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AVDELNING A Centrala ändringar och ändringshistorik 

I detta kapitel beskrivs de centrala ändringarna i föreskriften jämfört med 
de tidigare föreskrifterna samt ändringshistoriken. 

1 Ändringar 

Denna är den andra versionen av föreskrift 67. Från den tidigare versionen 
av föreskrift 67 (67/2014 M) korrigerades till denna föreskrift de skrivfel 
som fanns i den tidigare föreskriftens tillämpningsområde. 

2 Ändringshistorik 

2.1 Första versionen av föreskrift 67 

Den första versionen av föreskrift 67sammanställdes av följande tidigare 
gällande föreskrifter: 
• 11 A/2008 M om e-posttjänsternas informationssäkerhet och funktions-

duglighet 
• 13 B/2011 M om internetförbindelsetjänsternas informationssäkerhet 
• 28 H/2010 M om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommuni-

kationstjänster 
• 47 C/2009 M om hantering av teleföretagens informationssäkerhet. 

De krav för e-posttjänster som fastställts i föreskrift 11 ingår nästan i sin 
helhet i denna föreskrift. De förpliktelser i 7 § i den tidigare föreskriften 
som avser uppföljning av e-posttjänsternas funktionsduglighet och kvalitet 
utelämnades, medan de övriga förpliktelserna i föreskrift 11 ingår oföränd-
rade i denna föreskrift. 

Vid uppföljning av e-posttjänsternas funktionsduglighet och kvalitet gäller 
de allmänna förpliktelser som avser kommunikationstjänsternas prestanda 
och funktionsduglighet samt deras uppföljning och hantering, och som 
meddelas i föreskrifterna 58 [1] (se avsnitt 2.6.2 i avdelning D) och 66 [2] 
(se avsnitt 2.6.3 i avdelning D). I promemorian Motivering till och tillämp-
ning av föreskrift 58 (MPS 58) ges, utifrån de tidigare förpliktelserna enligt 
7 § i föreskrift 11, anvisningar, råd och rekommendationer om på vilket 
sätt e-posttjänsternas kvalitet kan följas upp. 

Teleföretagets skyldighet enligt 4.2 § i föreskrift 13 att göra upp en be-
skrivning av de centrala och permanenta tekniska begränsningar som hän-
för sig till användningen av kundanslutningen utelämnades, eftersom skyl-
digheten redan åläggs i informationssamhällsbalken [3]. Tillämpningen av 
skyldigheten beskrivs i promemorian Motivering till och tillämpning av före-
skrift 28 (MPS 28). De förpliktelser enligt 9 § i den tidigare föreskriften 13 
som avser behandling och statistikföring av kränkningar av informationssä-
kerhet ingår i sin tur i föreskrift 66 [2] (se avsnitt 2.6.3 i avdelning D). Av-
snittet handlar om teleföretagets förmåga att kunna upptäcka olika stör-
ningar inklusive störningar i informationssäkerheten, och att reagera på 
dessa. De övriga förpliktelserna enligt föreskrift 13 ingår oförändrade i 
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denna föreskrift, och inga ändringar har gjorts i innehållet i kraven om än 
utformningen av kraven delvis ändrats. 

Från den tidigare versionen av föreskrift 28 (28 H/2010 M) överfördes kapi-
tel 1 till denna föreskrift, exklusive den förpliktelse enligt 3.1 § i föreskrif-
ten som avser beskrivning av sammankopplingsgränssnitt och som kvarstår 
i föreskrift 28 (den nuvarande versionen 28 I/2014 M). De övriga förpliktel-
serna enligt kapitel 1 i föreskrift 28 ingår oförändrade i denna föreskrift. 

Från föreskrift 47 samlades kraven för administrativ informationssäkerhet i 
denna föreskrift. I föreskrift 66 samlades i sin tur de förpliktelser enligt 47 
som avser upptäckt och hantering av störningar som äventyrar informat-
ionssäkerheten. En del av de detaljerade krav som har ingått i föreskrift 47 
anges på ett allmännare plan, vilket gör det lättare att vid behov anpassa 
kraven. 

I denna promemoria Motivering till och tillämpning av föreskrift 67  anges 
det vid varje paragraf om förpliktelse, på vilket ställe i en tidigare föreskrift 
motsvarande förpliktelse har funnits. 

Som en del av totalreformen av Kommunikationsverkets föreskrifter, som 
genomfördes 2014 på grund av beredningen av informationssamhällsbal-
ken, fattades beslutet om att avveckla den så kallade dokumentationsföre-
skriften (41 D/2009 M om teknisk dokumentation av kommunikationsnät 
och kommunikationstjänster). I dokumentationsföreskriften fastställdes de 
allmänna förpliktelserna avseende teknisk dokumentation i televerksam-
heten. Nu behandlas dokumentationen i vardera substansföreskriften, och 
anvisningarna om vilka alla frågor som över huvud taget ska dokumenteras 
är tydligare. Denna föreskrift ålägger teleföretagen att upprätta och uppda-
tera följande dokumentation: 
• Dokument som beskriver hanteringen av informationssäkerheten (4 §) 
• Processbeskrivning för riskhantering samt resultat av senaste om-

gången av riskbehandlingen (5 §) 
• Kriterier för klassificering av informationsmaterial samt beskrivning av 

behandlingsmetoder (6 §) 
• Tillämpliga filtreringsregler (15 §) 
Dessutom förutsätter föreskriften (7 §) att IP-adresserna ska dokumente-
ras på behörigt sätt i databasen för den internet-registrator som tilldelat 
dem, medan de övriga kraven på dokumentation inte tar ställning till på 
vilket sätt dokumentationen ska formuleras. 

Ett krav på skydd av kontrolltrafiken för kommunikationsnätets eller  
-tjänstens komponenter (8 §) har lagts till i föreskriften som en ny förplik-
telse. Syftet med förpliktelsen är att säkerställa att ingen obehörigt kan 
göra ändringar i kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter. Inga 
andra krav har lagts till i föreskriften. 
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2.2 Tidigare föreskrifter 

I maj 1999 utfärdade Teleförvaltningscentralen den första föreskriften om 
informationssäkerhet: THK 47/1999 M om teleföretags dataskydd. Före-
skriften handlade om informationssäkerheten i fråga om verksamheten, da-
tatrafiken, utrustningen, programmen och datamaterialet. I föreskriften 
ingick en tillämpningsrekommendation (SMS 47). 

År 2004 omarbetades föreskriften 47 efter att kommunikationsmarknadsla-
gen (393/2003) och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 
(516/2004) trätt i kraft. År 2009 begränsades föreskriften till att endast 
gälla hantering av informationssäkerheten i teleföretag. Då preciserades 
särskilt kraven på administrativ informationssäkerhet, och de övriga förplik-
telserna avseende informationssäkerheten avvecklades eller alternativt 
ingick de i andra föreskrifter. 

De första föreskrifterna om informationssäkerheten i vissa kommunikat-
ionstjänster utfärdades 2004 och 2005: 
• 11/2004 M om e-posttjänsternas informationssäkerhet och funktions-

duglighet 
• 13/2005 M om internetförbindelsetjänsternas informationssäkerhet och 

funktionsduglighet 
Dessa föreskrifter behandlade på vilket sätt olika förseelser som kan även-
tyra informationssäkerheten, t.ex. skräppost, kan hanteras. 

År 2010 överfördes vissa punkter i föreskrift 13 avseende informationssä-
kerheten, som kan tillämpas på alla IP-baserade kommunikationsnät och  
-tjänster, till föreskrift 28, dvs. föreskriften om interoperabilitet. 

I anslutning till beredningen av informationssamhällsbalken (917/2014) [3] 
under 2014 uppdaterade Kommunikationsverket alla sina föreskrifter. 
Kommunikationsverket beslutade att avveckla de föreskrifter som gäller 
specifikt kommunikationstjänster och att samla kraven på planering och 
genomförande av informationssäkerheten i en enda helhet (denna före-
skrift) och kraven på upptäckt, hantering och information om störningar i 
informationssäkerheten (föreskrift 66 [2]). 
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AVDELNING B Paragrafspecifika motiveringar och till-
lämpningsanvisningar 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

Detta kapitel behandlar föreskriftens kapitel 1, dvs. de allmänna bestäm-
melserna i föreskriften. 

1 § Syftet med föreskriften 

Denna paragraf beskriver syftet med och målsättningen för föreskriften. 
Kraven i föreskriften syftar till att uppnå dessa mål, och tillämpningen av 
föreskriften styrs av målen. De mål som beskrivs i paragrafen bör utgöra 
utgångspunkten i alla frågor rörande genomförandet av informationssäker-
heten i den allmänna televerksamheten. 

Med informationssäkerhet avses enligt 3 § 1 mom. 28 punkten i informat-
ionssamhällsbalken "administrativa och tekniska åtgärder genom vilka det 
säkerställs att information är tillgänglig endast för dem som har rätt att an-
vända den, att informationen inte kan ändras av andra än dem som har 
rätt till detta samt att informationen och informationssystemen kan utnytt-
jas av dem som har rätt att använda informationen och systemen". Inform-
ationssäkerhet innebär m.a.o. åtgärder för att säkerställa kommunikation-
ens konfidentialitet, integritet och användbarhet. Syftet med denna före-
skrift är att främja att dessa mål ska uppnås. 

I föreskriften är avsikten att fastställa minimikraven på genomförande av 
informationssäkerheten. Strävan är att teleföretagen ska beakta informat-
ionssäkerheten som en del av den dagliga verksamheten. Med andra ord 
syftar föreskriften till att säkerställa att informationssäkerhetsfrågor beak-
tas rutinmässigt och i effektiva processer som en del av genomförandet av 
kommunikationsnät och -tjänster. 

2 § Tillämpningsområde 

Föreskriften gäller bedrivandet av allmän televerksamhet, dvs. den ålägger 
teleföretagen förpliktelser. Enligt 3 § 1 mom. 27 punkten i informations-
samhällsbalken [3] avser teleföretag "en aktör som tillhandahåller nättjäns-
ter eller kommunikationstjänster för en grupp av användare som inte har 
avgränsats på förhand". Föreskriften tillämpas också på televerksamhet 
som är av ringa betydelse och som inte omfattas av den anmälningsplikt 
enligt 4 § i informationssamhällsbalken [3] som gäller bedrivande av verk-
samhet. 

Nättjänsten definieras också i 3 § 1 mom. i den balken [3], och med den 
avses en tjänst som tillhandahålls av ett teleföretag för att ett kommuni-
kationsnät som det äger eller på någon annan grund förfogar över ska 
kunna användas för överföring och distribution av meddelanden. Teleföre-
tag som tillhandahåller nättjänster kallas även nätföretag i informations-
samhällsbalken. 
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Enligt lagen är kommunikationsnät ett system som består av sammankopp-
lade ledningar och av anordningar, och som är avsett för överföring eller 
distribution av meddelanden via ledning, med radiovågor eller på något an-
nat elektromagnetiskt sätt. Sådana kommunikationsnät som används för 
att tillhandahålla kommunikationstjänster till en grupp av användare som 
inte har avgränsats på förhand är enligt lag allmänna kommunikationsnät. 
Sådana kommunikationsnät som huvudsakligen används för överföring eller 
sändning av televisions- och radioprogramutbud eller annat material som 
förmedlas i samma form till alla mottagare är i sin tur enligt lagen mass-
kommunikationsnät. 

Med kommunikationstjänst avses enligt 3 § 1 mom. 37 punkten i informat-
ionssamhällsbalken [3] "en tjänst som helt eller huvudsakligen utgörs av 
överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och 
sändningstjänster i masskommunikationsnät". Det väsentliga i definitionen 
av kommunikationstjänsten är att teleföretaget i egenskap av tjänsteleve-
rantör i tekniskt hänseende deltar i överföring och sändning av meddelan-
den. 

Kraven i föreskriften är indelade i följande fem sakhelheter: 
• I kapitel 2 fastställs de allmänna kraven på informationssäkerhet i alla 

kommunikationsnät och -tjänster. 
• I kapitel 3 behandlas de åtgärder som ska vidtas i fråga om informat-

ionssäkerheten i samtrafik- och kundgränssnitt. 
• I kapitel 4 fastställs särskilda krav på att sörja för informationssäker-

heten i internetaccesstjänster. 
• I kapitel 5 behandlas de särskilda kraven för e-posttjänster. 
• Kapitel 6 innefattar förpliktelser att informera kunder om informations-

säkerheten. 

2.1 Allmänna begränsningar av tillämpningsområdet 

Föreskriften gäller inte nät- eller kommunikationstjänster eller innehålls-
tjänster som tillhandahålls en grupp av användare som har avgränsats på 
förhand. För nya tjänster måste man ofta tolka om tjänsten över huvud ta-
get är en kommunikationstjänst eller om användargruppen har avgränsats 
på förhand. Tolkningarna ska bedömas som en helhet i varje enskilt fall1. 
Innehållstjänster, som faller utanför tillämpningsområdet, är t.ex. webbsi-
dornas innehåll, diskussionsforum och innehållet i televisions- och radio-
program. 

Föreskriften lämpar sig inte för hantering av ett företags eller en samman-
slutnings interna kommunikationsnät, eftersom gruppen av användare har 
avgränsats på förhand: sammanslutningsabonnenterna åläggs alltså inte 
teleföretagens skyldigheter. Med sammanslutningsabonnent avses enligt 3 
§ 1 mom. 41 punkten i informationssamhällsbalken [3] ett företag eller en 

                                       
1 Kommunikationsverket har lagt ut tolkningsanvisningar för televerksamhet och teleföretag på 
sin webbplats: 
https://www.viestintavirasto.fi/sv/styrningochovervakning/syftenamedregleringen/tolkningsanvi
sningaromteleverksamhetochteleforetagen.html  
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organisation som abonnerar på kommunikationstjänster eller mervärdes-
tjänster och som i sitt kommunikationsnät behandlar meddelanden från an-
vändare samt förmedlingsuppgifter2 och lokaliseringsuppgifter. Samman-
slutningsabonnenter är också abonnenter så som avses i lag. Även om tele-
företaget som tillhandahåller tjänsten inte svarar för sammanslutningens 
interna kommunikationsnät eller -tjänst, är teleföretaget ansvarigt för den 
tjänst företaget erbjuder till abonnenten. 

Föreskriften gäller inte heller andra kommunikationsförmedlare som avses i 
3 § 1 mom. i informationssamhällsbalken [3], utom teleföretag. 

