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Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas 
kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 

Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 § i informationssamhällsbalken 
av den 7 november 2014 (917/2014) meddelat följande föreskrift: 

 
 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Föreskriftens syfte 

Syftet med denna föreskrift är att säkerställa kommunikationsnätens och  
-tjänsternas funktionssäkerhet, prestanda, tillförlitlighet och kvalitet under 
normala förhållanden samt specificera enhetliga mätare som används för 
bedömning av kundservicens kvalitet. 

Syftet är också att främja genomförandet av samhällsomfattande tjänster 
genom att specificera kraven på mätning och verifiering av abonnemang 
som tillhandahålls som samhällsomfattande tjänster samt en tillräcklig tek-
nisk kvalitet för abonnemang som tillhandahålls hörsel- och talskadade. 

2 § Tillämpningsområde 

Denna föreskrift innehåller närmare föreskrifter 

• i kapitel 2 om prestandan och kvaliteten i allmänna kommunikationsnät 
och de kommunikationstjänster som näten tillhandahåller samt om 
mätning av dem, 

• i kapitel 3 om uppföljning av kvalitetsparametrarna i kundservicen för 
en kommunikationstjänst som tillhandahålls i ett allmänt kommunikat-
ionsnät, 

• i kapitel 4 om teknisk specifikation och mätning av minimihastigheten 
för en ändamålsenlig internetförbindelse som ingår i skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster samt om tekniska egenskap-
er för abonnemang inom samhällsomfattande tjänster som tillhanda-
hålls hörsel- och talskadade, 

• i kapitel 5 om dokumentation av föreskriftens skyldigheter. 

Kraven i föreskriftens 7 § tillämpas på DVB-T- och DVB-T2-nättjänsterna till 
den del de gäller televisions- eller radioverksamhet som kräver program-
koncession som avses i 22 § 1 mom. i informationssamhällsbalken eller 
Rundradion Ab:s allmännyttiga televisions- och radioverksamhet som avses 
i 22 § 2 mom. i informationssamhällsbalken samt på överföring, tillhanda-
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hållande och distribution av special- och tilläggstjänster i anslutning till 
dem. 

Kraven i föreskriftens 7 § tillämpas på DVB-C-nättjänsten och IPTV-
tjänsten till den del den gäller överföring, tillhandahållande och distribution 
av: 

1) sådana allmännyttiga televisionsutbud som avses i 7 § 1 mom. i lagen 
om Rundradion Ab (1380/1993),  

2) programutbud som tjänar allmänintresset som avses i 26 § i informat-
ionssamhällsbalken, och 

3) special- och tilläggstjänster som ansluter sig till dessa programutbud. 

Föreskriftens 7 § 5 mom. tillämpas även på kommunikationstjänster som 
gäller de funktioner som avses i 2 och 3 mom. 

Föreskriften tillämpas inte på DVB-T- och DVB-T2-nättjänster till den del de 
gäller digital televisionsverksamhet som pågår högst tre månader och som 
avses i 9 § 1 mom. i informationssamhällsbalken eller televisionsverksam-
het för vilken det inte krävs koncession och som avses i 6 § 3 mom. i in-
formationssamhällsbalken. 

3 § Definitioner 

Med komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten avses i denna före-
skrift ett nätelement, en utrustning eller ett datasystem som kommunikat-
ionsnätet eller -tjänsten består av eller utnyttjar. 

Med DVB-T-nättjänst avses i denna föreskrift en tjänst för överföring av 
sändningar via ett digitalt markbundet televisionsnät i enlighet med DVB-T-
standarden (Digital Video Broadcasting, Terrestial). 

Med DVB-T2-nättjänst avses i denna föreskrift en tjänst för överföring av 
sändningar via ett digitalt markbundet televisionsnät i enlighet med DVB-
T2-standarden (Digital Video Broadcasting, Terrestial 2). 

Med DVB-C-nättjänst avses i denna föreskrift en tjänst för överföring av 
sändningar via ett digitalt kabeltelevisionsnät i enlighet med DVB-C-
standarden (Digital Video Broadcasting, Cable). 

Med televisionsnätets huvudsändare avses i denna föreskrift sändare för 
DVB-T- och DVB-T2-nät, som bildar det markbundna tv-nätets egentliga 
täckningsområde.  

Med televisionsnätets slavsändare avses i denna föreskrift sändare med be-
tydligt mindre effekt än huvudsändarna. Med denna slavsändare säkerställs 
att en markbunden sändning i tv-nätet kan mottas på sådana områden, där 
huvudsändarens signal är svag. 

