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Lag
om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 4, 5, 7, 9, 11–16,

18, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33–36, 39–43, 45–58, 61, 62, 65, 67–77, 81–87, 89, 90, 92–94,
96–105, 110, 111, 120, 124, 130, 132, 134, 135, 143, 145, 157, 158, 163–172, 195, 209, 213,
228, 242, 244, 245, 247, 249, 252, 253, 253 a, 253 b, 253 d, 258, 260–263, 265–270,
271 a–271 c, 272–278, 280, 282, 284, 286 och 287 §, 288 § 1 mom., 289–292, 294–296,
299, 301, 303, 304, 307–309, 311–320, 323, 325–331, 333, 334, 336, 338, 340, 342–345 och
352 §,

av dem 25, 40, 70, 209 och 303 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 68/2018, 28 och
36 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 456/2016 och 68/2018, 33, 110, 252, 253,
253 a, 253 b, 253 d, 258, 260–263, 271 a–271 c, 325 och 327 § sådana de lyder i lag
456/2016, 48, 135, 315, 326, 329, 342, 344 och 352 § sådana de lyder delvis ändrade i lag
456/2016, 75 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1235/2015, 111 och 249 § sådana de
lyder i lag 277/2016, 134 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 900/2017, 269 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 824/2015, 275 § sådan den lyder i lag 281/2018, 294 § sådan den
lyder i lag 68/2018, 304, 308 och 318 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 456/2016
och 281/2018, 313 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 281/2018 och 316 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 758/2015, som följer:

4 §

Anmälningsplikt som gäller bedrivande av verksamhet

När det gäller följande verksamheter ska verksamhetsutövaren göra en elektronisk an-
mälan till Transport- och kommunikationsverket innan verksamheten inleds:

1) allmän televerksamhet (televerksamhetsanmälan),
2) annan än koncessionspliktig televisionsverksamhet, om den som levererar tjänsten

är etablerad i Finland (programverksamhetsanmälan),
3) beställ-tv-verksamhet, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland (beställ-

tv-anmälan), och
4) om verksamhetsutövaren använder avkodningssystem i samband med tillhandahål-

lande av linjära betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät (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 hurdan verksamhet som ska betraktas som kortvarig eller av
mindre betydelse får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.
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En anmälan enligt 1 mom. ska innehålla alla de identifierings- och kontaktuppgifter om
företaget eller organisationen som behövs för tillsynen samt en beskrivning av verksam-
heten. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de upp-
gifter som ska lämnas, om anmälningarnas form och om hur de ska lämnas in.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om sådana föränd-
ringar i verksamheten som är relevanta för de anmälda uppgifterna och om avslutande av
verksamheten.

Om ett teleföretag eller en aktör som levererar betal-tv-tjänster inte längre, av någon or-
sak som inte kunnat förutses, kan tillhandahålla abonnenterna avtalsenliga kommunika-
tionstjänster 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 Transport- och kommunikationsverket att tjänsten upphör. Samtidigt ska te-
leföretaget informera abonnenterna om hur de kan bevara sina meddelanden.

Om orsaken till att en kommunikationstjänst upphör enligt 6 mom. är att nättjänsten av-
bryts, ska det nätföretag inom vars kommunikationsnät tjänsteföretaget verkar underrätta
det teleföretag som tillhandahåller kommunikationstjänsten och Transport- och kommu-
nikationsverket om saken senast fyra veckor innan nättjänsten avbryts.

5 §

Förteckning över anmälningar

Transport- och kommunikationsverket ska föra en offentlig förteckning över anmäl-
ningar som avses i 4 §.

Transport- och kommunikationsverket ska inom en vecka bekräfta mottagandet av en
anmälan. I bekräftelsen ska det anges de på denna lag baserade rättigheter och skyldighe-
ter som gäller den anmälda verksamheten i Finland.

7 §

Ledigförklaring av nätkoncessioner

När frekvenser som tekniskt sett och med hänsyn till en effektiv användning av frek-
venserna är ändamålsenliga blir lediga för televerksamhet som kräver koncession, ska
statsrådet förklara en koncession ledig att sökas i enlighet med den frekvensplan som fast-
ställts genom en förordning som utfärdats med stöd av 95 § 3 mom. 1 punkten.

Nätkoncessioner som beviljats av Transport- och kommunikationsverket ledigförklaras
dock inte.

9 §

Beviljande av nätkoncession för kortvarig verksamhet

Nätkoncession beviljas av Transport- och kommunikationsverket, om koncessionen
gäller digital televisionsverksamhet som pågår högst tre månader och den sändare som an-
vänds har en strålningseffekt på högst två kilowatt.

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja nätkoncession 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 sökanden bryter mot denna lag.

Transport- och kommunikationsverket får bevilja samma verksamhetsutövare en ny
nätkoncession för verksamhet som avses i 1 mom. för ett helt eller delvis överlappande
täckningsområde tidigast två månader från det att den föregående koncessionens giltig-
hetstid löpte ut.
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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 godkända budet på ett frekvensband eller frekvens-
bandpar, om det inte finns särskilt vägande skäl att misstänka att den nationella säkerheten
uppenbart äventyras om koncession beviljas.

Auktionen ordnas av Transport- och kommunikationsverket. Auktionen ska ordnas så
att den är opartisk, klar, öppen för insyn och icke-diskriminerande samt teknik- och tjäns-
teneutral.

Bestämmelser om antalet frekvensband eller 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 genom
förordning av statsrådet.

Auktionen kan genomföras med hjälp av ett elektroniskt auktionssystem. Vid auktionen
kan ordnas en eller flera budrundor med stigande bud. Alla bud som läggs under auktionen
är bindande tills auktionen har avslutats.

Transport- och kommunikationsverket förklarar auktionen avslutad efter den budrunda
då inga nya bud har lagts på något frekvensbandpar eller frekvensband.

När auktionen avslutas vinner det högsta godkända bud som har lagts på varje frekvens-
bandpar eller frekvensband.

12 §

Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om auktions-
förfarandet. Föreskrifterna kan gälla

1) sättet och tiden för anmälan till auktionen,
2) läggande av bud,
3) höjande av bud,
4) flyttning av bud mellan ett frekvensbandpar 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 respektive budrunda,
6) hur gällande högsta bud bestäms,
7) avbrytande eller återkallande av auktionen 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 anmä-
lan om sitt deltagande till Transport- och kommunikationsverket och betala en deltagarav-
gift enligt 286 §.

Av företagen i en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) får en-
dast 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 innehåll under auktionsförfarandet, och
3) annan sådan verksamhet mellan deltagarna som syftar till att påverka auktionsför-

loppet och slutresultatet.
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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 auktionsförfarandet har avslutats. Övriga bud som
lagts av ett företag eller en organisation är sekretessbelagda. Transport- och kommunika-
tionsverket kan dock under auktionen lämna uppgifter om det sammanlagda beloppet av
de bud som lagts under respektive budrunda. Auktionsdeltagarna 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).

Transport- och kommunikationsverket ska, trots sekretessbestämmelserna, på begäran
av kommunikationsministeriet 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 tillsy-
nen och styrningen.

15 §

Förkastande av auktionsbud

Transport- och kommunikationsverket ska förkasta ett auktionsbud som lagts av ett fö-
retag eller en organisation, om det faktiska bestämmande inflytandet i företaget eller or-
ganisationen före beviljandet av koncession ändras på ett sådant sätt att företaget eller or-
ganisationen inte längre uppfyller de villkor för deltagande i auktionen som anges i 13 §.

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att förkasta ett bud som lagts av ett
företag eller en organisation, om företaget eller organisationen har lämnat väsentligt orik-
tiga uppgifter om omständigheter som är relevanta för auktionen eller om företaget eller
organisationen annars bryter mot bestämmelserna i 3 kap. eller mot Transport- och kom-
munikationsverkets föreskrifter om auktioner och trots uppmaning inte omedelbart 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 uppen-
bart äventyrar den nationella säkerheten.

16 §

Villkor för nätkoncession

Statsrådet beviljar nätkoncession för viss tid, högst 20 år.
I en nätkoncession kan teleföretagets geografiska verksamhetsområde samt nätets täck-

ningsområde anges.
Koncessionen kan förenas med
1) krav som främjar de syften som föreskrivs i 1 §,
2) villkor som kompletterar kraven enligt 243 § eller tekniska föreskrifter som Trans-

port- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 244 §, och som gäller kommuni-
kationsnätens tekniska egenskaper eller ett effektivt utnyttjande av frekvenserna,

3) villkor som gäller den mängd kapacitet som ska reserveras för en innehavare av pro-
gramkoncession eller samarbete mellan innehavare av programkoncession i frågor som
gäller fördelning av kapacitet eller elektroniska programguider,

4) villkor som gäller sändningsteknik och kodning av sändningar,
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5) villkor som gäller koncessionshavarens skyldighet att i sin verksamhet avhjälpa
störningar som orsakas annan radiokommunikation som uppfyller föreskrivna krav och att
ersätta kostnaderna för avhjälpandet av störningarna.

Nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i ett markbundet masskommunika-
tionsnät kan beviljas på villkor att koncessionshavaren för sin del sörjer för att Rundradion
Ab samt innehavare av programkoncession enligt 22 § i denna lag och i 3 § 1 mom. i land-
skapslagen om radio- och televisionsverksamhet i Ålands författningssamling (2011:95)
får tillgång till den kapacitet de behöver för verksamheten.

Statsrådet ska genom ovannämnda koncessionsvillkor se till att i 4 mom. avsedda utö-
vare av televisions- och radioverksamhet i alla situationer får tillgång till den kapacitet
som de behöver för verksamheten.

18 §

Överföring av nätkoncession

En nätkoncession får inte överföras till någon annan än ett företag som enligt 1 kap. 6 §
i bokföringslagen hör till samma koncern. Statsrådet ska omedelbart underrättas om över-
föringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande
faktiska bestämmande inflytande i förhållande till koncessionshavaren förändras, ska
statsrådet omedelbart underrättas om förändringen. Statsrådet ska inom två månader efter
underrättelsen besluta om koncessionen ska återkallas.

Statsrådet kan låta bli att återkalla koncessionen om det är uppenbart att
1) förutsättningarna enligt 10 § för beviljande av koncession är uppfyllda, och
2) verksamheten fortgår i enlighet med koncessionsvillkoren.
Koncessionshavaren kan be statsrådet meddela ett förhandsbeslut om vilken inverkan

en förändring i det bestämmande inflytandet får på koncessionen. Statsrådet ska meddela
beslutet inom två månader från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har förändrats 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
kommissionen, ska statsrådets beslut meddelas inom två månader från den dag då avgö-
randet om företagsförvärvet vann laga kraft.

Statsrådet kan på koncessionshavarens begäran överföra en nätkoncession som bevil-
jats i ett auktionsförfarande enligt 11 §, om statsrådet inte har särskilt vägande skäl att
misstänka att överföringen hindrar konkurrens, äventyrar en störningsfri radiokommuni-
kation eller uppenbart äventyrar den nationella säkerheten. Statsrådets beslut ska medde-
las 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 gälla
endast en del av de frekvenser som ingår i koncessionen. Koncessionshavaren ska i sin an-
sökan om överföring redogöra för vem som efter överföringen svarar för betalningen av
koncessionsavgiften enligt 287 §.

Koncessionshavarens alla rättigheter och skyldigheter övergår till den nya koncessions-
havaren. När en koncession överförs övergår också helt eller delvis den frekvensreserve-
ring enligt 44 § och det radiotillstånd enligt 39 § som hänför sig till koncessionen. Den
som avstår från koncessionen ska omedelbart underrätta Transport- och kommunikations-
verket om överföringen.
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23 §

Förfarandet vid ansökan om programkoncession

Programkoncession för digital televisions- och radioverksamhet ska sökas hos Trans-
port- och kommunikationsverket. Ansökan ska innehålla

1) sökandens namn, kontaktinformation och hemort,
2) en redogörelse för den planerade verksamhetens varaktighet,
3) en redogörelse för den sändningsteknik som ska användas, den maximikapacitet

som programdistributionen kräver och kapacitetstillgången,
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 televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset,
6) en offentlig version av ansökan som Transport- och kommunikationsverket kan of-

fentliggöra på det sätt som avses i 2 mom.
Om det finns ledig kapacitet ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål

offentliggöra den koncessionsansökan som kommit in och samtidigt meddela inom vilken
tid andra sökande kan ansöka om programkoncession. Transport- och kommunikations-
verket kan informera om ledig frekvenskapacitet och om möjligheten att ansöka om kon-
cession också på eget initiativ. En programkoncession kan beviljas tidigast en månad från
det att ansökan eller Transport- och kommunikationsverkets meddelande offentliggjorts.

Om det finns ledig sändningskapacitet för sådan televisionsverksamhet som tjänar all-
mänintresset och som avses i 26 § ska Transport- och kommunikationsverket offentliggö-
ra saken och samtidigt meddela inom vilken tid den som ansöker om koncession ska lämna
in sin ansökan till Transport- och kommunikationsverket.

25 §

Beviljande av programkoncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja 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 uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag

eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om iakttagande av ålders-
gränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt
11 kap. 10 § i strafflagen (39/1889) eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapit-
let, och

4) sökanden har lämnat in tillräcklig utredning om hur programdistributionen ska ord-
nas.

Transport- och kommunikationsverket ska vid behov under beredningen av beslutet
höra kommunikationsministeriet och samarbeta med det.

Om alla sökande som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 mom. inte kan anvisas
tillräcklig sändningskapacitet, eller om beviljandet av programkoncession kan få betydan-
de konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska kon-
cession beviljas av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra
detta och samtidigt meddela de sökande att ärendet lämnas över till behörig myndighet.
En sökande kan inom två veckor från det att ärendet lämnades över lämna statsrådet en
ansökan som kompletterats med det planerade programinnehållet.

Om ett koncessionsärende har lämnats över till statsrådet ska statsrådet avgöra ärendet
inom två månader från överlämnandet. Statsrådet kan förlänga tidsfristen på två månader
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med högst åtta månader, om det behövs för att säkerställa att ansökningsförfarandet är
opartiskt, klart och öppet för insyn, för komplettering av ansökan eller av någon annan sär-
skild orsak. En förlängning av tidsfristen ska meddelas offentligt.

Statsrådet ska, med beaktande av televisionsverksamheten inom koncessionsområdet
som en helhet, sträva efter att främja yttrandefriheten, att säkerställa att programutbudet
är mångsidigt och att tillgodose behoven hos särskilda grupper bland allmänheten, på ett
sätt som bäst främjar de syften som föreskrivs i 1 §.

26 §

Beviljande av programkoncession för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset

För att trygga yttrandefriheten, pluralistisk kommunikation och ett mångsidigt televi-
sionsutbud anvisas det i en statsrådsförordning som avses i 95 § 1 mom. tillräcklig mängd
kapacitet för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset.

Transport- och kommunikationsverket ska enligt det förfarande som anges i 23 § och
25 § 1 mom. bevilja programkoncession för i 1 mom. i denna paragraf avsedda kanalknip-
pen som tjänar allmänintresset.

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 nyheter och aktualitetsprogram,
6) i sändningarna ingår sådana ljud- och textningstjänster som avses i 211 §, och
7) sökanden har lämnat in tillräcklig utredning om hur programdistributionen ska ord-

nas.
Transport- och kommunikationsverket ska vid behov under beredningen av beslutet

höra kommunikationsministeriet och samarbeta med det.
Om alla sökande som uppfyller de förutsättningar som anges i 3 mom. inte kan anvisas

tillräcklig sändningskapacitet eller om beviljandet av programkoncession kan få betydan-
de konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska kon-
cession beviljas av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra
detta och samtidigt meddela de sökande att ärendet lämnas över till behörig myndighet.
En sökande kan inom två veckor från det att ärendet lämnades över lämna statsrådet en
ansökan som kompletterats med det planerade programinnehållet.

Statsrådet ska bevilja koncession till den sökande som bäst uppfyller de förutsättningar
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.

28 §

Kortvarig programkoncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja programkoncession för kortvarig te-
levisions- och radioverksamhet i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät utan så-
dant förfarande som anges i 23 och 25 §, om det inte finns uppenbar anledning att miss-
tänka att den sökande bryter mot denna lag eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildpro-
gram om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig
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till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt
10 a § i det kapitlet, och verksamheten

1) pågår högst tre månader, eller
2) per vecka pågår högst tolv timmar.
Programkoncession för sådan verksamhet som avses i 1 mom. 1 punkten får beviljas på

nytt till samma verksamhetsutövare eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma
programutbud tidigast två månader från det att den föregående programkoncessionen löp-
te ut. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte verksamhet som är tillfällig eller av annan
orsak inte är fortlöpande eller regelbunden.

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja koncession för verksamhet som av-
ses i 1 mom. 2 punkten för högst ett år åt gången.

30 §

Överföring av programkoncession

En programkoncession får inte överföras till någon annan än ett företag som enligt
1 kap. 6 § i bokföringslagen hör till samma koncern. Transport- och kommunikationsver-
ket ska omedelbart underrättas om överföringen inom koncernen.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande
faktiska bestämmande inflytande i förhållande till koncessionshavaren förändras, ska kon-
cessionsmyndigheten omedelbart underrättas om förändringen. Koncessionsmyndigheten
ska inom två månader efter underrättelsen besluta om koncessionen ska återkallas på
grund av förändringen i det bestämmande inflytandet.

Koncessionsmyndigheten kan låta bli att återkalla koncessionen om det är uppenbart att
1) förutsättningarna enligt 25 och 26 § för beviljande av koncession är uppfyllda, och
2) verksamheten fortgår i enlighet med koncessionsvillkoren.
Koncessionshavaren kan be koncessionsmyndigheten meddela ett förhandsbeslut om

vilken inverkan en förändring i det bestämmande inflytandet får på koncessionen. Kon-
cessionsmyndigheten ska meddela beslutet inom två månader från det att ansökan kom in.

Om det bestämmande inflytandet har förändrats genom ett företagsförvärv som enligt
konkurrenslagen ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket eller enligt EG:s kon-
centrationsförordning ska anmälas till kommissionen, 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 televisions- eller radioverksamhet förfaller om
regelbunden verksamhet i enlighet med koncessionen inte har inletts senast sex månader
från ingången av koncessionsperioden eller om den regelbundna sändningsverksamheten
har avbrutits för längre tid än 30 dygn. Verksamheten anses stämma överens med konces-
sionen endast om den utövas på alla de frekvenser eller områden som koncessionen berät-
tigar till. Transport- och kommunikationsverket ska meddela koncessionshavaren att kon-
cessionen har förfallit. Om de frekvenshelheter eller frekvensområden som koncessionen
gäller ändras och verksamheten inte har inletts inom det område som ändringen gäller se-
nast sex månader efter det att ändringen trädde i kraft, förfaller koncessionen till den del
den har ändrats.

Koncessionsmyndigheten kan bevilja dispens från bestämmelserna i 1 mom., om det för
detta finns något särskilt vägande skäl som har samband med verksamhetsbetingelserna.
Koncessionshavaren ska ansöka om dispens hos koncessionsmyndigheten före utgången
av den tid som föreskrivits som förutsättning för att en koncession förfaller.
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33 §

Avstående från programkoncession

En koncessionshavare kan avstå från koncessionen helt eller delvis genom att meddela
Transport- och kommunikationsverket detta innan koncessionsperioden går ut.

34 §

Analog radioverksamhet som kräver programkoncession

För radioverksamhet i ett analogt markbundet masskommunikationsnät krävs program-
koncession. Programkoncessionen ska sökas hos Transport- och kommunikationsverket.

Analog radioverksamhet som pågår i högst tre månader får utövas utan programkonces-
sion. Dessutom får radioverksamhet som utövas i liten skala på ett begränsat område utö-
vas utan programkoncession.

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyttig analog radioverksamhet som avses i 7 § i
lagen om Rundradion Ab utan programkoncession.

35 §

Förfarandet vid ansökan om programkoncession för analog radioverksamhet

Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra att programkoncessioner för
analog radioverksamhet kan sökas, när det i de föreskrifter som Transport- och kommuni-
kationsverket meddelar med stöd av 96 § har anvisats lediga frekvenser för radioverksam-
het som kräver programkoncession. Transport- och kommunikationsverket ska samtidigt
meddela inom vilken tid den som ansöker om koncession ska lämna in sin ansökan till
Transport- och kommunikationsverket.

Ansökan ska innehålla
1) sökandens namn, kontaktinformation och hemort,
2) en redogörelse för den planerade verksamhetens varaktighet,
3) en redogörelse för sökandens solvens och förmåga att utöva regelbunden radioverk-

samhet,
4) uppgift om den frekvens eller frekvenshelhet som ansökan gäller, och
5) uppgift om det planerade hörbarhetsområdet.

36 §

Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja en sökande programkoncession en-
ligt 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,
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag

eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen
eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,

4) beviljandet av programkoncession inte förhindrar en effektiv användning av frek-
venserna.

Transport- och kommunikationsverket ska vid behov under beredningen av beslutet
höra kommunikationsministeriet och samarbeta med det.

Om alla sökande som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 mom. inte kan anvisas
tillräckligt många frekvenser, eller om beviljandet av en programkoncession kan få bety-
dande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska
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koncession beviljas av statsrådet. Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra
detta och samtidigt meddela de sökande att ärendet lämnas över till behörig myndighet.
En sökande kan inom två veckor från det att ärendet lämnades över lämna statsrådet en
ansökan som kompletterats med det planerade programinnehållet.

Statsrådet ska avgöra ärendet inom den tidsfrist som anges i 25 § 4 mom.
Statsrådet ska, med beaktande av radioverksamheten inom koncessionsområdet som en

helhet, sträva efter att främja yttrandefriheten, att säkerställa att programutbudet är mång-
sidigt och att tillgodose behoven hos särskilda grupper bland allmänheten, på ett sätt som
bäst främjar de syften som föreskrivs i 1 §.

39 §

Radiotillstånd

För innehav och användning av radiosändare krävs radiotillstånd som beviljas av Trans-
port- och kommunikationsverket, om inte något annat föreskrivs i denna paragraf.

Radiotillstånd för radiofrekvenser som har anvisats för att användas av elektroniska
kommunikationstjänster ska beviljas inom sex veckor från det att Transport- och kommu-
nikationsverket fått in alla dokument som behövs för att avgöra ärendet. När Transport-
och 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 an-
sökningsförfarandet är opartiskt, skäligt, klart och öppet för insyn, för komplettering av
ansökningarna eller av andra särskilda skäl. En förlängning av tidsfristen ska meddelas of-
fentligt.

Radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare behövs inte, om radio-
sändaren fungerar endast på en samfrekvens som Transport- och kommunikationsverket
har fastställt för den och om dess överensstämmelse har säkerställts på det sätt som före-
skrivs i denna lag. Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana föreskrifter
om begränsning av användningen av radiosändaren som behövs för att frekvenserna ska
användas effektivt och ändamålsenligt samt för att förebygga eller avhjälpa störningar.

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att det om innehavet och använd-
ningen av en radiosändare som avses i 3 mom., innan den tas i bruk, ska göras en skriftlig
registreringsanmälan som är i kraft högst fem år åt gången.

Radiotillstånd för innehav av en radiosändare behövs inte, om radiosändaren i tekniskt
hänseende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokom-
munikation eller om det i övrigt är klart att innehavet inte syftar till att utrustningen ska
användas för radiokommunikation.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hur ett tillstånd, annat
berättigande eller märke som anger rätt att använda radiosändare, vilka utfärdats av en be-
hörig myndighet i ett annat land, ska godkännas som ett tillstånd enligt 1 mom.

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet behöver inte radiotillstånd för innehav
och användning av radiosändare som är avsedda enbart för militärt försvar.

En polisman från en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och använd-
ning av radiosändare vid förföljande enligt artikel 41 eller övervakning över gränsen enligt
artikel 40 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan
regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om
gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (FördrS 23/2001).

En företrädare för en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och an-
vändning av en radiosändare vid stats- eller arbetsbesök, om Transport- och kommunika-
tionsverket informerats om innehavet och användningen av radiosändaren och om Trans-
port- och kommunikationsverket har fått de uppgifter som verket begärt om radiosända-
rens konstruktion.
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Sådan främmande stats personal som avses i Tammerforskonventionen om tillhanda-
hållande 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 Transport- och kommunikationsverket informerats om innehavet och
användningen av radiosändaren och om Transport- och kommunikationsverket har fått de
uppgifter som verket begärt om radiosändarens konstruktion och planerade användning.

40 §

Beviljande av radiotillstånd

Radiotillstånd beviljas av Transport- och kommunikationsverket. I ansökan ska de upp-
gifter lämnas som Transport- och kommunikationsverket begär och som behövs för hand-
läggningen av ansökan.

Om beviljandet av ett enskilt radiotillstånd kan påverka den allmänna utvecklingen av
kommunikationsmarknaden, ska Transport- och kommunikationsverket höra och samar-
beta med kommunikationsministeriet när det bereder tillståndsbeslutet. Om radiotillstån-
det kan få avsevärda följder för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden
ska radiotillståndet beviljas av statsrådet.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt gången. Radiotillstånd för radiosändare som
används för televerksamhet som kräver nätkoncession enligt 6 § eller för utövande av di-
gital televisions- och radioverksamhet enligt 22 § eller analog radioverksamhet enligt 34 §
beviljas dock för högst 20 år åt gången.

En aktör som fått koncession i ett auktionsförfarande enligt 11 § eller som fått en sådan
koncession genom överföring beviljar Transport- och kommunikationsverket på ansökan
radiotillstånd efter det att koncessionshavaren har betalat den första posten av den konces-
sionsavgift som avses i 287 §.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet som pågår i högst tre månader får
beviljas på nytt för samma eller delvis samma täckningsområde och till samma verksam-
hetsutövare eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma programutbud tidigast två
månader från det att det föregående radiotillståndet upphörde att gälla. Vad som föreskrivs
ovan gäller dock inte verksamhet som är tillfällig eller av annan orsak inte är fortlöpande
eller regelbunden.

För sådan i 34 § 2 mom. avsedd radioverksamhet i liten skala som utövas på ett begrän-
sat område beviljas radiotillstånd för högst ett år åt gången.

Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet ska beviljas om det inte finns up-
penbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att sökanden gör
sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folk-
grupp enligt 10 a § i det kapitlet.

41 §

Förutsättningar för beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering

Om inte något annat följer av 2–4 mom. i denna paragraf ska radiotillstånd eller frek-
vensreservering som uppfyller villkoren enligt 44 § beviljas, om

1) de söks för ett frekvensområde som i den statsrådsförordning som utfärdats med
stöd av 95 § 1 mom. eller i en föreskrift som Transport- och kommunikationsverket med-
delat med stöd av 96 § 1 mom. har anvisats för sådan användning som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser som kan
anvisas sökanden för användning eller reservering,

3) radiosändarens överensstämmelse med uppställda krav har säkerställts, och
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4) Transport- och kommunikationsverket inte har grundad anledning att misstänka att
sökanden bryter mot bestämmelser, föreskrifter eller med radiotillståndet förenade villkor
som gäller radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalat förfallna avgifter för tidigare radiotillstånd eller frekvens-
reserveringar som gäller samma apparatkategori som det nya tillståndet eller reservering-
en söks för, och avgifternas storlek inte är ringa, kan tillstånd eller reservering vägras.

Om sökanden har för avsikt att utöva televerksamhet som kräver nätkoncession enligt
6 § eller koncessionspliktig televisionsverksamhet enligt 22 § eller radioverksamhet en-
ligt 34 §, kan radiotillstånd eller frekvensreservering inte beviljas om sökanden inte har
behövlig nät- eller programkoncession.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreservering på grund av det knappa antalet radi-
ofrekvenser bara kan beviljas en del av sökandena, ska tillstånd eller reservering beviljas
sökande vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.

Sökande och innehavare av radiotillstånd eller vid behov även andra teleföretag är skyl-
diga att på Transport- och kommunikationsverkets begäran lämna verket de uppgifter som
behövs för att fatta tillståndsbeslut enligt 4 mom.

42 §

Tillståndsvillkor

Transport- och kommunikationsverket kan förena ett radiotillstånd med villkor som be-
hövs för en effektiv och ändamålsenlig användning av frekvenserna och för kommunika-
tionsmarknadens effektivitet samt för förebyggande och avhjälpande av störningar i radio-
kommunikationen. Dessutom kan Transport- och kommunikationsverket i tillståndsvill-
koren bestämma att radiotillståndet ska förvaras i radiosändarens omedelbara närhet.

I tillståndsvillkoren för radiosändare som medför stora risker för störningar kan det be-
stämmas att sändaren inte får tas i bruk förrän Transport- och kommunikationsverket uti-
från en granskning har godkänt ibruktagandet. Föreskrifter om vilka typer av radiosändare
som anses medföra stora risker för störningar samt närmare föreskrifter om gransknings-
förfarandet och om inställning av sändarna och andra liknande förutsättningar för godkän-
nande av ibruktagandet meddelas av Transport- och kommunikationsverket.

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 Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 39 § 3
mom., om statsrådsförordningar som utfärdas med stöd av 95 § 1 mom. och om föreskrif-
ter som Transport- och kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § 1 mom., innan
bestämmelserna utfärdas eller besluten eller föreskrifterna meddelas. Företrädare för tele-
företag och användare av kommunikationstjänster ska ges tillfälle att inom en månad
framföra sin uppfattning om ändring av bestämmelser, beslut eller föreskrifter. I exceptio-
nella situationer får avvikelse göras från tidsfristen på en månad. Om de föreslagna änd-
ringarna är obetydliga och de har överenskommits med innehavaren av radiotillståndet be-
höver företrädarna inte höras.
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45 §

Beviljande av frekvensreservering

Frekvensreservering beviljas av Transport- och kommunikationsverket. I ansökan ska
de uppgifter lämnas som Transport- och kommunikationsverket begär och som behövs för
handläggningen av ansökan.

Transport- och kommunikationsverket beviljar utan ansökan frekvensreservering till
innehavare av nätkoncession som avses i 6 § och till innehavare av programkoncession
som avses i 34 §, räknat från det att koncessionen träder i kraft.

Om giltighetstiden för ett radiotillstånd som avser verksamhet enligt en nätkoncession
som avses i 6 § eller enligt en programkoncession som avses i 34 § upphör medan konces-
sionen fortfarande är i kraft, träder frekvensreserveringen på nytt i kraft utan ansökan.

46 §

Förnyande av radiotillstånd utan ansökan

Transport- och kommunikationsverket kan utan ansökan av tillståndshavaren förnya ett
av verket beviljat radiotillstånd för högst tio år åt gången, om tillståndshavaren har gett sitt
skriftliga samtycke till förnyandet.

Transport- och kommunikationsverket kan låta bli att förnya ett radiotillstånd, om för-
utsättningarna enligt 41 § för beviljande av radiotillstånd inte är uppfyllda eller om förut-
sättningarna enligt 49 § för återkallande av radiotillstånd är uppfyllda.

47 §

Ändring av radiotillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan under ett radiotillstånds giltighetstid ändra
tillståndsvillkoren utan tillståndshavarens samtycke, om det är nödvändigt på grund av att
den användningsplan som fastställts för radiofrekvensen ändrats eller på grund av frek-
vensföreskrifter eller internationella avtalsförpliktelser eller om det är motiverat för att fö-
rebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen eller för användningen av ra-
diofrekvensområdet enligt dess primära användningsändamål.

När det är fråga om en koncessionshavare som har beviljats nätkoncession enligt 6 § 1
mom. kan villkoren för radiotillståndet ändras också om det är nödvändigt för att använd-
ningen av radiofrekvenserna behöver omorganiseras på grund av en förändring i de eko-
nomiska eller tekniska verksamhetsbetingelserna för ett teleföretag som är verksamt på
marknaden eller på grund av att ett nytt teleföretag kommer in på marknaden eller det sker
andra motsvarande förändringar i marknadsförhållandena.

Villkoren för ett radiotillstånd kan ändras på ansökan av tillståndshavaren. Om inneha-
varen av ett radiotillstånd för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster
ansöker om ändring av tillståndsvillkoren, ska Transport- och kommunikationsverket inn-
an det avgör ärendet underrätta tillståndshavaren om hur översynen kan inverka på till-
ståndet och samtidigt ge denne en rimlig tid för att återkalla ansökan.

Om det inte uttryckligen i koncessionen har fastställts vilken teknik som ska användas
vid tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, ska koncessionshavaren
innan verksamheten inleds informera Transport- och kommunikationsverket om vilken
teknik som används. En koncessionshavare som ändrar tekniken ska före ändringen infor-
mera Transport- och kommunikationsverket om saken.
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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 behörighetsbevis som avses i 265 § eller om över-
föring av radiotillståndet kan få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen
av kommunikationsmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om överföringen.
Transport- och kommunikationsverket kan inom en månad från att ha fått underrättelsen i
fråga avvisa överföringen av radiotillståndet, om det är uppenbart att de förutsättningar för
beviljande av radiotillstånd som avses i 40 § 5 mom. eller 41 § 1 mom. inte är uppfyllda
eller om ansökan om radiotillstånd avslås med stöd av 41 § 2 eller 3 mom.

Som överföring av ett radiotillstånd betraktas inte att det överlåts till en aktör till vilken
tillståndshavaren hyr ut eller annars ger sin radiosändare för temporär användning. Till-
ståndshavaren svarar också då för att radiosändaren används i enlighet med tillståndsvill-
koren.

Om tillståndshavaren på det sätt som avses i aktiebolagslagen (624/2006) fusioneras
med ett annat aktiebolag övergår radiotillståndet till det övertagande bolaget. Om till-
ståndshavarens hela affärsverksamhet som radiotillståndet hänför sig till överlåts, övergår
radiotillståndet till mottagaren av överlåtelsen. Om tillståndshavaren försätts i konkurs
och konkursboets förvaltning utan dröjsmål meddelar Transport- och kommunikations-
verket att konkursboet fortsätter med tillståndshavarens näringsverksamhet, övergår radi-
otillståndet till konkursboet.

49 §

Återkallande av radiotillstånd och frekvensreservering

Transport- och kommunikationsverket kan helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller
radiofrekvensreserveringar, om

1) tillståndshavaren trots åtgärder enligt 330–332 § på ett för störningsfri radiokommu-
nikation väsentligt sätt gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av den-
na lag eller av bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter eller tillståndsvillkor som
meddelats med stöd av den, eller gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot den betalnings-
skyldighet 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 eller på något annat sätt stör eller
försvårar radiokommunikation i säkerhetssyfte,

3) tillståndshavaren inte använder de radiofrekvenser som anvisats i tillståndet eller
inte börjar använda dem inom den rimliga tidsfrist som Transport- och kommunikations-
verket uppställt,

4) en radiosändare på grund av sina tekniska 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.
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50 §

Beslut om störningsskydd

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan av den som använder radiofrek-
venser besluta om åtgärder för att skydda en fast radiomottagningsstation mot störningar,
om beslutet kan fattas utan att andra som använder radiofrekvenserna orsakas oskälig eko-
nomisk 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.

51 §

Marknadsdefinition

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet definiera de relevanta kommu-
nikationsmarknader som ska omfattas av marknadsanalyserna enligt 52 §.

52 §

Marknadsanalys och beslut om betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket ska i syfte att klarlägga konkurrensläget regel-
bundet göra en marknadsanalys av grossist- och detaljistmarknader som definierats som
relevanta. Marknadsanalysen ska göras senast inom två år efter det att kommissionen ut-
färdat en marknadsrekommendation, om det är fråga om marknader som inte definierats
tidigare, och med högst tre års mellanrum när det är fråga om marknader som definierats
tidigare. Tidsfristen på tre år kan förlängas med högst tre år, om Transport- och kommu-
nikationsverket 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 Transport- och kommunika-
tionsverket utarbeta marknadsanalysen i samarbete med regleringsmyndigheten i den be-
rörda medlemsstaten i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan EES-stat.

Transport- och kommunikationsverket ska genom sitt beslut bestämma att ett företag är
ett företag med betydande marknadsinflytande, om företaget 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, kon-
sumenter eller andra användare. Ett företag som har betydande inflytande på en viss mark-
nad kan anses ha samma ställning även på en närliggande marknad, om företaget kan ut-
vidga sitt marknadsinflytande från den först nämnda marknaden till den närliggande
marknaden och på så sätt stärka sitt inflytande även på denna marknad.

Transport- och kommunikationsverket ska ändra ett beslut om betydande marknadsin-
flytande, om det utifrån en marknadsanalys konstateras ha skett betydande förändringar i
konkurrensläget på marknaden. Transport- och kommunikationsverket ska besluta att
upphäva ett företags ställning som ett företag med betydande inflytande på en viss mark-
nad, om det utifrån en marknadsanalys konstateras att företaget inte längre har ett sådant
betydande marknadsinflytande som avses i 3 mom.

53 §

Skyldigheter för företag med betydande inflytande på grossistmarknaden

Transport- och kommunikationsverket ska genom sitt beslut ålägga företag med bety-
dande marknadsinflytande de skyldigheter som avses i 56, 61 och 65 § samt i 10 kap., om
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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 ekonomiska 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 marknads-

inflytande,
5) behovet att trygga konkurrensen på sikt,
6) relevanta immateriella rättigheter,
7) tillhandahållande av europeiska tjänster.
I sitt beslut om betydande marknadsinflytande ska Transport- och kommunikationsver-

ket bedöma vilken inverkan de skyldigheter som åläggs företag har på marknaden.
Transport- och kommunikationsverket ska 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.

54 §

Skyldigheter för företag med betydande inflytande på detaljistmarknaden

Transport- och kommunikationsverket ska enligt behov ålägga företag med betydande
inflytande på detaljistmarknaden sådana tilläggsskyldigheter som avses i 2 mom. och är
nödvändiga för att trygga en effektiv konkurrens, om Transport- och kommunikationsver-
ket utifrån en marknadsanalys av detaljistmarknaden konstaterar att det inte förekommer
någon konkurrens på den definierade detaljistmarknaden och att de skyldigheter som
ålagts ett företag med betydande marknadsinflytande som är verksamt på grossistmarkna-
den inte tillräckligt främjar konkurrensen på detaljistmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket kan i det syfte som avses i 1 mom. bestämma att
ett företag med betydande marknadsinflytande som är verksamt på detaljistmarknaden
inte får

1) ta ut oskäliga priser,
2) hindra tillträde till marknaden eller begränsa 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 proportion till det mål som eftersträvas genom den.
Transport- och kommunikationsverket ska ändra beslut som avses i 1 mom., om det

sker betydande förändringar i konkurrensläget på marknaden.

55 §

Skyldigheter som åläggs på andra grunder än på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom sitt beslut, under de förutsättningar
som föreskrivs nedan i denna lag, också på någon annan grund än betydande marknadsin-
flytande ålägga teleföretag och företag som avses i 57 § 2 mom. skyldigheter som gäller
överlåtelse av nyttjanderätt enligt 57 § eller sammankoppling enligt 62 § samt därtill för-
enade skyldigheter enligt  67–69, 72 och 74 §.

Skyldigheterna ska vara opartiska, öppna för insyn, proportionella och icke-diskrimine-
rande.
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Transport- och kommunikationsverket ska ändra beslut som avses i 1 mom. om det sker
betydande förändringar i de omständigheter som utgör förutsättningar för skyldigheten i
fråga.

56 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga företag
med betydande marknadsinflytande skyldighet att överlåta rimlig nyttjanderätt till kom-
munikationsnät, eller till tillhörande tjänster eller tillhörande faciliteter som har samband
med kommunikationsnät eller kommunikationstjänster. Sådan nyttjanderätt kan innebära
skyldighet att

1) överlåta nyttjanderätt till ett kommunikationsnät eller till delar av nätet,
2) överlåta nyttjanderätt till ett kommunikationsnäts kapacitet,
3) tillhandahålla samlokalisering och andra sätt att gemensamt utnyttja tillhörande fa-

ciliteter, inklusive överlåtelse av nyttjanderätt till kabelkanaler, utrustningsutrymmen och
radiomaster,

4) överlåta nyttjanderätt till sådana tillhörande tjänster som gör det möjligt att tillhan-
dahålla kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller som stöder tjänster via nä-
tet eller tjänsten i fråga,

5) erbjuda faciliteter för roaming på mobilnät och andra tjänster som krävs för att sä-
kerställa samverkan mellan tjänster ända fram till slutanvändarna,

6) möjliggöra utnyttjande av telefonitjänster som tillhandahålls av ett annat teleföretag,
både med en kod för val av leverantör av telefonitjänster för enstaka samtal och med ut-
nyttjande av sådant förval som vid behov kan förbigås genom att slå en kod för val av le-
verantör av telefonitjänster,

7) överlåta annan sådan nyttjanderätt som avses i 1 mom. och kan jämställas med ovan-
nämnda nyttjanderätter samt kan anses vara rimlig.

Transport- och kommunikationsverket får förena de skyldigheter att överlåta nyttjande-
rätt som avses i 1 mom. med villkor som gäller tidsfrister.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. föreligger dock inte, om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att dataskyddet eller den nationella säkerheten äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt för företaget.

57 §

Skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt på grund av annat än betydande 
marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 55 § på basis av nå-
gon annan omständighet än betydande marknadsinflytande ålägga ett teleföretag skyldig-
het att överlåta en nyttjanderätt

1) som avser ett accessnät eller ett delaccessnät, förmedlingskapacitet eller överföring-
skapacitet i ett accessnät för delat tillträde samt ett mindre utrustningsutrymme till ett an-
nat teleföretag, om teleföretaget administrerar användarnas förbindelser till kommunika-
tionsnätet och det är nödvändigt att införa skyldigheten för att användarnas intressen ska
kunna säkerställas,

2) till en elektronisk programguide för digital television eller radio, om det är nödvän-
digt för att säkerställa att uppgifter om digitala televisions- och radiosändningar som om-
fattas av distributionsskyldighet enligt 227 § görs tillgängliga för allmänheten i en elek-
tronisk programguide,

3) till programmeringsgränssnittet i ett televisions- eller radiosystem, om det är nöd-
vändigt för att säkerställa att digitala televisions- och radiosändningar som omfattas av
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distributionsskyldighet enligt 227 § kan fogas till det programmeringsgränssnitt som an-
vänds,

4) till kabelkanaler och antennplatser för radiomaster samt till utrustningsutrymmen i
samband med det, om det av orsaker som hör samman med miljöskydd, naturvård eller
markanvändningsplanering eller av någon annan jämförbar orsak inte är ändamålsenligt
att bygga en parallell kabelkanal eller radiomast.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga även andra företag än ett teleföretag
skyldighet att hyra ut antennplatser och utrustningsutrymmen som avses i 1 mom. 4 punk-
ten på de grunder som avses i den nämnda punkten, om företaget hyr ut antennplatserna
och utrustningsutrymmena till något teleföretag.

Sådan skyldighet som avses i 1 mom. föreligger dock inte om överlåtelse av nyttjande-
rätt leder till att den nationella säkerheten eller dataskyddet äventyras eller om det är tek-
niskt oändamålsenligt eller annars oskäligt för företaget.

58 §

Samlokalisering och gemensamt utnyttjande

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga ett nätföretag att tillåta andra telefö-
retag att gemensamt 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
ansluten 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.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga en skyldighet enligt 1 mom. om byg-
gandet eller placeringen inte annars kan ordnas på ett tillfredsställande sätt och till rimlig
kostnad. En förutsättning är dessutom att skyldigheten inte oskäligt hindrar eller begränsar
nätföretagets egen användning.

Om parterna inte kommer överens om kostnaderna för det gemensamma utnyttjandet
eller samlokaliseringen kan Transport- och kommunikationsverket bestämma hur kostna-
derna ska fördelas.

61 §

Samtrafikskyldighet på grund av betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande att sammankoppla ett kommunikationsnät med ett
annat teleföretags kommunikationsnät (samtrafikskyldighet). Företaget ska då förhandla
om samtrafiken med det andra nätföretaget på villkor som inte står i strid med de skyldig-
heter som ålagts företaget genom beslutet i fråga.

Utöver den samtrafikskyldighet som avses i 1 mom. kan Transport- och kommunika-
tionsverket ålägga teleföretag skyldighet att i nödvändig omfattning göra tjänster intero-
perabla med andra teleföretags tjänster.