2.2 Tillämpning på myndighetsnät 

Med myndighetsnät avses enligt 250 § i informationssamhällsbalken [3] 
kommunikationsnät som byggts för myndighetsuppgifter som avser statens 
ledning och säkerhet, försvaret, den allmänna ordningen och säkerheten, 
gränssäkerheten, räddningsverksamheten, sjöräddningen, nödcentralsverk-
samheten, invandringen, den prehospitala akutsjukvården och befolknings-
skyddet. Ett exempel på myndighetsnät är VIRVE. 

För myndighetsnät gäller endast 9.1 § i föreskriften (se 9 § i avdelning B) 
när nätet har sammankopplats med ett allmänt kommunikationsnät, dvs. 
teleföretagets nät. Till övriga delar gäller denna föreskrift inte myndighets-
nät. 

Med andra ord omfattas det nätföretag som underhåller myndighetsnätet 
och det tjänsteföretag som tillhandahåller kommunikationstjänster i myn-
dighetsnätet av skyldighet att se till att komponenterna i dess kommunikat-
ionsnät eller -tjänst inte orsakar störningar för allmänna kommunikations-
nät. Det nätföretag som tillhandahåller nättjänster och det tjänsteföretag 
som tillhandahåller kommunikationstjänster i myndighetsnätet ska ha 
ändamålsenliga mekanismer för att förhindra sådana störningar. 

2.3 Tillämpning på e-posttjänster 

Föreskriftens tillämpningsområde har avgränsats i fråga om e-posttjänster 
(se definitionen i avsnitt 3.5 i avdelning B). 

De förpliktelser som avser filtrering av utgående e-posttrafik (18.2 § 3 
punkten), informering till kunderna (23 §) och förbindelse mellan kund och 
e-postserver (20 §) gäller inte tjänster för förmedling av e-post, dvs. tjäns-
ter som leverantören av e-posttjänster tillhandahåller genom att förmedla 
eller omdirigera meddelanden via sina egna e-postservrar (s.k. tjänster för 
omdirigering av meddelanden). 

De förpliktelser som avser filtrering av inkommande e-posttrafik (18.2 § 1 
och 2 punkten) gäller inte sekundära tjänster för förmedling av e-post, dvs. 

                                       
2 Med förmedlingsuppgifter avses enligt 3 § 1 mom. 40 punkten i informationssamhällsbalken 
[3] information som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person och som behandlas för att 
överföra meddelanden. Förmedlingsuppgifter kallades identifieringsuppgifter i den tidigare lag-
stiftningen. 
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servrar för förmedling av e-post som säkerställer kundens egen e-
posttjänst. I tjänsten har kundens e-postserver eller -servrar definierats 
som primär mx-post eller primära mx-poster. Då förmedlas inkommande e-
posttrafik till kunden via e-posttjänsteleverantörens sekundära proxyserv-
rar endast i de fall då kundens egna servrar inte är tillgängliga. 

3 § Definitioner 

I detta kapitel beskrivs de definitioner som används i föreskriften. I före-
skriften definieras inte igen de begrepp som definieras i informationssam-
hällsbalken [3], och å andra sidan har definitionerna utformats så att de 
inte står i strid mot definitionerna i lagen. 

3.1 Kundgränssnitt 

Med kundgränssnitt avses i denna föreskrift ett gränssnitt genom vilket ett 
kommunikationsnät, en terminalutrustning eller en applikation för teleföre-
tagets kund kopplas till det allmänna kommunikationsnätet. Kundens ter-
minalutrustning omfattar t.ex. modem, switchar och datorer som kunden 
äger och förfogar över. För denna typ av gränssnitt används på engelska 
benämningen User to Network Interface (UNI-gränssnitt). 

3.2 Öppen proxyserver för e-post 

Med öppen proxyserver avses i denna föreskrift ett sådant meddelandeför-
medlingssystem som tredje part obehörigt kan använda för förmedling av 
e-postmeddelanden. Med förmedlingssystem avses i föreskriften t.ex. en e-
postserver, www-proxyserver eller programvara som installeras i en www-
server och används för förmedling av e-postmeddelanden. 

3.3 Skadlig trafik 

Med skadlig trafik avses elektroniska meddelanden som kan äventyra 
kommunikationsnätets eller -tjänstens informationssäkerhet. Med informat-
ionssäkerhet avses administrativa och tekniska åtgärder genom vilka det 
säkerställs att information är tillgänglig endast för dem som har rätt att an-
vända den, att informationen inte kan ändras av andra än dem som har 
rätt till detta samt att informationen och informationssystemen kan utnytt-
jas av dem som har rätt att använda informationen och systemen. Enligt 3 
§ 1 mom. 22 punkten i informationssamhällsbalken avser elektroniska 
meddelanden information som förmedlas eller distribueras elektroniskt. 

Trafik som orsakas av blockeringsattacker, skräppost eller spridning av 
nätmaskar är exempel på skadlig trafik. 

Skadlighet i e-posttrafik ska granskas ur både tjänsteleverantörens och 
kundens synvinkel. Det innebär i praktiken t.ex. att säkerställandet av till-
gängligheten av en kommunikationstjänst kan förutsätta åtgärder såväl för 
att se till att den tjänst tjänsteleverantören tillhandahåller kan förmedlas 
som att nivån på den service som förmedlas till användaren upprätthålls. 
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3.4 Filtrering 

Med filtrering avses förhindrande eller begränsning av skadlig trafik (se av-
snitt 3.3 i denna avdelning). Filtrering kan innebära t.ex. att internettrafik 
som utgår från en kundanslutning och nyttjar förfalskade källadresser för-
kastas, att kapacitet av en viss typ av internettrafik begränsas för en en-
skild anslutning eller på basis av det tillämpningsprotokoll som använts i 
trafikeringen, eller att förhindra förmedling eller mottagande av e-
postmeddelanden. 

Med filtrering avses också avlägsnande av sådana skadliga datorprogram ur 
meddelandena som kan äventyra informationssäkerheten, dvs. exempelvis 
avlägsnande av skadliga program ur e-postmeddelanden. 

Därutöver kan filtrering avse även andra åtgärder av teknisk karaktär för 
att hantera trafik som äventyrar informationssäkerheten. 

3.5 E-posttjänster 

Med e-posttjänst avses en tjänst för sändning, förmedling eller mottagning 
av e-postmeddelanden, som utnyttjar domännamnssystemet, dvs. DNS-
tjänsten, för att förmedla meddelanden. Principerna för e-posttjänst, skilda 
funktioner och de protokoll som används mellan funktionerna finns i figur 
1. 

Med tjänst för sändning av e-post avses en tjänst, där kunden sänder ett 
meddelande via tjänsteleverantörens e-postserver för utgående trafik 
(MSA, Message Submission Agent). Med tjänst för förmedling av e-post av-
ses en tjänst, där e-postmeddelandet tas emot, (hanteras) och sänds vi-
dare till ett med kunden överenskommet mål. Med tjänst för mottagning av 
e-post avses en tjänst, där kundens e-postmeddelande tas emot av en e-
postserver för inkommande trafik (MDA, Message Delivery Agent) och leve-
reras till kundens e-postlåda. 
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Figur 1. Principen för en e-posttjänst. 

Med utgående e-posttrafik avses e-postmeddelanden som sänds av kun-
derna, och förmedlas via tjänsteleverantörens e-postservrar för utgående 
trafik (MSA, Message Submission Agent) till e-postsystemets proxyservrar 
(MTA, Message Transfer Agent). 

Med inkommande e-posttrafik avses i sin tur e-postmeddelanden som 
sänds till tjänsteleverantörens kunder, och förmedlas via tjänsteleverantö-
rens e-postservrar för inkommande trafik (MDA, Message Delivery Agent) 
till kundernas e-postlådor (MS, Mail Server). 

3.6 Komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten 

Med komponent i kommunikationsnätet eller -tjänsten avses ett nätele-
ment, en utrustning eller ett datasystem som kommunikationsnätet eller -
tjänsten består av eller utnyttjar. Till komponenterna hör inte teleterminal-
utrustningar. 

Komponenter i kommunikationsnätet eller -tjänsten är t.ex. mobilstationer, 
basstationens kontrollenheter, basstationer, textmeddelandecentraler, 
bredbanskoncentratorer, namnservrar, servrar som svarar för nätets åt-
komsthantering, switchar, routrar, SIP-applikationsservrar eller komponen-
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ter i intelligenta nät. Med en komponent i kommunikationsnät eller -tjänst 
avses inte transmissionsvägar eller delar av nätelement eller utrustning, 
såsom mobiltelefonväxlars processorenheter. 

3.7 Samtrafikgränssnitt 

Med samtrafikgränssnitt avses i denna föreskrift det gränssnitt där teleföre-
tagens kommunikationsnät eller -tjänster kopplas samman. För denna typ 
av gränssnitt används på engelska benämningen Network to Network Inter-
face (NNI-gränssnitt). 

 

2 kap. Allmänna krav för alla nät och tjänster 

Detta kapitel behandlar de krav i föreskriftens kapitel 2 som gäller alla 
kommunikationsnät och -tjänster. 

4 § Hänsynstagande till informationssäkerheten 

Informationssäkerheten utgör en viktig del av kvaliteten på de kommuni-
kationsnät och -tjänster som teleföretaget tillhandahåller. Hänsynstagandet 
till de olika delområdena i informationssäkerheten är viktigt i alla livscyklar 
för de nät och tjänster som tillhandahålls: vid planering, genomförande och 
underhåll av tjänsten samt när tjänsten tas ur bruk. För att informationssä-
kerheten ska ombesörjas rutinmässigt varje dag, är det motiverat att tele-
företaget fastställer processer och rutiner för att genomföra informations-
säkerheten. 

Teleföretaget ska ha dokumenterade metoder för att sörja för informations-
säkerheten. Dokumenten skapar en grund för en systematisk utveckling 
och hantering av informationssäkerheten och hjälper till att rikta investe-
ringarna i informationssäkerhet. Utifrån dokumentationen kan också Kom-
munikationsverket vid behov verifiera att teleföretaget iakttar sina skyldig-
heter att sörja för informationssäkerheten. 

Kraven i denna paragraf ingick tidigare i föreskrift 47 (särskilt i 3 §). 

4.1 Delområden som ska beaktas 

Det finns flera olika faktorer som ska beaktas vid genomförandet av in-
formationssäkerheten och i de dokument som beskriver det. Paragrafen 
räknar upp de sakhelheter som ska beaktas, men ställer inga exakta krav 
på hur helheterna egentligen ska beaktas. Orsaken är att teleföretagen ge-
nomför den ändamålsenliga informationssäkerheten på olika sätt, beroende 
på bl.a. vilka nät eller tjänster som företaget tillhandahåller. Minimikraven, 
som ingår i flera av sakhelheterna, behandlas någon annanstans i denna 
föreskrift, Kommunikationsverkets övriga föreskrifter eller någon annan-
stans i lagstiftningen. Därutöver kan vissa andra krav gälla för att sörja för 
informationssäkerheten i televerksamheten, t.ex. företagsspecifika krav 
som beror på avtal. Det väsentliga i denna paragraf är att teleföretaget ska 
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identifiera de krav som gäller för dess verksamhet samt de rutiner som ska 
tillämpas för att kraven ska uppfyllas. 

Nedan finns exempel enligt sakhelhet på faktorer för att sörja för informat-
ionssäkerheten. Förteckningen innehåller också hänvisningar till de mini-
mikrav som Kommunikationsverket har ställt. 

1. Administrativ informationssäkerhet 
– Styrdokument för informationssäkerhet (vanligen t.ex. informations-

säkerhetspolicy och -arkitektur), genom vilka organisationens led-
ning visar de övergripande målen och de allmänna principerna för 
informationssäkerheten samt sitt engagemang i att genomföra in-
formationssäkerheten 

– Processer och hantering av dessa 
– Riskhantering och kontinuitet (se 5 § i denna föreskrift) 
– Dokumentationsrutiner och -system 
– Auditerings- och övningsförfaranden 
– Iakttagande av myndighetskrav 

2. Personalsäkerhet 
– Ansvar och skyldigheter i anslutning till personalens informationssä-

kerhet 
– Personalens informationssäkerhetskompetens och utveckling av den 
– Bakgrundskontroller 
– Nyckelpersonsrisker 
– Förebyggande av farliga ansvars- och uppgiftshelheter 
– Arbetsrotation i syfte att upptäcka missbruk 
– Anvisningar för förfarandet när arbetsförhållandet slutar 
– Missbruk och underlåtenhet att iaktta instruktioner från personalens 

sida 

3. Maskinvaru-, programvaru- och telekommunikationssäkerhet 
– Hantering av sårbarheter 
– Metoder för att upptäcka kränkningar av informationssäkerheten och 

återhämta sig därefter (se föreskrift 66 [2]) 
– Reservdelar 
– Hantering av ändringar (se föreskrift 66 [2]) 
– Upptäckt och hantering av skadlig trafik (se bl.a. 15 § i denna före-

skrift) 
– Eventuella CERT (Computer Emergency Response Team) eller CSIRT 

(Computer Security Incident Response Team)-funktioner, dvs. de 
primära samordnade åtgärderna vid hanteringen av kränkningar av 
informationssäkerheten och upprätthållandet av kontaktpunkten för 
anmälningar 

– Abuse-funktionen, dvs. kontakt- och servicestället vad gäller in-
formationssäkerhetsbrott mot kunderna och de externa intressen-
terna i anslutning till tillhandahållandet av internettjänster 

4. Datamaterialsäkerhet 
– Säkerställande av informationens konfidentialitet, integritet och an-

vändbarhet 
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– Klassificering av datamaterial och behandling enligt klassificeringen 
(se 6 § i denna föreskrift) 

– Ansvar för registret för användarrättigheter: delning, ändring, och 
radering av användarrättigheter 

– Förebyggande av att användarrättigheter samlas på hög 
– Förhindrande av att utomstående kommer åt den hanterings- och 

konfigurationsinformation som anknyter till tillhandahållandet av 
kommunikationstjänsterna samt kundernas fakturerings-, abonne-
mangs- och logguppgifter 

– Förvaring och förstöring av datamaterial 

5. Fysisk säkerhet (se föreskrift 54 [4]) 
– Fysiskt läge för lokaler och omgivningens säkerhet 
– Åtkomsthantering 
– Strukturellt skydd 

Föreskriften förutsätter att ovan angivna sakhelheter (1–5) ska beaktas i 
de olika skedena av kommunikationsnätens och -tjänsternas livscykel. Det 
innebär att teleföretaget ska beakta informationssäkerheten när företaget 
planerar, genomför och underhåller nätet eller tjänsten samt när företaget 
tar nätet eller tjänsten ur bruk. 

