kommunikations-
tjänsterna. 

På grund av kommunikationsnätens och 
kommunikationstjänsternas tekniska natur 
förekommer det dagligen olika slags fel och 
störningar i dem. Sådana fel och störningar 
hör till kommunikationsnätens och kommu-
nikationstjänsternas normala funktion. Den 
anmälningsskyldighet som föreskrivs i kom-
munikationsmarknadslagen gäller således 
bara väsentliga fel och störningar. 

 
Praxisen i fråga om fel och störningar 

 
Eftersom det för användarens del är av vä-

sentlig betydelse att kommunikationstjäns-
terna fungerar, finns det skäl för teleföreta-
gen att också direkt informera användarna 
om väsentliga fel och störningar i kommuni-
kationsnäten och kommunikationstjänsterna. 

Enligt kommunikationsministeriets utred-
ning informerar en del av teleföretagen redan 
för närvarande också användarna om kom-
mande störningar. Företagen använder 
många olika metoder för förmedling av den-
na information till användarna. Som primär 
informationskanal använder teleföretagen 
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sina webbsidor. Lokaltidningsannonser, ra-
diomeddelanden eller e-postmeddelanden 
används bara då det är fråga om exceptionellt 
omfattande servicearbeten som orsakar stor 
olägenhet. Vissa teleföretag har också upp-
gett att de använder sig av husbolagens an-
slagstavlor och av automatisk meddelande-
tjänst på kundservicenumret (s.k. IVR-
menyer). 

Enligt kommunikationsministeriets utred-
ning har flera operatörer planer på att börja 
sända information till användarna i form av 
personliga textmeddelanden eller e-
postmeddelanden. 

 
Roamingförordningen 

 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 717/2007 (av den 27 juni 2007) om 
roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemen-
skapen och om ändring av direktiv 
2002/21/EG, nedan roamingförordningen, 
trädde i kraft den 30 juni 2007. Genom denna 
förordning säkerställer man att användare av 
allmänna mobiltelefonnät inte blir tvungna 
att betala orimligt höga priser då de ringer el-
ler tar emot samtal under resor inom gemen-
skapens område. 

Enligt roamingförordningen ska medlems-
staterna fastställa regler om sanktioner för 
överträdelser av förordningen och vidta alla 
åtgärder som är nödvändiga för att se till att 
de tillämpas.  

Genom lagen om temporär ändring av 
kommunikationsmarknadslagen (119/2208) 
utökades lagen med en ny 127 a §. Enligt 
denna paragraf ska lagens bestämmelser om 
övervakning, påföljder och avgörande av 
tvister också tillämpas på tillsynen över att 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om roaming i allmänna mobiltelefonnät iakt-
tas, på påföljder för brott mot förordningen 
och på avgörandet av tvister med anledning 
av förordningen. Denna bestämmelse trädde i 
kraft den 1 mars 2008 och den gäller tempo-
rärt till och med den 30 juni 2010. 

Paragrafens temporära giltighetstid beror 
på att roamingförordningen först var gällande 
till den 30 juni 2010. 

Roamingförordningens giltighetstid har 
emellertid förlängts med två år genom Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

544/2009 (av den 18 juni 2009) om ändring 
av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming 
i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen 
och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikations-
nät och kommunikationstjänster. Enligt arti-
kel 13 i förordningen ska förordningen vara 
gällande fram till den 30 juni 2012. Därför 
finns det också skäl att förlänga giltighetsti-
den för 127 a § i kommunikationsmarknads-
lagen med två år. 

 
Rundradion Ab 

 
Enligt 7 a § 1 mom. i lagen om televisions- 

och radioverksamhet får Rundradion Ab ut-
öva analog allmännyttig televisions- och ra-
dioverksamhet utan koncession på de fre-
kvenser som har anvisats bolaget i den plan 
för användning av frekvensområden som av-
ses i 6 § i lagen om radiofrekvenser och tele-
utrustningar. 

Enligt paragrafens 2 mom. får Rundradion 
Ab utöva digital allmännyttig televisions- 
och radioverksamhet utan koncession. Stats-
rådet är skyldigt att sörja för att bolaget får 
tillgång till den mängd kapacitet i ett mark-
bundet televisions- och radionät som det be-
höver i verksamheten och för att bolaget kan 
använda den på ett ändamålsenligt sätt.  

Föreskrifter om frekvensförvaltning finns i 
2 kap. i lagen om radiofrekvenser och teleut-
rustningar (1051/2001). 

Genom planering av användningen av fre-
kvenser strävar man efter att säkerställa att 
man för såväl nuvarande som framtida radio-
verksamhet kan anvisa tillräckligt med an-
vändbara radiofrekvenser som är så stör-
ningsfria som möjligt. 

Enligt 6 § 2 mom. i lagen om radiofrekven-
ser och teleutrustningar fastställer statsrådet 
de allmänna principerna för användningen av 
frekvenserna samt en frekvensplan för fre-
kvensområdena för sådan koncessionsbero-
ende televerksamhet som avses i 4 § i kom-
munikationsmarknadslagen, för de frekvens-
områden som är avsedda för utövande av så-
dan koncessionsberoende televisions- och ra-
dioverksamhet som avses i 7 § i lagen om te-
levisions- och radioverksamhet, för de fre-
kvensområden som är avsedda för produkt-
utveckling, testning och undervisning. Det-
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samma gäller också i sådana enskilda fall där 
Kommunikationsverkets föreskrifter om an-
vändningen av ett enskilt frekvensområde 
kan ha avsevärda följder för den allmänna 
utvecklingen av kommunikationsmarknaden. 

I statsrådets förordning om användnings-
plan för frekvensområden för televisions- 
och radioverksamhet samt för koncessionsbe-
roende televerksamhet finns föreskrifter om 
antalet televisions-, radio- och mobiltelenät, 
om frekvensområdena samt om vissa frågor 
av teknisk natur. 

Eftersom det finns ett begränsat antal fre-
kvenser men deras samhälleliga betydelse är 
stor, fastställer statsrådet i enlighet med vad 
som anges ovan en frekvensplan för bestäm-
da frekvensområden. I detta sammanhang 
anvisar statsrådet också Rundradion Ab den 
kapacitet bolaget behöver för sin allmännyt-
tiga verksamhet. 

 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Genom denna proposition strävar man efter 
att förbättra konsumentens ställning som part 
i avtal som gäller kommunikationstjänster. 
Syftet med den föreslagna regleringen är att 
förtydliga konsumentens rättsställning i så-
dana situationer där det förekommer fel eller 
dröjsmål i samband med tjänsterna. 