Teleföretag som Transport- och kommunikationsverket har ålagt att bedriva samtrafik
ska iaktta 63 och 64 §, om en överenskommelse om samtrafikskyldighetens innehåll inte
annars kan nås.
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62 §

Samtrafikskyldighet på andra grunder

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 55 §
1) ålägga teleföretag samtrafikskyldighet enligt 61 § om teleföretaget administrerar

användarnas förbindelser till ett kommunikationsnät och det är nödvändigt att införa
skyldigheten för att det ska kunna säkerställas 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 tjänster som är interoperabla med andra teleföretags
tjänster.

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 användning
av nätet till att upprätta en talförbindelse, när förbindelsen upprättas från teleföretagets nät
till det andra teleföretagets nät (samtalsoriginering) och förbindelsen upprättas

1) till ett avgiftsfritt nummer, eller
2) till ett servicenummer eller till ett riksomfattande abonnentnummer.
Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-

tag med betydande marknadsinflytande skyldighet att separat prissätta också annan sam-
talsoriginering än sådan som avses i 1 mom.

Ett teleföretag som är skyldigt att bedriva samtrafik ska separat prissätta ersättning som
tas ut hos ett annat teleföretag för användning av nätet till att upprätta en talförbindelse,
när förbindelsen upprättas från det andra teleföretagets nät till teleföretagets nät
(samtalsterminering).

67 §

Tekniska skyldigheter vid överlåtelse av nyttjanderätt

Transport- och 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 överlåtelseskyldig-
heten som är nödvändiga för det tekniska fullgörandet av skyldigheten att överlåta nytt-
janderätten.

68 §

Skyldigheter i fråga om icke-diskriminering

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga
teleföretag samt företag som avses i 57 § 2 mom. icke-diskrimineringsskyldighet när det
gäller överlåtelse av nyttjanderätt eller för samtrafik.

Med icke-diskrimineringsskyldighet avses skyldighet att iaktta prissättning (icke-dis-
kriminerande prissättning) eller villkor (icke-diskriminerande villkor) som på ett jämbör-
digt 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 aktör, ska det till konkurrerande teleföretag tillhandahålla
motsvarande tjänst på motsvarande villkor och av motsvarande beskaffenhet.
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69 §

Skyldighet att lämna insyn

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga
teleföretag samt företag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att lämna insyn, vilket innebär
att teleföretaget ska offentliggöra information som är relevant för överlåtelse av nyttjan-
derätt eller för samtrafik, såsom leveransvillkor, tekniska specifikationer, prislistor samt
ingångna avtal, till den del som de inte innehåller affärshemligheter eller konfidentiell in-
formation.

Om ett teleföretag eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. i enlighet med 68 § har
ålagts icke-diskrimineringsskyldighet kan företaget 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 Transport- och kommunikations-
verket ålägga ett teleföretag att offentliggöra ett referenserbjudande, om företaget har
ålagts skyldighet att överlåta nyttjanderätt som avser ett kommunikationsnät eller en del
av det. Ett sådant referenserbjudande ska innehålla åtminstone uppgifter som är relevanta
för överlåtelse av nyttjanderätten.

70 §

Skyldighet att särredovisa i bokföringen

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande att i bokföringen särredovisa den reglerade verk-
samheten från teleföretagets övriga utbud av tjänster, om detta behövs för tillsynen av att
icke-diskrimineringsskyldigheten fullgörs.

Transport- och kommunikationsverket ska i sitt beslut specificera de produkter och
tjänster som ska särredovisas, de uppgifter som ska utredas genom särredovisningen samt
huvuddragen i särredovisningen.

Särredovisningskalkylerna ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket.

71 §

Skyldigheter vid prissättning av nyttjanderätt och samtrafik

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande skyldigheter i samband med prissättning av nytt-
janderätt 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 användarna av kommunikationstjänster.

Den skyldighet som avses i 1 mom. kan gälla prissättning av en reglerad produkt eller
tjänst och fastställande av priset. Transport- och kommunikationsverket kan ålägga ett fö-
retag med betydande marknadsinflytande skyldighet att vid överlåtelse av nyttjanderätt el-
ler vid samtrafik  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 produktion av en reglerad produkt eller tjänst. När den
kostnadsorienterade prissättningen bestäms kan hänsyn tas till den prisnivå som råder på
motsvarande konkurrensutsatta marknader.
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När Transport- och kommunikationsverket ålägger skyldighet enligt 2 mom. 1 punkten
att tillämpa kostnadsorienterad prissättning kan det ålägga ett företag med betydande
marknadsinflytande att vid prissättningen av en reglerad produkt eller tjänst också tilläm-
pa det maximipris som Transport- och kommunikationsverket på förhand har fastställt.
Maximipriset kan fastställas om en prissättning som strider mot prissättningsskyldigheten
skulle medföra allvarlig skada på marknaden och om den i 2 mom. 1 punkten avsedda
skyldigheten inte kan anses vara tillräcklig för att undanröja konkurrenshinder 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 effektivitet och en hållbar konkurrens,
2) skapa nytta för dem som använder kommunikationstjänster,
3) vara rimliga i förhållande till de eftersträvade målen,
4) sporra företaget till framtida investeringar, och
5) tillåta en rimlig avkastning på det kapital som bundits i den reglerade verksamheten.

72 §

Prissättningsskyldighet som inte är baserad på betydande marknadsinflytande

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 55 § ålägga telefö-
retag samt företag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att vid överlåtelse av nyttjanderätt
eller vid samtrafik 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 avses i 57 § 2 mom. eller 196 § enligt denna lag
eller Transport- och kommunikationsverkets beslut har ålagts skyldighet att tillämpa kost-
nadsorienterad eller icke-diskriminerande prissättning, är företaget när Transport- och
kommunikationsverket behandlar prissättningsärendet skyldigt att visa att det pris som fö-
retaget tar ut för en produkt eller tjänst är kostnadsorienterat eller icke-diskriminerande.

Transport- och kommunikationsverket gör inte en retroaktiv bedömning av prissätt-
ningens överensstämmelse med bestämmelserna.

När Transport- och kommunikationsverket bedömer om prissättningsskyldigheten iakt-
tagits är det inte bundet till de principer som företaget följt vid kostnadsberäkningen.

När Transport- och kommunikationsverket bedömer om prissättningsskyldigheten iakt-
tagits kan det i enskilda fall besluta om maximibeloppet av den ersättning som tas ut.

74 §

Kostnadsberäkningssystem

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 eller 55 § ålägga
ett teleföretag eller ett företag som avses i 57 § 2 mom. skyldighet att använda ett kost-
nadsberäkningssystem, om det behövs för övervakning av den prissättningsskyldighet
som ålagts företaget.

Företaget får självt välja vilket kostnadsberäkningssystem det använder. Företaget ska
för Transport- och kommunikationsverket göra upp en beskrivning av kostnadsberäk-
ningssystemet, varav framgår åtminstone kostnadernas huvudtitlar och de regler enligt vil-
ka kostnaderna fördelas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgif-
ter som ska samlas in med hjälp av kostnadsberäkningssystemet och om beskrivningen av
kostnadsberäkningssystemet. Föreskrifterna kan gälla
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1) uppgifter som är nödvändiga för att visa sambandet mellan kostnadsberäkningssys-
temet och prissättningen,

2) innehållet i och utformningen av beskrivningen av kostnadsberäkningssystemet,
3) hur beskrivningen av kostnadsberäkningssystemet ska lämnas till Transport- och

kommunikationsverket.

75 §

Tillsyn över kostnadsberäkningssystemet

Företaget ska välja en sådan revisor som avses i revisionslagen (1141/2015) för gransk-
ning av företagets kostnadsberäkningssystem i samband med revisionen av företaget. Re-
visorn ska upprätta en berättelse över granskningen. Företaget ska lämna berättelsen till
Transport- och kommunikationsverket före utgången av augusti månad efter det att före-
tagets räkenskapsperiod har gått ut.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter och vilket material som ska ingå i granskningsberättelsen. Föreskrifterna kan gälla

1) allmänna uppgifter om det företag som granskas och om granskningssättet,
2) det material som omfattas av granskningsskyldigheten,
3) kriterier som visar om företagets verksamhet svarar mot de skyldigheter som det

ålagts,
4) det material som ska bifogas granskningsberättelsen.
Transport- och kommunikationsverket ska årligen offentliggöra en berättelse om hur

kostnadsberäkningssystemen tillämpas hos företagen.

76 §

Funktionell separation

Transport- och kommunikationsverket kan genom ett beslut enligt 53 § ålägga ett före-
tag med betydande marknadsinflytande skyldighet att separera en funktionell helhet från
teleföretagets övriga affärsverksamhet, om det har observerats 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 villkor.

Innan Transport- och kommunikationsverket ålägger ett företag skyldighet till funktio-
nell separation ska verket lämna kommissionen ett motiverat beslutsförslag som ska inne-
hålla åtminstone

1) bevis på betydande och bestående störningar 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 konkur-

rensläget 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 teleföretaget.
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77 §

Skyldighet att anmäla ägarbyte

Ett företag med betydande marknadsinflytande ska i förväg och utan dröjsmål till
Transport- och 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 juri-
disk person under ett annat ägarskap.

Efter att ha tagit emot anmälan ska Transport- och kommunikationsverket göra en ny
marknadsanalys enligt 52 § av den relevanta marknaden för kommunikationsnätet, om
överlåtelsen har betydande inverkan på marknaden.

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 kostnader, prisskillnad samt annan direkt ekono-
misk skada som orsakats av teleföretagets i 1 mom. avsedda verksamhet.

Skadeståndet kan jämkas, om fullt skadeståndsansvar bedöms som oskäligt tungt med
tanke på förseelsens art, skadans omfattning, parternas situation och andra omständighet-
er.

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 Transport- och kommunikationsverket.

82 §

Yttrande om marknadsdefinitioner, marknadsanalyser och betydande marknadsinflytande

Om åtgärden eller beslutet i fråga påverkar handeln mellan EES-staterna, ska Trans-
port- och kommunikationsverket ge kommissionen och Organet för europeiska reglerings-
myndigheter 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 marknadsinflytande,
4) beslut enligt 76 §.
Transport- och kommunikationsverket ska skjuta upp ett beslut som avses i 1 mom.

med två månader, om kommissionen meddelat att den anser att det föreslagna beslutet stri-
der mot EU-rätten. Verket ska inom sex månader från meddelandet återta beslutet enligt
1 mom. eller ändra beslutet, om kommissionen kräver det.

Om Transport- och kommunikationsverket på yrkande av kommissionen ändrar sitt be-
slutsförslag enligt 1 mom. ska verket ge de parter vars rättigheter eller intressen beslutet
gäller möjlighet att yttra sig om det ändrade beslutsförslaget. När Transport- och kommu-
nikationsverket 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

Transport- och kommunikationsverket ska ge kommissionen och Organet för europeis-
ka regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation tillfälle att yttra sig inom en må-
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nad innan verket fattar ett beslut som påverkar handeln mellan EES-staterna och genom
vilket verket på basis av betydande marknadsinflytande eller på någon annan grund åläg-
ger 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 Transport- och kommunikationsverkets
beslutsförslag enligt 1 mom. skulle utgöra ett hinder för den inre marknaden eller om kom-
missionen allvarligt betvivlar att verkets beslutsförslag är förenligt med EU-rätten ska
Transport- och kommunikationsverket senarelägga sitt beslut med tre månader från kom-
missionens meddelande. Verket ska då fortsätta beredningen av beslutet i samråd med
kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommu-
nikation.

Transport- och kommunikationsverket kan ändra eller dra tillbaka beslutsförslaget
inom den tidsfrist som avses i 2 mom. Om Transport- och kommunikationsverket ändrar
sitt beslutsförslag eller håller det i kraft som sådant kan kommissionen ytterligare rekom-
mendera en lösning i fråga om Transport- och kommunikationsverkets beslutsförslag eller
återkalla det meddelande som avses i 2 mom. Transport- och kommunikationsverket ska
inom en månad från det att rekommendationen gavs underrätta kommissionen och Orga-
net för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om sitt slutliga
beslut. Tidsfristen kan emellertid förlängas, om det behövs för att parterna ska kunna hö-
ras.

Om Transport- och kommunikationsverket trots kommissionens rekommendation be-
slutar att inte ändra eller dra tillbaka beslutet ska verket motivera sitt beslut.

84 §

Förfarandet i brådskande fall

Marknadsdefinitioner och marknadsanalyser kan utföras och Transport- och kommuni-
kationsverkets beslut om betydande marknadsinflytande och om skyldigheter som ska
åläggas teleföretag kan fattas utan att kommissionen och Organet för europeiska regle-
ringsmyndigheter för elektronisk kommunikation hörs, om åtgärden är

1) brådskande,
2) nödvändig för att säkerställa konkurrensen och skydda konsumenternas intressen,
3) tillfällig, och
4) i rätt proportion till det eftersträvade målet.
Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål informera kommissionen och

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om åtgär-
der som avses i 1 mom.

85 §

Utseende av leverantörer av samhällsomfattande 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 nummertjänst och telefonkatalogstjänster.

Transport- och kommunikationsverket ska fatta beslut om att utse ett eller flera telefö-
retag eller företag som levererar kontaktinformationstjänster till leverantörer av sam-
hällsomfattande tjänster, om det är nödvändigt för att säkerställa att samhällsomfattande
tjänster tillhandahålls inom ett visst geografiskt område. Urvalsförfarandet ska vara effek-
tivt, opartiskt, öppet och icke-diskriminerande. Till leverantörer av samhällsomfattande
tjänster ska utses företag som har de bästa förutsättningarna för att tillhandahålla sam-
hällsomfattande tjänster.
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Transport- och kommunikationsverket ska ändra sitt beslut som avses i 2 mom. om det
sker betydande förändringar i de omständigheter som ligger till grund för beslutet.

86 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för allmänna telefonitjänster

Teleföretag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett
till leverantörer av samhällsomfattande tjänster som avser allmänna telefonitjänster är
skyldiga att oberoende av geografiskt läge och till ett från en genomsnittsanvändares syn-
punkt rimligt pris tillhandahålla abonnemang som ansluts till ett allmänt kommunikations-
nät på den plats där användaren eller abonnenten permanent bor eller är belägen. Telefö-
retaget ska tillhandahålla abonnemanget inom skälig tid från beställningen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla, även personer med funktionsnedsättning, kan
använda nödtjänster, ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt använda andra sed-
vanliga telefonitjänster.

Närmare bestämmelser om de särskilda behoven när det gäller personer med funktions-
nedsättning utfärdas genom förordning av statsrådet. Innan förordningen utfärdas ska
Transport- och kommunikationsverket vid behov utarbeta en rapport om saken.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anslut-
ningar tekniskt ska genomföras eller vilka tekniska egenskaper de ska ha för att även per-
soner med funktionsnedsättning ska kunna använda abonnemangen.

87 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för internetaccesstjänster

Teleföretag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett
till leverantörer av samhällsomfattande tjänster som avser internetaccesstjänster är skyldi-
ga att oberoende 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 tillhandahålla abonnemanget inom skälig tid från beställningen.

Abonnemanget ska vara sådant att alla användare och abonnenter kan få en ändamål-
senlig internetförbindelse, med beaktande av den överföringshastighet som de flesta an-
vändare och abonnenter har samt den tekniska genomförbarheten och kostnaderna.

Bestämmelser om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse utfärdas
genom förordning av kommunikationsministeriet. Innan förordningen utfärdas ska Trans-
port- och kommunikationsverket vid behov utarbeta en rapport om marknaden för dataö-
verföringstjänster, vilken överföringshastighet som de flesta användare och abonnenter
har och den tekniska utvecklingsnivån samt göra en bedömning av bestämmelsernas eko-
nomiska konsekvenser för teleföretagen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anslut-
ningar tekniskt ska genomföras och vilka tekniska egenskaper de ska ha.

89 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser 
kontaktinformationstjänster

Ett företag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett till
leverantör av samhällsomfattande tjänster som avser nummertjänster eller telefonkata-
logstjänster är skyldigt att ge användarna och abonnenterna tillgång till allmänna och täck-
ande nummertjänster eller telefonkatalogstjänster till ett från en genomsnittsanvändares
synpunkt rimligt pris.
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Telefonkatalogstjänster kan tillhandahållas i tryckt eller elektronisk form och uppgif-
terna ska uppdateras minst en gång om året.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åt-
gärder som krävs för att fullgöra den skyldighet som nämns i 1 mom.

90 §

Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som avser nättjänster

Ett nätföretag som Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 85 § har utsett
till leverantör av samhällsomfattande tjänster är skyldigt att till ett kostnadsorienterat pris
erbjuda ett tjänsteföretag som utsetts till leverantör av samhällsomfattande tjänster de nät-
tjänster som behövs för anslutning till ett kommunikationsnät.

92 §

Övervakning av priserna på samhällsomfattande tjänster

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka prissättningen av samhällsomfat-
tande tjänster och jämföra den med kommunikationstjänsternas allmänna prisnivå samt
bedöma prissättningen av de samhällsomfattande tjänsterna i förhållande till den allmänna
konsumentprisnivån och befolkningens allmänna inkomstnivå.

93 §

Nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster

Med nettokostnader för samhällsomfattande tjänster avses de kostnader för tjänstepro-
duktionen som leverantören av samhällsomfattande tjänster inte kan täcka med intäkterna
från dessa tjänster.

Om det är uppenbart att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster är en oskälig
ekonomisk belastning för en leverantör av samhällsomfattande tjänster, ska Transport-
och kommunikationsverket på leverantörens begäran beräkna nettokostnaderna för de
samhällsomfattande tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket är vid beräkning av nettokostnaderna inte bun-
det av de uppgifter som leverantören av samhällsomfattande tjänster har lämnat eller de
principer som leverantören har iakttagit vid kostnadsberäkningen.

94 §

Ersättning för leverantörens kostnader för samhällsomfattande tjänster

En leverantör av samhällsomfattande tjänster ska på ansökan få ersättning av statens
medel för den andel av nettokostnaderna för samhällsomfattande tjänster som anses utgöra
en oskälig ekonomisk belastning för företaget i fråga med hänsyn till

1) företagets storlek,
2) företagsverksamhetens art,
3) omsättningen av företagets televerksamhet, nummertjänst eller telefonkatalogs-

tjänst, och
4) andra omständigheter som kan jämställas med de som nämns i 1–3 punkten.
Kommunikationsministeriet fattar utifrån en nettokostnadskalkyl som görs av Trans-

port- och kommunikationsverket beslut om ersättning för de kostnader som avses i 1 mom.
Ersättning betalas retroaktivt för högst ett år från det att ansökan gjordes.
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96 §

Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter om frekvensanvändningen

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om användningen av radi-
ofrekvenser för olika ändamål, med beaktande av internationella bestämmelser och re-
kommendationer om användning av radiofrekvenser samt den statsrådsförordning som ut-
färdats med stöd av 95 § 1 mom. Föreskrifterna ska ange frekvensområdenas användn-
ingsändamål och de viktigaste radioegenskaper som en radioutrustning som använder ett
visst frekvensområde ska uppfylla.

Transport- och kommunikationsverket ska se över de föreskrifter som meddelats med
stöd av 1 mom., om det för sådan koncessionspliktig verksamhet som avses i 95 § 3 mom.
kan anvisas fler frekvenser eller om ett teleföretag eller någon annan representant för an-
vändargrupper inom frekvensområdena framställer en motiverad begäran om översyn.

När Transport- och kommunikationsverket bestämmer om användningen av radiofrek-
venser som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster ska
det iaktta teknik- och tjänsteneutralitet.

I de föreskrifter som avses i 1 mom. får avvikelse göras från nät- och kommunikations-
tjänsternas

1) teknikneutralitet,
a) för att undvika skadliga störningar,
b) för att skydda folkhälsan mot elektromagnetiska fält,
c) för att säkerställa tjänsternas tekniska kvalitet, gemensamt utnyttjande av radiofrek-

venser eller mål av allmänt intresse, samt
2) tjänsteneutralitet,
a) för att garantera säkerhet för människors liv,
b) för att främja social, regional eller geografisk sammanhållning,
c) för att undvika ineffektivt utnyttjande av frekvenser, och
d) för att främja kulturell och språklig mångfald samt mediemångfald.
Transport- och kommunikationsverket ska vid beredningen av de föreskrifter som med-

delas med stöd av 1 mom. samarbeta med kommunikationsministeriet. Om de föreskrifter
som gäller användningen av ett visst frekvensområde kan få betydande konsekvenser för
den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden, ska frekvensplanen för frek-
vensområdet i fråga fastställas i en statsrådsförordning som utfärdas med stöd av 95 §
1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan i syfte att främja gemensamt utnyttjande av
radiofrekvenser eller av någon annan grundad anledning, för ett sådant frekvensområde
som avses i en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. eller för ett så-
dant frekvensområde som avses i föreskrifter som meddelats med stöd av 1 mom. i denna
paragraf, tillåta också annan radiokommunikation än sådan som det är avsett för, om den-
na radiokommunikation inte begränsar frekvensområdets användning för dess primära än-
damål och inte leder till störningar i den primära radiokommunikationen.

97 §

Särskilda bestämmelser om frekvensförvaltning

Denna lag ska tillämpas på radioutrustning på finländska fartyg, luftfartyg och föremål
som sänts ut i rymden, också när de är utanför finskt territorium.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de radiofrekvenser på
vilka sådan elutrustning, som inte utgör radioutrustning och som används för vetenskap-
ligt, industriellt, medicinskt eller annat motsvarande ändamål och är avsedd att generera
radiovågor, får användas samt villkoren för användningen av utrustningen.
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Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om amatörradiostationers
konstruktion och användning samt föreskrifter som annars ska iakttas inom amatörradio-
kommunikation och som gäller sändareffekter, oönskade emissioner, riktande av sänd-
ningar och enkelriktade sändningar.

Ett radiotillstånd som beviljas i enlighet med 40 § och en frekvensreservering enligt
44 §, ett behörighetsbevis enligt 265 §, ett kompetensbevis enligt 266 § och ett beslut om
identifieringssignaler för radiostationer som fattats med stöd av 304 § 1 mom. 5 punkten
kan undertecknas maskinellt.

98 §

Teleområden

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om indelningen av Fin-
land i teleområden.

Indelningen i teleområden ska vara ändamålsenlig. När teleområden bildas ska hänsyn
i synnerhet tas till mängden telekommunikation inom ett visst område, hur den är inriktad,
kommunikationsnätens tekniska konstruktion samt en så effektiv nummeranvändning
som möjligt.

99 §

Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter 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.
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om numrering.