4.2 Informationssäkerhetsdokument 

Föreskriften förutsätter att teleföretaget ska ha dokument om på vilket sätt 
företaget genomför informationssäkerheten i sin verksamhet. Föreskriften 
fastställer inte vilka alla olika dokument företaget ska ha, utan företaget får 
själv bedöma det. Det viktiga är att dokumentationen är uppdaterad och 
att det utifrån dokumentationen är möjligt att fastslå att alla de delområ-
den av informationssäkerheten som räknas upp i paragrafen har beaktats i 
verksamheten. 

5 § Riskhantering 

Med säkerhetsrisk avses sannolikhet för en viss olägenhet eller skada och 
dess konsekvenser. Med informationssäkerhetsrisker avses en sådan oav-
siktlig eller avsiktlig faktor som äventyrar televerksamhetens konfidentiali-
tet, integritet eller tillgänglighet. Informationssäkerhetsrisker skiljer sig 
från informationssäkerhetshot genom att informationssäkerhetsriskernas 
sannolikhet och verkningar har bedömts. 

Informationssäkerhetsrisker kan t.ex. orsakas av 
• mänskliga misstag 
• brister i eller underlåtenhet att iaktta instruktioner till personalen 
• stölder eller skadegörelser 
• fel eller funktionsstörningar i apparater, system eller program 
• spridning av skadliga program 
• förstöring av datamaterial 
• eldsvåda eller översvämning 
• fel och försummelser begångna av en underleverantör eller en aktör 

som ingår i samarbetsnätverket. 
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Med riskhantering avses en process som syftar till att identifiera risker, 
minska sannolikheten för risker och/eller konsekvenser av risker till en god-
tagbar nivå och bibehålla den uppnådda nivån. Syftet med riskhanteringen 
är att skydda organisationen och dess förmåga att utföra sina funktioner 
med beaktande av ekonomiska omständigheter. 

Genom kraven på riskhanteringen strävar man efter att säkerställa att tele-
företaget är medvetet om följderna om riskerna realiseras och huruvida de 
riskminskande åtgärderna är tillräckliga. Målsättningen för riskhanteringen 
är bland annat att 
• snabba upp återhämtningen efter informationssäkerhetsproblem i tele-

verksamheten 
• minska kostnader och skador som förorsakas av informationssäkerhets-

problem 
• rikta investeringar som förbättrar informationssäkerheten i televerk-

samheten 
• förbättra televerksamhetens kvalitet och produktivitet 
• ekonomiskt optimera de risker som hänför sig till televerksamheten 
• förebygga riskerna mot televerksamhet. 

Förpliktelserna i denna paragraf ingick tidigare i 4 § i föreskrift 47. 

Teleföretagens skyldighet att ha beredskap föreskrivs i 35 kap. i informat-
ionssamhällsbalken [3] (se avsnitt 2.5.2 i avdelning D). 

5.1 Riskidentifiering och -hantering 

Bland annat följande standarder och publikationer om riskhantering har 
getts ut: ISO/IEC 27005 [5], NIST 800-30 Risk Management Guide [6] och 
OCTAVE [7]. 

Denna föreskrift ålägger ingen skyldighet att iaktta en viss standard. Risk-
hanteringsmodeller skiljer sig i olika företag, och en enda modell som skulle 
passa för alla finns inte. 

Föreskriften förutsätter att teleföretaget ska identifiera riskerna i sin verk-
samhet och verksamhetens kontinuitet och att företaget ska hantera ris-
kerna. Med riskhantering avses att teleföretaget fastställer en godtagbar 
risknivå för sin verksamhet och genomför nivån med ändamålsenliga meto-
der (ofta genom s.k. kontroller dvs. genom olika risklindrande åtgärder el-
ler åtgärder som minskar realisering av riskerna). I praktiken ska företaget 
fastställa ansvar och tidsscheman för riskhantering. Dessutom ska företa-
get följa upp hur riskhanteringen genomförs och vilka konsekvenser risker-
na medför. 

Föreskriften förutsätter också att riskhanteringen ska vara regelbunden, 
dvs. risker och metoder för hantering av risker ska bedömas regelbundet. 
Teleföretaget kan själv fastställa lämpliga uppföljningscykler. Normalt ska 
riskbedömningar göras i företag när nya tjänster eller funktioner definieras, 
årligen och alltid efter att en eventuell risk har realiserats. 
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5.2 Dokumentation av process och resultat 

För att övervaka att kraven på riskhanteringen iakttas, ska teleföretaget 
dokumentera den fastställda processen för riskhantering och förvara de do-
kumenterade resultaten minst från den senaste hanteringsomgången. 

6 § Datamaterial 

För att information med anknytning till televerksamheten ska vara tillgäng-
lig endast för dem som har rätt att använda den, ska teleföretaget ha ett 
klassificeringssystem och hanteringsförfaranden för sådant datamaterial 
som är viktigt för televerksamheten. 

6.1 Klassificering och hantering av material 

Teleföretaget ska fastställa sådana kriterier för klassificeringen av data-
material som lämpar sig för dess verksamhet. Materialet kan exempelvis 
klassificeras på följande sätt: offentligt, konfidentiellt och sekretessbelagt. 

Dessutom ska teleföretaget fastställa på vilket sätt företaget hanterar 
(skyddar) materialet som har indelats i olika klasser. 

6.2 Materialdokument 

Klassificeringen och den tillhörande anvisningen för hantering av data-
material ska dokumenteras. Faktorer som ska beaktas när klassificeringen 
fastställs och dokumenteras är exempelvis följande: 
• allmänna principer för bedömning av datamaterialets säkerhetsklass 

och konfidentialitet samt hemlighållandet av datamaterial 
• hanterings- och ändringsrättigheter vad gäller fördelningen av läsrättig-

heter till datamaterialet, ändringsrättigheter och fördelningen av dessa 
rättigheter 

• fastställande av konfidentialitetsklass 
• offentlighet av uppgifter eller dokument: till exempel rätten att tala om 

ett ärende offentligt 
• dokumentets egenskaper: papper, stämpel och andra märkningar 
• förvaring och kryptering 
• utskrifter och kopiering 
• säkerhetskopiering 
• mottagning, distribution, sändning och transport 
• dokumentering av hanteringen av uppgifter och dokument 
• arkivering och hantering av dokument eller upphörande av hanterings-

rätten samt förstörande av uppgifter och dokument. 
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7 § Dokumentation av IP-adresser 

Kravet i denna paragraf ingick tidigare i 4 § i föreskrift 28. Det bör observe-
ras att paragrafen endast handlar om administration av IP-adresser. Före-
skriften tar inte ställning till exempelvis administrationen av telefonnum-
mer. 

Föreskriften förutsätter att teleföretaget ska dokumentera användningen av 
de IP-adresser som är adresserade till teleföretaget och som annonseras av 
teleföretaget omsorgsfullt genom att registrera näten i databasen för den 
internet-registrator (IR) som tilldelat adressrymden. Det är viktigt att regi-
strera adressrymder eftersom teleföretagen använder dessa uppgifter för 
att skapa automatiska listor för filtrering av rutter (prefix list). Med listorna 
försäkrar man sig om att det teleföretag som annonserar rutterna endast 
annonserar de adressrymder som det förfogar över. 

Ett teleföretag ska se till att WHOIS-databasen för den internet-registratorn 
(IR) som tilldelat blocket med IP-adresser innehåller behöriga kontaktupp-
gifter om de adressrymder som teleföretaget eller teleföretagets kunder in-
nehar, abuse- och irt-kontaktuppgifterna inkluderade. 

IP-nätresurser som har dokumenterats på behörigt sätt gör det mycket lät-
tare att upprätthålla routningsuppgifter och att undersöka störningar och 
informationssäkerhetskränkningar. 

Tillämpning 
Teleföretaget ska anmäla de nät som det innehar till en databas som den 
internet-registrator som tilldelat adressblocket upprätthåller. Uppgifterna 
registreras och upprätthålls i enlighet med registratorns gällande anvis-
ningar. Sådana uppgifter är bl.a. IP-adressrymd, teleföretagets kontakt-
uppgifter, kontaktuppgifter för den som upprätthåller databasen, abuse- 
och irt-kontaktuppgifter samt nätets AS-nummer där de relevanta IP-
adresserna finns. RIPE NCC, som är en internetregistrator i Europaområdet, 
använder ett särskilt datafält för registrering av abuse-kontakter. 

Teleföretaget ska i synnerhet se till att de IP-nät som teleföretaget själv 
använder dokumenteras och hålls uppdaterade. Om teleföretaget utgör en 
källa för ruttannonsering för PI-nätverksrymder (Provider Independent) 
som andra organisationer innehar, ska teleföretaget kontrollera vederbör-
ligheten av uppgifterna om adressrymder i samband med aktiveringen av 
ruttannonseringen. Om teleföretaget upprätthåller en lokal internetregistra-
torstjänst (LIR) och överlåter PI-adressrymd till tredje parter, ska uppgif-
ternas korrekthet granskas vid registreringen av adressrymden. 

I praktiken betyder kravet också att teleföretaget inte får annonsera odo-
kumenterade IP-adressrymder för andra teleföretag, om inget annat ut-
tryckligen har avtalats. 
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8 § Trafik mellan hanteringsnät och hanteringsförbindelser 

Föreskriften förutsätter att teleföretaget ska skydda den s.k. kontrolltrafi-
ken för kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter (se definition-
en i avsnitt 3.6 i avdelning B). Med kontrolltrafik avses trafik genom vilken 
teleföretaget övervakar och administrerar sin nätutrustning. 

Syftet med kravet på att skydda kontrolltrafik är att säkerställa att ingen 
obehörigt kan göra ändringar i ett kommunikationsnäts eller en kommuni-
kationstjänsts komponenter. Kravet har lagts till i denna föreskrift som ett 
nytt krav. 

8.1 Skydd av trafik 

I praktiken kan kontrolltrafiken skyddas genom att skilja trafiken från 
varandra fysiskt med egna ledningar för trafiken eller logiskt exempelvis 
genom trafikkryptering. Åtkomsten till hanteringsnät eller hanteringsgräns-
snitt bör skyddas t.ex. genom autentisering av användare eller genom be-
gränsning av kontakten så att denna endast är möjlig från vissa IP-
adresser. Det väsentliga är att kontrolltrafiken på ett sätt eller annat är 
ändamålsenligt skyddad. 

8.2 Rekommendationer om skydd av hanteringsnät 

För att skydda datorerna och trafiken i hanteringsnätet, rekommenderas 
det att administrationsdatorer, exempelvis vid nätkontrollen, inte kopplas 
till det offentligainternet alls. Om åtkomsten till internet eller t.ex. e-
posttjänster från administrationsarbetsstationen är nödvändig, rekommen-
deras det att webbsurfandet och den eventuella användningen av e-
postprogram genomförs terminerade. 

För att eventuella obehöriga ändringar i webbutrustningens inställningar 
ska kunna upptäckas och spåras, rekommenderar Kommunikationsverket 
att teleföretaget för en logg över de ändringar som har gjorts i webbutrust-
ningens inställningar de senaste sex månaderna.  

Kommunikationsverket rekommenderar också att tidsanteckningarna för en 
loggad händelse och observation uppges separat för transaktionen och ob-
servationen. Det rekommenderas att observationens tidpunkt loggas minst 
med exakthet av datum och att även det exakta klockslaget, den tilläm-
pade tidszonen (t.ex. UTC+2) samt ett eventuellt klockfels storlek och rikt-
ning jämfört med den officiella tiden lagras i de systemloggar som indikerar 
händelsen. De tekniska systemloggarnas tidsstämplar bör ges i ett format 
som överensstämmer med ISO 8061. 

Motsvarande rekommendation ges i motiveringspromemorian för föreskrift 
66 [2] eftersom föreskriften handlar om hantering av ändringar. 
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3 kap. Särskilda krav för gränssnitt 

Detta kapitel behandlar de krav som i föreskriftens kapitel 3 ställs på in-
formationssäkerheten i samtrafik- och kundgränssnitt. 

9 § Förhindrande av och skydd mot störningar i samtrafik- och 
kundgränssnitten 

Teleföretagets nät får inte orsaka störningar för andra teleföretags kom-
munikationsnät eller -tjänster. Förpliktelsen som åläggs i föreskriften för-
bjuder även avsiktlig störning, men kravet är ändå i första hand avsett för 
att förebygga oavsiktlig spridning av störningar från ett nät till ett annat, 
t.ex. sådana som ett konfigureringsfel orsakar. Störningar som sprids över 
samtrafikgränssnittet kan bilda slingor i nätet, styra trafik till fel adress el-
ler bara belasta en del av nätet eller tjänsten med extra trafik. I värsta fall 
kan användningen av tjänsten förhindras helt. 

Eftersom sådana störningar kan medföra betydande verkningar, har det 
ansetts vara nödvändigt att ålägga teleföretagen skyldighet att se till att 
det egna kommunikationsnätet eller den egna kommunikationstjänsten inte 
stör samtrafikparternas tjänster. Skyldigheten har ålagts trots att följande 
moment innehåller skyldighet för teleföretaget att skydda sig mot sådana 
störningar. 

Jämfört med samtrafikgränssnitten mellan teleföretag är hoten i kund-
gränssnitt ännu mer mångsidiga. Teleföretagen ska t.ex. vid internet-
accesstjänster förhindra ovan nämnda hot samt se bl.a. till att kunden inte 
kan avlyssna på andra kunders trafik eller rikta blockeringsattacker mot 
dessa. Hotens kvalitet och storlek samt nödvändiga skyddsåtgärder varie-
rar enligt den tjänst som tillhandahålls och den teknik som används. 

Förpliktelserna i denna paragraf ingick tidigare i 3 § i föreskrift 28. Det bör 
beaktas att det första momentet i denna paragraf (förhindrande av stör-
ningar) gäller också myndighetsnät (se avsnitt 2.2 i avdelning B). 

Avsnitt 77 i avdelning C i detta dokument innefattar rekommendationer om 
informationssäkerheten i Ethernet-gränssnitt. 