I denna proposition föreslås det att kom-
munikationsmarknadslagens konsument-
skyddsbestämmelser ska ändras så att belop-
pen av den standardersättning och standard-
gottgörelse som betalas med anledning av fel 
eller dröjsmål vid leveransen av kommunika-
tionstjänster ska höjas.  

Det föreslås också att bestämmelsen om 
rättelse av fel ska ändras. Enligt denna änd-
ring ska man vid bedömningen av huruvida 
de kostnader som teleföretaget orsakas av 
avhjälpandet av ett fel är skäliga eller inte 
särskilt beakta felets betydelse och prestatio-
nens värde, om den var avtalsenlig, samt hu-
ruvida felet kan avhjälpas på något annat sätt 
utan att detta medför väsentlig olägenhet för 
användaren. 

Dessutom föreslås det att den paragraf som 
gäller avtal om kommunikationstjänster ska 
ändras så att man i fortsättningen i fråga om 
bredbandsförbindelser alltid också ska nämna 

variationsintervallet för informationsöverfö-
ringshastigheten i avtalet. 

Enligt propositionen ska kommunika-
tionsmarknadslagen också ändras så att tele-
företagen åläggs en skyldighet att direkt in-
formera användarna om väsentliga fel eller 
störningar i kommunikationsnäten eller 
kommunikationstjänsterna.  

Vidare föreslås det att nätkoncessionsha-
varnas skyldighet att tillämpa kostnadsorien-
terad prissättning ska upphävas. 

Propositionen innehåller även en del för-
slag till ändringar av teknisk karaktär, vars 
syfte inte är att ändra det gällande rättsläget. 

Dessutom föreslås det att lagen om televi-
sions- och radioverksamhet och lagen om ra-
diofrekvenser och teleutrustningar ska ändras 
så att det preciseras att Rundradion Ab:s fre-
kvensbehov fastställs i statsrådets frekvens-
plan.  

I propositionen föreslås även en förläng-
ning av giltighetstiden för den temporära be-
stämmelse i kommunikationsmarknadslagen 
som gäller tillsyn över iakttagandet av och 
påföljder vid brott mot Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 717/2007 om 
roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemen-
skapen och om ändring av direktiv 
2002/21/EG. Enligt propositionen ska giltig-
hetstiden för denna temporära bestämmelse 
förlängas med två år. 

 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för konsumenterna 
 
Genom de ändringar som föreslås i denna 

proposition förbättras konsumentens ställ-
ning i förhållande till tjänsteproducenterna, 
eftersom minimi- och maximibeloppen för 
standardersättningen och standardgottgörel-
sen ska höjas på grund av att det allmänna 
levnadskostnadsindexet har höjts och kon-
sumenternas kostnader för utredning av 
dröjsmålen har ökat. Dessa ändringar förbätt-
rar således konsumentens ställning vid för-
handlingarna med teleföretaget i sådana situ-
ationer där det är fråga om kontraktsbrott.  
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Konsumentens rättsliga ställning förbättras 
även av att man i avtalen om kommunika-
tionstjänster i fortsättningen alltid också ska 
nämna variationsintervallet för informations-
överföringshastigheten när det är fråga om 
bredbandstjänster. Då man avtalar tillräckligt 
noggrant om bredbandstjänstens egenskaper 
är konsumenten medveten om vilken sorts 
tjänst avtalet gäller och dessutom blir det lät-
tare att påvisa förekomsten av fel i tjänsten. 

Tjänsteproducenten kan vägra rätta ett fel 
om detta skulle medföra oskäliga kostnader 
för denne. Konsumentens rättsställning för-
bättras också av att det noggrannare definie-
ras vilka faktorer man ska ta hänsyn till vid 
bedömningen av huruvida de kostnader som 
teleföretaget orsakas av rättelsen av felet är 
oskäliga eller inte. 

Dessutom förbättras konsumentens ställ-
ning av att det bestäms att konsumenten ska 
få information om väsentliga fel eller stör-
ningar direkt från teleföretaget, vilket innebär 
att användarna ska underrättas om saken så 
fort som möjligt. 

 
Konsekvenser för företagen 

 
Genom den föreslagna regleringen strävar 

man bl.a. efter att påverka teleföretagens age-
rande i egenskap av parter i avtalen om kom-
munikationstjänster och främja tillbörlig 
marknadsföring av tjänsterna. 

Konsekvenserna av att beloppen för stan-
dardersättningen och standardgottgörelsen 
höjs är delvis också beroende av teleföreta-
gens nuvarande ersättningspraxis. Enligt 
kommunikationsministeriets utredning har de 
ersättningar som teleföretagen under de se-
naste åren betalat konsumentkunder varit 
mycket små, i genomsnitt betydligt mindre 
än en promille av företagens hela omsättning. 
Den föreslagna höjningen är emellertid mått-
full och kan betraktas som skälig med tanke 
på teleföretagen. Höjningen medför inte någ-
ra betydande kostnadseffekter. 

Vissa av de föreslagna ändringarna förut-
sätter att teleföretagens standardavtalsvillkor 
förnyas, vilket orsakar teleföretagen vissa 
kostnader. Teleföretagen förnyar emellertid 
regelbundet sina standardavtal också utifrån 
sina egna behov. De kostnader som föranleds 

av de föreslagna ändringarna kan således inte 
betraktas som överraskande eller oskäliga. 

Propositionen kan också ha konsekvenser 
som berör teleföretagens kundinformations- 
och datasystem. Enligt propositionen ska te-
leföretagen direkt underrätta användarna om 
väsentliga fel eller störningar i kommunika-
tionsnäten eller kommunikationstjänsterna. 
De kostnader som denna ändring medför 
uppskattas emellertid inte vara betydande el-
ler avvika från kostnaderna för teleföretagens 
normala administrations- och utvecklings-
verksamhet.  

En del av teleföretagen sänder redan för 
närvarande information om kommande stör-
ningar i tjänsterna direkt till användarna. Te-
leföretagen kan använda flera olika metoder 
för att underrätta kunderna om störningarna, 
samt utnyttja de kontaktuppgifter de har till-
gång till. Enligt kommunikationsministeriets 
utredning har flera operatörer redan nu planer 
på att ta i bruk personliga textmeddelanden 
eller e-postmeddelanden.  

Propositionen medför inte några betydande 
nya skyldigheter för teleföretagen. 

 
3.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

De föreslagna lagändringarna medför inte 
någon betydande utvidgning av Kommunika-
tionsverkets eller Konsumentverkets tillsyns-
uppgifter. I och med propositionen underlät-
tas däremot Kommunikationsverkets eller 
Konsumentverkets tillsynsuppgifter, efter-
som det blir lättare att fastställa när det är 
fråga om fel i leveransen av bredbandstjäns-
ter. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid kommunika-
tionsministeriet. 