Genom Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter anges hurdana nummer och
prefix som får användas i televerksamheten och för vilket ändamål de ska användas. I fö-
reskrifterna får det dessutom bestämmas om det geografiska användningsområdet för
nummer och prefix.

I fråga om domännamn på internet gäller särskilda bestämmelser.

100 §

Numreringsbeslut

Transport- och kommunikationsverket beslutar om vilka nummer och prefix som till-
delas teleföretag och andra.

Nummer och prefix ska tilldelas så att teleföretag och andra behandlas rättvist med hän-
syn till omfattningen och arten av deras verksamhet.

Transport- och kommunikationsverket ska fatta beslut om tilldelning av nummer eller
prefix (numreringsbeslut) inom tre veckor från det att verket 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 ändamål-
senlig med hänsyn till den tjänst som tillhandahålls. Transport- och kommunikationsver-
ket 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 tryg-
ga en klar och effektiv numrering samt användarnas intressen.
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101 §

Återkallande av nyttjanderätten till nummer och prefix

Transport- och kommunikationsverket kan fatta beslut om återkallelse av nyttjanderät-
ten till ett nummer eller prefix, om

1) innehavaren av nyttjanderätten till numret 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 numreringsbeslutet

eller om användningen av numret eller prefixet har upphört och innehavaren av nyttjande-
rätten 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 an-
nat synnerligen vägande skäl som har samband med en klar och effektiv numrering eller
användarnas intressen, och innehavaren av nyttjanderätten till numret eller prefixet har
getts möjlighet att inom en månad föra fram sin uppfattning om saken. Något yttrande be-
höver inte inhämtas, om ett företag med nyttjanderätt har upphört med verksamheten eller
innehavaren av nyttjanderätten av någon annan 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 tidsbegränsat avtal om kommunikationstjänster som
är kopplat till ett telefonnummer befriar inte teleföretaget från skyldigheten att överlämna
telefonnummer. I ett fast telefonnät gäller skyldigheten att överlämna telefonnumret en-
dast 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. Transport- och kommunikationsverket kan i en-
skilda fall besluta om engångsersättningens maximibelopp.

Teleföretag har inte i 1 mom. avsedd skyldighet att överlämna telefonnummer mellan
fasta telefonnät och mobilnät.

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att det
finns tillgång till en allmän, täckande och avgiftsfri informationstjänst som gäller flyttade
telefonnummer.

103 §

Tekniska föreskrifter om nummerportabilitet

Transport- och kommunikationsverket får meddela tekniska föreskrifter om nummer-
portabilitet.

Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter kan gälla
1) telefonnummer som av tekniska skäl är befriade från nummerportabilitet,
2) det tekniska genomförandet av nummerportabilitet,
3) dirigering av samtal till nummer som överlämnats,
4) informationstjänst som gäller överlämnade telefonnummer,
5) andra tekniska förutsättningar för nummerportabilitet som är jämförbara med dem

som nämns i 1–4 punkten.
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104 §

Telekommunikation inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät 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 möjligt.

Teleföretag har inte den skyldighet som avses i 1 mom., om samtalets mottagare av
kommersiella skäl har begränsat samtal från vissa geografiska områden.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åt-
gärder som är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

105 §

Allmänt utlandsprefix

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att an-
vändarna kan ringa till utlandet med hjälp av det allmänna utlandsprefixet 00.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åt-
gärder som är nödvändiga för att den skyldighet som avses i 1 mom. ska kunna fullgöras.

110 §

Nätneutralitet

Bestämmelser om nätneutralitet finns i EU:s förordning om den inre marknaden för
elektronisk kommunikation.

Transport- och kommunikationsverket får meddela sådana föreskrifter som behövs med
avseende på tillsynen över efterlevnaden av samt verkställigheten av den förordning som
nämns i 1 mom. när det gäller

1) i artikel 5.1 i förordningen avsedda tekniska egenskaper hos internetaccesstjänster
samt krav om lägsta tjänstekvalitet och andra lämpliga och behövliga åtgärder,

2) dokumentation och statistikföring av information som avses i artikel 5.2 i förord-
ningen och formen för de dokument son hänför sig till det, samt förvaringen av informa-
tionen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om godkän-
nande av den tjänst som används vid verifiering av kvaliteten på internetaccesstjänster en-
ligt artikel 4.4 i den förordning som nämns i 1 mom.

111 §

Nyttjanderätt till fastigheters och byggnaders interna nät

Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och med dem jämförbara sammanslutningar
som äger eller administrerar en fastighets interna eller flera fastigheters gemensamma fas-
ta kommunikationsnät som är kopplat till ett allmänt kommunikationsnät, är skyldiga att
på icke-diskriminerande villkor ge det teleföretag som abonnenten har valt tillträde till
icke-upptagen kapacitet av fastighetens eller fastighetsgruppens interna kommunikations-
nät för förmedling av kommunikationstjänster till abonnentens terminalutrustning inom
fastigheten. Det teleföretag som fått nyttjanderätt har rätt att ansluta sitt allmänna kommu-
nikationsnät till fastighetens eller byggnadens interna kommunikationsnät.

Om en överenskommelse om nyttjanderätten inte har nåtts inom två månader från det
att begäran om nyttjanderätt mottogs, kan parterna föra ärendet till Transport- och kom-
munikationsverket för avgörande. Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ären-
det inom två månader från det att ärendet blev anhängigt.
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120 §

Fel i leveransen av kommunikationstjänster

Det föreligger fel i leveransen av en kommunikationstjänst, om kommunikationstjäns-
tens kvalitet eller leveranssättet inte stämmer överens med vad som kan anses avtalat. Le-
veransen är felaktig om

1) kommunikationstjänstens kvalitet inte stämmer överens med de krav som ställs i lag
eller i föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket 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 sam-
band med sådana tjänster.

Det anses inte vara fel i leveransen av kommunikationstjänster om ett teleföretag till-
fälligt utan abonnentens samtycke, för sammanlagt högst 24 timmar under en kalendermå-
nad, avbryter tillhandahållandet av en kommunikationstjänst eller begränsar dess använd-
ning, om avbrottet är nödvändigt på grund av bygg- eller underhållsarbete på kommuni-
kationsnätet eller av informationssäkerhetsskäl. Avbrottet ska göras på ett sådant sätt och
vid en sådan tidpunkt att det orsakar användaren minsta möjliga olägenhet. Avbrottet ska
föregås av effektiv information.

124 §

Anmälningsskyldighet vid fel eller dröjsmål

En abonnent får inte åberopa dröjsmål, om inte abonnenten har underrättat teleföretaget
om dröjsmålet inom skälig tid efter det att tjänsten levererats. En abonnent får inte åberopa
ett fel, om abonnenten inte har underrättat 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 handlat
grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder eller om kommunikationstjänsten inte stäm-
mer överens med de krav som ställs i lag eller i föreskrifter som Transport- och kommu-
nikationsverket meddelat med stöd av lag.

130 §

Skyldighet att offentliggöra kvalitetsinformation

Transport- och kommunikationsverket kan besluta ålägga teleföretag eller leverantörer
av nummertjänster skyldighet att offentliggöra jämförbara och aktuella uppgifter om kva-
liteten på de tjänster som företaget levererar.

Transport- och kommunikationsverket ska i beslutet ange vilka uppgifter som ska of-
fentliggöras och hur de ska offentliggöras.

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 identifiering av abonnemang ska erbjuda abonnenten
en lättanvänd möjlighet att förhindra

1) identifiering av sitt abonnemang,
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2) identifiering av abonnemanget för inkommande samtal,
3) mottagande av sådana inkommande samtal i fråga om vilka identifiering av abonne-

manget är förhindrad, om det är tekniskt möjligt utan oskäliga kostnader, och
4) identifiering av det abonnemang till vilket 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 identifiering av abonnemang ska ge användarna en en-

kel och kostnadsfri möjlighet att särskilt för varje utgående samtal hindra identifiering av
sitt abonnemang.

Teleföretagen ska informera abonnenterna och användarna om de tjänster som avses i
denna paragraf.

Teleföretagen ska se till att de hinder som avses i 2 och 4 mom. kan kringgås då upp-
lysningar lämnas ut till myndigheter som tar emot nödmeddelanden i enlighet med 321 §
eller till polisen i enlighet med vad som föreskrivs särskilt. Uppgifter som ska lagras enligt
157 § får lämnas ut endast till myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela tekniska föreskrifter om kringgåen-
de av identifieringshinder som avses i 2, 4 och 6 mom.

134 §

Specificering av fakturor och specificering per uppkoppling

Teleföretag ska kostnadsfritt och utan begäran specificera fakturan för användning av
ett abonnemang. Av fakturan ska åtminstone följande faktureringsposter framgå utan svå-
righet:

1) lokalsamtal och nätersättningar för samtal 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 föreskrivs i 2 mom.
I fråga om sådana betalteletjänster som avses i 1 mom. 8 punkten ska teleföretaget i fak-

turan specificera
1) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det är fråga om

betalningstransaktioner som hör till tillämpningsområdet för betaltjänstlagen,
2) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det enbart är frå-

ga om sådan 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 an-
dra betalningar än avgifter för användning av kommunikationstjänster,

3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 punkten avsedda uppkopplingar som för
abonnenten innebär andra betalningar än avgifter för användning av kommunikations-
tjänster.

Information som avses i 2 mom. får inte innehålla uppgifter om kommunikation som
omfattas av integritetsskyddet.

Teleföretaget ska på begäran av en abonnent 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 telefonnumret är dolda, eller på något annat så-
dant sätt att det utifrån specificeringen inte går att identifiera den andra kommunikations-
parten.

Teleföretaget ska på begäran av en användare specificera en faktura per uppkoppling,
med fullständiga uppgifter om abonnemangsnummer för kommunikationsparterna eller
med andra fullständiga identifieringsuppgifter för kommunikationstjänsten. En användare
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som är yngre än 15 år företräds av vårdnadshavaren. Bestämmelser om att företräda barn
finns dessutom i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983). En
omyndig som inte är minderårig 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 förmedlingsuppgifter om kostnads-
fria tjänster. Abonnenten har rätt att på begäran få en icke-specificerad faktura.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet
i en specifikation som avses i denna paragraf och hur specifikationen ska utformas.

135 §

Rätt att begränsa användningen av ett abonnemang till mottagning av annat än 
kommunikationstjänster

Ett teleföretag ska på abonnentens begäran avgiftsfritt spärra användningen av ett abon-
nemang för andra tjänster än kommunikationstjänster och utgående trafik från abonne-
manget till en viss trafiktyp, om det tekniskt är enkelt att genomföra spärrningen. Om
spärrningen senare avlägsnas på abonnentens begäran, får teleföretaget ta ut en avgift för
åtgärden.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka spärr-
tjänster abonnenterna åtminstone ska erbjudas, om det tekniska utförandet av spärrtjänster
och om prisinformation för samtalen.

Ett teleföretag har rätt att spärra användningen av en annan tjänst än en kommunika-
tionstjänst, om

1) abonnenten inte inom två veckor från det att en betalningsuppmaning har sänts be-
talar en till betalning förfallen faktura för den andra tjänsten,

2) abonnenten överskrider den limit som avses i 112 §,
3) det behövs för att förhindra missbruk eller skador.
Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta abonnenten om en sådan spärrning som av-

ses i 3 mom.
Teleföretaget har rätt att vägra koppla upp samtal eller att annars spärra användningen

av en sådan annan tjänst än en kommunikationstjänst vars uppenbara syfte är att sträva ef-
ter orättmätig ekonomisk vinning och som medför avgifter för abonnenten.

143 §

Behandlingsrätt i fall av missbruk

En kommunikationsförmedlare får behandla förmedlingsuppgifter för att upptäcka,
hindra eller utreda gratisanvändning av en avgiftsbelagd tjänst eller annat jämförbart miss-
bruk som gäller användning av tjänster.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur sådan
behandling av förmedlingsuppgifter som avses i 1 mom. ska utföras tekniskt.

145 §

Dokumentering av behandlingshistorik

En kommunikationsförmedlare ska dokumentera detaljerade loggdata om behandling-
en av förmedlingsuppgifter i datasystem som innehåller förmedlingsuppgifter med central
betydelse för konfidentialiteten och integritetsskyddet, om det är tekniskt möjligt utan
oskäliga kostnader. Av loggdata ska det framgå tidpunkten för behandlingen, hur länge
behandlingen pågått samt handläggaren. Loggdata om behandlingen ska lagras i två år ef-
ter dokumenteringen.
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Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det teknis-
ka genomförandet av dokumentering och lagring av uppgifter som avses i 1 mom.

157 §

Skyldighet att lagra uppgifter för myndigheternas behov

Trots vad som i denna avdelning föreskrivs om behandling av förmedlingsuppgifter ska
ett företag som särskilt utsetts genom beslut av inrikesministeriet och som har gjort tele-
verksamhetsanmälan (lagringsskyldigt företag), under de förutsättningar som anges ned-
an, se till att de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten enligt 2 och 3 mom. lagras
under de lagringstider som anges i 4 mom. Uppgifterna får endast användas för att 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 textmeddelandetjänster i mobilnät som tillhandahålls av

ett lagringsskyldigt företag, inklusive samtal som har kopplats men inte besvarats eller
samtal som har förhindrats till följd av en driftåtgärd i nätet,

2) internettelefonitjänster som tillhandahålls av ett lagringsskyldigt företag, med vilket
avses tjänster som tillhandahålls av tjänsteföretag och som ända till slutkunderna är base-
rade på internetprotokoll och möjliggör samtal,

3) internetaccesstjänster som tillhandahålls av ett lagringsskyldigt företag.
Lagringsskyldigheten i fråga om tjänster enligt 2 mom. 1 och 2 punkten gäller uppgifter

om abonnentens och den registrerade användarens namn och adress, abonnemangets iden-
tifieringsuppgifter och uppgifter med vilkas hjälp en användare av kommunikationstjäns-
ter kan identifieras samt användarens transaktioner, inklusive omstyrda samtal, kan fast-
ställas utifrån meddelandets typ och mottagare samt tidpunkt och varaktighet för kommu-
nikationen. Lagringsskyldigheten i fråga om en tjänst som avses i 2 mom. 1 punkten gäller
dessutom uppgifter med vilkas hjälp den kommunikationsutrustning som använts och ut-
rustningens och abonnemangets position när transaktionen inleddes kan fastställas. Lag-
ringsskyldigheten i fråga om en tjänst som avses i 2 mom. 3 punkten gäller uppgifter om
abonnentens och den registrerade användarens namn och adress, abonnemangets identi-
fieringsuppgifter och installeringsadress och uppgifter med vilkas hjälp en användare av
kommunikationstjänster och den utrustning som använts kan identifieras samt tidpunkt
och varaktighet för tjänsternas användning kan fastställas. Vilka uppgifter som lagras ska
avgränsas till endast de som med beaktande av tjänstens tekniska genomförande är nöd-
vändiga för att specificera den information som avses ovan i detta moment.

Lagringstiden för uppgifter om de tjänster som avses i 2 mom. 1 punkten är 12 månader,
om de tjänster som avses i 2 mom. 3 punkten 9 månader och om de tjänster som avses i 2
mom. 2 punkten 6 månader. Lagringstiden börjar när transaktionen inleds.

Lagringsskyldigheten gäller inte innehållet i meddelanden eller förmedlingsuppgifter
som samlats vid bläddring av webbsidor.

En förutsättning för lagringsskyldighet är att uppgifterna är tillgängliga och har gene-
rerats eller behandlats i samband med tillhandahållande av det lagringsskyldiga företagets
allmänt tillgängliga kommunikationstjänster med stöd av denna lag eller Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-
vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lagras får utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska detaljerna
kring de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten.
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158 §

Skyldigheter och förfaringssätt vid behandling av uppgifter som lagras för 
myndigheternas behov

Ett lagringsskyldigt företag ska innan lagringsskyldigheten fullgörs förhandla med in-
rikesministeriet om myndigheternas behov när det gäller lagringen av uppgifter. Det lag-
ringsskyldiga företaget beslutar om det tekniska genomförandet av lagringen. Uppgifterna
ska lagras kostnadseffektivt. Dessutom ska hänsyn tas till behoven inom det lagringsskyl-
diga företagets rörelse, systemens tekniska egenskaper och den betalningsansvariga
myndighetens behov. Lagringen av uppgifterna ska om möjligt planeras så att flera företag
inte lagrar samma uppgifter.

Inrikesministeriet har rätt att från en utomstående tjänsteleverantör skaffa ett system till
vilket de uppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten kan överföras. Ett lagringsskyl-
digt företag har rätt att i systemet registrera också uppgifter vars behandling för företagets
eget behov ännu inte har avslutats.

På det lagringsskyldiga företagets skyldighet att sörja för informationssäkerheten til-
lämpas 247 §. Det lagringsskyldiga företaget ska utse dem som har rätt att behandla lag-
rade uppgifter eller ange de arbetsuppgifter i vilka de får behandlas. Det lagringsskyldiga
företaget ska se till att abonnenterna får tillgång 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 genom-
föra det lagringsskyldiga företagets tjänster.

Närmare bestämmelser om hur skyldigheten att lagra uppgifter ska fullgöras får utfär-
das genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om det teknis-
ka genomförandet av lagringsskyldigheten och om informationssäkerheten.

163 §

Tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på domännamn under den nationella toppdomänen för Finland
(toppdomänen fi) och under toppdomänen för landskapet Åland (toppdomänen ax) samt
på domännamnsverksamhet och registreringstjänster för domännamn i samband därmed.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om det domännamnsregister som förvaltas av Trans-
port- och kommunikationsverket ska också tillämpas på registret över domännamn under
toppdomänen ax.

164 §

Transport- och kommunikationsverkets domännamnsverksamhet och förmedling av 
domännamn

Transport- och kommunikationsverket förvaltar ett register över domännamn under
toppdomänen fi (domännamnsregister) och en databas med teknisk information om do-
männamn för styrning av internettrafiken (fi-roten).

Endast verksamhetsutövare som enligt 165 § har lämnat in en anmälan om registrar-
verksamhet (registrar) får göra registreringar i domännamnsregistret. Transport- och
kommunikationsverket får emellertid för domännamnsförvaltningens behov avgiftsfritt
registrera domännamn som består av endast ett tecken samt andra domännamn. Transport-
och kommunikationsverket får också göra andra anteckningar i domännamnsregistret som
behövs för att genomföra denna lag.
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Ett domännamn kan registreras på en användare som är en juridisk person, en enskild nä-
ringsidkare eller en annan sammanslutning eller en fysisk person (domännamnsanvändare).

165 §

Registrarens anmälningsskyldighet

En registrar ska göra en anmälan till den myndighet som förvaltar domännamnsregistret
innan den inleder sin verksamhet. Anmälan ska innehålla registrarens identifieringsupp-
gifter, den e-postadress som ska användas för hörande och delgivning samt andra uppgif-
ter som behövs för tillsynen.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål informeras om ändringar i de
uppgifter som registraren har anmält. Om verksamheten läggs ned ska Transport- och
kommunikationsverket och kunderna informeras om detta minst två veckor i förväg. Om
Transport- och kommunikationsverket med stöd av 171 § 2 mom. har meddelat ett för-
budsbeslut ska kunderna utan dröjsmål informeras om detta.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anmä-
lan 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 registreringstidpunkten inte
1) motsvara någon annans skyddade namn eller märke, om inte domännamnsanvända-

ren 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.
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om de konfigurationer

som är nödvändiga för att domännamnet ska fungera och om domännamnets form, antal
tecken och tillåtna tecken.

167 §

Anteckning av uppgifter i domännamnsregistret och offentliggörande av uppgifter

Ett domännamn ska registreras på domännamnsanvändaren. Registraren ska i domän-
namnsregistret anteckna korrekta och uppdaterade uppgifter som identifierar domän-
namnsanvändaren samt den e-postadress som ska användas för hörande och delgivning

Transport- och kommunikationsverket får offentliggöra uppgifter ur domännamnsre-
gistret på sina webbsidor. I fråga om fysiska personer får på webbsidorna offentliggöras
domännamnet och användarens namn. I övrigt ska på utlämnande av uppgifter ur registret
tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Ett domännamn som har registrerats i domännamnsregistret gäller i högst fem år. Re-
gistraren kan förnya en domänregistrering för högst fem år i sänder.

Transport- och kommunikationsverket får utfärda 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

Domännamnsanvändaren kan överföra domännamnet till en annan användare under do-
männamnets giltighetstid. Registraren ska göra överföringen inom rimlig tid från mottag-
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andet av begäran. Om domännamnet inte har överförts inom rimlig tid kan Transport- och
kommunikationsverket göra överföringen. Ett domännamn kan inte överföras om ett ären-
de som gäller avregistrering av domännamnet är anhängigt vid Transport- och kommuni-
kationsverket.

Transport- och kommunikationsverket kan återföra domännamnet 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 överföringen.

Domännamnsanvändaren kan byta registrar under domännamnets giltighetstid. Regist-
raren ska vidta de åtgärder som krävs för att byta registrar inom rimlig tid från mottagandet
av begäran. Om domännamnet inte har överförts till en annan registrar inom rimlig tid kan
Transport- och kommunikationsverket göra överföringen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om det tekniska genom-
förandet och tidsfristerna i fråga om överföring av domännamn och byte av registrar.

169 §

Avregistrering av domännamn

Transport- och 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 Transport- och kommunika-
tionsverket domännamnet 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 Transport- och kommunikationsverket avregistrera ett domännamn som
har registrerats i strid med lagens bestämmelser och avlägsna det ur fi-roten, eller regist-
rera domännamnet på innehavaren av rättigheten.

Transport- och kommunikationsverket kan för en tid av högst ett år avlägsna registre-
ringen av ett domännamn ur fi-roten utan att höra domännamnsanvändaren, om domän-
namnsanvändaren har ansökt om flera domännamn som liknar någon annans skyddade
namn eller märke och innehavaren av det skyddade namnet eller märket begär att domän-
namnet ska avregistreras.

Ett domännamn som har avregistrerats blir ledigt och allmänt tillgängligt för nyregist-
rering en månad efter avregistreringen.

Transport- och kommunikationsverket får avregistrera ett domännamn, om en domstol
genom ett lagakraftvunnet avgörande har förbjudit användningen av domännamnet.