Med IPTV-tjänst avses en avtalsbaserad tjänst som möjliggör linjär mot-
tagning av åtminstone alla fritt mottagbara riksomfattande televisionspro-
gram via en internetaccesstjänst till teleföretagets egen bredbandskund. 

Med super-huvudförstärkare avses i denna föreskrift en utrustning, som är 
kopplad mellan mottagarantennerna och de övriga signalkällorna och ka-
beltelevisionsnätens huvudförstärkare för att bearbeta signalerna i kabelte-
levisionsnäten. 
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Med huvudförstärkare avses i denna föreskrift en utrustning, som är kopp-
lad mellan mottagarantennerna eller de övriga signalkällorna och den andra 
delen av kabeltelevisionsnätet för att bearbeta signalerna i kabeltelevis-
ionsnätet. 

2 kap. Prestanda och kvalitet i kommunikationsnät och -tjänster 

4 § Krav på kommunikationsnät och -tjänster 

Ett teleföretag ska följa upp prestandan i komponenterna i de kommunikat-
ionsnät och -tjänster företaget förfogar över samt kvaliteten och servicesä-
kerheten i de kommunikationsnät och -tjänster som det tillhandahåller. 

Teleföretaget ska mäta användningsgraden av komponenternas kapacitet i 
kommunikationsnätet eller -tjänsten. Teleföretaget ska specificera lämpliga 
gränsvärden för kapacitetens användningsgrad för att säkerställa tjänste-
kvaliteten. Om gränsvärdena överskrids ska företaget vidta ändamålsenliga 
åtgärder för att garantera en tillräcklig tillgång till nätkapacitet. 

Teleföretaget ska ha färdighet att göra separata mätningar för att verifiera 
prestandan i komponenterna i de kommunikationsnät eller -tjänster det 
administrerar och kvaliteten i de kommunikationstjänster det tillhandahål-
ler. Teleföretaget ska påbörja mätningarna vid behov. 

Mätningarna av nätprestandan och trafikkvaliteten får inte förorsaka stör-
ningar i övrig användning av nätet. 

Teleföretaget ska ha ändamålsenliga mekanismer för behandling av de mä-
tresultat som avses 1 och 2 momentet.  

5 § Särskilda krav på allmänna telefonitjänster 

Ett teleföretag ska mäta och årligen föra statistik över tillgängligheten till 
komponenterna i de kommunikationsnät och -tjänster det förfogar över och 
som påverkar tillgången till allmänna telefonitjänster. 

Teleföretaget ska för mobilnäten dimensionera de komponenter i kommuni-
kationsnäten och -tjänsterna som det förfogar över, och som påverkar tele-
fontrafiken, så att högst 1 % av alla samtalsförsök under ett år förhindras 
av komponenternas funktion. Vid dimensioneringen ska trafikstorheternas 
uppmätta värden samt deras reellt förutspådda utveckling på sikt beaktas. 
Teleföretaget ska årligen föra statistik över spärrade telefonitjänster i mo-
bilnäten. 

Teleföretaget ska ha färdighet att mäta och föra statistik över uppkopp-
lingstiden separat för nationella och internationella samtal. 

Teleföretaget ska ha färdighet att reda ut orsaken till misslyckade uppkopp-
lingar, samtal som bryts och partiell nedkoppling. 

6 § Särskilda krav på internetaccesstjänster 

Ett teleföretag ska ha färdighet att vid behov mäta hastighet, fördröjning, 
variation i fördröjningen och paketförlust på den interneaccesstjänst som 
erbjuds kunden. 
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Teleföretaget ska mäta och bedöma nätets prestanda för den internet-
accesstjänst som det tilhandahåller. 

Teleföretaget ska mäta och följa upp handskakningshastigheten för en ac-
cess eller den verkliga dataöverföringshastigheten i xDSL-tjänster per 
abonnemang. 

Teleföretaget ska mäta svarstiden för de DNS resolver-, åtkomsthante-
rings- och DHCP-tjänster företaget erbjuder. Teleföretaget ska ha färdighet 
att föra statistik över mätningarna. 

7 § Särskilda krav på televisionstjänster 

För televisionsnätets sändare ska den genomsnittliga tillgängligheten räk-
nat som ett glidande sex månaders medeltal för huvudsändarna vara minst 
99,5 % och för reservsändarna minst 98,5 %. Sändaren anses otillgänglig 
den tid då dess sändningseffekt har sjunkit över 3 dB eller reservsändarens 
sändningseffekt understiger den normala sändningseffekten med över 6 dB. 
Statistik ska föras över huvud- och slavsändarnas tillgänglighet varje må-
nad. 