Utlåtanden angående propositionen begär-
des av alla teleföretag och andra aktörer 
inom branschen, de centrala myndigheterna 
och intresseorganisationerna samt av Ålands 
landskapsstyrelse. Utlåtanden begärdes av 
sammanlagt 267 aktörer. 

Utlåtanden gavs av 35 myndigheter, orga-
nisationer och företag. Det har utarbetats en 
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särskild sammanställning angående utlåtan-
dena. 

Nästan alla myndigheter förhöll sig positi-
va till propositionen. Det gjorde också de or-
ganisationer och sammanslutningar som i 
första hand granskade propositionen ur kon-
sumenternas synvinkel. De flesta av de orga-
nisationer som företrädde näringslivet och te-
leföretagen betraktade däremot den föreslag-
na regleringen som onödig. 

Av remissinstanserna motsatte sig framför 
allt teleföretagen att den standardersättning 
och standardgottgörelse som ska betalas i så-
dana situationer där det förekommer dröjs-
mål eller fel i leveransen av kommunika-
tionstjänster skulle höjas med de föreslagna 
summorna. I de utlåtanden där man motsatte 
sig förslaget konstaterades det att de före-
slagna höjningarna inte motsvarar ökningen 
av de kostnader som konsumenterna orsakas 
av utredningen av felet. Vid den fortsatta be-
redningen har höjningarnas belopp därför 
minskats. 

Vidare motsatte sig särskilt teleföretagen 
förslaget om att konsumenterna skulle ha rätt 
till ett minimiprisavdrag i sådana situationer 
där det förekommer fel i leveransen av bred-
bandstjänster. Också en del av myndigheter-
na förhöll sig kritiska till detta förslag. I de 
utlåtanden där man motsatte sig förslaget 
framhöll man att konsumenten kunde få obe-
fogad ekonomisk nytta av prisavdraget ifall 
felet inte motsvarar det föreslagna minimibe-
loppet. Vid den fortsatta beredningen har be-
stämmelsen om minimiprisavdrag strukits ur 
propositionen. 

Av remissinstanserna uppmärksammade 
särskilt justitieministeriet, Konsumentverket 
och Kommunikationsverket att det i synner-
het för användare av bredbandstjänster är 

problematiskt att påvisa fel i tjänsterna, då 
tjänstens centrala innehåll, såsom informa-
tionsöverföringshastigheten, inte har definie-
rats tillräckligt noggrant i avtalet. Propositio-
nen har därför utökats med föreskrifter om 
att man i avtalet om kommunikationstjänster 
i fortsättningen alltid också ska nämna varia-
tionsintervallet för informationsöverförings-
hastigheten när det är fråga om bredbands-
tjänster. 

Propositionen innehåller även en bestäm-
melse om teleföretagets skyldighet att direkt 
informera användarna om väsentliga fel eller 
störningar i kommunikationsnäten eller 
kommunikationstjänsterna. Vissa remissin-
stanser framställde önskemål om att det ska 
fastställas en övergångstid för bestämmelsens 
ikraftträdande. Propositionen har i detta av-
seende ändrats i enlighet med remissinstan-
sernas önskemål, så att denna bestämmelse 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Med 
anledning av det som anförts i utlåtandena 
har man vid den fortsatta beredningen före-
slagit att också bestämmelserna om standard-
ersättning och standardgottgörelse ska träda i 
kraft den 1 januari 2011. 

Av remissinstanserna föreslog Kommuni-
kationsverket att 67 e § i kommunikations-
marknadslagen ska utökas med en motsva-
rande bestämmelse som ingår i konsument-
skyddslagen, där det bestäms att man vid be-
dömningen av huruvida de kostnader som te-
leföretaget orsakas av rättelse av ett fel är 
skäliga eller inte särskilt ska beakta felets be-
tydelse och prestationens värde, om den var 
avtalsenlig, eller om rättelse kan ske på något 
annat sätt utan att detta medför väsentlig olä-
genhet för användaren. Propositionen har vid 
den fortsatta beredningen utökats med en så-
dan bestämmelse. 

 
 

DETALJMOTIVERING 

 
 

1  Lagförslag 

1.1 Kommunikationsmarknadslagen 

10 §. Koncessionens innehåll. Enligt 10 § 3 
mom. i kommunikationsmarknadslagen kan 

koncession för tillhandahållande av nättjäns-
ter i ett markbundet masskommunikationsnät 
beviljas på villkor att koncessionshavaren för 
sin del sörjer för att Rundradion Ab samt så-
dana innehavare av programkoncession som 
avses i 7 § 1 mom. i lagen om televisions- 
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och radioverksamhet till ett kostnadsoriente-
rat pris får tillgång till den kapacitet de behö-
ver för utövandet av verksamheten. 

I propositionen föreslås det att koncession-
shavarens skyldighet att tillämpa kostnads-
orienterad prissättning ska slopas. I fortsätt-
ningen ska koncessionshavaren endast säker-
ställa att programkoncessionshavarna får till-
gång till den kapacitet de behöver för att 
kunna utöva sin verksamhet. 

67 §. Avtal om kommunikationstjänster. 
Det föreslås att 67 § 3 mom. 2 punkten i 
kommunikationsmarknadslagen ska ändras 
så att avtalen om kommunikationstjänster i 
fortsättningen alltid också ska innehålla ett 
omnämnande av variationsintervallet för in-
formationsöverföringshastigheten när det är 
fråga om bredbandstjänster. Med hjälp av 
detta tillägg strävar man efter att bredbands-
tjänsternas centrala innehåll ska definieras 
tillräckligt noggrant redan då avtalet ingås. 
Om tjänsternas centrala innehåll och standard 
har definierats tillräckligt detaljerat i avtalet, 
blir det också lättare att påvisa förekomsten 
av fel i tjänsterna. Med hjälp av detta tillägg 
försöker man således avhjälpa de praktiska 
problem som beskrivits ovan i samband med 
skildringen av nuläget. 

Begreppet bredband, som används i den fö-
reslagna paragrafen, är vedertaget och all-
mänt känt bland konsumenterna och teleföre-
tagen. 

Begreppet bredband är emellertid ett dy-
namiskt begrepp. Med bredband avses en te-
lekommunikationsförbindelse som möjliggör 
enkel användning av material och tjänster i 
datanät. Med bredband avses i praktiken en 
internetförbindelse som alltid är öppen och 
som har ett fast pris. 

Enligt den allmänna uppfattning som för 
närvarande råder bl.a. inom Europeiska uni-
onen, OECD och Internationella teleunionen 
ITU är minimihastigheten för bredband 256 
kilobit per sekund. 