170 §

Registrarens övriga skyldigheter

En registrar ska
1) innan ett domännamn registreras tillhandahålla behövlig information enligt denna

lag om kraven på domännamnets innehåll och form,
2) uppdatera uppgifterna i domännamnsregistret,
3) kunna göra anteckningar i domännamnsregistret med hjälp av tekniska arrangemang

som Transport- och kommunikationsverket har fastställt,
4) i tillräcklig omfattning och effektivt informera en domännamnsanvändare om att do-

männamnets 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,
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7) utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om dess förmedling
av domännamn är utsatt för betydande kränkningar av eller hot mot informationssäkerhe-
ten eller för någonting annat som väsentligen förhindrar eller stör den; samtidigt ska re-
gistraren också anmäla hur länge störningen eller hotet beräknas pågå, om vilka verkning-
ar störningen eller hotet har, om avhjälpande åtgärder samt om åtgärder för att förhindra
att störningen upprepas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om informa-
tion som ges till användare av domännamn, om informationssäkerheten 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

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att
1) administrera toppdomänen fi,
2) bedriva och utveckla den domännamnsverksamhet 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-domä-

ner,
6) på begäran ge intyg och utdrag ur domännamnsregistret.
Transport- och kommunikationsverket kan ge en registrar en anmärkning, om registra-

ren bryter mot denna lag eller bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med
stöd av den. I samband med anmärkningen kan Transport- och kommunikationsverket
ålägga registraren att inom en rimlig tid rätta till felet eller försummelsen. Om felet eller
försummelsen inte rättas till inom utsatt tid kan Transport- och kommunikationsverket för
en tid av högst ett år förbjuda registraren att registrera domännamn eller göra anteckningar
som gäller domännamn i domännamnsregistret.

172 §

Säkerställande av domännamns informationssäkerhet

Transport- och kommunikationsverket har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att upp-
täcka, förhindra och utreda sådana betydande kränkningar av informationssäkerheten som
innebär att fi-domännamn utnyttjas och som är riktade mot allmänna kommunikationsnät
eller kommunikationstjänster eller mot användare av dem samt för att inleda förundersök-
ning med anledning av kränkningarna. Transport- och kommunikationsverket får vidta
dessa åtgärder utan att höra domännamnsanvändaren.

De nödvändiga åtgärder som avses i 1 mom. kan utföras med avseende på namnserve-
rinformationen 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 web-

badress, samt
3) andra med 1 och 2 punkten jämförbara åtgärder av teknisk natur.
De åtgärder som avses i denna paragraf ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i pro-

portion till allvaret i den kränkning av informationssäkerheten som ska avvärjas. Åtgär-
derna ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av konfidentiella meddelanden eller in-
tegritetsskyddet 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 den-
na paragraf att vidta dem.
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195 §

Tillgång till kontaktinformationstjänster

Teleföretag som är verksamma i ett telefonnät är skyldiga att för sin del se till att an-
vändarna har tillgång till allmänna och täckande nummertjänster till ett skäligt pris.

Teleföretag ska se till att kontaktinformation med namn, adress och telefonnummer i
fråga om abonnenter som med företaget ingått avtal om användning av ett abonnemang i
ett telefonnät samlas in och publiceras i en allmänt tillgänglig, täckande telefonkatalog
som kan fås till ett skäligt pris.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åt-
gärder som är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

209 §

Europeiskt programutbud

En utövare av televisionsverksamhet ska för europeiska program reservera största delen
av sin årliga sändningstid för fritt mottagbara sändningar. Till denna sändningstid räknas
dock inte tid som har reserverats för

1) nyheter,
2) sportevenemang,
3) underhållningsprogram av tävlingskaraktär,
4) reklam,
5) text-tv-sändningar,
6) teleshopping.
Om programutbudet för en utövare av televisionsverksamhet inte når upp till den andel

europeiskt program som avses i 1 mom., ska utövaren lämna Transport- och kommunika-
tionsverket en redogörelse för orsakerna till detta samt på begäran en plan för inom vilken
tid programutbudet kommer att motsvara 1 mom. Då ska den europeiska andelen av pro-
gramutbudet emellertid vara åtminstone på samma nivå som under föregående tillsynspe-
riod.

Närmare bestämmelser om hurdana program som ska anses vara i 1 mom. avsedda eu-
ropeiska 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 tillhandahållande av audiovisuella medietjänster
(direktiv om audiovisuella medietjänster) utfärdas genom förordning av statsrådet.

Leverantörer av beställ-tv ska främja produktionen av och tillgången till europeiska
program i sina tjänster, med hjälp av produktionsfinansiering, programköp, framhävande
av europeiska produktioner och motsvarande metoder.

213 §

Förfarande för utövande av ensamrätt

Om en överenskommelse om sådan överlåtelse av sändningsrätt som avses i 212 § 4
mom. inte har nåtts, kan den utövare av televisionsverksamhet som har utverkat ensamrätt
eller en utövare av televisionsverksamhet som anhållit om överlåtelse av rätten i enlighet
med 212 § 4 mom. föra ärendet till Transport- och kommunikationsverket för behandling
senast tre månader innan evenemanget börjar. Transport- och kommunikationsverket får
besluta vad som ska betraktas som full ersättning enligt 212 § 4 mom. Ersättningen ska
bygga på de priser som betalas för motsvarande rättigheter på en konkurrensutsatt mark-
nad. Transport- och kommunikationsverket kan även i sitt beslut ställa tekniska villkor för
överlåtelsen.
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Beslut som avses i denna paragraf kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i
viteslagen (1113/1990).

228 §

Kanalplatsnumrering

Teleföretag som är verksamma i ett markbundet masskommunikationsnät samt utövare
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 26 § avsedda programkoncessionshavarnas
programutbud prioriteras.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den num-
rering av kanalplatser som avses 1 mom.

242 §

Tillgången till information om telekablars placering samt informationssäkerheten vid 
behandlingen av den

Teleföretagen ska se till att information om var telekablarna är placerade
(kabelinformation) finns tillgänglig i digital form. Teleföretagen ska sörja för att det tek-
niskt sett är möjligt att tillhandahålla kabelinformationen centralt och från ett enda ställe.

Kabelinformation ska behandlas på ett sådant sätt att informationen är tillbörligt skyd-
dad mot kränkningar av och hot mot informationssäkerheten.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare tekniska föreskrifter om
kabelinformationens digitala form samt om informationssäkerheten vid behandlingen av
kabelinformation.

244 §

Föreskrifter om kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter enligt 243 § om kvali-
tetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster, om informationssäkerhet
och om kompatibilitet. Föreskrifterna kan gälla

1) klassificering i viktighetsordning, effektmatning, säkrande och reservvägsarrange-
mang,

2) elektroniskt och fysiskt skydd av kommunikationsnät 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 anslutningspunk-
ter i kommunikationsnätet,

6) teknisk styrning och säkring av nödkommunikation,
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

bredbilds-tv-program,
11) innehållet i och strukturen hos ingångssidan till en elektronisk programguide,
12) teknisk dokumentation och statistik samt utformning av tillhörande dokument och

lagring av uppgifter,
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13) standarder som ska iakttas,
14) andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och kommunikationstjäns-

ter,
15) tillhörande faciliteter och tillhörande tjänster till den del som de är relevanta för de

krav enligt 243 § som ställs på kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

245 §

Krav som gäller lämnande av biträde till myndigheter

En myndighet som utför teleavlyssning eller teleövervakning ska till Transport- och
kommunikationsverket lämna en framställning om vilka funktionella kvalitetskrav kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster ska uppfylla.

Transport- och kommunikationsverket beslutar i enskilda fall om vilka tekniska krav
som ska ställas på hjälpmedel och egenskaper som används vid teleavlyssning eller teleö-
vervakning, 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 kom-
munikationstjänster som är relevanta för teleavlyssning och teleövervakning samt med
tanke på övriga myndigheters rätt att få information. Teleföretaget ska dessutom ge sådan
information om ändringarnas eventuella effekter på myndigheternas egna informations-
system som det har kännedom om.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om informa-
tionsförfarandet enligt 3 mom.

247 §

Skyldighet att sörja för informationssäkerheten vid kommunikationsförmedling och 
tillhandahållande av mervärdestjänster

Den som förmedlar kommunikation ska vid förmedlingen sörja för informationssäker-
heten 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 lokaliseringsuppgifter.

Den som tillhandahåller mervärdestjänster ska svara för informationssäkerheten för
sina tjänster.

De åtgärder som vidtas för informationssäkerheten ska anpassas till hotets allvarlighet,
till kostnaderna för åtgärderna samt till de tekniska möjligheter att avvärja hotet som står
till buds.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om informa-
tionssäkerheten enligt 1 och 2 mom.

249 §

Planering och byggande av fastigheters och byggnaders fysiska infrastruktur och interna 
nät

Fastigheters och byggnaders interna kommunikationsnät som ansluts till ett allmänt
kommunikationsnät ska uppfylla kraven enligt denna lag. Fastigheters och byggnaders in-
terna kommunikationsnät ska i den mån det är möjligt planeras så att de abonnenter som
avses i 111 § kan välja teleföretag.

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att den nya fastigheten eller byggnaden är
utrustad med fysisk infrastruktur som stöder snabba bredbandsförbindelser fram till nätan-
slutningspunkten. I fastigheten eller byggnaden ska det i samband med detta byggas ett
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internt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser och som uppfyller
kraven enligt 1 mom.

Det som föreskrivs i 2 mom. ska också tillämpas på sådana betydande totalrenoverings-
projekt i fastigheten eller byggnaden som omfattar strukturella ändringar, om det i fastig-
heten eller byggnaden inte finns ett internt kommunikationsnät som stöder snabba bred-
bandsförbindelser och det är byggnadstekniskt motiverat att bygga fysisk infrastruktur och
ett internt kommunikationsnät i samband med projektet.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på projekt som avser
1) småhus,
2) fritidsbostäder,
3) byggnader som ägs och huvudsakligen används av ett offentligt samfund,
4) byggnader där det, med beaktande av byggnadens användningsändamål och av kost-

naderna för byggandet, skulle vara uppenbart oskäligt att bygga fysisk infrastruktur och
ett internt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om
1) de tekniska egenskaper hos kommunikationsnät som ska beaktas vid planeringen av

näten samt utformningen av och innehållet i planeringsdokumenten,
2) tekniska anslutningspunkter i kommunikationsnäten,
3) de tekniska krav som ska ställas på sådan fysisk infrastruktur i fastigheter och bygg-

nader som stöder snabba bredbandsförbindelser samt konstaterande av dessa krav och av
fastigheters och byggnaders existerande interna kommunikationsnäts prestanda,

4) andra tekniska arrangemang som kan jämställas med dem som nämns i 1–3 punkten
och som har betydelse för administreringen av fastigheters och byggnaders interna kom-
munikationsnät.

252 §

Tillhandahållande av information om kombinationer av radioutrustning och 
programvara och registrering av vissa typer av radioutrustning

Tillverkare av kombinationer av radioutrustning och programvara som särskilt specif-
icerats i en genomförandeakt som avses i artikel 44 i radioutrustningsdirektivet ska ge
Transport- och kommunikationsverket och kommissionen ett utlåtande om hur de väsent-
liga kraven i 251 § uppfylls i fråga om dessa kombinationer. Informationen i utlåtandet ska
grunda sig på ett förfarande för bedömning av överensstämmelse i enlighet med 255 §. Ra-
dioutrustningen i fråga och den programvara som möjliggör att radioutrustningen kan an-
vändas på avsett sätt ska specificeras i utlåtandet. Informationen ska uppdateras.

Bestämmelser om registrerings- och märkningsskyldighet i fråga om utrustning som
hör till vissa kategorier eller klasser av radioutrustning som specificerats i en genomför-
andeakt som avses i artikel 44 i radioutrustningsdirektivet utfärdas genom förordning av
statsrådet.

253 §

Skyldigheter för tillverkare av radioutrustning

En fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka
radioutrustning och marknadsför denna utrustning, i eget namn eller under eget varumär-
ke, (tillverkare av radioutrustning) ska

1) se till att radioutrustningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsent-
liga kraven i 251 §,

2) se till att radioutrustningen kan användas i minst en av Europeiska unionens med-
lemsstater i enlighet med gällande krav på radiofrekvensanvändning,
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3) sörja för att de bruksanvisningar som åtföljer radioutrustningen innehåller informa-
tion om de medlemsstater eller geografiska områden i en medlemsstat där det finns res-
triktioner för ibruktagandet eller befintliga krav för användningstillstånd,

4) utarbeta den tekniska dokumentation som avses i 258 § och utföra eller låta utföra
en sådan bedömning av överensstämmelse som avses i 255 §,

5) upprätta en i 256 § avsedd EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa en i
257 § avsedd CE-märkning, om det har visats att radioutrustningen överensstämmer ge-
nom förfarandet för bedömning av överensstämmelse,

6) behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio
år efter det att radioutrustningen har släppts ut på marknaden,

7) se till att överensstämmelsen för radioutrustningen följs vid serietillverkning, med
hänsyn till ändringar i radioutrustningens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de
harmoniserade standarderna eller andra tekniska specifikationer,

8) för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet vid behov utföra slumpvis prov-
ning av radioutrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och registrera inkom-
na klagomål, radioutrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av
radioutrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning,

9) se till att radioutrustning är försedd med typnummer, partinummer eller serienum-
mer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av radiout-
rustningens storlek eller något annat motsvarande skäl, se till att den erforderliga informa-
tionen lämnas på förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen,

10) på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och Transport- och kommuni-
kationsverket ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en post-
adress som anger en kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas; uppgifterna ska anges
på radioutrustningen eller, om detta inte är möjligt på grund av radioutrustningens storlek
eller något annat motsvarande skäl, på radioutrustningens förpackning eller i ett dokument
som följer med radioutrustningen,

11) se till att radioutrustningen åtföljs av tydliga och lättbegripliga bruksanvisningar
och säkerhetsinformation åtminstone på finska och svenska; bruksanvisningarna ska inne-
hålla de uppgifter som behövs för att radioutrustningen ska kunna användas för avsett än-
damål samt en beskrivning av eventuella tillbehör och komponenter, däribland program-
vara, som gör det möjligt för radioutrustningen att fungera som avsett,

12) se till att en radiosändare åtföljs av information om de radiofrekvenser där utrust-
ningen arbetar och den maximala radiofrekvenseffekten,

13) se till att all radioutrustning åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse en-
ligt 256 §.

253 a §

Tillverkarens representant

Tillverkare av radioutrustning får genom skriftlig fullmakt utse en fysisk eller juridisk
person som är etablerad inom Europeiska unionen att i dennes ställe utföra de särskilda
uppgifter som anges i fullmakten (tillverkarens representant). Tillverkarens skyldigheter
enligt 253 § 1 och 4 punkten får dock inte ingå i uppdraget för tillverkarens representant.

Tillverkarens representant ska
1) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för

att kunna uppvisa dem för Transport- och kommunikationsverket i tio år efter det att ra-
dioutrustningen har släppts ut på marknaden,

2) på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket ge verket all infor-
mation och dokumentation som behövs för att visa att radioutrustningen överensstämmer
med kraven,
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3) samarbeta med Transport- och kommunikationsverket om de åtgärder som vidtas
för att undanröja riskerna med den radioutrustning som omfattas av fullmakten.

253 b §

Skyldigheter för importörer av radioutrustning

En fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och släpper
ut radioutrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden (importör av radioutrustning)
ska

1) innan radioutrustningen släpps ut på marknaden se till att tillverkaren har utfört den
lämpliga proceduren för bedömning av överensstämmelse och upprättat den tekniska do-
kumentationen,

2) se till att radioutrustningen är försedd med CE-märkning,
3) se till att radioutrustningen åtföljs av de bruksanvisningar, den information och de

dokument som avses i 253 § 10–13 punkten,
4) se till att tillverkaren har följt kraven i 253 § 8 och 9 punkten,
5) på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och Transport- och kommunika-

tionsverket ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en post-
adress på radioutrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett do-
kument som medföljer radioutrustningen,

6) så länge importören har ansvar för radioutrustningen, se till att lagrings- och trans-
portförhållandena inte äventyrar radioutrustningens överensstämmelse enligt 251 §,

7) för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet vid behov utföra slumpvis prov-
ning av radioutrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov regis-
terföra inkomna klagomål, utrustning som inte överensstämmer med kraven och återkal-
lelser av radioutrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning,

8) under tio år efter det att radioutrustningen släppts ut på marknaden hålla en kopia av
EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för Transport- och kommunikationsverket
och se till att verket på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

253 d §

Skyldigheter för ekonomiska aktörer

Tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören av radioutrust-
ning (ekonomisk aktör) ska se till att radioutrustning som för första gången tillhandahålls
på unionsmarknaden (utsläppande på marknaden) eller i samband med kommersiell verk-
samhet, mot betalning eller kostnadsfritt, levereras för distribution, förbrukning eller an-
vändning på unionsmarknaden (tillhandahållande på marknaden) uppfyller kraven i den-
na lag.

De ekonomiska aktörerna ska
1) på motiverad begäran av Transport- och kommunikationsverket i skriftlig form ge

verket all information och dokumentation som gäller radioutrustningen, på ett språk som
lätt kan förstås av verket,

2) samarbeta med Transport- och kommunikationsverket för att undanröja riskerna
med radioutrustning som finns på marknaden,

3) på begäran förse Transport- och kommunikationsverket med identifiering av alla an-
dra ekonomiska aktörer som har levererat radioutrustning till dem eller som de har leve-
rerat radioutrustning till,

4) behålla den identifiering som avses i 3 punkten i tio år efter det att de har levererat
utrustningen.

Om en ekonomisk aktör har skäl att misstänka att radioutrustning som aktören har
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med kraven i denna lag,
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ska aktören omedelbart vidta åtgärder för att få radioutrustningen att överensstämma med
kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen.

Om radioutrustning som tillhandahållits på marknaden i Finland utgör en risk, ska den
ekonomiska aktör som ansvarar för den dessutom omedelbart underrätta den ekonomiska
aktör som har levererat radioutrustningen till den, samt Transport- och kommunikations-
verket och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen
och de korrigerande åtgärder som vidtagits och om resultaten av dessa.

258 §

Teknisk dokumentation för radioutrustning

Innan radioutrustning släpps ut på marknaden ska det för utrustningen upprättas teknisk
dokumentation som innehåller alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för
att säkerställa att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven i 251 §. Den tekniska
dokumentationen ska uppdateras. Dokumentationen ska innehålla åtminstone de uppgifter
som anges i bilaga V till radioutrustningsdirektivet.

Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser förfaranden för EU-typkon-
troll ska upprättas på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet finns
eller på ett språk som kan godtas av organet i fråga.

Om den tekniska dokumentationen inte är förenlig med 1 mom., får Transport- och
kommunikationsverket uppmana tillverkaren eller importören av radioutrustningen att på
egen bekostnad utföra en provning vid ett organ som är godtagbart för verket inom en viss
utsatt tid, för att kontrollera att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven.

260 §

Hantering av radioutrustning som utgör en risk

Om Transport- och kommunikationsverket av grundad anledning anser att radioutrust-
ning utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra sådana aspekter av skydd
av allmänna intressen som omfattas av kraven i detta kapitel, ska verket utföra en heltäck-
ande bedömning av radioutrustningens överensstämmelse.

Om Transport- och kommunikationsverket vid bedömningen konstaterar att radiout-
rustningen inte uppfyller kraven i denna lag och de övriga åtgärderna inte anses tillräckli-
ga, kan verket ålägga den berörda ekonomiska aktören att utan dröjsmål vidta alla lämpli-
ga korrigerande åtgärder för att få radioutrustningen att uppfylla kraven, dra tillbaka ut-
rustningen från marknaden eller återkalla den inom en rimlig tid som verket sätter ut. Med
tillbakadragande avses åtgärder för att förhindra att radioutrustning i leveranskedjan till-
handahålls på marknaden. Med återkallelse avses åtgärder för att dra tillbaka produkter
som redan tillhandahållits slutanvändaren samt i stället ge en produkt som överensstäm-
mer med kraven eller häva köpet.

Tidsfristen ska stå i rätt proportion till den risk som den bristande överensstämmelsen
medför.

Transport- och kommunikationsverket ska informera det berörda anmälda organet om
radioutrustning som inte uppfyller kraven.

Om Transport- och kommunikationsverket anser att den bristande överensstämmelsen
inte enbart gäller Finlands territorium, ska verket informera kommissionen och de andra
medlemsstaterna om bedömningsresultaten och om de åtgärder som verket har ålagt de be-
rörda ekonomiska aktörerna att vidta.

Varje ekonomisk aktör ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder som förutsätts
i någon medlemsstat vidtas i fråga om all den radioutrustning som aktören har tillhanda-
hållit på unionsmarknaden.
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Om en ekonomisk aktör inte vidtar tillräckliga korrigerande åtgärder inom den tid som
satts ut enligt 2 mom., kan Transport- och kommunikationsverket vidta lämpliga tillfälliga
åtgärder för att förbjuda den ekonomiska aktören att på marknaden släppa ut, att på den
nationella marknaden tillhandahålla eller att överlåta radioutrustning med bristande över-
ensstämmelse, eller åtgärder för att dra tillbaka radioutrustningen från marknaden. Trans-
port- och kommunikationsverket kan bestämma om andra kompletterande åtgärder som
behövs för att begränsa tillhandahållandet av produkten på marknaden. Den ekonomiska
aktören kan ytterligare åläggas att vidta åtgärder för att återkalla radioutrustningen som ut-
gör en risk genom att dra tillbaka den från slutanvändarna, och i stället ge en överensstäm-
mande produkt eller häva köpet, om åtgärderna för tillbakadragande är otillräckliga. Det
tillfälliga förbudet gäller tills ärendet är slutligt avgjort efter ett sådant förfarande som av-
ses i 261 §.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga den ekonomiska aktören att till ver-
ket inom en skälig tid som verket bestämmer lämna en redogörelse för hur ett åläggande
enligt 2 mom. eller ett förbud enligt 7 mom. har verkställts.

261 §

Samråd som gäller begränsande åtgärder

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål informera kommissionen och
de andra medlemsstaterna om tillfälliga åtgärder som gäller radioutrustning som utgör en
risk. Informationen ska innehålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna
identifiera den radioutrustning som inte uppfyller kraven samt uppgift om dess ursprung,
vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk utrustningen ut-
gör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet och den berörda eko-
nomiska aktörens synpunkter samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken.

