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Avdelning A Centrala ändringar 

1  Ändringar och ändringshistorik 

Följande ändringar har gjorts i föreskrift 38 E/2014 M jämfört med den fö-
regående versionen (38 D/2010 M): 

• För accessnätet tillåts nu även annan utrustning än utrustning som 
överensstämmer med standard förutsatt att den inte orsakar mer 
störningar i andra accessnät; 

• Hänvisningar till paragrafer har ändrats så att de motsvarar para-
grafnummer i informationssamhällsbalken (917/2014) [1]; 

• Uppbyggnaden av föreskriften och motiverings- och tillämpnings-
promemorian (MPS-dokumentet) har ändrats så att den motsvarar 
Kommunikationsverkets nya anvisningar för utarbetande av före-
skrifter och preciserande och kompletterande text har införts i moti-
veringspromemorian. 

I föreskriftens version 38 C/2007 slopades kraven som gällde tekniska 
gränsvärden för utrustningens signal och sk. grindmodeller. Exakta värden 
ersattes med ett allmänt krav om överensstämmelse med standard. 

Avdelning B Motivering till enskilda paragrafer och an-
visningar för tillämpning 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

I detta avsnitt behandlas föreskriftens syfte, tillämpningsområde och defi-
nitioner. 

1 1 § Föreskriftens syfte 

Vid tillhandahållandet av bredbandsabonnemang eller fasta telefonabonne-
mang är kundens tekniska accessnät fortfarande oftast ett accessnät (en 
abonnentförbindelse) med ledare av metall, trots att fiberförbindelser och 
trådlösa förbindelser tillhandahålls i allt större omfattning. Syftet med 
denna föreskrift är att garantera att tjänster som tillhandahålls via en för-
bindelse med ledare av metall (i synnerhet ADSL- och VDSL-abonnemang) 
fungerar störningsfritt och får mer kapacitet som kan fördelas. 

2 2 § Tillämpningsområde 

Med accessnät avses enligt 3 § 31 punkten i informationssamhällsbalken 
den del av ett fast kommunikationsnät som finns mellan användarens 
abonnemang och en anordning varmed meddelanden kan styras. Med 
kommunikationsnät avses enligt 3 § 39 punkten i informationssamhällsbal-
ken ett system som består av sammankopplade ledningar och av anord-
ningar, och som är avsett för överföring eller distribution av meddelanden 
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via ledning, med radiovågor, optiskt eller på något annat elektromagnetiskt 
sätt. 

Denna föreskrift gäller accessnät och delaccessnät med ledare av metall 
och på nätverksutrustning som kopplats till dessa. 

I bestämmelsen nämns inte de kommunikationsnät eller de kommunikat-
ionstjänster på vilka föreskriften tillämpas, då termerna accessnät och 
symmetriska kabelpar med ledare av metall tillsammans binder tillämp-
ningsområdet till det fasta telefonnätet. 

Beträffande utrustning så gäller föreskriften endast nätverksutrustning som 
utgör en del av nätet, dvs. fast installation som avses i 3 § 6 punkten i in-
formationssamhällsbalken. Föreskriften tillämpas därför inte på teletermi-
naltutrustning eller radioanläggningar. 

3 3 § Definitioner 

I detta kapitel förklaras definitionerna i föreskriften samt de definitioner 
som finns i lagen och har samband med föreskriften. 

3.1 Accessnät, teleföretag och abonnent 

Begreppen accessnät, abonnent och teleföretag som definieras i informat-
ionssamhällsbalken är relevanta för föreskriften. 

Med accessnät avses enligt 3 § 31 punkten i informationssamhällsbalken 
den del av ett fast kommunikationsnät som finns mellan användarens 
abonnemang och en anordning varmed meddelanden kan styras.  

Accessnätet sträcker sig ända fram till telefoncentralen. För ett bredbands-
abonnemang anses att accessnätet sträcker sig till en bredbandskoncentra-
tor. 

Med abonnent avses enligt 3 § 30 punkten i informationssamhällsbalken en 
juridisk eller fysisk person som för något annat ändamål än televerksamhet 
har ingått avtal om leverans av kommunikationstjänster eller mervärdes-
tjänster. 

Med teleföretag avses enligt 3 § 27 punkten i informationssamhällsbalken 
en aktör som tillhandahåller nättjänster eller kommunikationstjänster för 
en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand, dvs. bedriver 
allmän televerksamhet. 