För internetanslutningen är det känneteck-
nande att hastigheten varierar. Variationsin-
tervallet ska emellertid vara sådant att has-
tigheten på den tjänst konsumenten köpt åt-
minstone största delen av tiden motsvarar 
den hastighet som utlovats vid marknadsfö-
ringen. Den genomsnittliga minimihastighet 
som föreskrivs i kommunikationsministeriets 

förordning om minimihastigheten för en än-
damålsenlig internetförbindelse i anslutning 
till samhällsomfattande tjänster (732/2009) är 
ett exempel på ett sådant variationsintervall 
som är skäligt för konsumenten. 

Enligt den nämnda förordningen är mini-
mihastigheten för en ändamålsenlig internet-
förbindelse 1 megabit per sekund när det är 
fråga om inkommande trafik. Enligt 1 § 2 
mom. i förordningen är det emellertid till-
räckligt att internetförbindelsens genomsnitt-
liga minimihastighet för inkommande trafik 
är 750 kilobit per sekund under en mätperiod 
på 24 timmar, vilket motsvarar 75 procent av 
den avtalade hastigheten, och 500 kilobit per 
sekund under vilken som helst mätperiod 
som varar fyra timmar, vilket motsvarar 50 
procent av den avtalade hastigheten. 

Syftet med denna ändring är att avtalen om 
bredbandstjänster i fortsättningen ska inne-
hålla en så exakt och detaljerad definition 
som möjligt av variationsintervallet för för-
bindelsens hastighet t.ex. under olika tider på 
dygnet. 

I standardavtalsvillkoren ska förbindelser-
nas hastighet definieras så entydigt och kon-
kret som möjligt, så att konsumenten förstår 
vilket slags tjänst han eller hon köper. För att 
denna skyldighet ska uppfyllas är det inte 
tillräckligt att förbindelsens teoretiska maxi-
mihastighet nämns, utan avtalsvillkoren ska 
kunna tillämpas vid fastställandet av huruvi-
da det förekommit ett fel i tjänsten.  

Ordalydelsen i den ovan nämnda förord-
ningen om minimihastigheten för en ända-
målsenlig internetförbindelse i anslutning till 
samhällsomfattande tjänster kan nämnas som 
ett gott exempel på en tydlig formulering. 

Det kan också betraktas som god praxis att 
teleföretaget bland standardavtalsvillkoren 
räknar upp vilka centrala faktorer hos använ-
daren och dennes utrustning som kan påverka 
förbindelsens hastighet. Därigenom strävar 
man efter att användaren ska kunna minimera 
sin egen inverkan på bredbandsförbindelsens 
hastighet. När det i en konsumentrelation 
gäller att visa vilken inverkan dessa faktorer 
har på förbindelsens hastighet är det dock 
självfallet näringsidkaren, dvs. teleföretaget, 
som har bevisbördan. 

67 b §. Standardersättning för dröjsmål vid 
leverans. I propositionen föreslås det att mi-
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nimi- och maximibeloppen för den standard-
ersättning och standardgottgörelse som regle-
ras i kommunikationsmarknadslagen ska hö-
jas. 

Det föreslås att 67 b § 1 mom. i kommuni-
kationsmarknadslagen ska ändras så att stan-
dardersättningens belopp i fortsättningen ska 
vara minst 20 euro för varje påbörjad vecka 
som leveransen fördröjs, dock högst 160 
euro. 

67 e §. Rättelse av fel. Enligt 67 e § 1 
mom. i kommunikationsmarknadslagen kan 
teleföretaget vägra avhjälpa ett fel ifall detta 
skulle förorsaka teleföretaget oskäliga kost-
nader eller oskäliga olägenheter.  

Det föreslås att paragrafens 1 mom. ska 
ändras så att man vid bedömningen av huru-
vida kostnaderna eller olägenheterna ska be-
traktas som oskäliga särskilt ska beakta felets 
betydelse och prestationens värde, om den 
var avtalsenlig, eller om rättelse kan ske på 
något annat sätt utan att detta medför väsent-
lig olägenhet för användaren. Denna be-
stämmelse överensstämmer med de allmänna 
principer som anges i konsumentskyddslagen 
(38/1978). 

Användarens rätt att yrka på rättelse av ett 
fel är inte beroende av felets art. Det är såle-
des inte av betydelse huruvida det är fråga 
om ett litet eller ett väsentligt fel. Vid be-
dömningen av situationen ska man utgå från 
en avvägning mellan användarens och telefö-
retagets intressen, där man ska beakta såväl 
felets betydelse och användarens behov av att 
få felet rättat som den olägenhet och de kost-
nader teleföretaget orsakas av rättelsen. 

Kommunikationstjänsterna, såsom bred-
bandsförbindelserna, är så kallade nödvän-
dighetstjänster för konsumenterna. Därför 
innehåller kommunikationsmarknadslagen 
föreskrifter om att sådana teleföretag som ut-
setts för att tillhandahålla samhällsomfattan-
de tjänster är skyldiga att oberoende av geo-
grafiskt läge till ett skäligt pris tillhandahålla 
sådana anslutningar till ett allmänt kommu-
nikationsnät som möjliggör användning av 
sedvanliga telefonitjänster och en ändamåls-
enlig internetförbindelse. Från och med juli 
2010 hör också bredbandsförbindelserna till 
de samhällsomfattande tjänster som avses i 
kommunikationsmarknadslagen. 

Kommunikationstjänsterna är av central 
betydelse också när det gäller tillgodoseendet 
av yttrandefriheten för enskilda medborgare. 
Särskilt grundlagsutskottet har betonat denna 
aspekt i flera av sina utlåtanden (GrUU 
23/1993 rd, GrUU 19/1998 rd, GrUU 8/2002 
och GrUU 54/2002 rd). 

På grund av kommunikationstjänsternas 
ovan beskrivna särställning är prestationerna 
alltid av stor betydelse eller till och med 
nödvändiga för konsumenterna. Det faktum 
att en bredbandsförbindelse bryts torde alltid 
kunna klassificeras som ett väsentligt fel ur 
användarens synvinkel. Detta ska beaktas vid 
avvägningen mellan konsumentens rätt att få 
felet avhjälpt och teleföretagets rätt att vägra 
rätta felet på grund av att rättelseåtgärden 
förorsakar företaget oskäliga utgifter. 

På grund av kommunikationstjänsternas 
betydelse ska gränsen för att kostnaderna ska 
betraktas som oskäliga vara mycket hög. En-
ligt 60 b § i kommunikationsmarknadslagen 
ska man t.ex. vid bedömningen av huruvida 
kostnaderna för tillhandahållandet av sam-
hällsomfattande tjänster är skäliga utgå från 
teleföretagets storlek och omsättningen av 
företagets verksamhet, inte från de kostnader 
som teleföretaget orsakas av enskilda sam-
hällsomfattande tjänster. 