Av informationen ska framgå om den bristande överensstämmelsen beror på att
1) radioutrustningen inte uppfyller de väsentliga kraven i 251 §, eller
2) de enhetliga standarder som avses i 251 § 3 mom. är bristfälliga.
Om varken en annan medlemsstat eller kommissionen inom tre månader har rest in-

vändningar mot en tillfällig åtgärd, får Transport- och kommunikationsverket i ärendet
meddela sitt slutliga beslut där det bestäms om tillbakadragning av radioutrustningen från
marknaden och andra lämpliga begränsande åtgärder.

Transport- och kommunikationsverket ska upphäva en åtgärd enligt 260 § 7 mom. eller
ändra den, om kommissionen meddelar att den anser att åtgärden strider mot EU-rätten.

Om en åtgärd som vidtagits av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat efter
samrådsförfarandet anses vara berättigad, ska Transport- och kommunikationsverket vidta
de åtgärder som krävs för att säkerställa att den radioutrustning som inte överensstämmer
med kraven dras tillbaka eller återkallas från marknaden också i Finland samt underrätta
kommissionen om detta.

262 §

Förfarande som gäller överensstämmande radioutrustning som utgör en risk

Om Transport- och kommunikationsverket, efter en bedömning i enlighet med 260 §,
konstaterar att sådan radioutrustning som överensstämmer med kraven trots detta utgör en
risk med avseende på krav som gäller skyddet av allmänna intressen enligt denna lag, får
verket ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder för att sä-
kerställa att radioutrustningen inte utgör en sådan risk. Alternativt kan verket ålägga den
ekonomiska aktören att dra tillbaka eller återkalla radioutrustningen från marknaden inom
en rimlig tid som verket sätter ut. Tidsfristen ska stå i rätt proportion till risken.
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Varje ekonomisk aktör ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om all be-
rörd radioutrustning som aktören har tillhandahållit på unionsmarknaden.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och
de andra medlemsstaterna om de åtgärder som avses i 1 mom. Informationen ska innehålla
alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera radioutrustningen samt
uppgift om dess ursprung och leveranskedja, den risk utrustningen utgör och vilken typ av
nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt alla andra tillgängliga uppgifter
om saken.

263 §

Korrigerande av formell bristande överensstämmelse

Transport- och kommunikationsverket ska kräva att den berörda ekonomiska aktören
inom en av verket utsatt rimlig tid och på det sätt som verket bestämmer korrigerar en bris-
tande överensstämmelse som gäller

1) att CE-märkning saknas eller har anbringats i strid med artikel 30 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskon-
troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93 eller i strid med bestämmelserna i denna lag,

2) att det anmälda organets identifikationsnummer saknas eller strider mot kraven,
3) att EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller strider mot kraven,
4) att den tekniska dokumentationen saknas eller är bristfällig,
5) att identifieringen av radioutrustningen eller tillverkarens eller importörens kontakt-

uppgifter är felaktiga eller bristfälliga,
6) att bruksanvisningar och säkerhetsinformation eller anvisningar och information om

användningsbegränsningar som medföljer utrustningen är bristfälliga,
7) lämnande av uppgifter om andra ekonomiska aktörer till Transport- och kommuni-

kationsverket i enlighet med 253 d § 2 mom.,
8) registrering av radioutrustning som hör till särskilda kategorier eller klasser i enlig-

het med 252 § 2 mom.
Om den ekonomiska aktören inte korrigerar bristerna inom den rimliga tid som satts ut,

får Transport- och kommunikationsverket vidta alla lämpliga åtgärder enligt 260 § 7
mom. för att begränsa eller förbjuda utsläppandet eller tillhandahållandet av radioutrust-
ningen på marknaden eller, om bristen är väsentlig, för att se till att den återkallas eller
dras tillbaka från marknaden.

265 §

Påvisande av behörighet

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradio-
kommunikation ska ha ett av Transport- och kommunikationsverket beviljat behörighets-
bevis eller ett behörighetsbevis som beviljats av en behörig myndighet i ett annat land och
som Transport- och kommunikationsverket har godkänt som giltigt i Finland.

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 försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet när de skö-
ter radiokommunikation som har samband med det militära försvaret och inte heller radio-
utrustning som de enbart använder för ändamål som hänför sig till det militära försvaret.

För erhållande av behörighetsbevis ska behörighetsexamen 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. Transport- och kommunikationsverket fastställer examensfordringarna och fattar
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beslut om godkännande av de vid Transport- och kommunikationsverket anställda perso-
ner som ska fungera som examensmottagare. På ansökan kan också någon som inte är an-
ställd vid verket godkännas som examensmottagare. Examensmottagaren ska ha den
skicklighet och erfarenhet som uppgiften kräver. När examensmottagare fullgör sina upp-
gifter enligt denna lag ska de iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen, lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och språklagen. Bestämmelser om när examens-
relaterade prestationer ska vara avgiftsbelagda och om avgifternas storlek finns i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Transport- och kommunikationsverket beviljar en sökande som avlagt examen ett be-
hörighetsbevis, om det inte finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot
bestämmelserna eller föreskrifterna om radiokommunikation.

Bestämmelser om den behörighet som krävs för radiokommunikation för luftfart finns
i luftfartslagen (1194/2009).

Transport- och kommunikationsverket kan fatta beslut om att återkalla ett i 3 mom. av-
sett godkännande av en examensmottagare, om examensmottagaren inte längre uppfyller
de i momentet avsedda förutsättningarna för att bli godkänd som examensmottagare eller
väsentligt bryter mot bestämmelserna och föreskrifterna för verksamheten.

Transport- och kommunikationsverket får vid behov meddela närmare föreskrifter om
förrättande av examen.

266 §

Upprätthållande av kompetens

Den som använder en radiosändare för radiokommunikation i säkerhetssyfte ombord på
ett handelsfartyg i internationell trafik ska innan det förflutit fem år sedan det behörighets-
bevis som avses i 265 § beviljades visa att kompetens enligt beviset har upprätthållits.
Upprätthållandet av kompetensen kan visas genom

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst som hänför sig till upprätthållande av kompe-
tensen och över användning av radioutrustning för radiokommunikation i säkerhetssyfte,

2) avläggande av en examen, eller
3) avläggande av en kurs som ersätter examen och som Transport- och kommunika-

tionsverket godkänt.
På den examen som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 265 § 3, 4, 6 och 7 mom.
Transport- och kommunikationsverket beviljar på ansökan ett kompetensbevis till den

som i enlighet med 1 mom. visar upprätthållande av kompetensen. Som bevis på upprätt-
hållande av kompetensen kan Transport- och kommunikationsverket också godkänna ett
intyg av behörig myndighet i ett annat land om att kompetensen upprätthållits.

267 §

Uppvisande av behörighets- och kompetensbevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradio-
kommunikation ska på begäran visa upp sitt behörighets- eller kompetensbevis för en fö-
reträdare för Transport- och kommunikationsverket, polisen eller Gränsbevakningsväsen-
det som övervakar att bestämmelserna 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 tillämpas på radioutrustning på en främmande
stats örlogsfartyg, militära luftfartyg eller andra luftfartyg som används enbart för statliga
ändamål.
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268 §

Återkallande av behörighets- och kompetensbevis

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett behörighetsbevis eller ett kom-
petensbevis, 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 eller upprepat bryter mot bestämmelser-
na om radiokommunikation eller upprepat av oaktsamhet orsakar skadliga störningar av
radiotrafiken.

269 §

Skydd av elektroniska meddelanden

Elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter får skyddas genom att utnyttja till
buds stående teknik, om inte något annat föreskrivs i lag. Skyddet får inte störa utförandet
eller användningen av nättjänster och kommunikationstjänster.

Det är förbjudet att obehörigen inneha, använda, tillverka, importera, saluföra, hyra ut,
distribuera, främja försäljningen av samt installera och underhålla sådana avkodningssys-
tem eller delar av avkodningssystem vars primära syfte är obehörig avkodning av ett tek-
niskt skydd för att få tillgång till en skyddad televisionssändning, skyddad radiosändning
eller skyddad tjänst på distans som utförs 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 system med villkorad tillgång som ska skydda
tjänster som avses i 2 mom.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om tekniska
egenskaper hos avkodningssystem för att säkerställa deras kompatibilitet.

270 §

Skyldigheter för företag som använder avkodningssystem

Företag som använder avkodningssystem är skyldiga att se till att systemen inte hindrar
distributionen eller mottagandet av andra företags televisions- eller radioprogramutbud el-
ler anknytande special- eller tilläggstjänster i ett markbundet digitalt televisions- eller ra-
dionät.

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 avkodningssystem ska i sin bokföring särredovisa den
verksamhet som avses i 1 mom. från företagets 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
betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät ska tillhandahålla tele-
visionsprogramutbud 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, får Transport-
49



1003/2018  
och kommunikationsverket besluta om storleken på den ersättning som ska betalas till det
företag som tillhandahåller tekniska tjänster.

271 a §

Tillhandahållande av offentlig reglerad satellittjänst

Med offentlig reglerad satellittjänst avses en tjänst som är skyddad på hög informa-
tionssäkerhetsnivå och som utförs med ett satellitpositioneringssystem i enlighet med Ga-
lileoprogrammet. Tjänsten kan tillhandahållas de användargrupper som anges i 250 § 1
och 2 mom. samt andra aktörer som är viktiga för ett fungerande samhälle. Kommunika-
tionsministeriet beslutar om användargrupper som har rätt att använda tjänsten. Transport-
och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillverkning, upphand-
ling och användning av satellittjänstteknik samt om hantering av nycklar.

271 b §

Tillverkning av satellittjänstteknik

Den teknik som behövs för utförandet av den satellittjänst som avses i 271 a § får till-
verkas med tillstånd av styrelsen för säkerhetsackreditering av europeiska satellitpositio-
neringssystem (styrelsen för säkerhetsackreditering). Tillståndet ska sökas skriftligen via
Transport- och kommunikationsverket.

271 c §

Exportkontroll

Transport utanför Europeiska unionen av teknik för användning, utveckling och till-
verkning av en satellittjänst är tillåten endast till länder som på behörigt sätt bemyndigats
att använda satellittjänsten med stöd av ett avtal med Europeiska unionen, om inte annat
föreskrivs någon annanstans. För ovan avsedd export krävs det tillstånd från utrikesminis-
teriet. Utrikesministeriet ska höra Transport- och kommunikationsverket innan tillståndet
beviljas.

Teknik för användning, utveckling och tillverkning av en satellittjänst får överföras till
medlemsstater i Europeiska unionen endast på de villkor som anges i ett beslut av Euro-
peiska kommissionen. För ovan avsedd överföring krävs det tillstånd från utrikesministe-
riet. Utrikesministeriet ska höra Transport- och kommunikationsverket innan tillståndet
beviljas.

Export, förmedling och överföring av teknik som avses i 1 och 2 mom. övervakas av
Tullen.

Vid export ska varuhavaren visa upp det i 1 mom. avsedda tillståndet av utrikesminis-
teriet när varorna uppges för Tullen. Också de varor som omfattas av tillståndet ska då
kunna inspekteras av Tullen. Vid överföringar inom Europeiska unionen ska varuhavaren
för Tullen visa upp det i 2 mom. avsedda tillståndet av utrikesministeriet när varorna läm-
nar landet vid en gränstullanstalt. Också de varor som omfattas av tillståndet ska då kunna
inspekteras av Tullen.

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
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1) upptäcka, förhindra och utreda störningar 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 avsedd förberedelse till sådana betalnings-
medelsbedrägerier som planeras bli genomförda i omfattande utsträckning via kommuni-
kationstjänsterna.

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta
1) automatisk analys av innehållet i meddelanden,
2) automatiskt förhindrande eller automatisk begränsning av förmedling och mottag-

ande av meddelanden,
3) automatiskt avlägsnande av sådana skadliga 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, meddelandets form eller någon annan motsvaran-

de omständighet är uppenbart att ett meddelande innehåller ett skadligt datorprogram eller
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 mottagaren av meddelandet ska underrättas om den
manuella behandlingen av innehållet, om det inte är så att underrättelsen sannolikt även-
tyrar 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 utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av
konfidentiella meddelanden eller integritetsskyddet begränsas mer än vad som är nödvän-
digt med tanke på säkerställandet av möjligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgär-
derna ska avslutas, om det inte längre finns förutsättningar enligt denna paragraf för att
vidta dem.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur åtgär-
der enligt denna paragraf ska genomföras tekniskt.

273 §

Skyldighet att avhjälpa störningar

Om ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst eller en utrustning orsakar bety-
dande olägenheter eller störningar för ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst,
någon annan tjänst som anslutits till kommunikationsnätet, utrustning, eller för kommuni-
kationsnätets användare eller någon annan person, ska teleföretaget eller en annan inneha-
vare av kommunikationsnätet eller utrustningen omedelbart vidta åtgärder för att avhjälpa
situationen och vid behov koppla bort kommunikationsnätet, kommunikationstjänsten el-
ler 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 integritetsskyddet begränsas mer än vad som är nödvän-
digt för att säkerställa möjligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna ska avslu-
tas om det inte längre finns förutsättningar enligt denna paragraf för att vidta dem.

Transport- och 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.
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274 §

Störningsanmälningar till abonnenter och användare

Ett 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 kommunikationstjänsterna inte fungerar eller väsentligen stör
dem. Leverantörer av mervärdestjänster ska utan dröjsmål informera användarna om be-
tydande kränkningar av eller hot mot informationssäkerheten i fråga om sina tjänster.

Teleföretag och leverantörer av mervärdestjänster 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 användarna kan få ytterligare information. Teleföre-
tagen och leverantörerna av mervärdestjänster ska bevara informationen om anmälningar-
na.

Teleföretag ska informera om åtgärder som de vidtagit i situationer som avses i 1 mom.
samt om åtgärdernas eventuella inverkan på användningen av tjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet
i och utformningen av anmälningar och information som avses i denna paragraf samt om
hur anmälningarna ska bevaras.

275 §

Störningsanmälningar till Transport- och kommunikationsverket

Ett teleföretag ska utan dröjsmål göra en anmälan till Transport- och kommunikations-
verket om dess tjänster utsätts för eller hotas av betydande kränkningar av informations-
säkerheten eller av någonting annat som gör att en kommunikationstjänst inte fungerar el-
ler väsentligen stör den. Teleföretaget ska också utan obefogat dröjsmål anmäla hur länge
störningen eller hotet beräknas pågå, om vilka verkningar störningen eller hotet har, om
avhjälpande åtgärder samt om åtgärder för att förhindra att störningen upprepas. Trans-
port- och kommunikationsverket ska årligen sända kommissionen och Europeiska unio-
nens byrå för nät- och informationssäkerhet en sammanfattande informationsrapport om
anmälningarna.

En i 247 a § avsedd aktör som tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats, en in-
ternetbaserad sökmotortjänst eller en molntjänst ska utan dröjsmål göra en anmälan till
Transport- och kommunikationsverket om dess tjänster utsätts för en betydande informa-
tionssäkerhetsrelaterad störning.

Om det ligger i allmänt intresse att det görs en anmälan om en störning kan Transport-
och kommunikationsverket ålägga teleföretaget eller den som tillhandahåller tjänsten att
informera om saken eller, efter att ha hört den anmälningspliktiga, själv informera om sa-
ken.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om när en stör-
ning som avses i 1 mom. är betydande samt föreskrifter om innehållet i de anmälningar
som avses i 1 och 2 mom. samt anmälningarnas utformning och hur de lämnas in.

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

276 §

Samarbetsgruppen för störningssituationer

Transport- och kommunikationsverket kan tillsätta en samarbetsgrupp för störningssi-
tuationer, med representanter för
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1) teleföretagen,
2) de nätinnehavare och distributionsnätsinnehavare 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 behövs för hantering av undantagsförhållanden

enligt beredskapslagen samt störningssituationer under normala förhållanden,
2) inhämta och vidarebefordra information för hantering av störningssituationer, till

stöd för Transport- och 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.
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan

Transport- och kommunikationsverket, trots sekretessbestämmelserna, till samarbets-
gruppens medlemmar lämna ut information som behövs för hantering av störningssitua-
tioner, om informationen är nödvändig för skötseln av gruppens uppgifter och inte
innehåller konfidentiella 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 offentlighet i myndigheternas verksamhet före-
skrivs om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande samt bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

277 §

Avhjälpande av radiostörningar

Om en radioutrustning stör radiokommunikation i säkerhetssyfte, ska användningen av
radioutrustningen genast avbrytas.

Om en radiosändare stör radiokommunikation eller andra radioutrustningar, ska radio-
sändarens innehavare och ägare avhjälpa eller begränsa störningen. Om störningen beror
på tekniska egenskaper hos en radiomottagare eller en sådan separat antenn eller ett sådant
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 tillstånds-
villkoren.

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma vilka andra åtgärder som gäller
en radioutrustnings tekniska egenskaper eller användningen av den som en radioutrust-
nings innehavare 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 bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som
meddelats med stöd av den, och om störningarna inte är ringa, eller om störningarna inte
beror på störningstoleransen hos en sådan separat antenn eller ett sådant separat antenn-
system som kopplats till radiomottagaren, ger Transport- och kommunikationsverket par-
terna 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 fördelningen av åtgärdskostnaderna, ska saken avgö-
ras genom ett beslut av Transport- och kommunikationsverket.

Det förfarande som avses i 2–4 mom. ska tillämpas också när en radioutrustning stör
telenät, teleterminalutrustningar eller elanläggningar vilkas störningstolerans stämmer
överens med denna lag eller med elsäkerhetslagen och bestämmelser som utfärdats och fö-
reskrifter som meddelats med stöd av dem.
53



1003/2018  
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om de tekniska egen-
skaperna hos separata antenner eller antennsystem enligt 4 mom. som kopplas till radio-
mottagare.

278 §

Allmänt nödnummer

Teleföretag som är verksamma i telefonnät är skyldiga att för sin del se till att använ-
darna per telefon eller via textmeddelande avgiftsfritt får kontakt med det allmänna nöd-
numret 112.

Teleföretagen ska utan dröjsmål till nödcentralerna, sjöräddningscentralen och sjörädd-
ningsundercentralen anmäla sådana fel och störningar i kommunikationsnäten, nättjäns-
terna och kommunikationstjänsterna som är av betydelse för förmedlingen av nödsamtal.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tekniska åt-
gärder som är nödvändiga för att skyldigheten enligt 1 mom. ska kunna fullgöras.

280 §

Teleföretags skyldighet att förmedla riktade myndighetsmeddelanden

Med riktade myndighetsmeddelanden avses riktade nödunderrättelser och andra riktade
myndighetsmeddelanden. Med riktade nödunderrättelser 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 abonne-
mang som befinner sig på ett visst område eller vissa områden. Med annat riktat myndig-
hetsmeddelande avses meddelanden för att skydda människor eller egendom och som för-
medlas i mobilnät i form av textmeddelanden eller andra meddelanden till terminaler eller
abonnemang som befinner sig på ett visst område eller vissa områden i en situation 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 sjöräddningsundercentral.

Beslut om förmedling av riktade nödunderrättelser fattas av räddnings-, polis- eller
gränsbevakningsmyndigheterna eller av Strålsäkerhetscentralen eller Meteorologiska in-
stitutet inom respektive ansvarsområde. Beslut om förmedling av andra riktade myndig-
hetsmeddelanden fattas av det behöriga ministeriet.

Riktade myndighetsmeddelanden ska förmedlas på de språk som myndigheten bestäm-
mer och till de terminaler och abonnemang som vid förmedlingstillfället befinner sig på
områden som myndigheten angett. Teleföretagen får inte ändra på innehållet i riktade
myndighetsmeddelanden.

Riktade nödunderrättelser ska förmedlas utan dröjsmål. Andra riktade myndighetsme-
ddelanden ska förmedlas så fort det är möjligt utan att orsaka oskäliga störningar i de nor-
mala nät- och kommunikationstjänsterna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om förmedling
av riktade myndighetsmeddelanden samt om svarstider och beredskap för förmedling.

282 §

Beredskapsplanering

Den som är skyldig att ha beredskap enligt 281 § ska bedöma de risker som kan även-
tyra verksamhetens kontinuitet och utifrån riskerna planera hur verksamheten kan fortsätta
i störningssituationer under normala förhållanden och när sådana befogenheter utövas som
avses i 9 kap. i beredskapslagen.
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Den som är skyldig att ha beredskap ska på begäran av Transport- och kommunika-
tionsverket lämna verket uppgifter om sin beredskapsplanering. Transport- och kommu-
nikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i uppgifterna.

Den som är skyldig att ha beredskap ska i enskilda fall på Transport- och kommunika-
tionsverkets 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 anled-
ning av situationen har vidtagit eller har för avsikt att vidta.

De skyldigheter som avses i denna paragraf gäller inte myndigheter.

284 §

Närmare bestämmelser om beredskap

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om bered-
skapsskyldigheten. Föreskrifterna kan gälla

1) dokument i samband med beredskapsplaneringen enligt 282 § och dokumentens
närmare innehåll,

2) tekniska åtgärder i syfte att minimera skadeverkningarna av kränkningar av infor-
mationssäkerheten,

3) det tekniska genomförandet av förpliktelser som avses i 283 §,
4) användningen av frekvenser,
5) andra tekniska frågor som är jämförbara med dem som avses i 1–4 punkten.

286 §

Avgift för deltagande i auktion

Ett företag eller en organisation som anmält sig till en auktion som avses i 11 § ska för
att täcka de administrativa kostnaderna för ordnandet av auktionen betala en deltagarav-
gift till Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om deltagaravgiftens be-
lopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

Deltagaravgiften återbetalas inte trots att företaget eller organisationen inte lägger någ-
ra bud.

Avgiften påförs genom beslut av Transport- och kommunikationsverket.

287 §

Koncessionsavgift

Ett teleföretag som har beviljats nätkoncession med stöd av 11 § är skyldigt att betala
koncessionsavgift till koncessionsmyndigheten. Koncessionsavgiften är det högsta god-
kända budet enligt 11 § 1 mom.

Koncessionsavgiften ska betalas i poster under koncessionsperioden. Bestämmelser om
betalningsfrekvens utfärdas genom förordning av statsrådet. Avgiften påförs genom beslut
av Transport- och kommunikationsverket.