3.2 Tvåtråds och flertråds accessnät 

I paragrafens 1 och 2 mom. definieras tvåtråds accessnät och flertråds ac-
cessnät. Ett teleföretag kan också genomföra bättre egenskaper än vad 
minimikraven förutsätter. Teleföretaget ska dock beakta eventuella, med 
stöd av informationssamhällsbalken ålagda skyldigheter som gäller icke-
diskriminering och prissättning när det till ett annat teleföretag överlåter 
nyttjanderätt till ett accessnät. 
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3.3 Delaccessnät med ledare av metall 

Delaccessnät definieras så att definitionen är förenlig med informations-
samhällsbalkens bestämmelse om skyldigheten att hyra ut accessnät och 
motiveringen till den: hela accessnätet avses sträcka sig från en användare 
till en central, medan ett delaccessnät – såväl med tanke på reglering av de 
tekniska egenskaperna som skyldighet att överlåta nyttjanderätt – avgrän-
sas i den ena ändan till användaren och i den andra ändan till ett kopp-
lingsställe eller en anslutningspunkt till telefonnätet. Detta betyder att de 
tekniska kraven vid reglering av delaccessnät inte förutsätter att teleföre-
taget ska ha färdighet att tillhandahålla kunden en möjlighet att ansluta sig 
till accessnätet vid andra anslutningspunkter än de som redan finns eller 
vid punkter som uppstår därför att teleföretaget bygger ut sitt nät. 

3.4 Nätverksutrustning 

Med nätverksutrustning avses enligt 3 § 38 punkten i informationssam-
hällsbalken utrustning som är avsedd att användas för överföring eller 
styrning av meddelanden i kommunikationsnät. Med fast installation avses 
enligt 3 § 6 punkten i informationssamhällsbalken en kombination av nät-
verksutrustning som är installerad för bestående användning på ett på för-
hand definierat ställe och med teleutrustning avses enligt 3 § 23 punkten i 
informationssamhällsbalken radioutrustning, teleterminalutrustning och 
nätverksutrustning. 

Nätverksutrustning som omfattas av denna föreskrifts tillämpningsområde 
är bredbandskoncentratorer som kopplats till ett accessnät med ledare av 
metall och som används till exempel vid tillhandahållande av xDSL- och 
G.fast-förbindelser (DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer). 

2 kap. Tekniska egenskaper hos accessnät 

Detta kapitel behandlar de förpliktelser som fastställs i föreskriftens kapitel 
2. 

4 4 § Tekniska egenskaper hos tvåtråds accessnät 

I paragrafen bestäms om den fordrade överhörningsdämpningen och isolat-
ionsresistansen samt om den tillåtna störningsspänningen. Prestationsvär-
dena som krävs i föreskriften har varit de samma under tiotals år. Syftet 
med kraven är att säkerställa att accessnät med ledare av metall som är 
nära varandra i kabeln kan användas utan oskäliga störningar. 

Nya kopparnät byggs i allt mindre omfattning; i fortsättningen gäller det 
bara att komplettera kopparnätet. Kablar används i framtiden nästan en-
bart för snabb dataöverföring, och då är kabelns kvalitet av stor betydelse. 
Genom bestämmelsen vill man säkerställa att kvaliteten på byggandet inte 
blir sämre på slutrakan. 
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5 5 § Tekniska egenskaper hos flertråds accessnät 

Kraven gäller val och koppling av par för flertråds accessnät samt elektriska 
egenskaper så att paren till sina elektriska egenskaper är sinsemellan till-
räckligt likadana. 

3 kap. Egenskaper hos utrustning som kopplas till ett ac-
cessnät 

I detta kapitel behandlas skyldigheter som ålagts nätverksutrustning som 
kopplas till ett accessnät med ledare av metall. 

6 6 § Elektriska egenskaper hos utrustning som kopplas till ett 
accessnät 

Nätanslutningen hos en utrustning som ansluts till ett accessnät och ut-
rustningens användningssätt ska enligt föreskriften överensstämma med 
relevanta standarder. Syftet med kravet är inte att förplikta teleföretagen 
att endast använda utrustning som överensstämmer med vissa standarder 
utan all utrustning som överensstämmer med standarder avsedda för 
abonnentledningar med ledare av metall är tillåtna. Trots det kan det bli 
problem, men utrustningens överensstämmelse med standard minskar ris-
ken för störningar avsevärt. Det är möjligt att även använda annan utrust-
ning, men då ska teleföretaget säkerställa att utrustningen inte orsakar 
mer störningar än standardenlig utrustning i andra accessnät. 

Syftet med att reglera elektriska egenskaper hos utrustning som kopplas 
till ett accessnät är att begränsa störningsnivån inne i kabeln genom att 
hindra det hyrande företaget från att använda icke-standardiserad utrust-
ning som eventuellt orsakar en hel del störningar. 