För DVB-T och DVB-T2-nättjänstens kanalspecifika transportström ska den 
genomsnittliga tillgängligheten räknat som ett glidande sex månaders me-
deltal vara minst 99,5 %. Vid uppföljning av tillgängligheten ska kodning, 
multiplexering, remultiplexering och överföring beaktas. Statistik ska föras 
över tillgängligheten varje månad. 

För DVB-C-nättjänstens kanalspecifika transportström, då tjänsten omfattar 
över 4 000 anslutna bostadshushåll och företag, ska den genomsnittliga 
tillgängligheten för en super-huvudförstärkare räknat som ett glidande sex 
månaders medeltal vara minst 99,5 % och för övriga huvudförstärkare 
minst 98,5 %. Vid uppföljning av tillgängligheten beaktas förstärkare, kod-
ning, multiplexering, remultiplexering och överföring. Statistik ska föras 
över tillgängligheten varje månad. 

För IPTV-tjänsten med över 4 000 abonnenter ska den genomsnittliga till-
gängligheten för servrar räknat som ett glidande sex månaders medeltal 
vara minst 99,5 %. Statistik ska föras över tillgängligheten varje månad. 

Nät- eller tjänsteföretag i DVB-T-, DVB-T2- eller DVB-C-nät samt leveran-
törer av IPTV-tjänster ska övervaka hur komponenterna i de kommunikat-
ionsnät och -tjänster som de administrerar påverkar televisionstjänstens 
tjänstekomponenter.  

Leverantörerna av DVB-T och DVB-T2-nättjänster ska varje månad mäta 
och föra kanalspecifik statistik över användningen av videokomponenternas 
kapacitet samt medeltalet av använd kapacitet per månad och på basis av 
programmens sändningstid. Leverantörerna av DVB-T- och DVB-T2-
nättjänster ska dessutom ha färdighet att mäta användningen av kanal-
knippets totala kapacitet.  

DVB-C-nättjänsten ska uppfylla kraven på prestanda och kvalitet i enlighet 
med standard IEC 60728-1. 
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3 kap. Kundservicens kvalitet 

8 § Uppföljning av kvaliteten 

Ett teleföretag ska mäta leveranstiden för bredbandsabonnemang som har 
levererats till en fast plats samt lagra uppgifter om leveranstiderna. Av de 
lagrade uppgifterna ska åtminstone framgå datum då abonnemangsbeställ-
ningen togs emot, abonnemangets faktiska leveransdatum, postnumret till 
abonnemangets adress, abonnemangets leveranstid i dagar och accesstek-
nik. Teleföretaget ska också ha färdighet att föra statistik över den genom-
snittliga leveranstiden och leveranssäkerheten för abonnemang. 

Teleföretaget som tillhandahåller DVB-T- eller DVB-T2-nättjänster samt 
allmänna telefonitjänster, internetaccesstjänster, DVB-C-nättjänster eller 
IPTV-tjänster och har över 10 000 konsumentabonnemang ska mäta och 
kvartalsvis föra statistik över följande i den kundservice som tillhandahålls 
konsumenterna per telefon: 

1) genomsnittlig svarstid, 

2)  en procentuell andel av samtalen som besvarats inom 60 sekunder, och 

3) en procentuell andel av samtalen som besvarats inom 180 sekunder.   

Teleföretaget som tillhandahåller DVB-T- eller DVB-T2-nättjänster samt 
allmänna telefonitjänster, internetaccesstjänster, DVB-C-nättjänster eller 
IPTV-tjänster och har över 50 000 konsumentabonnemang ska mäta och 
kvartalsvis föra statistik över den genomsnittliga svarstiden för den kund-
service som tillhandahålls konsumenterna per e-post och övriga kontaktka-
naler samt en procentuell andel av kontakterna som besvarats inom 48 
timmar.  

Vad som meddelas i 2 och 3 mom. tillämpas på teleföretag som tillhanda-
håller DVB-T- eller DVB-T2-nättjänster i ett nät som täcker minst 50 pro-
cent av befolkningen i det finländska fastlandet. 

4 kap. Samhällsomfattande tjänster 

9 § Verifiering av kvaliteten på en ändamålsenlig internetförbindelse inom 
samhällsomfattande tjänster 

Ett tjänsteföretag som har utsetts för att tillhandahålla samhällsomfattande 
tjänster ska ha färdighet att verifiera att den samhällsomfattande tjänst fö-
retaget erbjuder i form av en internetaccesstjänst uppfyller de särskilda 
krav på tjänstens kvalitet som föranleds av 87 § i informationssamhällsbal-
ken och kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för 
en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande 
tjänster (1163/2014).  