288 §

Marknadsbaserad frekvensavgift

Av innehavarna av sådana nätkoncessioner för tele- och televisionsverksamhet som
statsrådet beviljat med stöd av 6 § utan vederlag samt av försvarsmakten ska Transport-
och kommunikationsverket årligen ta ut en marknadsbaserad frekvensavgift till staten.
Avgiften tas ut för frekvenser som

1) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvisats en innehavare av nätkoncession,
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2) i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvisats en nätkoncessionshavares nät, vilket an-
vänds för annan televisionsverksamhet än televisionsverksamhet som tjänar allmänintres-
set,

3) har anvisats försvarsmakten med stöd av en föreskrift som Transport- och kommu-
nikationsverket har meddelat enligt 96 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

289 §

Informationssamhällsavgift

Ett teleföretag som bedriver anmälningspliktig eller koncessionspliktig verksamhet en-
ligt denna lag är skyldigt att till Transport- och kommunikationsverket betala en årlig in-
formationssamhällsavgift.

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 televerksam-
het som teleföretaget bedrivit i Finland under räkenskapsperioden före bestämmandet av
avgiften, dock minst 300 euro. Närmare bestämmelser om den omsättning som avgiften
baseras på finns i 290 §.

Bestämmelser om hur informationssamhällsavgiften ska bestämmas under det första
verksamhetsåret finns i 292 §.

Informationssamhällsavgiften återbetalas inte ens i det fall att teleföretaget upphör med
sin verksamhet under avgiftsperioden.

290 §

Omsättning som informationssamhällsavgiften 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 gemensamma omsättningen för den televerksam-
het som de avgiftsskyldiga teleföretag som ingår i samma koncern har bedrivit i Finland,
minskad med bolagens inbördes omsättning av verksamheten. Detsamma gäller moderbo-
lag som inte är finländska.

Om det under tiden mellan utgången av den föregående räkenskapsperioden och tid-
punkten för avgiftsbeslutet har skett förändringar i teleföretagets koncernförhållanden, ska
avgiften bestämmas på basis av företagets andel av omsättningen för televerksamheten
under den föregående avslutade räkenskapsperioden.

Om televerksamheten under tiden mellan utgången av det föregående årets räkenskaps-
period och tidpunkten för avgiftsbeslutet har överlåtits till ett annat företag, hänförs av-
giftsskyldigheten till det företag som bedriver allmän televerksamhet när avgiftsbeslutet
meddelas. När avgiften bestäms för det företaget ska den omsättning beaktas som för den
avslutade räkenskapsperioden har fastställts för den överlåtna televerksamheten.

Om teleföretagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret ska dess omsättning om-
vandlas så att den motsvarar omsättningen för ett kalenderår, genom att omsättningen mul-
tipliceras 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 Transport- och kommunikationsverket får utfärdas genom förordning av
kommunikationsministeriet.
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291 §

Påförande av informationssamhällsavgift

Informationssamhällsavgiften tas ut årligen i en post. Avgiften påförs genom beslut av
Transport- och kommunikationsverket. Närmare bestämmelser om verkställighet av av-
giften får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

292 §

Lämnande av uppgifter till Transport- och kommunikationsverket samt 
avgiftsskyldigheten i vissa undantagssituationer

Transport- och kommunikationsverket har för påförande av informationssamhällsavgift
rätt att av teleföretagen få de uppgifter om televerksamhetens omsättning under den period
som föregår påförandet av avgiften. Företag som ingår i en koncern ska dessutom lämna
verket en redogörelse för vilka poster som uppkommit till följd av koncernbolagens inbör-
des televerksamhet och i enlighet med 290 § 1 mom. har dragits av från televerksamhetens
omsättning. Teleföretagen ska lämna uppgifterna till Transport- och kommunikationsver-
ket inom en månad från det att bokslutet fastställdes. Dessutom ska teleföretaget lämna in
en kopia av det fastställda bokslutet och koncernbokslutet.

Transport- och 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 verksamhet,
2) teleföretagets marknadsställning,
3) uppgifter om de tjänster som teleföretaget tillhandahåller samt om dess kundvoly-

mer och fakturering,
4) referensuppgifter om andra teleföretag med motsvarande utbud av tjänster,
5) andra omständigheter som påverkar teleföretagets omsättning och som är jämförba-

ra med dem som nämns i 1–4 punkten.
Innan omsättningen uppskattas ska Transport- och kommunikationsverket uppmana te-

leföretaget att lämna de uppgifter som behövs för påförande av informationssamhällsav-
gift inom en skälig tid som Transport- och kommunikationsverket bestämmer. I uppma-
ningen ska det nämnas att Transport- och kommunikationsverket uppskattar omsättning-
en, om uppgifterna inte lämnas.

294 §

Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet

Den årliga tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet är för
1) Rundradion Ab 220 000 euro,
2) utövare av annan än regional televisionsverksamhet 14 000 euro för varje konces-

sionsenligt televisionsprogramutbud, med undantag för parallellsändningar,
3) utövare av regional televisionsverksamhet 600 euro för varje koncessionsenligt te-

levisionsprogramutbud,
4) utövare av radioverksamhet på frekvenser för rikstäckande eller därmed jämförbar

koncessionspliktig användning 6000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud,
5) utövare av radioverksamhet på frekvenser för regional eller lokal koncessionspliktig

användning 600 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud,
6) utövare av radioverksamhet som är verksamma endast i televisionsnät 6 000 euro

för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, med undantag för parallellsändningar.
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Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet tas årligen ut i två poster. Avgif-
ten påförs genom beslut av Transport- och kommunikationsverket.

295 §

Domännamnsavgift

En registrar är skyldig att betala domännamnsavgift till Transport- och kommunika-
tionsverket för registrering av ett domännamn i domännamnsregistret och för förnyad re-
gistrering. När ett domännamn registreras ska en utredning över att avgiften är betald läm-
nas.

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 Transport- och kommu-
nikationsverket betala en fast avgift som täcker kostnaderna för användningen av numret
eller prefixet och för administreringen och övervakningen av numreringen. Avgiftsbelop-
pet fastställs enligt hur stor andel av den tillgängliga nummerplanen det ibruktagna numret
förbrukar.

Bestämmelser om avgiftens belopp finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

299 §

Kostnader för system som anskaffats för biträdande av myndigheter

Teleföretag har rätt att av statens medel få ersättning för direkta kostnader för investe-
ringar i och underhåll av system, utrustning och programvara som anskaffats enbart för att
biträda myndigheter. Beslut om ersättning för kostnader fattas vid behov av Transport-
och kommunikationsverket.

Ersättning betalas av den myndighet som ska biträdas med anskaffningen i fråga.
Teleföretaget får inte för sin kommersiella verksamhet använda system, utrustning eller

programvara som en myndighet betalat ersättning för, om inte myndigheten och teleföre-
taget uttryckligen har kommit överens om saken.

301 §

Kostnader för system för förmedling av riktade myndighetsmeddelanden

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.

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 myndig-
heter uppgett. Ersättning kan fås också för direkta kostnader för åtgärder som myndighe-
ten bestämt om. Beslut om ersättning för kostnader fattas vid behov av Transport- och
kommunikationsverket.

Teleföretaget får inte för sin kommersiella verksamhet använda system, utrustning eller
programvara som en myndighet betalat ersättning för, om inte myndigheten och teleföre-
taget uttryckligen har kommit överens om saken.
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303 §

Transport- och kommunikationsverkets allmänna uppgifter

Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevna-
den av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och beslut som meddelats med stöd av
den, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Transport- och kommunikationsverkets beslutanderätt omfattar inte frågor som gäller
avtalsförhållanden eller ersättningsansvar mellan företag och abonnenter eller teleföretags
regressrätt eller återbetalningsskyldighet.

Transport- och kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte sådana krav som hänför sig
till skydd av människors och husdjurs hälsa och säkerhet som avses i 251 § 1 mom.
1 punkten och inte heller sådana väsentliga elsäkerhetskav som avses i 251 § 1 mom.
2 punkten, till den del det föreskrivs att någon annan myndighet ska övervaka efterlevna-
den av kraven.

Transport- och kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte bestämmelserna i 22 kap.,
med undantag för 176–179 och 190 §.

Transport- och kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte bestämmelserna i 28 kap.,
med undantag för 241 och 242 §.

Till Transport- och kommunikationsverkets uppgifter hör att främja samreglerings- och
självregleringsåtgärder inom branschen, om det genom samreglering eller självreglering,
beroende på sakens natur, är möjligt att se till att de krav som föreskrivs i denna lag upp-
fylls.

Transport- och kommunikationsverket ska höra kommunikationsministeriet och samar-
beta med ministeriet när verket med stöd av denna lag bereder föreskrifter i frågor som
också innefattar bemyndigande att utfärda förordning eller som har en avsevärd betydelse
för att denna lags syften ska uppnås. Transport- och kommunikationsverket ska dessutom
höra finansministeriet när verket 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, styrningssystem och verksamhet eller styrningen
av informationsförvaltningen inom statsförvaltningen, de allmänna grunderna för den
elektroniska kommunikationen och informationssäkerheten, statens och kommunernas
samarbete inom informationsförvaltningen samt statsrådets gemensamma informations-
förvaltning.

304 §

Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska Transport- och kommuni-
kationsverket

1) främja den elektroniska kommunikationens funktion, störningsfrihet och trygghet,
2) delta i beredskapsplaneringen samt övervaka och utveckla branschens tekniska be-

redskap för undantagsförhållanden,
3) sköta administreringen av radiofrekvenser och televerksamhet samt administrering-

en av numrering av och prefix för kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
4) samordna standardiseringen inom telebranschen,
5) bevilja sådana identifieringssignaler för radiostationer som behövs för att identifiera

radiosändningar och vid behov meddela föreskrifter 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 informationssäker-

heten för nättjänster, kommunikationstjänster, mervärdestjänster och informationssystem
samt om fel och störningar i kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
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8) informera om frågor som gäller informationssäkerhet samt om kommunikationsnäts
och kommunikationstjänsters funktion,

9) utreda orsakerna till störningar av radiokommunikation samt till störningar som en
radioutrustning eller teleterminalutrustning orsakar kommunikationsnät, radioutrustning-
ar, teleterminalutrustningar eller elanläggningar,

10) utreda kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nät-
tjänster, kommunikationstjänster, mervärdestjänster och informationssystem,

11) underrätta kommissionen om sådant samarbete med andra medlemsstater i Euro-
peiska unionen som leder till enhetliga tillsynsåtgärder i fråga om informationssäkerheten
för gränsöverskridande kommunikationstjänster mellan medlemsstaterna, när åtgärderna
kan inverka på den inre marknadens funktion,

12) vara behörig myndighet för den offentliga reglerade satellittjänsten enligt Europa-
parlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU om närmare föreskrifter för tillträde till
den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering
som inrättats genom Galileoprogrammet.

Vad som föreskrivs i 302, 303, 308, 309, 311–315, 325, 330–332, 336, 340, 344 och
345 § gäller också tillsynen över efterlevnaden av, påföljder vid brott mot och avgörande
av tvister med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012
om roaming i allmänna mobilnät i unionen, nedan EU:s roamingförordning, och EU:s för-
ordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation. Tillsynen över sådan be-
handling av personuppgifter i anslutning till trafikstyrningsåtgärder som avses i artikel 3.4
i EU:s förordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation utövas likväl av
dataombudsmannen.

307 §

Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och Gränsbevakningsväsendet ska utöver Transport- och kommunikationsver-
ket övervaka efterlevnaden av bestämmelserna i 39 § om radiotillstånd och bestämmelser-
na i 262 § 1 mom. om märkning av teleutrustning. Tullen ska utöver Transport- och kom-
munikationsverket övervaka efterlevnaden av bestämmelser och föreskrifter som gäller
import av teleutrustning.

308 §

Myndighetssamarbete

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsman-
nen, konkurrensmyndigheterna, konsumentmyndigheterna samt marknadskontroll- och
produktsäkerhetsmyndigheterna ska vid skötseln av uppgifter enligt denna lag samarbeta
med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Transport- och kommunikationsverket ska vid behov samarbeta med tillsynsmyndighe-
ter som motsvarar Transport- och kommunikationsverket i stater som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller är parter i Europarådets televisionskonvention.

Transport- och kommunikationsverket ska samarbeta med de myndigheter som utövar
tillsyn över nät- och informationssäkerheten i övriga medlemsstater i Europeiska unionen,
med enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter samt med den samarbetsgrupp som av-
ses i artikel 11 i direktivet om nät- och informationssäkerhet. Transport- och kommunika-
tionsverket ska årligen sända samarbetsgruppen en sammanfattande rapport i enlighet med
artikel 10.3 i direktivet.
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309 §

Handräckning

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, Tullen
och Gränsbevakningsväsendet för tillsynen över efterlevnaden av och för verkställigheten
av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd
av den. Transport- och kommunikationsverket har rätt att få handräckning av försvars-
makten för att utreda orsakerna till störningar i radiokommunikationen.

Transport- och kommunikationsverket kan på begäran ge andra myndigheter expert-
hjälp som handräckning. Beslut om att lämna handräckning fattas av kommunikationsmi-
nisteriet. För kostnaderna för den handräckning som Transport- och kommunikationsver-
ket lämnar svarar den som begärt handräckning, om inte något annat avtalas om saken.

Lämnande av handräckning enligt 2 mom. berättigar inte Transport- och kommunika-
tionsverket att till andra myndigheter lämna ut information om meddelanden, förmed-
lingsuppgifter eller lokaliseringsuppgifter eller om konfidentiella radiosändningars inne-
håll och existens.

311 §

Transport- och kommunikationsverkets och statsrådets skyldighet att offentliggöra beslut 
och meddelanden

Transport- och kommunikationsverket ska offentliggöra beslut som avses i 51–79 §, fö-
reskrifter om indelning i teleområden, numreringsbeslut och avgöranden i tvister mellan
teleföretag så att de är tillgängliga för teleföretag och användargrupper.

Statsrådet ska offentliggöra meddelanden om att koncessioner är lediga att sökas samt
koncessionsbeslut på det sätt som avses i 1 mom.

312 §

Elektronisk delgivning

Ett ärende som omfattas av Transport- och kommunikationsverkets behörighet kan med
en parts samtycke handläggas och beslut i ärendet delges per e-post. Beslutet eller någon
annan handling som hör samman med handläggningen av ärendet anses ha delgivits då
parten till Transport- och kommunikationsverket sänder en kvittering på att meddelandet
har lästs. Är det fråga om en handling som inte enligt lag behöver delges bevisligen, anses
handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen efter det att meddelandet sändes, om inte
något annat visas.

En handling eller ett beslut som gäller domännamn ska dock alltid delges genom e-post
till den adress som parten eller den registrar som företräder parten har meddelat Transport-
och kommunikationsverket. Då anses beslutet eller handlingen ha delgivits den tredje da-
gen efter det att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

Om en part eller en registrar som företrätt en part i ett i denna lag avsett förvaltningsä-
rende har gett Transport- och kommunikationsverket väsentligt bristfälliga eller felaktiga
kontaktuppgifter eller låtit bli att uppge en väsentlig kontaktuppgift och om uppgifterna
inte heller senare har kunnat korrigeras eller kompletteras, och delgivningen av en hand-
ling som gäller handläggningen av ärendet eller ett beslut inte till följd av detta kan göras
på annat sätt än genom offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen, får Transport-
och kommunikationsverket delge handlingen eller beslutet också genom att publicera ett
meddelande om saken på sina webbsidor. Beslutet eller handlingen anses då ha blivit del-
given en månad efter det att meddelandet publicerades. I meddelandet ska det anges när
meddelandet publicerades och när beslutet eller handlingen anses ha blivit delgivet.
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313 §

Behandling av tillsynsärenden vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan ta upp ärenden till prövning på en parts be-
gäran eller på eget initiativ.

Transport- och kommunikationsverket kan ställa sina tillsynsuppgifter enligt denna lag
i viktighetsordning. Transport- och kommunikationsverket får lämna ett ärende utan pröv-
ning 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 endast har en ringa betydelse
med tanke på kommunikationsmarknadens funktion, kommunikationstjänsternas tillförlit-
lighet eller tryggandet av störningsfri elektronisk kommunikation och med tanke på deras
intressen som använder tjänsterna eller med tanke på riskhanteringen i fråga om de tjänster
som avses i 247 a §, eller

3) en begäran om åtgärder i ett ärende är uppenbart ogrundad.
Transport- och kommunikationsverket ska genast när det är möjligt fatta beslut om att

i enlighet med 2 mom. inte ta upp ett ärende till prövning.

314 §

Transport- och kommunikationsverkets avgörande av tvister mellan företag

Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ärenden som med stöd av 53–80 § el-
ler 304 § 2 mom. har väckts av teleföretag och andra företag, senast fyra månader efter det
att ärendet blev anhängigt. Tidsfristen gäller inte exceptionellt omfattande ärenden och
inte heller ärenden som annars har väckts under exceptionella förhållanden. De skyldig-
heter som i samband med beslutet åläggs parterna ska stämma överens med bestämmel-
serna i denna lag.

Transport- och kommunikationsverket ska främja samarbetet mellan teleföretag och
sträva efter att i första hand genom medling lösa meningsskiljaktigheter mellan teleföre-
tag.

Om medlingen inte leder till resultat inom fyra månader, ska Transport- och kommuni-
kationsverket på någondera partens begäran avgöra ärendet inom fyra månader från det att
medlingen avslutades.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på avgörande av sådana gräns-
överskridande tvister där parterna är etablerade i flera EES-stater. Transport- och kommu-
nikationsverket ska lösa sådana gränsöverskridande tvister i samarbete med reglerings-
myndigheterna i de berörda EES-staterna.

Transport- och kommunikationsverket kan när det löser gränsöverskridande tvister höra
också Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Om
organet har ombetts yttra sig om en gränsöverskridande tvist, får Transport- och kommu-
nikationsverket inte avgöra ärendet förrän yttrandet har kommit in eller tidsfristen för att
lämna yttrandet har löpt ut.

315 §

Myndigheternas allmänna rätt att få information

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsman-
nen, konsumentombudsmannen 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 rättigheter och skyldigheter denna lag gäller och
av aktörer som handlar för deras räkning.
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De vilkas rättigheter och skyldigheter denna lag gäller samt aktörer som handlar för de-
ras räkning är skyldiga att på begäran samla in och, trots sekretessbestämmelserna och an-
dra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter, på begäran lämna ut behövlig in-
formation till en behörig myndighet enligt denna lag för skötseln av myndighetens upp-
gifter.

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 avgifter. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska inte
tillämpas på uppgifter om radioutrustning på en främmande stats örlogsfartyg, militära
luftfartyg eller andra luftfartyg 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 loka-
liseringsuppgifter.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgifter
som regelbundet samlas in och lämnas ut till verket och om uppgifternas digitala form och
sändandet av uppgifterna. Föreskrifterna kan gälla uppgifter som behövs för

1) tillsyn över efterlevnaden av villkoren för nätkoncession enligt 16 §,
2) att bereda en marknadsanalys eller ett beslut om betydande marknadsinflytande en-

ligt 52 § eller för att övervaka fullgörandet av skyldigheterna enligt beslutet,
3) att bereda ett beslut om att utse en leverantör av samhällsomfattande tjänster som

avses i 85 § eller övervaka efterlevnaden av skyldigheterna i beslutet,
4) att samla in information eller att informera enligt 304 § 1 mom. 6 punkten.

316 §

Behandling och utplåning av uppgifter om kommunikation och lokalisering

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få de förmedlingsuppgifter och lo-
kaliseringsuppgifter som behövs för utredning av fel och störningar samt oklarheter i fak-
tureringen. Också den som i enlighet med 136 § 4 mom. i en annan ställning än som kom-
munikationsförmedlare har tagit emot eller annars fått vetskap om ett meddelande eller om
förmedlingsuppgifter som inte är avsedda för honom eller henne, får lämna ut information
om meddelandet och förmedlingsuppgifterna till Transport- och kommunikationsverket,
om detta behövs för utredning av ett fel.

Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen har trots sekretessbe-
stämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få för-
medlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter och meddelanden, om de behövs för tillsynen
över att bestämmelserna om behandling enligt avdelning VI och bestämmelserna om an-
vändningen av kakor och direktmarknadsföring enligt 24 kap. följs eller för utredning av
betydande kränkningar av eller hot mot informationssäkerheten. Dessutom krävs det att
det enligt Transport- och kommunikationsverkets eller dataombudsmannens bedömning
finns skäl att misstänka att något av följande brottsrekvisit uppfylls:

1) dataskyddsförseelse vid elektronisk kommunikation enligt 349 § i denna lag,
2) olovligt brukande enligt 28 kap. 7 § i strafflagen,
3) orsakande av fara för informationsbehandling enligt 34 kap. 9 a § i strafflagen,
4) innehav av hjälpmedel vid nätbrott enligt 34 kap. 9 b § i strafflagen,
5) skadegörelse enligt 35 kap. 1 § 2 mom. i strafflagen,
6) sekretessbrott enligt 38 kap. 1 § i strafflagen,
7) kränkning av kommunikationshemlighet enligt 38 kap. 3 § i strafflagen,
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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 strafflagen,
11) avkodningssystemsbrott enligt 38 kap. 8 b § i strafflagen, eller
12) personregisterbrott enligt 38 kap. 9 § i strafflagen.
Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och andra be-

gränsningar som gäller utlämnande av uppgifter rätt att få information om radiosändning-
ars existens och om förmedlingsuppgifter, om det behövs för identifiering och lokalisering
av störningar av radiokommunikation, avhjälpande eller begränsning av störningar eller
för att väcka åtal mot den som orsakat störningarna. Information om innehållet i andra ra-
diosändningar än sådana som är avsedda för allmän mottagning får lämnas ut endast om
det är nödvändigt för identifiering, lokalisering, avhjälpande eller begränsning av stör-
ningarna av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att väcka åtal mot den som or-
sakat störningarna.

Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen ska utplåna den infor-
mation om meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter 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 därmed sammanhängande brottmål. In-
formationen om meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter ska utplå-
nas senast två år eller, om det är fråga om uppgifter som gäller utredning av kränkningar
av informationssäkerhet, senast tio år efter utgången 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 avses i
15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen (610/2014) eller i 17 kap. 20 § 1 mom. i rättegångsbal-
ken.