Utöver felets betydelse och prestationens 
värde ska man vid bedömningen av kostna-
dernas skälighet också beakta huruvida rät-
telse kan ske på något annat sätt utan att detta 
medför väsentlig olägenhet för användaren. 

Om teleföretaget t.ex. åtgärdar det fel som 
orsakats av att en fast telefonanslutning bru-
tits genom att tillhandahålla en trådlös an-
slutning, får detta inte orsaka användaren vä-
sentlig olägenhet. Som en sådan väsentlig 
olägenhet som avses i paragrafen kan man 
t.ex. betrakta en försämring av telefonanslut-
ningens hörbarhet eller att kunden orsakas 
extra kostnader för anskaffning av tilläggsut-
rustning som är nödvändig för att hörbarhe-
ten ska förbättras. Teleföretaget ska således 
alltid svara för de kostnader som orsakas av 
anskaffningen av sådan tilläggsutrustning. 

67 f §. Prisavdrag och standardgottgörel-
se. I propositionen föreslås det att 67 f § 2 
mom. i kommunikationsmarknadslagen ska 
ändras så att standardgottgörelsens belopp i 
fortsättningen ska vara minst 20 euro för var-
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je påbörjad vecka då leveransen är avbruten, 
dock högst 160 euro. 

128 §. Kvalitetskrav på kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster. Enligt 128 § 2 
mom. i kommunikationsmarknadslagen ska 
teleföretaget utan dröjsmål underrätta Kom-
munikationsverket om eventuella väsentliga 
fel eller störningar i kommunikationsnäten 
eller kommunikationstjänsterna. 

I propositionen föreslås det att teleföretaget 
också direkt ska underrätta användarna om 
sådana störningar eller fel. 

Teleföretaget ska i praktiken fritt kunna 
välja hur företaget informerar användarna om 
saken. Teleföretaget ska emellertid förmedla 
informationen på det sätt som tjänar använ-
darna bäst. Dessutom ska företaget ta hänsyn 
till behoven hos de specialgrupper som finns 
bland användarna, såsom äldre och handi-
kappade. Vid informationsförmedlingen kan 
teleföretaget självfallet endast använda såda-
na kontaktuppgifter till användarna som före-
taget har kännedom om. 

 
 

1.2 Lagen om televisions- och radioverk-
samhet 

7 a §. Rundradion Ab:s rätt att utöva tele-
visions- och radioverksamhet. I propositio-
nen föreslås det att 7 a § 1 mom. i lagen om 
televisions- och radioverksamhet ska upphä-
vas. På grund av den teknologiska utveck-
lingen finns det inte längre behov av att re-
glera analog och digital sändningsverksamhet 
för sig. Inom televisionsverksamheten över-
gick man helt och hållet till digitala sänd-
ningar den 1 september 2007. 

Radiosändningarna sker fortfarande helt 
och hållet i analog form. Det är emellertid 
möjligt att man i framtiden också kommer att 
inleda digital radiosändningsverksamhet. I 6 
§ i lagen om radiofrekvenser och teleutrust-
ningar regleras användningen av frekvens-
områden, oberoende av om verksamheten ut-
övas i analog eller i digital form. 

Vidare ska 7 a § 2 mom. i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet ändras så att 
momentet utökas med en hänvisning till 7 § i 
lagen om Rundradion Ab. Därmed preciseras 
Rundradion Ab:s rätt att utöva allmännyttig 
televisions- och radioverksamhet utan kon-

cession. Genom denna ändring har man inte 
för avsikt att ändra det gällande rättsläget, 
utan endast att förtydliga den reglering som 
gäller Rundradion Ab. 

Dessutom föreslås det att 7 a § 2 mom. i 
lagen om televisions- och radioverksamhet 
ska innehålla ett konstaterande om att stats-
rådet är skyldigt att sörja för att Rundradion 
Ab får tillgång till den mängd sändningska-
pacitet i ett digitalt televisions- eller radionät 
eller frekvenser i ett analogt radionät som bo-
laget behöver i verksamheten och som före-
skrivits för bolaget i frekvensplanen. Avsik-
ten är att statsrådet ska åläggas en skyldighet 
att trygga förutsättningarna för den allmän-
nyttiga verksamheten på ett sådant sätt som i 
teknologiskt avseende är neutralt. 

Det bestäms redan för närvarande att de 
allmänna principerna och frekvensplanen för 
allmännyttig televisions- och radioverksam-
het ska fastställas i statsrådets frekvensplan. 
Genom lagändringen strävar man således inte 
efter att ändra det gällande rättsläget utan ef-
ter att utforma bestämmelserna så att de 
överensstämmer med den gällande praxisen. 

 
1.3 Lagen om radiofrekvenser och tele-

utrustningar 

6 §. Användning av radiofrekvenser. I 
samband med ändringen av 7 a § i lagen om 
televisions- och radioverksamhet finns det 
skäl att utöka 6 § 2 mom. i lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar med en punkt 
där det framgår att också de frekvensområ-
den som är avsedda för sådan allmännyttig 
televisions- och radioverksamhet som avses i 
7 § i lagen om Rundradion Ab ska inkluderas 
i statsrådets frekvensplan. Denna ändring 
överensstämmer med det gällande rättsläget. 

I detta sammanhang finns det även anled-
ning att ändra 6 § 3 mom. i lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar så att Rund-
radion särskilt nämns som en sådan aktör 
som ska bli hörd angående frekvensplanen 
samt med anledning av en sådan översyn av 
planen som gäller anvisande av flera fre-
kvensområden. Även denna ändring överens-
stämmer med det gällande rättsläget.   
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1.4 Ikraftträdandebestämmelsen i lagen 
om temporär ändring av kommuni-
kationsmarknadslagen 

I propositionen föreslås det att giltighetsti-
den för den temporära 127 a § i kommunika-
tionsmarknadslagen ska förlängas med två år. 

Det föreslås att 127 a § ska vara gällande 
till den 30 juni 2012. 

 
2  Ikraft trädande  

Det föreslås att 67, 67 b, 67 e, 67 f och 128 
§ i kommunikationsmarknadslagen ska träda 
i kraft den 1 januari 2011. Teleföretagen be-
höver nämligen tid för att omarbeta sina av-
talsvillkor i den form som den nya lagen krä-
ver. Därför är det motiverat att fastställa en 
ändamålsenlig övergångstid i lagen. 