Verifiering ska göras genom mätning av terminerande dataöverföring, från 
en punkt i operatörens för samhällsomfattande tjänster nät till kundens an-
slutning. Mätningen utförs med UDP- eller TCP-protokoll och UDP- eller 
TCP-trafikens nyttolast används som utgångspunkt för beräkningen av has-
tigheten. 
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Mätningen tar 24 timmar i anspråk. Mätningen behöver inte vara kontinuer-
lig, utan kan också utföras enligt följande princip:  

1) Mätintervallen ska vara under 2 minuter. 
2) Varje stickprov ska tas under minst 10 sekunders tid.  

10 § Tekniska egenskaper för en internetförbindelse som ingår i de samhälls-
omfattande tjänsterna och tillhandahålls hörsel- och talskadade samt verifie-
ring av kvaliteten på tjänsten 

Fördröjningen i enkelriktad dataöverföring i en internetaccesstjänst inom 
den samhällsomfattande tjänst för videosamtal och distanstolkning som 
tillhandahålls hörsel- och talskadade i operatörens för samhällsomfattande 
tjänster accessnät får vara högst 150 ms. 

En leverantör av samhällsomfattande tjänster ska ha färdighet att verifiera 
att den samhällsomfattande tjänst företaget erbjuder i form av en internet-
accesstjänst för videosamtal och distanstolkning som tillhandahålls hörsel- 
och talskadade uppfyller de särskilda krav som finns i 86 § i informations-
samhällsbalken, statsrådets förordning om minimikraven på allmänna tele-
fonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade (1247/2014) 
samt 1 mom. i denna paragraf. 

Verifiering ska göras genom mätning av både terminerande dataöverföring 
och originerande dataöverföring, från en punkt i operatörens för samhälls-
omfattande tjänster nät till kundens anslutning. Mätningen utförs med 
UDP- eller TCP-protokoll och UDP- eller TCP-trafikens nyttolast används 
som utgångspunkt för beräkningen av hastigheten. 

5 kap. Dokumentation 

11 § Dokumentation 

Ett teleföretag ska dokumentera,  

1) hur det följer upp prestandan i komponenterna i de kommunikat-
ionsnät och -tjänster företaget förfogar över samt kvaliteten och ser-
vicesäkerheten i de kommunikationsnät och  
-tjänster som det tillhandahåller (föreskrift 4.1 §), 

2) hur det mäter användningsgraden av komponenternas kapacitet i 
kommunikationsnäten och -tjänsterna. Teleföretaget ska dokumen-
tera de specificerade gränsvärdena för användningsgraden av kapa-
citeten samt förfaranden då dessa gränsvärden överskrids (föreskrift 
4.2 §), 

3) behandlingsmekanismerna för mätresultaten enligt 4.1 och 4.2 § i 
föreskriften (föreskrift 4.5 §), 

4) hur det mäter dataöverföringshastighet, fördröjning, variation i för-
dröjningen och paketförlust (föreskrift 6.1 §), 

5) hur det mäter eller bedömer prestandan för accessnätet som an-
vänds för att tillhandahålla en internetaccesstjänst (föreskrift 6.2 §), 



 Kommunikationsverket 58 
B/2014 M 

 7 (7) 

 

6) hur det mäter och abonnemangsspecifikt följer upp handskaknings-
hastigheten eller den faktiska dataöverföringshastigheten i xDSL-
tjänster (föreskrift 6.3 §), 

7) hur det mäter IPTV-tjänstens genomsnittliga tillgänglighet på servrar 
(föreskrift 7.4 §) och 

8) hur det övervakar hur komponenterna i de kommunikationsnät och  
-tjänster som det administrerar påverkar televisionstjänstens tjäns-
tekomponenter (föreskrift 7.5 §). 

6 kap. Ikraftträdandebestämmelser 

12 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller tills vidare. 

Föreskriftens 7 § 1 och 2 mom. samt 5 och 6 mom. tillämpas på DVB-T2-
nättjänsten från och med den 1 juli 2015. 

Föreskriftens 8 § 2–4 mom. tillämpas från och med den 1 juli 2015. På 
mätning av svarstiden på den kundservice som tillhandahålls per telefon 
tillämpas 7 § 2 mom. i föreskrift 58 A/2012 till och med den 30 juni 2015. 

13 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och 
kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst: 

Besöksadress Östersjögatan 3 A, Helsingfors 

Postadress PB 313, 00181 Helsingfors 

Telefon 0295 390 100 

Fax 0295 390 270 

Webbplats http://www.kommunikationsverket.fi/ 

FO-nummer 0709019-2 

 
Helsingfors den 19 december 2014 

  
 
 
 

 Asta Sihvonen-Punkka 
generaldirektör 

  
 
 
 

 Johanna Juusela 
direktör 

 


