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283/2018

Lag
om ändring av järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till järnvägslagen (304/2011) en ny 41 a § som följer:

6 kap.

Säkerhet

41 a §

Skyldighet att sörja för riskhanteringen i fråga om kommunikationsnät och 
informationssystem samt anmälan om störning i informationssäkerheten

Förvaltaren av statens bannät samt den som tillhandahåller trafikledningstjänster ska
sörja för riskhanteringen i fråga om de kommunikationsnät och informationssystem som
denne använder.

Förvaltaren av statens bannät samt den som tillhandahåller trafikledningstjänster ska
utan dröjsmål lämna Trafiksäkerhetsverket en anmälan om betydande informationssäker-
hetsrelaterade störningar som är riktade mot kommunikationsnät eller informationssys-
tem.

Om det ligger i allmänt intresse att en störning anmäls kan Trafiksäkerhetsverket ålägga
den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller, efter att ha hört den anmäl-
ningspliktiga, själv informera om saken.

Trafiksäkerhetsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 2 mom. berör de
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de berörda med-
lemsstaterna.

Trafiksäkerhetsverket har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller utlämnande av information, rätt att lämna ut dokument som det fått eller upprättat i
samband med sina uppgifter enligt denna paragraf samt att röja sekretessbelagd informa-
tion för Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informationssäker-
hetsrelaterade uppgifter.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om när en sådan störning som
avses i 2 mom. är betydande samt om innehållet i och utformningen av anmälan och hur
den ska lämnas in.
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Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.

Helsingfors den 4 maj 2018
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