9.1 Förhindrande av störningar 

Kravet har inte riktats mot en viss teknik eller protokollnivå, utan teleföre-
taget måste bedöma vilka hot de olika tekniker och tjänster som används 
vid samtrafikränssnittet kan orsaka och sedan genomföra alla skyddsmek-
anismer som behövs för att teleföretaget ska kunna förebygga störningar. 

Ett exempel på nödvändiga skyddsmekanismer är mekanismer med vilka 
man förebygger slingor i samtrafikgränssnitten. Till exempel i kretskopp-
lade telefonitjänster får samtalet vidarekopplas högst fem gånger, varefter 
samtalet kopplas ned. Vid sammankoppling av internetaccesstjänster avses 
med detta att teleföretaget inte över samma logiska gränssnitt skickar så-
dan trafik som det har tagit emot över detta gränssnitt. 
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9.2 Skydd mot störningar 

Teleföretaget ska skydda sitt eget nät mot skadlig trafik från samtrafik- och 
kundgränssnitt med hjälp av behövliga skyddsmekanismer för nätet. 

Med skadlig trafik som nämns i samband med förpliktelsen avses trafik som 
är skadlig för teleföretagets eget kommunikationsnät eller egen kommuni-
kationstjänst och som i värsta fall kan äventyra kommunikationsnätets eller 
-tjänstens funktion. 

Kravet har inte riktats mot en viss teknik eller protokollnivå, utan teleföre-
taget måste bedöma vilka hot som de olika tekniker och tjänster som an-
vänds vid gränssnittet kan orsaka och sedan genomföra alla skyddsmekan-
ismer som behövs för att teleföretaget ska kunna skydda sitt eget kommu-
nikationsnät och sin egen kommunikationstjänst. Exempel på sådana mek-
anismer är filter som baserar sig på käll- eller måladress, använt protokoll, 
meddelandets innehåll eller antalet meddelanden. 

Dessa skyddsmekanismer kan genomföras även på kontrollnivå, och då är 
det inte nödvändigt att filtrera meddelanden. Mot vissa hot kan det räcka 
att teleföretaget endast skyddar kontrollnivån för den utrustning som be-
handlar trafiken i fråga och förmedlar sedan trafiken normalt genom nätet. 
Om teleföretaget skyddar kontrollnivån i stället för att filtrera trafiken, 
måste företaget naturligtvis genomföra de behövliga mekanismerna i alla 
nödvändiga nätelement. 

Nedan finns några exempel på hot och skyddsmekanismer som då behövs. 
Det bör beaktas att exemplen inte är uteslutande och teleföretaget själv 
måste överväga vilka åtgärder som behövs. 
• Kundgränssnitt för bitström: En nätoperatör ska exempelvis filtrera 

BPDU-meddelanden som kommer till och utgår från kundporten i kund-
gränssnittets Ethernet-DSLAM eller i bakomliggande kantswitch samt 
tillverkarspecifika styrprotokollmeddelanden på nivå L2. 

• Kund- och samtrafikgränssnitt för VoIP: Problemet har behandlats när-
mare i RFC 5390 [9] och 6404 [10]. Andra eventuella nödvändiga 
skyddsåtgärder är t.e.x begränsningar som baserar sig på källadresser 
eller antal samtalsförsök. Dessa mekanismer kan genomföras med hjälp 
av SBC (RFC 5853) [11]. 

10 § Stängning av obehövliga tjänster och protokoll 

Förpliktelsen i denna paragraf ingick tidigare i 3 § i föreskrift 28. 

Bortkopplingen är väsentlig eftersom kommunikationsnätets eller  
-tjänstens komponent då kör färre program vars sårbarheter en eventuell 
angripare kan utnyttja. Filtrering av obehövliga routningsprotokoll eller öv-
rig styrtrafik vid administrationsgränssnitten minskar dessutom den möjlig-
heten att trafik som kommer över gränssnittet ska kunna störa nätets 
funktion. 
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Tillämpning 
Kravet tillämpas på kommunikationsnätets eller -tjänstens komponenter i 
både samtrafik- och kundgränssnittet (alltså inte på kundens terminalut-
rustning, som omfattar t.ex. modem, switchar, datorer som kunden äger 
och förfogar över) och är inte riktat direkt mot en viss teknik eller proto-
kollnivå, utan teleföretaget måste för varje utrustning och eventuellt även 
för varje port överväga vilka tjänster som är obehövliga och koppla bort 
dem. 

Ibland kan utrustningar vara försedda med förinställningar som beaktar 
detta och ibland kan en tillverkare tillhandahålla kommandon med vilka så-
dana tjänster kan kopplas bort på en gång. Teleföretaget måste undersöka 
det lämpligaste sättet för varje utrustning. Man kan inte utgå ifrån att frå-
gan gällande obehövliga tjänster och protokoll alltid är i ordning. 

Nedan följer några exempel på hur förpliktelsen kan fullgöras i olika nät-
element. Det bör beaktas att exemplen inte är uteslutande och teleföreta-
get själv måste överväga vilka åtgärder som behövs. 
• Kundgränssnitt för bitström (PE-router): Det betyder till exempel att 

FTP-, HTTP-, NTP-, finger- eller bootp-tjänster inte är påslagna i PE-
routerns kundport som finns i kundgränssnittet. Likaså på kontrollnivå 
ska det inte behandlas meddelanden om routningsportar eller proxy-arp 
som kommer från kundportar. Det är dock möjligt att förmedla trafik 
genom nätet. 

• Server för sändning av e-post (MSA): Server för sändning av e-post är 
en anordning i kundgränssnittet eller en virtuell server genom vilken e-
postmeddelanden skickas vidare. En sådan server behandlar inte rout-
nings- eller övriga styrprotokoll på nätverksnivå. För att sårbarhetsho-
ten ska kunna minimeras får man i ett sådant nätelement inte ha onö-
diga tjänster påslagna som för MSA kan vara exempelvis FTP- eller 
HTTP-servrar. 

11 § Hindrande av IP-trafik i samtrafikgränssnitt 

IP-paket som sänds till teleföretagets nät, dvs. till dess abonnenter, kan in-
nehålla en fel källadress som definierats så av misstag eller förfalskats med 
avsikt. Om teleföretaget från ett annat teleföretag utan särskilt avtal tar 
emot IP-paket som använder teleföretagets egna adresser (adresser som 
det självt förfogar över) eller adresser som hör till en privat (icke offent-
lig/icke-routad) IP-adressrymd som källadress, är det inte en normal situat-
ion och innebär en stor informationssäkerhetsrisk. 

Förfalskade käll-IP-adresser (IP spoofing) används ofta i blockeringsattack-
er. Attacken görs så att angriparen förfalskar sin egen nätadress så att den 
som utsätts tror att IP-paketen kommer från en tillförlitlig källa. Förfals-
kade källadresser används för att gömma angriparen. Om filtrering av IP-
paket som skickats med förfalskad avsändaradress saknas, kan andra in-
ternetanvändare bli utsatta för skada utan att man får möjlighet att utreda 
angriparens identitet. 
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Syftet med kraven gällande felaktiga källadresser är att avsevärt begränsa 
problem som orsakas av attacker som begås med förfalskade IP-
källadresser och felsituationer i nätet. 

Enligt föreskriften ska utgångspunkten vara att teleföretaget dessutom vid 
samtrafikgränssnitten från mottagen annonsering av rutter ignorera sådana 
rutter som hör till teleföretagets egna adressblock eller till sådana adress-
block som teleföretaget levererar till kunden och som inte kan förväntas bli 
annonserade av andra teleföretag. Föreskriften ger möjlighet att göra un-
dantag till denna grundregel, om man särskilt har avtalat om det. 

Kraven i denna paragraf ingick tidigare i 4 § i föreskrift 28. 

11.1 Felaktiga källadresser 

Teleföretaget ska filtrera trafik som kommer till företagets kommunikat-
ionsnät och har en felaktig källadress såsom beskrivits ovan, om man inte 
har kommit överens om något annat. Det rekommenderas att teleföretaget 
i routrar använder speciella filter som gör det möjligt att minska antalet IP-
paket som är försedda med förfalskade adresser både för inkommande och 
utgående trafik. 

Kravet gäller endast källadresser som med tanke på teleföretagets nät är 
signifikanta, dvs. teleföretaget behöver inte kontrollera t.ex. andra käll-
adresser i IP-paketens nyttolast som förmedlas i samband med VPN-
tunnlingen. 

Filtreringsåtgärderna ska vidtas med tekniskt ändamålsenlig precision i 
samtrafikgränssnittet. 

I vissa exceptionella situationer kan teleföretaget komma överens med ett 
annat teleföretag om att en del av teleföretagets adressrymd tillfälligtvis 
routeras så att trafiken kommer från det andra teleföretagets nät. Åtgärden 
ska planeras och genomföras noga och metoder som är lämpliga för sam-
trafiksituationen ska användas. Eventuella lösningar och faktorer som ska 
beaktas beskrivs i IETF:s specifikationer RFC 2827 (BCP 38) [12] och 
RFC 3704 (BCP 84) [13]. Det teleföretag som förmedlar trafik är i första 
hand ansvarigt för att trafik som innehåller felaktiga källadresser inte för-
medlas. 

11.2 Felaktig ruttannonsering 

Teleföretagen borde inte annonsera adressblock som ett annat teleföretag 
eller det andra teleföretagets kunder administrerar, eller rutter som inne-
håller mera detaljerade block utan särskilt avtal. Exempelvis vissa tillfälliga 
multihoming-lösningar kan förutsätta ett sådant avtal. 

Obehörig annonsering kan vara avsiktlig och dirigera trafiken till angripa-
rens system, men den kan också vara oavsiktlig. Ett teleföretag som tar 
emot annonseringar av rutter måste filtrera felaktig annonsering för att 
skydda sig mot hot som obehörig annonsering kan förorsaka. 
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12 § Hindrande av IP-trafik i kundgränssnitt 

Detta krav i föreskriften ingick i 7 § i den tidigare föreskriften 13. 

I distribuerade blockeringsattacker (DDoS) använder man ofta förfalskade 
källadresser för kommunikation för att göra det svårare att finna den at-
tackerande parten. Man kan förfalska källadressen till att tillhöra ett externt 
nät som inte har någonting att göra med attacken eller en slumpmässigt 
vald adress i målnätet. Förfalskade källadresser kan dessutom vara slump-
mässigt valda från adressrymder som är reserverade för privat bruk eller 
för speciella ändamål. Syftet med kraven på filtrering av IP-trafik som in-
nehåller felaktiga källadresser är att begränsa problem som orsakas av at-
tacker som begås med förfalskade IP-källadresser i nätet. 

En lindrigare åtgärd än filtrering är att teleföretaget också kontaktar kun-
den för att utreda situationen. Denna möjlighet bygger på att teleföretaget 
enligt informationssamhällsbalken [3] kan hindra eller begränsa förmedling 
av meddelanden till kundens terminalutrustning för att förhindra hot och 
störningar mot informationssäkerheten i kommunikationsnät eller i tjänster 
som är anslutna till näten. Enligt Kommunikationsverkets tolkning är det 
klart att en lindrigare åtgärd än begränsning är att teleföretaget kan identi-
fiera en användare som orsakar hotet eller störningen och kontakta använ-
daren eller den som representerar användaren för att eliminera hotet eller 
störningen. 

12.1 Filtrering 

För att blockera trafik som utnyttjar förfalskade källadresser måste ett tele-
företag som tillhandahåller kundabonnemang filtrera sådan trafik från ett 
kundabonnemang till kommunikationsnätet vars källadress inte är anvisad 
vederbörande kundabonnemang. Teleföretaget ska vid behov kunna identi-
fiera det kundabonnemang vars trafik mot nätet har förfalskade källadres-
ser. 

Filtreringen kan genomföras exempelvis så att källadressen för varje paket 
som tas emot vid gränssnittet jämförs med en lista över acceptabla adress-
rymder och att varje paket vars källadress inte finns inom adressrymderna 
i listan blockeras. 

För t.ex.ADSL-förbindelser kan filtreringen göras i koncentratorns DSLAM-
nätelement, i termineringsutrustningen för DSL-nätets förbindelser eller i 
routern för stamnätet. Den ändamålsenliga punkten för filtreringen beror 
på nätutrustningarnas teknik, filtreringsförmågan och på de förfaringssätt 
som teleföretaget tillämpar vid filtreringen. 
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12.2 Identifiering av en användare 

Teleföretaget ska av informationssäkerhetsskäl kunna identifiera en kund 
som har använt en viss IP-adress genom att behandla förmedlingsuppgif-
ter3 som lagrats i en DHCP-logg. Det är nödvändigt att kunna identifiera 
kunden för att informationssäkerhetsåtgärderna ska kunna riktas till rätt 
kundabonnemang. 

Enligt Kommunikationsverkets tolkning (dnr 387/64/2009) får ett teleföre-
tag vid behov behandla förmedlingsuppgifter både i situationer som definie-
ras i 272 § 1 mom. i informationssamhällsbalken [3] och när det vidtar så-
dana åtgärder som avses i 2 mom. i den paragrafen. Enligt Kommunikat-
ionsverkets tolkning får teleföretaget behandla förmedlingsuppgifter föru-
tom vid utförandet av en åtgärd som avses i 272 § också vid förberedande 
åtgärder som är nödvändiga för att den egentliga åtgärden ska kunna utfö-
ras. En sådan förberedande åtgärd kan till exempel vara identifiering av en 
kund som använt en viss IP-adress genom behandling av identifieringsupp-
gifter som lagrats i en DHCP-logg. 

 

4 kap. Särskilda krav för internetaccesstjänster 

I detta kapitel behandlas i synnerhet krav som gäller internetaccesstjäns-
ter. 

13 § Åtskiljande av trafik i internetaccesstjänster 

Detta krav på att skilja anslutningarnas trafik i internetaccesstjänster ingick 
tidigare i 3 § i föreskrift 13. 

Internetanslutningar som nyttjar delad kapacitet bland abonnenterna har 
exempelvis använts för nät i husbolag. I dessa lösningar delas internetför-
bindelsen som dras till husbolaget mellan bolagets invånare med hjälp av 
husbolagets eller teleföretagets nätutrustningar. 

Motsvarande nätlösningar med delad kapacitet används till exempel i 
stadsnät där tjänsten är öppen för alla som befinner sig inom nätets räck-
vidd. 