Närmare föreskrifter om kraven på VDSL-utrustning finns i 7 och 8 §. 

7 7 § och 8 § Elektriska egenskaper hos VDSL-utrustning som 
kopplas till ett accessnät och effektmaskar i VDSL-
installationer 

7.1 Motivering  

VDSL-teknik kan endast användas på betydligt kortare avstånd än ADSL-
teknik. Om ett teleföretag vill tillhandahålla VDSL-abonnemang förutsätter 
det i praktiken ofta att teleföretagets nätverkskomponenter ska finnas 
närmare slutanvändare än den koncentrator där ADSL-abonnemangets 
DSLAM finns eller där den kan placeras. På grund av det korta funktionsav-
ståndet placeras VDSLAM ofta närmare än 100 meter från slutanvändaren, 
antingen i en gatufördelare eller husfördelare, och förbindelse till nätet sker 
med optisk fiber. Dessa lösningar är kända genom förkortningarna FTTC, 
Fiber To The Curb/Cabinet, och FTTB, Fiber To The Building. Gemensamt 
för dem är att en del av accessnätet fortfarande genomförs med ledare av 
metall. 
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Att VDSL förläggs i samma kabel som ADSL betyder att VDSL-förbindelsen 
stör den ADSL-förbindelse som redan kommer till fastigheten men som är 
ansluten till en koncentrator som finns längre borta. I ett sådant fall är det 
nödvändigt att begränsa det spektrum som VDSL-modem producerar. 
Standard ITU-T G.993.2 [2] som gäller VDSL ger goda möjligheter till detta 
med hjälp av konfigureringsegenskaper som kan minimera störningar i 
ADSL-förbindelser utan att VDSL-förbindelsernas prestanda avsevärt för-
sämras. 

 
7.2 Tillämpning 

Nya byggnader blir i allt högre grad anslutna till nätet endast med optisk fi-
ber (FTTB) utan risk för störningar i övriga system och utan att behöva be-
gränsa användningen av VDSL-systemet. Om byggnaden är ansluten till 
nätet med FTTC, där VDSLAM är längre borta i ett gatuskåp och fastigheten 
blir kopplad till gatuskåpet med kopparkabel, kan gamla ADSL-förbindelser 
vara i bruk. Då är det skäl att begränsa VDSL-systemets spektrum i enlig-
het med föreskriften och med beaktande av kabelns dämpningsfaktorer, 
förutom om man på något sätt kan försäkra sig om att det inte finns några 
ADSL-förbindelser i bruk. I slutet av 7 § 2 mom. 3 punkten i föreskriften 
konstateras att om ADSL-förbindelser fattas, är det inte nödvändigt att 
göra begränsningar i VDSL-konfigureringen med tanke på att säkerställa 
ADSL-förbindelsernas funktion. Syftet med föreskriften är alltså att telefö-
retaget som levererar tjänster till byggnaden ska reda ut hurdana installe-
ringar där finns och konfigurera VDSL-systemet om det behövs.  

5 kap. Ikraftträdandebestämmelser 

8 9 § Ikraftträdande 

Föreskriften träder i kraft den 1 januari 2015. Föreskriften tillämpas utan 
övergångsperiod även på accessnät som byggts före ikraftträdandet av fö-
reskriften. Alla nät och tjänster måste därför överensstämma med före-
skriften när föreskriften träder i kraft. 
 
Kommunikationsmarknadslagen upphävdes den 1 januari 2015 i och med 
informationssamhällsbalkens ikraftträdande. Samtidigt upphävdes också 
Kommunikationsverkets föreskrift 38 D/2010 M av den 15 februari 2010 
om tekniska egenskaper hos abonnentförbindelser med ledare av metall 
och om teleutrustningar som kopplats till dem. 

 
9 Rekommendation om byggande av optiska accessnät 

Kommunikationsverket har den 26 februari 2009 offentliggjort en rapport 
om byggande och underhåll av optiska accessnät (Optiska accessnät v2 
(1/2006)) [3]. I rapporten ges rekommendationer om byggande och un-
derhåll av optiska nät. Syftet med rapportens anvisningar och rekommen-
dationer är att hjälpa nätplanerare, dem som låter bygga nät, entreprenö-
rer och finansiärer i att fatta beslut och skapa gemensamma förfaringssätt 
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när det gäller att bygga optiska kabelnät. Rapporten ger en kort beskriv-
ning av komponenterna i det optiska kabelnätet och ger rekommendationer 
om minimikrav som ska uppställas för dessa komponenter. I rapporten be-
skrivs också olika alternativ för nätets topologi och arkitektur och definieras 
därtill relaterade termer. Rekommendationer som gäller planering, byg-
gande, dokumentation och underhåll av optiska kabelnät ingår också i rap-
porten. 
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Avdelning C Lagstiftning  

Syftet med detta kapitel är att ge föreskriftens användare en helhetsbild av 
de författningar som utgör grunden för föreskriften. Här uppräknas också 
andra väsentliga författningar som har samband med ämnet. 