317 §

Identifiering och lokalisering av orsaken till störningar av radiokommunikation

Transport- och kommunikationsverket får bedriva observation av och använda förmed-
lingsuppgifter också om andra radiosändningar än sådana som är avsedda för allmän mot-
tagning, i den utsträckning som det behövs för att identifiera och lokalisera orsaken till
störningar av radiokommunikation eller en tillståndspliktig radiosändare som används
utan radiotillstånd, för att avhjälpa eller begränsa störningar samt för att väcka åtal mot
den som orsakat störningarna. Innehållet i andra radiosändningar än sådana som är avsed-
da för allmän mottagning får dock vara föremål för observation och uppgifter om innehåll-
et användas endast om det är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller be-
gränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att väcka åtal mot den
som orsakat störningarna.

Vad som föreskrivs i 136 § 4 mom. hindrar inte att information lämnas till Transport-
och kommunikationsverket om en radiosändnings existens och förmedlingsuppgifter, om
det behövs för att identifiera och lokalisera störningar av radiokommunikationen, avhjälpa
eller begränsa störningarna eller för att väcka åtal mot den som orsakat störningarna. Upp-
gifter om innehållet i en radiosändning får lämnas ut 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.

Transport- och kommunikationsverket ska utplåna information om konfidentiell radio-
kommunikation när informationen inte längre behövs för att säkerställa tillräckligt stör-
ningsfri radiokommunikation eller för handläggningen av ett förvaltningsärende eller
brottmål som gäller störningarna. Informationen ska utplånas senast två år eller, om det är
fråga om uppgifter som behövs för att säkerställa störningsfri radiokommunikation i sä-
64



1003/2018  
kerhetssyfte, senast tio år efter utgången av det kalenderår under vilket informationen er-
hölls eller beslutet eller domen i förvaltningsärendet eller brottmålet vann laga kraft.

318 §

Utlämnande av information från myndigheter

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsman-
nen, Konkurrens- och konsumentverket samt marknadskontroll- och produktsäkerhets-
myndigheterna har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller ut-
lämnande av uppgifter, rätt att till varandra lämna ut dokument som de fått eller upprättat
i samband med sina uppgifter enligt lag samt att för varandra röja sekretessbelagd infor-
mation, om det är nödvändigt för skötseln av deras lagstadgade uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket 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 lag samt att röja sekretessbelagd
information för Energimyndigheten, Finansinspektionen, Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården samt närings-, trafik- och miljöcentralen, om det är nödvändigt
för skötseln av deras lagstadgade uppgifter i anslutning till informationssäkerhet.

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket har rätt att läm-
na ut sekretessbelagda dokument till och röja sekretessbelagd information för kommis-
sionen och för tillsynsmyndigheterna i andra EES-stater, om det är nödvändigt för tillsy-
nen över kommunikationsmarknaden.

Rätten enligt denna paragraf att lämna ut dokument och röja information gäller inte in-
formation om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller om inne-
hållet i och existensen av konfidentiella radiosändningar.

Kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket får använda
sekretessbelagda dokument som erhållits från utländska myndigheter endast för de ända-
mål som de utlämnats för.

319 §

Tystnadsplikt och utlämnande av information som gäller meddelanden

Sådana uppgifter som Transport- och kommunikationsverket och dataombudsmannen
med stöd av 316 och 317 § har fått och skaffat om meddelanden, förmedlingsuppgifter,
lokaliseringsuppgifter samt om innehållet i och existensen av konfidentiella radiosänd-
ningar är sekretessbelagda.

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessen 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 insamling av information om och ut-
redning av kränkningar av informationssäkerheten till

1) en kommunikationsförmedlare, en leverantör 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 om det enligt Transport- och kommunikationsverkets bedömning
finns skäl att misstänka att det har begåtts ett sådant brott som nämns i 316 § 2 mom. 1–
12 punkten,

2) en sådan i en annan stat verksam myndighet eller annan motsvarande aktör som har
till uppgift att förebygga eller utreda sådana kränkningar av informationssäkerheten som
är riktade mot kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

Transport- och 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
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kränkningar av informationssäkerheten. Utlämnandet får inte begränsa skyddet av konfi-
dentiella meddelanden 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 radiokommu-
nikation.

När Transport- och kommunikationsverket bestämmer vilka myndigheter och andra ak-
törer som avses i 2 mom. 2 punkten ska det samarbeta med kommunikationsministeriet.
Om ett beslut som gäller till vem information får lämnas ut kan ha en avsevärd samhällelig
betydelse eller konsekvenser för den allmänna utvecklingen av tjänster för elektronisk
kommunikation, ska kommunikationsministeriet bestämma till vilka myndigheter och an-
dra aktörer Transport- och kommunikationsverket får lämna ut information som avses i
2 mom.

320 §

Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets rätt att få information

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet har, trots sekretess, rätt att av Trans-
port- och kommunikationsverket få sådan information om användningen av frekvenser
som är relevant för beredskapsplaneringen och för förberedelser för undantagsförhållan-
den. Rätten att få information gäller inte information om meddelanden, förmedlingsupp-
gifter, lokaliseringsuppgifter eller innehållet i och existensen av konfidentiella radiosänd-
ningar.

323 §

Avgiftsfria åtgärder och avgiftsfri information för vissa myndigheter

Ett teleföretag ska utan ersättning till myndigheter 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 räddningsverksamheten, och

2) som myndigheten enligt vad som föreskrivs särskilt har rätt att få.
Ett teleföretag ska utan ersättning vidta åtgärder 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 ordna system genom vilka de kan ta emot och

behandla information som avses i 1 mom. eller genomföra teleavlyssning enligt 2 mom.
Myndigheten svarar också för kostnaderna för anslutning av myndighetens system till all-
männa kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Teleföretagen ska emellertid av-
giftsfritt genomföra ändringar i styrningen av nödtrafiken.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur och
inom vilka tidsfrister sådana åtgärder och informationsbegäranden som nämns i 1 och
2 mom. ska genomföras.

325 §

Transport- och kommunikationsverkets inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har rätt att i teleföretag utföra tekniska säker-
hets- och funktionsinspektioner samt ekonomiska inspektioner för att övervaka efterlev-
naden av skyldigheterna enligt denna lag samt enligt bestämmelser som utfärdats och fö-
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reskrifter och beslut som meddelats med stöd av den. Transport- och kommunikationsver-
ket har rätt att i ett företag som tillverkar eller använder sådan satellittjänstteknik som av-
ses i 271 b § utföra inspektioner för att utreda om företaget iakttar beslut som fattats av
styrelsen för säkerhetsackreditering och den reglering som gäller den offentliga reglerade
satellittjänsten. Bestämmelser om inspektioner finns i 39 § i förvaltningslagen.

Även ett myndighetsnät kan vara föremål för tekniska säkerhets- och funktionsinspek-
tioner.

Transport- och kommunikationsverket kan låta en oberoende expert utföra tekniska sä-
kerhets- och funktionsinspektioner samt inspektioner av satellittjänstteknik. På en sådan
expert ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när han eller hon skö-
ter uppgifter enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen.

Transport- och kommunikationsverket och den som handlar för verkets räkning har rätt
att i samband med tekniska säkerhets- eller funktionsinspektioner eller ekonomiska in-
spektioner få tillträde till teleföretags utrustningsutrymmen och övriga lokaler samt att,
trots vad som föreskrivs om sekretess för uppgifter, för granskning få dokument och in-
formation som behövs för tillsynsuppgiften.

Transport- och kommunikationsverket och den som handlar för verkets räkning har rätt
att i samband med inspektioner av satellittjänstteknik få tillträde till lokaler som används
av den organisation som tillverkar eller använder satellittjänstteknik och, trots vad som fö-
reskrivs om sekretess för uppgifter, för granskning få dokument och information som be-
hövs för tillsynsuppgiften.

Inspektioner får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

326 §

Inspektion av radioutrustning

Transport- och kommunikationsverket har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag
samt bestämmelser 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 innehav det krävs radiotillstånd enligt denna lag eller för vars
användning det krävs behörighets- eller kompetensbevis som avses i denna lag,

2) radioutrustning som har konstaterats eller på sannolika grunder misstänks fungera
eller ha fungerat i strid med bestämmelser eller föreskrifter eller 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,

4) radioutrustning som saluförs eller planeras bli utsläppt på marknaden,
5) avkodningssystem enligt 269 § 2 mom.
Transport- och kommunikationsverket har rätt att få tillträde till platser där det på san-

nolika grunder misstänks finnas utrustning som avses i 1 mom. I utrymmen som används
för boende av permanent natur får inspektioner dock utföras endast om det är nödvändigt
för utredning av de omständigheter som är föremål för inspektion och det finns särskild
anledning att misstänka överträdelse av 348 § 1 mom. 1–3 punkten i denna lag eller av 38
kap. 5–7 eller 8 b § i strafflagen.

Innehavare, användare och ägare av radioutrustning ska på begäran visa upp sitt radio-
tillstånd för Transport- och kommunikationsverket, Gränsbevakningsväsendet och poli-
sen.
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327 §

Undersökning av utrustning

För tillsynen av marknaden för radioutrustning eller om det finns skäl att misstänka att
kraven enligt 30 kap. på radioutrustning som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden
inte har följts eller att skyddet enligt 269 § av elektroniska meddelanden obehörigen har
avkodats, har Transport- och kommunikationsverkets inspektör rätt att ta radioutrustning-
en och dess dokument för undersökning samt förbjuda att utrustningen används eller till-
handahålls på marknaden under den tid som undersökningen pågår. Undersökningen ska
utföras utan dröjsmål. Den vars utrustning har tagits för undersökning ska ges ett intyg av
vilket det framgår vilken utrustning som tagits för undersökning och orsaken till att den
tagits för undersökning.

Om radioutrustning som tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och
enligt de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och
utrustningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, ska ägaren på yrkande beta-
las en ersättning som motsvarar gängse pris för utrustningen.

Om en radioutrustning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller mot bestämmel-
ser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den, kan Transport- och
kommunikationsverket ålägga tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskost-
naderna.

328 §

Tryggande av störningsfri och effektiv användning av radiofrekvenser

Transport- och kommunikationsverket har rätt att bedriva observation av radiokommu-
nikation och det tekniska utförandet av den, för att säkerställa att radiofrekvenserna är till-
räckligt störningsfria och används effektivt.

329 §

Förhindrande av radiostörningar

Transport- och kommunikationsverket har rätt att förbjuda utsläppande och tillhanda-
hållande av radioutrustning på marknaden och användning av radioutrustning samt an-
vändning av sådan särskild elutrustning som avses i 97 § 2 mom., om utrustningen har or-
sakat skadliga störningar eller om det på sannolika grunder kan antas att den orsakar skad-
liga störningar.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försälj-
ning, 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 §.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att granska en radioutrustning och ta den
till undersökning, om utrustningen eller användningen av utrustningen på sannolika grun-
der 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 or-
saka skadliga störningar. Transport- och kommunikationsverket får i detta fall också till-
fälligt sätta radioutrustningen ur funktion, om detta inte orsakar den som innehar radiout-
rustningen oskälig olägenhet eller skada med hänsyn till omständigheterna. När det gäller
tagande av en radioutrustning för undersökning tillämpas i övrigt bestämmelserna i 327 §.
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330 §

Tillsynsbeslut

Transport- och kommunikationsverket, dataombudsmannen och kommunens bygg-
nadstillsynsmyndighet kan när de sköter uppgifter enligt denna lag meddela den som bry-
ter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter, beslut eller till-
ståndsvillkor som meddelats med stöd av denna lag en anmärkning samt ålägga denne att
inom en skälig tid avhjälpa sitt fel eller sin försummelse.

I fråga om de i 306 § nämnda bestämmelser 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 ordning, mot allmän säkerhet eller mot folkhälsan
eller orsakar allvarliga ekonomiska eller operativa olägenheter för andra företag, för abon-
nenter eller användare eller för kommunikationsnätens eller kommunikationstjänsternas
funktion, får Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål besluta om behövliga
interimistiska åtgärder oberoende av den tidsfrist som avses i 330 §.

Transport- och kommunikationsverket ska innan det beslutar om interimistiska åtgärder
ge den som är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, utom när detta inte kan ordnas så
snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

Som en interimistisk åtgärd kan Transport- och kommunikationsverket avbryta verk-
samhet som orsakar fara eller allvarlig olägenhet. Dessutom kan Transport- och kommu-
nikationsverket begränsa användningen av frekvenser eller besluta om jämförbara tvångs-
medel. De interimistiska åtgärderna kan vara i kraft i högst tre månader. Transport- och
kommunikationsverket kan förlänga åtgärderna med högst tre månader, om ett fel eller en
försummelse inte har avhjälpts inom utsatt tid. Beslut om interimistiska åtgärder kan över-
klagas separat, på samma sätt som beslut som avses i 1 mom.

333 §

Påföljdsavgift för teleföretag

Ett 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 förfarandet inte har betydande inverkan på markna-
den eller om det med hänsyn till tryggandet av konkurrensen annars är uppenbart ogrundat
att påföra en påföljdsavgift. Påföljdsavgift behöver dessutom inte påföras om teleföretaget
för motsvarande gärning eller försummelse har påförts eller ska påföras en påföljdsavgift
enligt konkurrenslagen.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten och omfattningen av förfarandet, dess varaktig-
het samt den påföljdsavgift enligt konkurrenslagen som påförts för motsvarande gärning
eller försummelse beaktas. Avgiften är minst 1000 euro och högst en miljon euro. Om gär-
ningen eller försummelsen har synnerligen betydande 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 marknadsdomstolen på framställning av Transport- och
kommunikationsverket. Bestämmelser om handläggningen och utredningen av ärenden i
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marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). På-
följdsavgiften ska betalas till staten.

334 §

Påföljdsavgift för utövare av televisions- eller radioverksamhet

Utövare av televisions- eller radioverksamhet som handlar i strid med bestämmelserna
i 25 och 26 kap. och trots uppmaning inte rättar sitt förfarande inom den tid som en i 303
eller 306 § avsedd tillsynsmyndighet har bestämt kan påföras påföljdsavgift.

Påföljdsavgift får inte påföras om förfarandet inte har betydande inverkan på uppnåen-
det av de mål som anges i 25 och 26 kap., eller om det med hänsyn till tryggandet av målen
annars är uppenbart ogrundat att påföra en påföljdsavgift.

När påföljdsavgiften fastställs ska arten och omfattningen av förfarandet samt dess var-
aktighet beaktas. Avgiften är minst 1 000 euro och högst en miljon euro. Om gärningen
eller försummelsen har synnerligen betydande inverkan för uppnåendet av målen i 25 och
26 kap., får nämnda belopp överskridas. Avgiften får dock utgöra högst fem procent av
verksamhetsutövarens omsättning under det föregående året från den koncessionspliktiga
verksamheten.

Påföljdsavgiften påförs av marknadsdomstolen på framställning av Transport- och
kommunikationsverket eller, i sådana fall som avses i 214 §, på framställning av konsu-
mentombudsmannen. Bestämmelser om handläggningen och utredningen av ärenden i
marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen. Påföljdsavgiften
ska betalas till staten.

336 §

Förbud mot oskäliga avtalsvillkor vid tillhandahållande av kommunikationstjänster

Transport- och kommunikationsverket får, om det behövs för att skydda konsumenter-
na, förbjuda fortsatt användning av avtalsvillkor som strider mot 107 § eller förbjuda upp-
repad användning av sådana eller jämförbara avtalsvillkor.

Transport- och kommunikationsverket får förena förbudsbeslut med vite. Vitet döms ut
av marknadsdomstolen.

Ett sådant beslut av Transport- och kommunikationsverket som avses i 1 eller 2 mom.
får inte överklagas genom besvär. Teleföretaget får föra ett förbudsbeslut till marknads-
domstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av Transport- och kommunikationsverkets
beslut. I annat fall står beslutet fast. Bestämmelser om handläggningen av ärenden i mark-
nadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

338 §

Avbrytande av televisionsverksamhet

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga en verksamhetsutövare att helt eller
delvis avbryta televisionsverksamhet som avses i 3 §, om verksamhetsutövaren trots åt-
gärder som bestämts enligt 330–332 eller 334 § allvarligt och upprepade gånger i sin tele-
visionsverksamhet bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller före-
skrifter som meddelats med stöd av den.

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 bestämmelser i denna lag eller föreskrifter eller
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beslut som meddelats med stöd av den får Transport- och kommunikationsverket förbjuda
teleföretaget att utöva televerksamhet. Transport- och kommunikationsverket kan förbju-
da teleföretagets verksamhet helt eller delvis.

Transport- och kommunikationsverket får förbjuda tillhandahållandet av en tjänst eller
en uppsättning tjänster som skulle medföra avsevärd snedvridning av konkurrensen, till
dess att ett beslut enligt 52 § har fattats.

342 §

Omprövning

Ett lagringsskyldigt företag får hos inrikesministeriet begära omprövning av ett sådant
beslut om skyldighet att lagra uppgifter som avses i 157 §.

Omprövning får begäras av beslut som Transport- och kommunikationsverket fattat om
radiotillstånd enligt 39 §, reservering av radiofrekvenser enligt 44 §, numrering enligt
100 §, marknadsbaserad frekvensavgift enligt 288 §, informationssamhällsavgift enligt
289 § och tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet enligt 293 §.

Omprövning får begäras av ett beslut som ett anmält organ fattat om intyg om överens-
stämmelse. Omprövning av ett avslagsbeslut om behörighetsexamen som fattats av en så-
dan av Transport- och kommunikationsverket utsedd utomstående examensmottagare som
avses i 265 § 3 mom. får begäras hos Transport- och kommunikationsverket.

Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i 7 a kap. i förvaltningslagen.

343 §

Överklagande hos marknadsdomstolen

Transport- och kommunikationsverkets beslut enligt 21 kap., 295 § och 312 § 2 och
3 mom. får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. I sitt beslut får Transport-
och kommunikationsverket bestämma att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om
inte marknadsdomstolen bestämmer något annat.

Bestämmelser om handläggningen av besvär som avses i 1 mom. vid marknadsdomsto-
len finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att anföra besvär över marknadsdomsto-
lens beslut.

344 §

Överklagande hos förvaltningsdomstolen

Beslut av kommunikationsministeriet och kommunens byggnadstillsynsmyndighet, an-
dra än i 342 § avsedda förvaltningsbeslut av Transport- och kommunikationsverket samt
Transport- och kommunikationsverkets, inrikesministeriets och ett anmält organs beslut
med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat föreskrivs nedan.

Den beslutsfattande myndigheten eller det anmälda organet får i fråga om andra beslut
än sådana som avses i 233 och 235 § bestämma att beslutet ska iakttas även om det över-
klagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Ett i 213 § avsett beslut av Transport- och kommunikationsverket om överlåtelse av
sändningsrätt ska med avvikelse från 2 mom. iakttas även om det överklagas, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att genom besvär överklaga också ett be-
slut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upp-
hävt ett sådant beslut av Transport- och kommunikationsverket som avses i 1 mom.
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345 §

Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Beslut som meddelats av en förvaltningsdomstol i ärenden som gäller återkallande av
en programkoncession enligt 32 §, återkallande av radiotillstånd enligt 49 §, placering en-
ligt 233 §, ändring eller upphävande av placeringsrätt enligt 235 § och återkallande av ett
beslut att utse bedömningsorgan enligt 255 § får överklagas genom besvär på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen. Övriga beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas
genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen får sådana beslut överklagas som
1) statsrådet har fattat med stöd av denna lag,
2) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 52–55 § eller som gäl-

ler tillsynen över att sådana beslut följs,
3) Transport- och kommunikationsverket har fattat med stöd av 85 §,
4) Transport- och 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 be-

slut enligt 336 och 337 § som överklagas på det sätt som anges i lagen om rättegång i
marknadsdomstolen.

Sådana beslut av statsrådet och Transport- och kommunikationsverket som avses i
2 mom. 1–4 punkten ska iakttas även om de överklagas, om inte besvärsmyndigheten be-
stämmer något annat. Besvären ska behandlas skyndsamt.

352 §

Övergångsbestämmelser

På handläggningen av förvaltningsärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft
tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Nät- och programkoncessioner, tillstånd för radiosändare, identifieringssignaler för ra-
diostationer samt behörighets- och kompetensbevis som är gällande när lagen träder i kraft
fortsätter att gälla till utgången av den utsatta tiden i dem.

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 Transport- och kommunikationsverket första gången har fattat ett
beslut om betydande marknadsinflytande enligt 52 § i denna lag, och till följd av det gett
teleföretagen rättigheter och ålagt dem skyldigheter i enlighet med denna lag. Vid behov
ska Transport- och kommunikationsverket genom ett separat beslut fastställa att teleföre-
tagets skyldigheter enligt kommunikationsmarknadslagen upphör att gälla.

De rättigheter och skyldigheter som teleföretag har på basis av 59 § i kommunikations-
marknadslagen ska förbli i kraft till dess att Transport- och kommunikationsverket första
gången fattar ett beslut enlig 85 § i denna lag om att ta i bruk ett urvalsförfarande.

Skyldigheten enligt 134 § 1 mom. 3 punkten i kommunikationsmarknadslagen att i nä-
tet utan ersättning distribuera televisionsutbud som tjänar allmänintresset, som fritt kan tas
emot och som sänds med stöd av en sådan riksomfattande programkoncession som inne-
has av MTV Ab:s MTV3 och Sanoma Media Finland Oy:s Nelonen fortsätter att gälla tills
de koncessioner som avses i 26 § i denna lag börjar gälla.

Skyldigheten som en utövare av televisionsverksamhet har att i tv-programutbudet för-
medla meddelanden från myndigheter till allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i lagen
om televisions- och radioverksamhet gäller tills de koncessioner som avses i 26 § i denna
lag börjar gälla.
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Skyldigheten som en utövare av radioverksamhet har att i radioprogramutbudet för-
medla meddelanden från myndigheter till allmänheten enligt 15 a § 1 och 2 mom. i lagen
om televisions- och radioverksamhet gäller tills den programkoncession går ut som utö-
varen av radioverksamhet har och som avses i 7 § 1 mom. i den lagen.

Bestämmelserna i 229 § 4 mom. i denna lag ska inte tillämpas på avtal som ingåtts före
ikraftträdandet av lagen.

Bestämmelserna i 288 § 1 mom. 1 punkten ska tillämpas på koncessioner som beviljats
efter det att lagen har trätt i kraft.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan
lag eller i beslut som meddelats med stöd av en lag som upphävts genom denna lag hän-
visas till en lag som upphävts genom denna lag, ska hänvisningen anses avse motsvarande
bestämmelse i denna lag.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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