Okrypterade WLAN-förbindelser används i synnerhet på ställen där det 
finns många rörliga abonnenter. Det är tekniskt möjligt att kryptera WLAN-
förbindelser, men det skulle avsevärt försvåra tillhandahållandet av tjäns-
ten, speciellt vad gäller hanteringen av krypteringsnycklar. Därför finns det 
en särskild avvikelse för okrypterade WLAN-förbindelser och teleföretaget 
kan tillhandahålla okrypterade WLAN-förbindelser utan att skilja åt trafiken 
i radiogränssnittet. 

                                       
3 Med förmedlingsuppgifter avses enligt 3 § 1 mom. 40 punkten i informationssamhällsbalken 
[3] information som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person och som behandlas för att 
överföra meddelanden. Förmedlingsuppgifter kallades identifieringsuppgifter i den tidigare lag-
stiftningen. 
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Tillämpning 
Det är möjligt att skilja abonnenternas trafik från varandra till exempel fy-
siskt med egna ledningar för trafiken eller logiskt med hjälp av anslutnings-
specifika VLANs eller trafikkryptering. Abonnenternas trafik kan också skil-
jas åt med hjälp av portisoleringsegenskapen för DSLAM-koncentratorer el-
ler switchar, i synnerhet då man använder en grupp-VLAN-identifierare. 

Med WLAN-förbindelser avses förbindelser via trådlösa lokalnät i enlighet 
med IEEE-standard 802.11 [14]. 

14 § Dirigering av e-posttrafik från konsumentabonnemang 

Obegränsad SMTP-trafik (port 25) från en anslutning till internetnätet gör 
det möjligt för skadliga program att skicka skräppost. Genom att tillåta ut-
gående e-posttrafik endast via servrar som teleföretaget tillhandahållit för 
utgående SMTP-trafik kan man effektivt begränsa mängden skräppost som 
de skadliga programmen producerar. Begränsningen påverkar inte använ-
darnas kommunikationsmöjligheter, då det är möjligt att skicka e-post 
även via postservern i det teleföretag som tillhandahåller internetanslut-
ningen, med hjälp av autentiserad e-post (Mail Submission, RFC 6409 [15]) 
eller användargränssnitt för www-baserade e-posttjänster. 

Genom föreskriften bekräftas rekommenderad praxis för metoder för sänd-
ning av e-post som finns i IETF-dokument RFC 5068 [16]. 

Genom föreskriften tillåts även vid behov obegränsad trafik. Med tillåten 
obegränsad SMTP-trafik avses möjlighet till trafik som går ut från nätverks-
rymd avsedd för teleföretagets konsumentabonnemang till mottagare utan-
för teleföretagets nät, genom kommunikationsport 25 som är reserverad 
för utgående SMTP-trafik. 

Några konsumentkunder kan dock ha motiverat behov av direkt SMTP-
trafik från sin konsumentanslutning vart som helst utanför teleföretagets 
nät. Ett sådant behov är bland annat då konsumentkunden administrerar 
över SMTP-trafiken på sin egen server. 

Kravet är samma krav som tidigare ingick i 5 § i föreskrift 13. 

Tillämpning 
Med förhindrande av obegränsad SMTP-trafik avses blockering av trafik 
som går ut från nätverksrymd avsedd för konsumentabonnemang till mot-
tagare utanför teleföretagets nät, genom kommunikationsport 25 som är 
reserverad för utgående SMTP-trafik. 

När obegränsad SMTP-trafik förhindras i enlighet med föreskriften får för-
hindrandet inte ha inverkan på e-posttrafik som nyttjar andra kommunikat-
ionsportar, såsom e-postprotokoll som kräver användaridentifikation eller 
kryptering. Man ska i synnerhet se till att begränsningen inte gäller trafik 
till port 587 som används av Mail Submission-tjänsten som beskrivs i IETF-
dokument RFC 6409 [15]. Detta gör det möjligt för kunder till teleföretaget 
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som tillhandahåller internettjänster att också tryggt och autentiserat kom-
municera med e-postsystem som en annan tjänsteleverantör förfogar över. 

Enligt föreskriften kan teleföretaget undantagsvis tillåta obegränsad SMTP-
trafik även på annat sätt än via överenskomna servrar avsedda för utgå-
ende SMTP-trafik. Då måste teleföretaget underrätta abonnenten om de 
risker som hänför sig till öppen trafik. Teleföretaget ska också ha färdighet 
att snabbt reagera på störningar. 

15 § Skyldighet att filtrera skadlig trafik 

Bestämmelser om förmågan att upptäcka och vid behov filtrera skadlig tra-
fik i internetaccesstjänsterna ingick tidigare i 6–7 § i föreskrift 13. Dessa 
krav som nu ingår i denna föreskrift har gjorts mer allmänna och komplet-
terats med en tydligare skyldighet att även ha en uppdaterad dokumentat-
ion om vilka filtreringsåtgärder som för tillfället tillämpas i nätet. Syftet är 
att säkerställa att filtreringsreglerna ska vara uppdaterade och ändamåls-
enliga, dvs. att inga föråldrade filter är i användning i kommunikationsnä-
ten och -tjänsterna. 

Föreskriften ålägger teleföretaget att ha tekniska färdigheter att temporärt 
filtrera skadlig trafik (se definitionen i avsnitt 3.3 i avdelning B). Syftet med 
föreskriften är därför att säkerställa att teleföretaget har färdiga och upp-
daterade processer, handlingsmönster och system för att temporärt filtrera 
skadlig trafik så snabbt som möjligt. Tekniska färdigheter för filtrering om-
fattar naturligtvis förmågan att först upptäcka skadlig trafik och att sedan 
vid behov filtrera trafiken. Det är emellertid bra att beakta att kravet i 
denna paragraf också ingår i Kommunikationsverkets föreskrift 66 [2], där 
4 § innehåller bestämmelser om bl.a. förmågan att upptäcka störningar i 
informationssäkerheten. 

Med hjälp av filtrering är det möjligt att exempelvis begränsa effekten av 
sådana blockeringsattacker där man använder specifik kontrolltrafik för att 
belasta system i nätet. Åtgärderna kan dessutom begränsa trafik som ett 
skadligt program orsakar mot en viss port. 

Det bör beaktas att filtreringsåtgärder enligt 272 § 4 mom. i informations-
samhällsbalken [3] 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 nödvändigt med tanke på säkerställandet av möjlighet-
erna att uppnå de mål som har fastställts för åtgärderna. Åtgärderna ska 
avbrytas om det inte längre finns förutsättningar enligt lagen att vidta dem. 

Utöver den allmänna skyldigheten att ha filtreringsförmåga som åläggs i 
denna paragraf innefattar 18 § i föreskriften särskilda krav på att filtrera 
skadlig e-posttrafik (se närmare 18 § i avdelning B). 
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15.1 Tekniska färdigheter att vidta filtreringsåtgärder 

Teleföretaget ska utrusta sitt kommunikationsnät med ett system som möj-
liggör upptäckt av skadlig trafik. Vid behov ska systemet kunna kontrollera 
trafiken i kommunikationsnätet så noggrant att det möjliggör en ändamåls-
enlig provtagning. 

På grund av den stora trafikvolymen i teleföretags kommunikationsnät kan 
man i allmänhet inte ha ett sådant system utan att nätens prestanda avse-
värt påverkas. Insamlingen av uppgifterna kan då basera sig på trafikprov 
då man endast betraktar en del av de paket som förmedlas i nätet. Prov-
tagningens noggrannhet ska vara sådan att den ger en tillräckligt exakt bild 
av trafiken i nätet. 

Teleföretaget kan t.ex. använda ett automatiskt system för hantering av 
trafikvolym eller exceptionella händelser i nätet, och systemet larmar om 
de förinställda gränsvärdena överskrids. För hantering av informationssä-
kerhetshändelser i nätet är det också möjligt att använda automatiska in-
trångsdetekteringssystem eller automatiska intrångsförhindrande system. 

I en situation som äventyrar kommunikationsnätets eller -tjänstens inform-
ationssäkerhet kan teleföretaget bli tvunget att vidta tillfälliga åtgärder för 
att blockera trafik via en viss telekommunikationsport eller för att begränsa 
trafik till vissa mottagaradresser. Filtreringsåtgärderna ska avbrytas när 
hotet som orsakat fara för kommunikationsnätets eller -tjänstens informat-
ionssäkerhet är över. 

Med tekniska färdigheter för filtrering avses exempelvis att teleföretagets 
nätelement stöder begränsning av trafikvolymer på basis av enskilda pro-
tokoll, adresser, portar och nätaccesser. Begränsningar ska kunna genom-
föras så att nätets tillgänglighet inte äventyras i onödan. Tekniska färdig-
heter förutsätter också att teleföretagets nät-operatörscentral har förmåga 
att starta nödvändiga filtreringsåtgärder. 

15.2 Filtreringsregler och dokumentation av dessa 

Vid användning av olika filtreringslistor ska man fästa särskild uppmärk-
samhet vid att reglerna för filtrering hålls uppdaterade, så att föråldrade 
regler inte leder till en felaktig och onödig filtrering. Filtreringen får exem-
pelvis inte begränsa ändamålsenlig användning av redan beviljade IP-
nätresurser. 

En uppdaterad dokumentation ska föras över tillämpliga filtreringsåtgärder 
så att man har kännedom om filtreringar som är i användning i näten och 
tjänsterna och så att man kan följa upp ändamålsenligheten med filtrering-
arna. 

Filtrering kan göras i syfte att blockera skadlig e-posttrafik, på basis av  
ruttannonser för att hindra kapning av icke-använda adressrymder eller 
t.ex. på basis av källadresser för att begränsa blockeringsattacker. Ef-
tersom det i blockeringsattacker regelbundet också används rent förfals-
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kade källadresser som dock routas, är det skäl att grundligt överväga be-
hovet av adressfiltrering och se över uppdateringsmekanismerna. 

Adressrymder som eventuellt kan filtreras kan vara så kallade bogon-prefix 
som är reserverade för privat bruk (RFC 6761 [8]) eller för speciella ända-
mål och som inte är avsedda för öppen användning i internetnätet. Andra 
motsvarande adressrymder kan vara nät som IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority) eller lokala internetadressregister ännu inte har bevil-
jat. 

Vid bogon-filtrering kan man använda BGP-routningsinformation (Border 
Gateway Protocol) som tillförlitliga instanser tillhandahåller och där änd-
ringar i bruket av adressrymderna centraliserat överförs i de regler som 
används för filtreringen. Utrustning som är försedd med default-bogon lis-
tor ska inte användas, eftersom de är föråldrade. 

16 § Bortkoppling av internetaccesstjänster 

De förpliktelser som motsvarar innehållet i denna paragraf ingick i 8 § i den 
tidigare föreskriften 13. 

När trafik som utgår och kommer från ett kundabonnemang äventyrar in-
formationssäkerheten i en kommunikationstjänst, ska man ingripa i situat-
ionen först och främst genom de åtgärder som föreskrivs i 15 §, dvs. ge-
nom filtrering av trafik i teleföretagets nät eller med andra lindrigare åtgär-
der än bortkoppling av kundabonnemanget, såsom genom att kontakta 
kunden. Om teleföretaget inte genom dessa åtgärder lyckas få kontroll över 
läget som äventyrar informationssäkerheten och som anknyter till kund-
abonnemanget, har företaget rätt att vidta åtgärder för att eliminera hotet 
som den smittade terminalutrustningen orsakar. 

Enligt Kommunikationsverkets vedertagna tolkning äventyrar smittad ter-
minalutrustning, som är ansluten till teleföretagets nät och som exempelvis 
sänder stora mängder skräppost eller skadliga program, alltid informations-
säkerheten i teleföretages tjänster. 

Eftersom bortkoppling av abonnemanget gör att kunden inte kan använda 
abonnemanget i fråga, ska det finnas detaljerade planer och instruktioner 
för bortkopplingsprocessen. Dessutom ska processen genomföras så att 
driftsavbrottet eller användningsbegränsningarna är så korta som möjligt. 

16.1 Bortkoppling 

Att en tjänst vid ett kundabonnemang kopplas bort från det allmänna 
kommunikationsnätet avser i denna föreskrift exempelvis tillfällig avstäng-
ning av de kommunikationsportar till vilka sådan trafik från kundanslut-
ningen sänds så att kommunikationstjänstens informationssäkerhet äventy-
ras. På ett motsvarande sätt kan teleföretaget bli tvunget att begränsa tra-
fiken för vissa applikationsprotokoll från kundanslutningen om trafiken 
äventyrar kommunikationsnätets informationssäkerhet. Med orsaker som 
beror på kundanslutningen avses generellt inte att en kundanslutning eller 
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en WWW-tjänst som kopplats till nätet via kundanslutningen t.ex. är mål 
för en blockeringsattack och därför tar emot exceptionellt stora trafikvoly-
mer i en viss situation. 

När det gäller att sörja för informationssäkerheten, och i bortkopplingssitu-
ationer, är det skäl att fästa uppmärksamhet vid att förmedlingsuppgifter 
får behandlas endast då det är frågan om hot mot eller kränkningar av in-
formationssäkerhet i kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Te-
leföretaget har alltså inte rätt att behandla förmedlingsuppgifter till exem-
pel för att hindra användningen av abonnemanget vid brott som inte även-
tyrar tjänstens informationssäkerhet. Ett undantag är dock förberedelse till 
betalningsmedelsbedrägerier som avses i 272 § 1 mom. 3 punkten i in-
formationssamhällsbalken [3] (se också avsnitt 5 i avdelning C). 

16.2 Bortkopplingsprocess 

Om möjligt, ska kunden kontaktas, till exempel per telefon eller e-post, in-
nan systemet kopplas bort från det allmänna kommunikationsnätet. Att 
kunden hörs får dock inte onödigt äventyra uppgiften för att sörja för tjäns-
tens informationssäkerhet. 

Åtgärderna för bortkoppling ska göras enligt de processer som teleföretaget 
i förväg har specificerat. De vidtagna åtgärderna och i synnerhet orsaken 
till bortkopplingen ska registreras för eventuell senare utredning. 

Instruktionerna om bortkopplingen ska innehålla nödvändiga förfaringssätt 
för att återinkoppla kundanslutningen till kommunikationsnätet, när telefö-
retaget har konstaterat att informationssäkerhetshotet mot kommunikat-
ionstjänsten är över. När det gäller skadlig trafik som ett skadligt program 
orsakar kan anslutningen återinkopplas till kommunikationsnätet efter att 
kunden har kontaktat teleföretaget och meddelat att han eller hon har tagit 
bort det skadliga programmet från sitt system. 