Däremot behövs det ingen övergångstid för 
de ändringar som föreslås i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet, lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar, lagen om 
temporär ändring av kommunikationsmark-
nadslagen eller i 10 § i kommunikations-
marknadslagen. Det föreslås således att dessa 
ändringar ska träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

3.1 Avtalsförhållandenas varaktighet 

I propositionen föreslås det att 67 § i kom-
munikationsmarknadslagen ska ändras. Den-
na ändring innebär även att man ingriper i te-
leföretagens gällande standardavtalsvillkor. 
Trots huvudregeln i lagförslagets ikraftträ-
dandebestämmelse ska lagen i vissa fall även 
tillämpas på sådana konsumentavtal som in-
gåtts innan lagen trädde i kraft. Den före-
slagna lagen har till denna del retroaktiva 
verkningar på befintliga avtalsförhållanden. 

Det egendomsskydd som garanteras i 15 § i 
grundlagen gäller också avtalsförhållandenas 
varaktighet (GrUU 3/1982 rd). Genom att be-
tona avtalsförhållandets varaktighet försöker 
man för bägge avtalsparternas del trygga de 
förmåner med förmögenhetsvärde som följer 
av avtalsförhållandet.  

När det gäller ingrepp i egendomsskyddet 
och avtalsförhållandenas varaktighet gäller 
de allmänna förutsättningarna för begräns-
ning av de grundläggande fri- och rättighe-
terna (GrUB 25/1994 rd). Sådan lagstiftning 
som begränsar eller kränker en grundläggan-
de fri- eller rättighet ska ha godtagbara grun-
der och vara påkallad av ett vägande samhäl-
leligt behov samt nödvändig för uppnående 
av ett godtagbart syfte. Dessutom ska lag-
stiftningen stå i proportion till sitt syfte. När 
det gäller förbudet mot retroaktiv lagstiftning 
har grundlagsutskottet av hävd ansett att 
rättsförhållandena kan förtydligas och kom-
pletteras genom lag, bara inget väsentligt nytt 
innehåll införs i den materiella rätten (GrUU 
28/1994 rd). 

Grundlagsutskottet har i flera av sina utlå-
tanden behandlat avtalsförhållandenas varak-
tighet i relation till egendomsskyddet. I ut-
skottets praxis har avtalsförhållandenas 
okränkbarhet inte ansetts vara absolut (GrUU 
5/2002 rd). Krav på skälighet har t.ex. kunnat 
utsträckas till gällande avtal (GrUU 3/1982 
rd) och man har kunnat förtydliga och 
komplettera rättsförhållandena, bara inget 
väsentligt nytt innehåll införts i den materiel-
la rätten. Retroaktiva ingripanden i avtalsför-
hållandena har ansetts vara möjliga, om det 
föreslagits sådana ändringar i avtalen som 
överensstämmer med rättsordningen och de 
föreslagna ändringarna varit skäliga för båda 
parterna (GrUU 28/1994 rd). I sina utlåtan-
den har utskottet ofta också konstaterat att 
det med tanke på proportionalitetsprincipen 
är viktigt att man t.ex. med hjälp av över-
gångstidsarrangemang ser till att ingreppen i 
avtalsförhållandena medför förhållandevis 
ringa konsekvenser (GrUU 24/2002 rd). 

Grunderna för behovet av att ingripa i tele-
företagens standardavtalsvillkor uppfyller de 
allmänna krav som ställs på begränsningar av 
de grundläggande fri- och rättigheterna. Av-
sikten med lagstiftningen är att förtydliga 
konsumentens rättsliga ställning i samband 
med fel och dröjsmål vid leveransen av 
kommunikationstjänster, på ett sådant sätt 
som överensstämmer med de allmänna av-
talsrättsliga principerna och den allmänna 
lagstiftningen om konsumentens rättigheter. 
Med hjälp av de föreslagna bestämmelserna 
strävar man efter att förtydliga det gällande 
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rättsläget och garantera att konsumenterna 
behandlas jämbördigt. 

Avtal som gäller kommunikationstjänster, 
såsom anslutningar till det fasta telefonnätet, 
är oftast långvariga. Av denna anledning 
skulle det även för teleföretagen vara oända-
målsenligt om de nya bestämmelserna inte 
skulle tillämpas också på gamla avtal. 

Den föreslagna lagstiftningen kan således 
med avseende på sina grunder betraktas som 
godtagbar och proportionerlig. 

3.2 Bedömning av lagstiftningsordning-
en 

Av de orsaker som anförts ovan kan lagför-
slagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 



 RP 272/2009 rd  
  

 

17

Lagförslag 

1. 

Lag  

om ändring av kommunikationsmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 10 § 3 mom., 67 § 

3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom., 67 f § 2 mom. och 128 § 2 mom., av dem 
67 § 3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom., 67 f § 2 mom. och 128 § 2 mom. så-
dana de lyder i lag 759/2006, som följer: 

 
 

10 §  

Koncessionens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koncession 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 7 § 1 mom. i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (744/1998) och 
tillståndshavare enligt 2 § 1 mom. i land-
skapslagen om rundradioverksamhet (Ålands 
författningssamling 117/1993) får tillgång till 
den kapacitet de behöver för utövandet av 
verksamheten. Med hjälp av ovannämnda 
koncessionsvillkor ska koncessionsmyndig-
heten se till att nämnda utövare av televi-
sions- och radioverksamhet i alla situationer 
får tillgång till den kapacitet de behöver för 
utövandet av verksamheten. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 §  

Avtal om kommunikationstjänster 

I ett avtal skall åtminstone nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) arten av de tjänster som tillhandahålls 

och deras egenskaper samt typer av under-
hållsservice, och när det är fråga om bred-
bandstjänster även variationsintervallet för 
informationsöverföringshastigheten, 

— — — — — — — — — — — — — —  

67 b §  

Standardersättning för dröjsmål vid leverans 

Användaren har i sådana fall som avses i 
67 a § rätt till standardersättning. Denna er-
sättning uppgår till minst 20 euro för varje 
påbörjad vecka som leveransen fördröjs, 
dock högst till 160 euro. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 e §  

Rättelse av fel 

Användaren har rätt att kräva att teleföreta-
get avhjälper felet eller utför en ny prestation 
i stället för den felaktiga utan att detta med-
för kostnader för användaren. Teleföretaget 
är dock inte skyldigt att avhjälpa felet, om 
detta förorsakar teleföretaget oskäliga kost-
nader eller oskäliga olägenheter. Vid bedöm-
ningen av huruvida kostnaderna eller olägen-
heterna är oskäliga ska det särskilt beaktas 
felets betydelse och prestationens värde, om 
den var avtalsenlig, och om rättelse kan ske 
på något annat sätt utan att detta medför av-
sevärd olägenhet för användaren. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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67 f §  

Prisavdrag och standardgottgörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Användaren har rätt till standardgottgörelse 

om en skada som avses i 67 d § beror på ett 
avbrott i leveransen. Standardgottgörelsen 
uppgår till minst 20 euro för varje påbörjad 
vecka då leveransen är avbruten, dock högst 
till 160 euro. Om en standardgottgörelse be-
talas till användaren, har användaren inte på 
grund av samma avbrott rätt till ett prisav-
drag enligt 1 mom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

128 §  

Kvalitetskrav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta 

Kommunikationsverket och användaren om 
eventuella väsentliga fel eller störningar i 
kommunikationsnäten eller kommunikations-
tjänsterna. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20  . Lagens 10 
§ träder emellertid i kraft den 20  . 