1 Rättsgrund 

1.1 Finsk lagstiftning 

Föreskriften har samband med krav som ställs i 243 § 1-2, 6-7 och 9-12 
punkter i informationssamhällsbalken där det bestäms att allmänna kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster samt kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som ansluts till dem ska planeras, byggas och un-
derhållas så att  

1) den elektroniska kommunikationens tekniska standard är god och in-
formationssäker, 

2) de tål sådana normala klimatrelaterade, mekaniska, elektromagnetiska 
och andra yttre störningar samt hot mot informationssäkerheten som kan 
förväntas, 

6) inte någons hälsa eller egendom äventyras, 

7) inte någons dataskydd, informationssäkerhet eller andra rättigheter 
äventyras, 

9) de inte orsakar oskäliga elektromagnetiska eller andra störningar eller 
hot mot informationssäkerheten, 

10) de är interoperabla och att kommunikationsnäten vid behov kan anslu-
tas till andra kommunikationsnät, 

11) ändringar som görs i dem inte orsakar oförutsedda störningar i andra 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster,  

12) till dem vid behov kan anslutas terminalutrustning som uppfyller kra-
ven i denna lag och de vid behov är interoperabla med tv-mottagare som 
uppfyller kraven enligt denna lag, 

I denna föreskrift preciseras de ovan nämnda tekniska kraven enligt 243 § 
med stöd av 244 § 2-3, 5, 8 och 13-14 punkten i lagen, enligt vilka Kom-
munikationsverkets föreskrifter kan gälla 

2) elektroniskt och fysiskt skydd av kommunikationsnät och tillhörande ut-
rustningsutrymmen, 

3) prestanda, informationssäkerhet och störningsfrihet, underhåll och upp-
följning av dessa samt nätverksadministration, 
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5) kommunikationsnätets konstruktion samt tekniska egenskaper hos an-
slutningspunkter i kommunikationsnätet, 

8) samtrafik, kompatibilitet, signalering och synkronisering, 

13) standarder som ska iakttas,  

14) andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster,  

2 Övriga bestämmelser  

2.1 Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter 

Förteckningen motsvarar det läge som rådde vid tidpunkten för publice-
ringen av detta dokument. Alla Kommunikationsverkets föreskrifter har 
publicerats på verkets webbplats under adressen 
www.kommunikationsverket.fi. 

Föreskrift 22 om säkerställande av överensstämmelse samt om märkning och doku-
ment i fråga om teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation [4] 

Föreskriften gäller skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet 
hos teleterminalutrustning, nätverksutrustning och fast installation av nät-
verksutrustning, märkningen av teleterminalutrustning och nätverksutrust-
ning, det förfaringssätt som ska iakttas vid säkerställandet av teleterminal-
utrustnings överensstämmelse med väsentliga krav samt samt handlingar i 
anslutning till detta. 

Föreskriften gäller också dokument om sådana nätverksutrustning som är 
avsedd  att användas för en fast installation på en på förhand definierat 
ställe och som inte saluförs, samt om det förfarande som ska iakttas när 
fasta installationer utförs samt om handlingar i anslutning till fasta install-
ationer. 

Föreskrift 43 om elektroniskt skydd av kommunikationsnät [5] 
 

I föreskrift 43 bestäms om skyddet av allmänna kommunikationsnät samt 
till dessa anslutna utrustningar och kommunikationsnät mot överspänning-
ar och överströmmar som är av atmosfäriskt ursprung eller orsakas av 
elanläggningar. Föreskriften tillämpas inte på inomhusnät i fastigheter, om 
vars elektroniska skydd bestäms i denna föreskrift. Föreskrift 43 tillämpas 
dock på utrustningar och kablar för det allmänna kommunikationsnätet 
(såsom huskabelns uppbyggnad eller basstationer för mobilnät i fastighet-
en) som finns i fastighetens lokaler (såsom i husfördelaren) och som faller 
på teleföretagets ansvar, eftersom dessa inte är en del av fastighetens in-
terna kommunikationsnät. 
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