Om tjänste- och nätoperatören är olika kommer de sinsemellan överens om 
de principer som hänför sig till det praktiska genomförandet av bortkopp-
lingen. Båda parterna ska ha möjlighet att vidta behövliga åtgärder för att 
sörja för informationssäkerheten i sin tjänst eller i sitt nät. Den andra par-
ten ska underrättas om bort- och återinkopplingen utan dröjsmål. 

I samband med åtgärderna kan speciella förhållanden som beror på anslut-
ningstyp beaktas. Om det t.ex. finns ett informationssäkerhetsproblem i 
mobilabonnemangets mobildatatjänst kan teleföretaget endast hindra an-
vändningen av mobildatatjänsten tills informationssäkerhetsproblemet är 
utrett. 

Om kundabonnemangen omfattas av s.k. automatisk kontroll, sker bort-
kopplingen av kundabonnemangen eller vissa tjänster i kundabonnemanget 
normalt automatiskt utan åtgärder från operatörens sida, för t.ex. 30 minu-
ter, när gränsvärdena för skadlig trafik har överskridits. När abonnemanget 
är bortkopplat kan kundens trafik styras till en tjänst där kunden underrät-
tas om orsaken till bortnkopplingen och om eventuella åtgärder som kun-
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den kan vidta för att avhjälpa felet. Dessutom kan kunden ha möjlighet att 
besöka behövliga sidor till exempel för att installera virusskydd och uppda-
tera operativsystemets programvara. Detta förfarande minskar behovet av 
en mera varaktig bortkoppling. 

Vid användning av automatiska system för stängning och öppning av kund-
abonnemang i syfte att sörja för informationssäkerheten av tjänsten, ska 
kunden underrättas om de principer som hänför sig till den tillfälliga stäng-
ningen och öppningen av abonnemanget. 

 

5 kap. Särskilda krav för e-posttjänster 

Detta kapitel behandlar de förpliktelser som fastställs i föreskriftens kapitel 
5. 

17 § Kontaktuppgifter för e-posttjänster och administrering av 
adressresurser 

Kraven i denna paragraf ingick tidigare i 8 och 9 § i föreskrift 11. 

Föreskriften förutsätter att teleföretaget ska ha postmaster- och abuse-e-
postadresser eller abuse-kontaktuppgifter för de domännamn som används 
för tillhandahållande av e-posttjänster (se avsnitt 3.5 i avdelning B). Med-
delanden som kommer till dessa adresser kontrolleras regelbundet. Med 
kravet sörjer man för att det finns tillgång till en kontaktpunkt för informat-
ion om eventuella störningar i verksamheten eller användningen, obero-
ende var meddelaren befinner sig. 

Föreskriften förutsätter också att en e-postadress, som blir ledig, får över-
låtas till en annan kund först då tre (3) månader har gått efter det att e-
postadressen blev ledig. Meddelanden sänds ofta till en e-postadress efter 
det att adressen har stängts. Om en adress som blivit ledig genast eller 
snart efter att den stängts gavs till en annan kund, skulle den nya kunden 
kunna börja erhålla e-postmeddelanden avsedda för den tidigare använda-
ren. För att förhindra missbruk av e-postmeddelandens konfidentialitet och 
e-postadresser ska e-postadress som blivit ledig hållas i karantän innan 
den kan frigöras för användning på nytt. 

Den arbetsgrupp som beredde denna föreskrift diskuterade om karantänen 
skulle kunna förkortas till en (1) månad, vilket motsvarar karantänen för 
domännamn. Eftersom man för närvarande (hösten 2014) även på EU-
nivå4 diskuterar hur e-postadresser ska administreras och slutanvändarnas 

                                       
4 European Parliament legislative resolution of 3 April 2014 on the proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European 
single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amend-
ing Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC, 2002/22/EC, and Regulations (EC) No 1211/2009 and 
(EU) No 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)). 
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e-posttrafik dirigeras vid byte av tjänsteleverantör, är det inte i detta skede 
ändamålsenligt att ändra de nationella förpliktelserna i denna fråga. 

17.1 Kontaktuppgifter för teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster 

Teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster ska se till att företaget har 
postmaster- och abuse-e-postadresser eller abuse-kontaktuppgifter för de 
domännamn som används för tillhandahållande av e-posttjänster. Med-
delanden som kommer till dessa adresser kontrolleras regelbundet. 

Postmaster- och abuse-adresserna har en stor spridning och samlar ofta 
obefogad kommunikation. Därför bör teleföretaget ombesörja uppföljningen 
av adressen så att behandlingen av seriösa meddelanden inte fördröjs på 
grund av den stora mängden skadlig e-posttrafik. Om teleföretaget har ett 
stort antal domännamn, är det skäl att dirigera inkommande e-
postmeddelanden till domännamnens postmaster- och abuse-adresser till 
tillämpliga kontaktpunkter. 

Teleföretaget kan också överlåta uppföljningen av kontakterna till en part 
som ansvarar för domännamnet. Det är m.a.o. också möjligt att agera på 
så sätt att den instans som ansvarar för domännamnet följer upp med-
delanden till postmaster- och abuse-adresser på teleföretagets vägnar. 

17.2 Återanvändning av e-postadresser som blivit lediga 

Teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster får överlåta en e-postadress, 
som blir ledig, till en annan kund först då tre (3) månader har gått efter det 
att e-postadressen blev ledig. Om den tidigare innehavaren av en e-
postadress önskar sin gamla e-postadress som blivit ledig tillbaka inom tre 
månader efter att adressen blev ledig, kan adressen överlåtas till honom el-
ler henne. Rätten att få en e-postadress tillbaka förpliktar emellertid inte i 
sig tjänsteleverantören att spara e-postmeddelanden på e-postkontot efter 
det är kontot har avslutats. En sådan skyldighet kan dock t.ex. basera sig 
på en överenskommelse parterna emellan. 

18 § Särskild skyldighet att filtrera e-posttjänster 

I denna paragraf behandlas förmågan att identifiera skadlig e-posttrafik. 
Dessutom fastställs kraven på filtrering av e-posttrafik. Motsvarande krav 
ingick tidigare i 4 och 5 § i föreskrift 11. Kravnivån har inte ändrats i denna 
föreskrift. 

En stor del av e-posttrafiken kan i dag tolkas som skadlig trafik. E-
postmeddelanden som identifieras och filtreras så tidigt som möjligt mins-
kar belastningen i e-postsystemet och förmedling av seriösa meddelanden 
blir bättre. 

Syftet med kraven är att minska på skadlig e-posttrafik och mängden 
skräppost via servrarna i teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster. 
Detta minskar belastningen i e-postsystemet, förebygger skadlig inverkan 
som riktas mot systemet (t.ex. vid blockeringsattacker), förbättrar ryktet 
för teleföretagets e-postservrar och säkerställer att seriösa meddelanden 
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går fram.  Genom filtrering av t.ex. skadliga inkommande e-
postmeddelanden förhindras att innehåll som är skadligt för kundens in-
formationssäkerhet och kommunikationsnäten hamnar i kundens e-
postlåda och för behandling. Det är också enklare för kunden att behandla 
sina e-postmeddelanden då det inte är behövligt att separera seriösa med-
delanden från skadliga meddelanden. Samtidigt blir den av kunderna upp-
levda servicekvaliteten och tillgängligheten bättre. 

Det finns flera olika metoder för identifiering och behandling av skadlig e-
posttrafik. Föreskriften förutsätter inte användning av vissa metoder utan 
teleföretaget som tillhandahåller e-posttjänster har möjlighet att välja de 
metoder som lämpar sig bäst för den erbjudna tjänsten. 

Eftersom en del användare av e-posttjänster själva vill försäkra sig om att 
ingen inkorrekt filtrering görs, har e-posttjänsteleverantörerna även fått 
möjlighet att märka ut sådan trafik som upptäckts vara skadlig i stället för 
att filtrera den. På kundens begäran eller enligt separat avtal kan e-
posttjänsteleverantören också underlåta att märka ut skadlig trafik. 

18.1 Identifiering av skadlig e-posttrafik 

Identifiering av skadlig e-posttrafik är en förutsättning för alla behand-
lingsåtgärder som leverantören av e-posttjänster gör, t.ex. för filtrerings- 
och märkningsåtgärder. Ett teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster 
ska ha aktuella och tillförlitliga mekanismer för att identifiera skadlig e-
posttrafik. 

Identifiering av skadlig e-posttrafik och den filtrering eller märkning som 
görs på basis av identifieringen kan basera sig på skadliga e-postkällors 
identifieringsmekanismer, heuristiska filtreringssystem, virusfiltrering av 
utgående trafik, avvikande mängd e-posttrafik från en kund eller till exem-
pel på kontroll av om meddelandets rubrikuppgifter överensstämmer med 
internetstandarder. Olika identifieringsmekanismer som finns att tillgå ges i 
avsnitt 1.2 i avdelning C. 

På basis av e-posttrafikkällorna identifiera en stor del av kända behöriga 
källor för e-postmeddelanden. Identifieringen kan göras till exempel på ba-
sis av sändarens webbadress, domännamn eller på basis av sändarens e-
postserver. Huruvida meddelandet är skadligt avgörs på basis av uppgifter 
som man fått eller insamlat på förhand om meddelanden som skickats via 
källan eller på analys av meddelandets innehåll. Genom att identifiera be-
höriga källor är det möjligt att undvika filtrering av relevant e-posttrafik 
som kan bero på felaktig identifiering. Genom att identifiera källorna för 
skadlig e-posttrafik är det möjligt att hindra leverans av meddelanden från 
dessa källor till e-postlådor eller att märka ut e-postmeddelanden som 
tvivelaktiga innan man levererar dem till kundens e-postlåda. 

En leverantör av e-posttjänster kan dock upptäcka endast en del av den 
skadliga e-posttrafiken på basis av e-postkällorna. Därför ska leverantören 
också ha andra metoder för att upptäcka skadlig e-posttrafik. Flera av 
dessa metoder kan dock medföra avsevärda kostnader för leverantören. 
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Snävare identifieringskriterier är också mer utsatta för felaktiga tolkningar. 
Ett teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster kan självt välja de mekan-
ismer som det använder i sitt system från flera alternativ så att en bety-
dande del av den skadliga e-posttrafiken blir identifierad och så lite som 
möjligt äventyrar förmedlingen av seriösa meddelanden. 

Det är möjligt att identifiera en betydande del av den skadliga e-
posttrafiken genom att använda en metod. Om man vid identifiering av 
skadlig trafik samtidigt använder flera metoder som kompletterar varandra 
förbättras resultaten emellertid ofta. Varje metod har sin egen fördel jäm-
fört med andra metoder, men tyvärr medför alla metoder också problem. 
Leverantören av e-posttjänster ska vara medveten om för- och nackdelarna 
med de metoder leverantören använder och bedöma effekterna av dessa 
innan metoderna tas i bruk. 

Förutom de för alla kunder tillgängliga grundläggande identifieringsmekan-
ismer som uppfyller kriterierna ovan kan en leverantör av e-posttjänster 
tillhandahålla sina kunder avancerade och mer skräddarsydda mekanismer 
för identifiering och behandling av skadlig trafik till exempel med ett sepa-
rat avtal. 

18.2 Rekommendationer om identifiering av skadlig e-posttrafik 

Det rekommenderas att teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster gör 
en kontroll för att identifiera skadlig e-posttrafik redan vid SMTP-kontakten. 
Det blir då möjligt att spärra en stor del av den skadliga e-posttrafiken re-
dan innan den kommer in i e-postsystemet. Åtgärden minskar betydligt den 
skadliga e-posttrafikens belastning på e-postservrarna. 

Vid identifiering av skadlig e-posttrafik rekommenderas det att flera meto-
der används samtidigt. Precisionen för identifiering av skadlig e-posttrafik 
förbättras och sålunda används t.ex. också snävare kriterier för identifie-
ring. 

Användning av accesslistor rekommenderas för att förhindra felaktig tolk-
ning i situationer då e-posttjänsteleverantören använder spärr- och filtre-
ringsmetoder. Rekommendationen är att e-posttjänsteleverantörerna tar i 
bruk t.ex. den accesslista som Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscen-
ter upprätthåller, eller någon motsvarande accesslista. 

18.3 Behandling av inkommande e-posttrafik 

Med behandling av inkommande e-posttrafik avses åtgärder som kan vidtas 
för e-postmeddelanden som kommer till kunderna via e-
posttjänsteleverantörens mottagningsservrar (MDA) eller proxyservrar. Åt-
gärderna omfattar identifiering av källorna för skadlig e-posttrafik, identifi-
ering av skadlig e-posttrafik, filtrerings- och utmärkningsåtgärder för trafik 
som identifierats som skadlig samt leverans av trafik till kunden. 

Med filtrering av inkommande e-posttrafik avses förhindrande av att e-
posttrafik som identifierats som skadlig hamnar i kundernas e-postlåda. 
Genom att filtrera skadliga e-postmeddelanden kan man minska belast-
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ningen i e-postservrarna och mängden skadliga e-postmeddelanden som 
hamnar i kundernas e-postlåda och på så sätt blir det också enklare att gå 
igenom seriösa meddelanden. Samtidigt förebyggerman de skadliga e-
postmeddelandenas verkningar när kunderna öppnar e-postbilagor eller 
flyttas till en webbplats med skadligt program genom en länk i e-
postmeddelandet. Med filtrering av e-posttrafik kan man förbättra den av 
kunderna upplevda servicekvaliteten och tjänstens informationssäkerhet. 

Enligt föreskriften ska en e-posttjänsteleverantör från inkommande e-
posttrafik märka ut eller filtrera sådan e-posttrafik som leverantören på ba-
sis av identifieringsmekanismer för skadlig e-posttrafik eller dess källor har 
bedömt som skadlig. I stället för automatisk filtrering av trafik som har 
identifierats som skadlig kan e-posttjänsteleverantören också t.ex. dirigera 
en del eller alla meddelanden leverantören har upptäckt att är skadliga och 
har märkt ut till en separat användarspecifik mapp avsedd för skadlig e-
post, där en viss mängd meddelanden, eller meddelanden en viss tid, kan 
sparas och kontrolleras av användaren. E-posttjänsteleverantören kan 
också avlägsna det innehåll från meddelandena som identifierats som skad-
ligt, innan meddelandet levereras till kunden. 

