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Kommunikationsministeriets förordning

247/2012

om ändring av 3 och 6 § i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommu-
nikationsverkets avgifter

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2012

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgif-

ter (1058/2009) 3 och 6 §, sådana de lyder i förordning 1289/2010, som följer:

3 §

Offentligrättsliga prestationer som prissätts
enligt självkostnadsvärdet

En avgift som bestäms enligt prestationens
självkostnadsvärde tas av Kommunikations-
verket ut för

1) ackreditering av informationssäkerheten
i informationssystem som behandlar klassifi-
cerad information,

2) bedömning av krypteringsprodukter,
3) certifiering av informationssäkerheten i

sådana produkter som används vid hantering
av säkerhetsklassificerat material,

4) bedömning av och intyg över informa-
tionssäkerheten i myndigheternas informa-
tionssystem och datakommunikation,

5) åtgärder i anslutning till godkännandet
av bedömningsorgan för informationssäker-
het,

6) utredning om säkerheten i informations-
system och datakommunikation som begärs
av finansministeriet,

7) bedömning som gäller elektromagnetisk
diffus strålning,

8) produktion av informationssäkerhets-
tjänster för aktörer som är viktiga för försörj-
ningsberedskapen.

6 §

Avgifter för godkännande av säkerhetspro-
dukter

Av den som inlett ett ärende som gäller en
sådan prestation som avses i 3 § 1-7 punkten
tas det ut en avgift som baserar sig på den tid
som har använts på åtgärden. I avgift tas för
varje arbetstimme ut 103 euro. Avgiften tas
också ut för en sådan väsentlig prestation
som hänför sig till tillsynen över en presta-
tion i efterhand.

Den som inlett ett ärende är dessutom
skyldig att betala de resekostnader som orsa-
kas av en bedömning som sker utomlands.
Den som inlett ett ärende har rätt att få en
uppskattning av kostnaderna av Kommunika-
tionsverket innan beställningen görs.

Vid ömsesidig verksamhet tar Kommuni-
kationsverket dock inte ut avgifter av de ut-
sedda säkerhetsmyndigheter som nämns i la-
gen om internationella förpliktelser som gäl-
ler informationssäkerhet (588/2004).

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2012 och är i kraft till utgången av 2012.

RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelsen.



Avgifterna för prestationer i ärenden som
inletts före ikraftträdandet av denna förord-
ning tas ut i enlighet med de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 maj 2012

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Kommunikationsråd Rainer Salonen
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