Lagen tillämpas också på avtal som ingåtts 
före lagens ikraftträdande. Om det före 
ikraftträdandet har uppdagats ett fel i en 
kommunikationstjänst eller förekommit ett 
dröjsmål vid leveransen av kommunikations-
tjänster, tillämpas i fråga om påföljderna 
dock den lag som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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2.  

Lag  

om ändring av 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 7 a §, 

sådan den lyder i lag 394/2003, som följer: 
 
 

7 a §  

Rundradion Ab:s rätt att utöva televisions- 
och radioverksamhet 

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyt-
tig televisions- och radioverksamhet som av-
ses i 7 § i lagen om Rundradion Ab 
(1380/1993) utan koncession. Statsrådet är 
skyldigt att sörja för att bolaget får tillgång 
till den mängd kapacitet i ett markbundet te-
levisions- och radionät eller frekvenser i ett 
radionät som det behöver i verksamheten och 

som föreskrivits för bolaget i den statsråds-
förordning som avses i 6 § i lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 
samt för att bolaget kan använda dem på ett 
ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser 
om ett teleföretags skyldighet att reservera en 
tillräcklig mängd av ovan nämnd kapacitet 
finns i 10 § 3 mom. i kommunikationsmark-
nadslagen. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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3.  

Lag  

om ändring av 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar 

(1015/2001) 6 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom., sådana de lyder i lag 332/2009, och  
fogas till 6 § 2 mom., sådan den lyder i sist nämnda lag, en ny 5 punkt som följer: 
 
 

6 §  

Användning av radiofrekvenser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet fastställs 

de allmänna principerna för användningen av 
frekvenserna och en frekvensplan 

4) för de frekvensområden som är avsedda 
för produktutveckling, testning och under-
visning, 

5) för de frekvensområden som är avsedda 
för sådan allmännyttig televisions- och ra-
dioverksamhet som avses i 7 § i lagen om 
Rundradion Ab (1380/1993). 

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen 
ska teleföretag, Rundradion Ab och andra re-
presentanter för användargrupper inom fre-
kvensområdena ges tillfälle att bli hörda om 
planen. Statsrådet ska se över planen, om fler 
frekvensområden kan anvisas för sådan all-
männyttig eller koncessionsberoende verk-
samhet som avses i 2 mom. eller om en re-
presentant som avses i detta moment fram-
ställer en motiverad begäran om översyn.  
 — — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
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4.  

Lag  

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av kommunika-
tionsmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 februari 2008 om temporär ändring av kommunikationsmarknads-

lagen (119/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008 

och gäller till och med den 30 juni 2012. 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20  . 
 
 

Helsingfors den 22 december 2009 

 
Republikens President 

 
TARJA HALONEN 

 
Kommunikationsminister Suvi Lindén 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 

Lag  

om ändring av kommunikationsmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 10 § 3 mom., 67 § 

3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom., 67 f § 2 mom. och 128 § 2 mom., av dem 
67 § 3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom., 67 f § 2 mom. och 128 § 2 mom. så-
dana de lyder i lag 759/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

10 §  

Koncessionens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koncession för tillhandahållande av nät-

tjänster i ett markbundet masskommunika-
tionsnät kan beviljas på villkor att konces-
sionshavaren för sin del sörjer för att Rundra-
dion Ab samt innehavare av programkonces-
sion enligt 7 § 1 mom. lagen om televisions- 
och radioverksamhet (744/1998) och tills-
tåndshavare enligt 2 § 1 mom. landskapslagen 
om rundradioverksamhet (Ålands författ-
ningssamling 117/1993) till ett kostnadsori-
enterat pris får tillgång till den kapacitet de 
behöver för utövandet av verksamheten. Med 
hjälp av ovannämnda koncessionsvillkor skall 
koncessionsmyndigheten se till att nämnda 
utövare av televisions- och radioverksamhet i 
alla situationer får tillgång till den kapacitet 
de behöver för utövandet av verksamheten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Koncessionens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Koncession 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 7 § 1 mom. i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (744/1998) och 
tillståndshavare enligt 2 § 1 mom. i land-
skapslagen om rundradioverksamhet (Ålands 
författningssamling 117/1993) får tillgång till 
den kapacitet de behöver för utövandet av 
verksamheten. Med hjälp av ovannämnda 
koncessionsvillkor ska koncessionsmyndig-
heten se till att nämnda utövare av televi-
sions- och radioverksamhet i alla situationer 
får tillgång till den kapacitet de behöver för 
utövandet av verksamheten. 

— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

67 §  

Avtal om kommunikationstjänster 

I ett avtal skall åtminstone nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) arten av de tjänster som tillhandahålls 

67 §  

Avtal om kommunikationstjänster 

I ett avtal skall åtminstone nämnas 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) arten av de tjänster som tillhandahålls 
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och deras egenskaper samt typer av under-
hållsservice, 
 

och deras egenskaper samt typer av under-
hållsservice, och när det är fråga om bred-
bandstjänster även variationsintervallet för 
informationsöverföringshastigheten, 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

67 b §  

Standardersättning för dröjsmål vid leverans 

Användaren har i sådana fall som avses i 67 
a § rätt till standardersättning. Denna ersätt-
ning uppgår till minst 15 euro för varje påbör-
jad vecka som leveransen fördröjs, dock 
högst till 120 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 b §  

Standardersättning för dröjsmål vid leverans 

Användaren har i sådana fall som avses i 
67 a § rätt till standardersättning. Denna er-
sättning uppgår till minst 20 euro för varje 
påbörjad vecka som leveransen fördröjs, 
dock högst till 160 euro. 

— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

67 e §  

Rättelse av fel 

Användaren har rätt att kräva att teleföreta-
get avhjälper felet eller utför en ny prestation 
i stället för den felaktiga utan att detta medför 
kostnader för användaren. Teleföretaget är 
dock inte skyldigt att avhjälpa felet, om detta 
förorsakar teleföretaget oskäliga kostnader el-
ler oskäliga olägenheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

67 e §  

Rättelse av fel 

Användaren har rätt att kräva att teleföreta-
get avhjälper felet eller utför en ny prestation 
i stället för den felaktiga utan att detta med-
för kostnader för användaren. Teleföretaget 
är dock inte skyldigt att avhjälpa felet, om 
detta förorsakar teleföretaget oskäliga kost-
nader eller oskäliga olägenheter. Vid bedöm-
ningen av huruvida kostnaderna eller olä-
genheterna är oskäliga ska det särskilt beak-
tas felets betydelse och prestationens värde, 
om den var avtalsenlig, och om rättelse kan 
ske på något annat sätt utan att detta medför 
avsevärd olägenhet för användaren. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

67 f §  

Prisavdrag och standardgottgörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Användaren har rätt till standardgottgörelse 

om en skada som avses i 67 d § beror på ett 
avbrott i leveransen. Standardgottgörelsen 
uppgår till minst 15 euro för varje påbörjad 
vecka då leveransen är avbruten, dock högst 
till 120 euro. Om en standardgottgörelse beta-
las till användaren, har användaren inte på 

67 f §  

Prisavdrag och standardgottgörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Användaren har rätt till standardgottgörelse 

om en skada som avses i 67 d § beror på ett 
avbrott i leveransen. Standardgottgörelsen 
uppgår till minst 20 euro för varje påbörjad 
vecka då leveransen är avbruten, dock högst 
till 160 euro. Om en standardgottgörelse be-
talas till användaren, har användaren inte på 
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grund av samma avbrott rätt till ett prisavdrag 
enligt 1 mom. 
 

grund av samma avbrott rätt till ett prisav-
drag enligt 1 mom. 

 
 

128 §  

Kvalitetskrav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Teleföretaget skall utan dröjsmål underrätta 

Kommunikationsverket om eventuella väsent-
liga fel eller störningar i kommunikationsnä-
ten eller kommunikationstjänsterna. 

128 §  

Kvalitetskrav på kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster 

— — — — — — — — — — — — — —  
Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta 

Kommunikationsverket och användaren om 
eventuella väsentliga fel eller störningar i 
kommunikationsnäten eller kommunikations-
tjänsterna. 

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 20  . Lagens 
10 § träder emellertid i kraft den 20  . 

Lagen tillämpas också på avtal som ingåtts 
före lagens ikraftträdande. Om det före 
ikraftträdandet har uppdagats ett fel i en 
kommunikationstjänst eller förekommit ett 
dröjsmål vid leveransen av kommunikations-
tjänster, tillämpas i fråga om påföljderna 
dock den lag som gällde vid ikraftträdandet. 

——— 
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2.  

Lag  

om ändring av 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 7 a §, 

sådan den lyder i lag 394/2003, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

7 a §  

Rundradion Ab:s rätt att utöva televisions- 
och radioverksamhet 

Rundradion Ab får utöva analog allmännyt-
tig televisions- och radioverksamhet utan 
koncession på de frekvenser som har anvisats 
bolaget i den plan för användning av fre-
kvensområden som avses i 6 § radiolagen 
(1015/2001). 

Rundradion Ab får utöva digital allmännyt-
tig televisions- och radioverksamhet utan 
koncession. Statsrådet är skyldigt att sörja för 
att bolaget får tillgång till den mängd kapaci-
tet i ett markbundet televisions- och radionät 
som det behöver i verksamheten och att bola-
get kan använda den på ett ändamålsenligt 
sätt. Närmare bestämmelser om ett teleföre-
tags skyldighet att reservera en tillräcklig 
mängd av ovan nämnd kapacitet finns i 10 § 3 
mom. kommunikationsmarknadslagen. 
 

7 a §  

Rundradion Ab:s rätt att utöva televisions- 
och radioverksamhet 

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyt-
tig televisions- och radioverksamhet som av-
ses i 7 § i lagen om Rundradion Ab 
(1380/1993) utan koncession. Statsrådet är 
skyldigt att sörja för att bolaget får tillgång 
till den mängd kapacitet i ett markbundet te-
levisions- och radionät eller frekvenser i ett 
radionät som det behöver i verksamheten och 
som föreskrivits för bolaget i den statsråds-
förordning som avses i 6 § i lagen om radio-
frekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 
samt för att bolaget kan använda dem på ett 
ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser 
om ett teleföretags skyldighet att reservera 
en tillräcklig mängd av ovan nämnd kapaci-
tet finns i 10 § 3 mom. i kommunikations-
marknadslagen. 

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
——— 
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3.  

Lag  

om ändring av 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar 

(1015/2001) 6 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom., sådana de lyder i lag 332/2009, och  
fogas till 6 § 2 mom., sådan den lyder i sist nämnda lag, en ny 5 punkt som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

6 §  

Användning av radiofrekvenser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet fastställs de 

allmänna principerna för användningen av 
frekvenserna och en frekvensplan 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) för de frekvensområden som är avsedda 
för produktutveckling, testning och undervis-
ning. 
 

 
 
 
 
Innan statsrådet fastställer frekvensplanen 

ska teleföretag och andra representanter för 
användargrupper inom frekvensområdena ges 
tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet ska 
se över planen, om fler frekvensområden kan 
anvisas för sådan koncessionsberoende verk-
samhet som avses i 2 mom. eller om en repre-
sentant som avses i detta moment framställer 
en motiverad begäran om översyn. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Användning av radiofrekvenser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet fastställs 

de allmänna principerna för användningen av 
frekvenserna och en frekvensplan 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) för de frekvensområden som är avsedda 
för produktutveckling, testning och undervis-
ning, 

5) för de frekvensområden som är avsedda 
för sådan allmännyttig televisions- och ra-
dioverksamhet som avses i 7 § i lagen om 
Rundradion Ab (1380/1993). 

 
Innan statsrådet fastställer frekvensplanen 

ska teleföretag, Rundradion Ab och andra re-
presentanter för användargrupper inom fre-
kvensområdena ges tillfälle att bli hörda om 
planen. Statsrådet ska se över planen, om fler 
frekvensområden kan anvisas för sådan all-
männyttig eller koncessionsberoende verk-
samhet som avses i 2 mom. eller om en re-
presentant som avses i detta moment fram-
ställer en motiverad begäran om översyn.  
 — — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
——— 
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4.  

Lag  

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av kommunika-
tionsmarknadslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 februari 2008 om temporär ändring av kommunikationsmarknads-

lagen (119/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008 
och gäller till och med den 30 juni 2010. 
 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008 
och gäller till och med den 30 juni 2012. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20  . 

——— 
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