På kundens begäran kan tjänsteleverantören särskilt komma överens om 
att trafik som identifierats som skadlig inte filtreras eller märks ut som 
skadlig. E-posttjänsteleverantören kan alltså inte som utgångsregel genom-
föra tjänsten utan filtrering eller utmärkning av trafik som identifierats som 
skadlig och därför kan alternativet inte inkluderas i standardavtal. 

Trots ovan nämnda undantag ska e-posttjänsteleverantören ändå alltid fil-
trera sådan e-posttrafik som identifierats som skadlig som äventyrar funkt-
ionsdugligheten i de system som används för att producera e-posttjänsten. 

18.4 Behandling av utgående e-posttrafik 

Med behandling av utgående e-posttrafik avses åtgärder som kan vidtas för 
e-postmeddelanden som förmedlas via en e-postserver för utgående trafik 
(MSA). Åtgärderna omfattar identifiering av behöriga sändare samt filtre-
ring av e-posttrafik som identifierats som skadlig via en e-postserver för 
utgående trafik. 

Enligt föreskriften ska ett teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster fil-
trera sådan utgående e-posttrafik som identifierats som skadlig. För att ge-
nomföra detta kan teleföretaget bland flera alternativ välja de mekanismer 
som används i systemet (se t.ex. avsnitt 1.2 i avsnitt C). Målet är att en 
betydande del av den skadliga utgående e-posttrafiken blir identifierad och 
filtrerad, dock så att förutsättningen att seriösa meddelanden går igenom 
äventyras så lite som möjligt. 

Om en e-posttjänsteleverantör märker att en kunds terminalutrustning an-
vänds för förmedling av skadlig e-posttrafik, ska e-posttjänsteleverantören 
filtrera den skadliga e-posttrafik som sänds från kunden eller spärra kun-
dens e-posttrafik, samt i mån av möjlighet kontakta kunden. 



 MPS 67 36 (62) 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

19 § Öppna proxyservrar för e-post 

Öppna proxyservrar för e-post (se definitionen i avsnitt 3.2 i avdelning B) 
används allmänt för förmedling av skadlig e-posttrafik. Kravet i denna pa-
ragraf ingick tidigare i 3 § i föreskrift 11. 

Genom att identifiera e-postservrar som fungerar som proxyservrar och 
hindra tredje part från att använda e-postservrarna för förmedling av e-
postmeddelanden kan mängden skadlig e-posttrafik minskas. 

Tillämpning 
Teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster ska se till att de e-
postsystem som företaget administrerar inte fungerar som öppna proxy-
servrar. Teståtgärder då system och tjänster tas i bruk och modifieras samt 
omsorgsfull definiering av inställningarna är exempel på hur man sköter om 
att e-postsystemen är trygga att använda. 

Teleföretaget ska regelbundet testa alla de e-postsystem som företaget 
administrerar för att försäkra sig om att systemen inte fungerar som öppna 
proxyservrar. Om ett företag inte har skaffat något system för testning kan 
det använda de offentliga tjänster som är tillgängliga på internet. 

För sådana e-postservrar för utgående trafik, som hör till internetanslut-
ningen, avses med denna förpliktelse att det endast är möjligt att sända e-
post utan identifierare från det aktuella teleföretagets eget nät. 

20 § Förbindelse mellan kund och e-postserver 

Med förbindelse mellan kund och e-postserver avses en förbindelse mellan 
kunden (MUA, Mail User Agent) och e-postlådan (MS) samt mellan kunden 
(MUA) och e-postservern för utgående trafik (MSA). 

Med skyddad förbindelse mellan kund och e-postserver samt mellan kund 
och e-postlåda avses identifiering av kunden och kryptering av trafiken 
mellan kunden och tjänsten. 

Användarnamn och lösenord förmedlas mellan kunden och e-postservern. 
Om förbindelserna mellan kunden och servern är skyddade är det möjligt 
att förhindra att denna information hamnar hos tredje part samt förhindra 
missbruk av servern och förbättra tjänstens informationssäkerhet. Genom 
att skydda förbindelsen mellan kund och server kan man också säkerställa 
att kundernas meddelanden i trafiken mellan kunden och servern förblir 
konfidentiella. Genom att skydda förbindelsen kan man dessutom erbjuda 
kunderna ett tryggt sätt att använda e-posttjänsten oberoende av access-
nät, och öka kundernas förtroende för tjänsten. 

Det är emellertid skäl att informera kunderna om att en skyddad förbin-
delse mellan kunden och servern inte nödvändigtvis innebär att förbindel-
sen är skyddad från den ena ändan till den andra, från avsändaren till mot-
tagaren. 
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På grund av det sätt på vilket webbläsarbaserade e-posttjänster (webmail) 
normalt används är det befogat att förbindelserna alltid är skyddade. 

Tillämpning 
En leverantör av e-posttjänster ska som primärt alternativ erbjuda kunder-
na en skyddad förbindelse mellan kunden och e-postlådan samt mellan 
kunden och e-postservern för utgående trafik. Skyldigheten gäller också 
andra än webbläsarbaserade e-posttjänster. 

Denna skyldighet avser att ett teleföretag ska erbjuda alla sina e-
postkunder tillgång till skyddade förbindelser. I de instruktioner för an-
vändning som distribueras till kunderna, och som kunderna har tillgång till, 
ska användning av skyddade förbindelser anvisas kunderna antingen som 
det primära eller enda alternativet. 

Rekommendationen är att ett SMTP-AUTH [20]-protokoll används för att 
identifiera behöriga användare och öppna en skyddad kundförbindelse från 
kunden till en proxyserver för e-post. IMAP eller POP förbindelser 
(IMAPS/POPS [21], [22]) skyddade av SSL/TLS-protokoll kan t.ex. använ-
das för detta ändamål mellan kunden och e-postlådeservern. 

De webbläsarbaserade e-posttjänsternas kundförbindelser ska alltid vara 
skyddade. Det rekommenderas skyddsmetoden HTTPS-protokoll [23]. 

 

6 kap. Information till kunderna 

Detta kapitel beskriver de förpliktelser som fastställs i föreskriftens kapitel 
6. Kapitlet omfattar all information till kunderna om genomförandet av in-
formationssäkerheten. 

21 § Allmän skyldighet att ge information om åtgärder som ska 
vidtas i fråga om informationssäkerheten 

Förpliktelsen i denna paragraf ingick tidigare i 4 § i föreskrift 13. 

Om kunden skyddar sin terminalutrustning dåligt och använder tjänster 
ovarsamt äventyras informationssäkerheten inte bara i kundens egen ter-
minalutrustning utan också i tjänster som ett teleföretag tillhandahåller 
samt för andra användare. 

Syftet med kravet är att säkerställa att kunderna får förhandsinformation 
om hur en kommunikationstjänst eller en anslutning ska användas så att 
informationssäkerheten inte äventyras och vilka åtgärder som kan följa ef-
ter användning som eventuellt äventyrat informationssäkerheten i det all-
männa kommunikationsnätet eller kommunikationstjänsten.  
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21.1 Beskrivning av de åtgärder genom vilka företaget ingriper i verksamhet 
som äventyrar informationssäkerheten 

Teleföretaget ska för kunderna göra upp en beskrivning av de allmänna 
principer som tillämpas när det blir nödvändigt att ingripa i användning av 
abonnemanget eller tjänsterna som äventyrar kommunikationstjänsternas 
informationssäkerhet. Detta innebär att kunderna ska informeras om t.ex. 
att kundens abonnemang kan stängas av tillfälligt om en smittad terminal 
kopplas till abonnemanget. 

21.2 Rekommendation om information om genomförande av tjänster i andra 
länder 

En del av teleföretagen genomför sina kommunikationstjänster helt eller 
delvis i länder utanför Finland eller med hjälp av tjänster som tillhandahålls 
av utländska företag. Därför kan genomförandet av tjänsterna omfattas av 
regler som skiljer sig från Finlands lagstiftning och som användarna av 
tjänsterna ska få information om. Med hjälp av sådan information kan an-
vändaren själv bedöma vilka eventuella hot som är förknippade med hans 
eller hennes kommunikation och förmedlingsuppgifter5. 

Kommunikationsverket har i samarbete med teleföretag utfärdad en re-
kommendation(205/2014 S [24]) om vad och på vilket sätt företaget ska 
underrätta användare om när en kommunikationstjänst har en internation-
ell anknytning. 

22 § Särskild skyldighet att ge information om internetaccess-
tjänster 

Förpliktelsen i denna paragraf meddelades tidigare i 4 § i föreskrift 13. För-
pliktelsen enligt 4 § i den tidigare föreskriften 13 att för kunden göra upp 
en beskrivning av de permanenta tekniska begränsningar som hänför sig 
till användningen av kundanslutningen har överförts till föreskrift 58 [1]. 

Med allmän information om informationssäkerhet till kunder ökar teleföre-
taget kundernas medvetenhet om de allmänna risker som hänför sig till nä-
tens och tjänsternas informationssäkerhet. Det är möjligt att undvika en 
avsevärd del av de rapporterade problemen, om kunderna på ett behörigt 
sätt ser till att terminalutrustningen har ett grundläggande skydd och tjäns-
ter används med beaktande av hot mot informationssäkerheten. 

Målet med informationen är också att kunderna kan skydda sig mot in-
formationssäkerhetshot som berör en specifik abonnemangstyp. Teleföre-
taget ska därför se till att kunden blir informerad om dessa hot samt om de 
informationssäkerhetsåtgärder som kunden kan vidta innan abonnemanget 
kopplas. 

                                       
5 Med förmedlingsuppgifter avses enligt 3 § 1 mom. 40 punkten i informationssamhällsbalken 
[3] information som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person och som behandlas för att 
överföra meddelanden. Förmedlingsuppgifter kallades identifieringsuppgifter i den tidigare lag-
stiftningen. 
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22.1 Information om allmänna informationssäkerhetsrisker 

Beroende på tjänsten kan informationen ges till exempel när kunden be-
ställer abonnemanget eller senast när kunden börjar använda abonne-
manget. Det avgörande är att kunden får informationen innan han eller hon 
aktivt börjar använda abonnemanget. 

Teleföretaget kan uppfylla sin informationsskyldighet till exempel så att de 
nödvändiga uppgifterna fogas till avtalsdokumenten. Kunden kan emellertid 
också bli informerad på något annat sätt, om tjänsten som används möjlig-
gör det. I så fall kan informationen t.ex. ges på en inloggningssida då för-
bindelsen tas i bruk eller i samband med leveransen av ett elektroniskt av-
tal. 

Allmän säkerhetsinformation på teleföretagets webbplats uppfyller inte de 
krav som ställs i paragrafen, om kunden inte uttryckligen ombeds läsa den 
när abonnemanget tas i bruk. Kunden kanske aldrig besöker den webbplat-
sen. 

Kommunikationsverket upprätthåller en webbsida6 om de vanligaste in-
formationssäkerhetshoten. Teleföretaget kan sköta kundinformationen 
också genom att be kunden besöka Kommunikationsverkets webbplats. 

Informationen ska fokusera på de åtgärder som kunden eller användaren 
av ett kundabonnemang kan vidta för att sörja för informationssäkerheten i 
sin egen terminalutrustning. Sådana är till exempel att kryptera trafiken, 
att skilja åt användarnas trafik, att ta i bruk en brandvägg innan datorn an-
sluts till nätet, att skaffa virusskydd och att uppdatera operativsystemet 
och andra program. 

22.2 Information om informationssäkerhetsrisker för enskilda abonne-
mangstyper 

Med informationssäkerhetsrisker för enskilda abonnemangstyper avses 
speciella risker som beror på det tekniska förverkligandet av abonne-
manget. Ett exempel är att tillhandahålla internetaccesstjänster med hjälp 
av en okrypterad WLAN-förbindelse. I sådana situationer ska teleföretaget 
underrätta kunden om de särskilda risker som kan förekomma då abonne-
manget används för konfidentiell kommunikation. 

Teleföretaget är skyldigt att sköta sin informationsplikt också när det till-
handahåller sammanslutningsabonnenter abonnemang som sedan tillhan-
dahålls sammanslutningsabonnenternas egna slutanvändare. Ett exempel 
på detta är telekommunikationsförbindelser som ett husbolag skaffar för 
sina invånare. Teleföretaget ska underrätta sina kunder om informationssä-
kerhetsrisker som hänför sig till fördelning av kapacitet. 

 

                                       
6 https://www.viestintavirasto.fi/sv/informationssakerhet.html  
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23 § Särskild skyldighet att ge information om e-posttjänster 

Förpliktelserna i denna paragraf meddelades tidigare i 4, 5 och 8 § i före-
skrift 11. 

Kunden har rätt att erhålla information om egenskaperna i den tjänst han 
eller hon erbjuds och sålunda också om de filtreringsprinciper det teleföre-
tag som tillhandahåller e-posttjänster använder. Ytterligare föranleder fil-
treringen av e-posttrafik ofta frågor från kunderna till tjänsteleverantören 
om seriösa e-postmeddelanden filtreras felaktigt eller om exempelvis 
mängden skadlig inkommande e-posttrafik till kundens e-postlåda ökar 
markant. Eftersom identifiering och filtrering eller utmärkning av skadlig e-
posttrafik är nödvändig för att säkerställa e-posttjänstens funktion och till-
gänglighet, kan missförstånd och onödiga kundreklamationer undvikas ge-
nom att kunderna informeras om grundprinciperna för filtrering av e-
posttrafik. 

Praxis för administrering av e-postadresser varierar från en tjänsteleveran-
tör till en annan. Det är möjligt att undvika missförstånd och påskynda 
problemlösningen genom att definiera praxis för administrering och besk-
riva den för kunderna. 

23.1 Beskrivning av filtreringsprinciper 

Teleföretaget ska för kunden beskriva de allmänna filtreringsprinciperna 
som används. Syftet med beskrivningen är att man rent allmänt berättar 
för kunden om de filtreringsmetoder som används och hur metoderna in-
verkar på kundens trafik. Beskrivningen av filtreringsprinciperna till kunden 
får inte äventyra kommunikationstjänstens informationssäkerhet, dvs. be-
skrivningen behöver inte vara onödigt detaljerad med exakta uppgifter 
t.ex. om de grunder på vilka ett enskilt e-postmeddelande på basis av in-
nehållet bedöms som skadlig trafik. 

Om t.ex. spärrlistor används behöver e-posttjänsteleverantören inte i detalj 
räkna upp de spärrlistor som används vid filtrering, ty de listor som an-
vänds kan variera från fall till fall. 

23.2 Beskrivning av administreringen av e-postadresser 

Teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster ska för kunderna definiera 
och beskriva praxis för administrering av e-postadresser. Med hjälp av be-
skrivningen ska kunden få veta hur han eller hon kan få en ny e-
postadress, ändra e-posttjänstens inställningar och ta en e-postadress ur 
bruk. 
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7 kap. Ikraftträdande 

Detta kapitel behandlar bestämmelserna i föreskriftens kapitel 7, dvs. be-
stämmelserna om ikraftträdande av föreskriften. 

24 § Ikraftträdande 

Föreskriften träder i kraft den 4 mars 2015 och den gäller tills vidare. 

25 § Erhållande av upplysningar och publicering 

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

Därtill publiceras föreskriften samt motiverings- och tillämpningspromemo-
rian elektroniskt på Kommunikationsverkets webbplats och i Finlands 
elektroniska författningssamling Finlex [25]. 
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AVDELNING C Övriga frågor som har samband med före-
skriftens ämnesområde 

Denna avdelning innehåller rekommendationer om televerksamhetens in-
formationssäkerhet, Kommunikationsverkets tolkningar och annat material 
som bakgrund för den ämneshelhet som föreskriften omfattar. 

1 Vilseledande e-postadresser 

Vilseledande e-postadresser skapas för att leda en annan part att tro att 
innehavaren av adressen är en annan person eller aktör. Med vilseledande 
e-postadress avses exempelvis e-postadress som är registrerad i en annan 
persons eller ett annat företags namn, företags FO-nummer eller vissa all-
mänt kända adresser (såsom postmaster, webmaster eller kundtjänst). 

Om ett teleföretag som tillhandahåller e-posttjänster upptäcker eller infor-
meras om en vilseledande e-postadress som registrerats på företagets do-
männamn ska teleföretaget ingripa. Teleföretaget har rätt att ta adresser 
som har skapats i avsikt att vilseleda ur bruk. 

E-postadressen kan också bestå av någon annans personuppgifter. Enligt 
personuppgiftslagen gäller för personuppgifter felfrihetskravet och därtill 
hörande skyldighet att rätta till personuppgifter. Det kan också vara krimi-
nalrättsligt straffbart att använda någon annans personuppgifter i vinnings-
syfte. 

Kommunikationsverket rekommenderar att de teleföretag som tillhandahål-
ler e-posttjänster inte beviljar sina kunder sådana vilseledande e-
postadresser eller deras finskspråkiga motsvarigheter, som definieras i RFC 
2142 [26] och hänför sig till företagets eget domännamn. 

2 Mekanismer för att identifiera skadlig e-posttrafik 

I detta kapitel presenteras olika kända och allmänt använda mekanismer 
för identifiering av skadlig e-posttrafik. 

2.1 Spärrlistning 

Kontakter och e-postmeddelanden från kända, obehöriga e-postkällor kan 
identifieras och filtreras med hjälp av spärrlistor (blacklist). En spärrlista 
består av webbadresser som i regel fungerar som källor till skadlig e-
posttrafik. 

Listan kan också bestå av enskilda e-postadresser, domännamn eller e-
postservrar som har använts för att skicka skräppost. Spärrlistan kan upp-
rätthållas av e-posttjänsteleverantören eller tredje part, eller vara använ-
darens personliga lista. E-postsystem använder normalt centraliserade 
spärrlistor som tredje part upprätthåller. 

Då man använder och väljer spärrlistor bör man vara extra noggrann för 
att undvika felaktiga tolkningar. De statiska spärrlistorna är ofta opålitliga, 
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emedan källorna till skadlig e-posttrafik ofta ändrar och en eventuell statisk 
felaktig information på spärrlistan hindrar seriös e-posttrafik för en lång tid. 
Då information avlägsnas från en statisk spärrlista görs det för hand. 
Spärrlistor som upprätthålls dynamiskt uppdateras däremot snabbt och fel-
aktiga uppgifter raderas regelbundet från listorna. 

Eftersom informationen på en spärrlista kontinuerligt ändrar är det i all-
mänhet inte värt att göra upp någon egen lista. För att e-posttjänstens till-
gänglighet ska kunna säkerställas är det, då spärrlistor används, skäl att 
undvika sådana spärrlistor som enskilda användare har gjort upp över vissa 
stora domäner. Dessutom ska man undvika sådana spärrlistor där orsaker-
na till att någon hamnar på listan är oklara, det inte finns något klart förfa-
rande för hur man kommer bort från listan eller användning av listan inte 
rekommenderas för stora tjänsteleverantörer. 

Vid val av en spärrlista som upprätthålls av tredje part ska e-
posttjänsteleverantören fästa speciell uppmärksamhet vid följande egen-
skaper hos listan: 
• Publicering av principerna för listning 
• Det är lätt att avlägsna från listan, och anvisningar finns 
• Kontaktuppgifterna till upprätthållaren av listan är offentliga 
• Listan baserar sig inte på ett enskilt felaktigt meddelande 
• Listan uppdateras regelbundet 

Då man använder spärrlistor bör man observera att listorna kan innehålla 
felaktig information och att användningen av listan därför kan hindra seriös 
e-posttrafik. En lista som upprätthålls av tredje part ska följas kontinuer-
ligt. De olika listorna innehåller i allmänhet olika källor, och därför ger an-
vändningen av flera listor samtidigt ofta det bästa resultatet. De olika lis-
torna identifierar källor som skiljer sig från varandra och sålunda ökar 
mängden (procenten) skadlig trafik som kommer till e-postservern från 
olika källor. Vid heuristisk filtrering kan spärrlistorna också användas som 
en del av bedömningen av e-postkällans skadlighet. En enskild felaktig list-
ning har då inte som följd att ett seriöst meddelande filtreras. 

En e-posttjänsteleverantör som använder spärrlistor ska ha till sitt förfo-
gande en fungerande mekanism för identifiering av de kända, viktigaste 
och seriösa e-postkällorna. Då föreskriften publiceras avses med detta an-
vändning av accesslistor. För att minimera eventuella felaktigheter i listan 
ska e-posttjänsteleverantören göra upp en lista (accesslista) över väsent-
liga samarbetspartner och pålitliga inhemska tjänsteleverantörer som pas-
serar e-postsystemets adresser på spärrlistan. 

2.2 Accesslistning 

På accesslistan (whitelist) antecknas att mottagandet av meddelanden är 
tillåtet via vissa webbadresser, e-postservrar eller e-postadresser, som är 
allmänt kända som pålitliga avsändare av seriösa meddelanden. Pålitliga 
avsändare kan exempelvis vara kända e-posttjänsteleverantörer och sam-
arbetspartner. 
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Användningen av accesslista är i praktiken nödvändig då andra spärr- eller 
filtreringsmetoder används. Med hjälp av accesslistan kan man försäkra sig 
om att meddelandena går igenom via pålitliga källor, om meddelandena 
annars skulle filtreras t.ex. som följd av felaktig spärrlistning. 

Då man använder en accesslista bör man hålla i minnet att skadlig e-
posttrafik också kan förmedlas via pålitliga aktörer, och man kan således 
inte heller förbehållslöst lita på källorna på accesslistan. Dessutom kan 
t.ex. accesslistade adresser förfalskas i skadliga e-postmeddelanden för att 
göra det lättare för skadlig e-posttrafik att gå igenom. För att undvika pro-
blem bör man också följa innehållet i de meddelanden som accesslistans 
källor sänder. 

Accesslistan är ofta en mycket statisk lista över webbadresser. Det är 
tjänsteleverantörens uppgift att se till att uppgifterna på listan är uppdate-
rade, så att de problem som föråldrade uppgifter medför kan undvikas. 

Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter upprätthåller en centrali-
serad accesslista över finländska aktörers e-postservrar. E-
posttjänsteleverantörerna sänder ändrad serverinformation till Cybersäker-
hetscentret, som regelbundet distribuerar den uppdaterade listan till an-
vändarna. Ett företag som önskar tillgång till centrets accesslista eller som 
önskar bli upptaget på listan ska kontakta Cybersäkerhetscentret. 

Ett annat alternativ till en accesslista som upprätthålls centraliserat är t.ex. 
DNS Whitelist (http://www.dnswl.org/). 

2.3 Grålistning 

Grålistning (greylisting) baserar sig på verksamheten i programvara som 
sänder skadlig e-posttrafik. I motsats till ett vanligt e-postsystem försöker 
denna programvara inte sända meddelandet på nytt, även om leveransen 
av meddelandet hade misslyckats. Vid grålistning statistikförs vissa para-
metrar automatiskt (IP-adressen/adressens C-klass till avsändaren av in-
kommande e-post, SMTP-avsändare och SMTP-mottagare) eller en hash-
tavla som dessa ingår i. Ett meddelande från en okänd avsändare/med 
vissa parametrar, tas inte emot. Då källan efter en stund sänder med-
delandet på nytt, tas det emot. I fortsättningen tas meddelanden från ifrå-
gavarande källa emot utan fördröjning. 

Problemet med grålistning är att seriösa e-postmeddelanden från på för-
hand okända källor blir fördröjda. Dessutom baserar sig verksamheten med 
grålistning på principen att de som sänder skadliga e-postmeddelanden 
sänder dem endast en gång. Om de som sänder skadlig e-post försöker 
kringgå grålistningen genom att sända meddelandena på nytt fungerar grå-
listningen inte längre. Dessutom ökar omsändningen av e-
postmeddelanden e-posttrafiken och belastar både nät och e-postservrar. 
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2.4 Omdömessystem 

Omdömessystemen baserar sig på meddelandekällans tidigare sändningshi-
storia. De meddelanden som e-postkällorna (t.ex. avsändarens IP-adress 
och SMTP-avsändaren) sänder följs, statistikförs och jämförs med källans 
tidigare historia. Vid statistikföring och jämförelse fäster man uppmärk-
samhet vid om källan sänder seriösa e-postmeddelanden eller skadliga e-
postmeddelanden. E-postkällorna kan också övervakas på basis av mäng-
den utgående meddelanden från servern. Uppgifterna används för att ge-
nom antalet poäng bedöma e-postkällans omdömesnivå utifrån avsända-
rens tidigare sändnings- och meddelandehistoria. Omdömesnivån avgör om 
meddelandet från källan levereras till mottagaren på vanligt sätt, om med-
delandet levereras till mottagaren med lägre prioritet eller om leveransen 
till mottagaren blockeras. 

Fördelen med omdömessystemen är att de utnyttjar övervakning av käl-
lorna under en längre tid, och meddelandena inte filtreras på grund av en-
staka osakliga meddelanden. Omdömessystemen stöder andra filtrerings-
system väl och minskar som en del av heuristisk filtrering andra kriteriers 
fel. Då omdömessystemet används bör man dock beakta att systemets be-
dömning inte nödvändigtvis hinner reagera på den stora mängden skadlig 
trafik. 

De omdömessystem som upprätthålls av tredje part samlar den information 
de behöver för bedömningen från sina egna kunder. Uppgifterna från flera 
källor samlas i en gemensam databas för bedömning av omdömesnivån. Ett 
exempel på en implementering av omdömessystem som upprätthålls av 
tredje part är TrustedSource (http://www.trustedsource.org/) och ett ex-
empel på ett omdömessystem som stöder enskilt identifieringssystem är 
SpammAssassin AW (http://wiki.apache.org/spamassassin/AutoWhitelist). 

2.5 Heuristisk analys 

En e-posttjänsteleverantör kan också fastställa skadligheten i meddelanden 
och filtrera dem genom en analys på basis av innehållet i ett e-
postmeddelande, eller använda dessa metoder vid sidan om de metoder 
som används för att identifiera e-postkällor vid filtrering av e-
postmeddelanden. 

Innehållet i skadliga e-postmeddelanden uppfyller i allmänhet vissa kriterier 
som man känner till sedan tidigare. Filtrering som baserar sig på innehållet 
i ett meddelande kan ske t.ex. genom att man jämför den kontrollsumma 
som räknats fram ur meddelandet med kända kontrollsummor som räknats 
fram ur skadliga meddelanden, eller genom att man letar efter skadliga 
element i meddelandet, såsom vissa ord, formuleringar, bilagor, bilder eller 
länkar. Man kan också i ett e-postmeddelande leta efter element som tyder 
på seriösa e-postmeddelanden. Filtreringsmetoder som baserar sig på 
spärrlistor kan också kombineras med exempelvis innehållsmässig filtre-
ring. 
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Då flera mekanismer kombineras höjer eller sänker varje metod den skad-
liga nivån i meddelandet. Utgående från den slutliga bedömningen av med-
delandet, dvs. det antal poäng meddelandet får, beslutar man om med-
delandet är skadligt eller inte. På basis av analysen spärrar filtreringspro-
grammet meddelandet, märker ut det som troligen skadligt eller förmedlar 
meddelandet som sådant. 

2.6 Avvikande trafikmängd 

För att kunna identifiera avvikande trafikmängder bör en e-
posttjänsteleverantör sätta gränsvärden för normal användning. Om mäng-
den utgående e-posttrafik överskrider den gräns för sändning som definie-
rats som normal kan e-posttjänsteleverantören tillfälligt spärra kundens e-
posttrafik. Dessutom ska e-posttjänsteleverantören om möjligt kontakta 
kunden, så att kunden kan vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa situ-
ationen t.ex. genom att rensa den infekterade datorn. 

2.7 Övriga mekanismer 

Förutom de mekanismer som nämnts ovan kan en e-posttjänsteleverantör 
välja flera andra metoder för identifiering av e-postkällor, och nya möjlig-
heter kommer ständigt. 

Nya metoder är bl.a. Sender Policy Framework (SPF) [17] och Domain Keys 
Identified Mail (DKIM) [18], som identifierar att ett e-postmeddelande har 
sänts från den e-postserver som e-postadressen indikerar. Såsom andra 
kontrollmetoder för skadlig e-posttrafik har också de här mekanismerna en 
hel del svagheter, som bör beaktas då metoderna tas i bruk. I fråga om 
DKIM beskrivs saken i RFC 4686 [19]. Eftersom t.ex. förmedling av e-post, 
elektroniska postkort och en internetaccesstjänsteleverantörs sändnings-
tjänster förstör dessa mekanismers funktion, lämpar sig mekanismerna 
bäst för enbart positiv identifiering av källan. 

Innan de nya mekanismerna tas i bruk ska en e-posttjänsteleverantör nog-
grant bekanta sig med metodens verksamhetsprinciper och risker för att 
undvika filtrering av felaktiga seriösa e-postmeddelanden. Enstaka mekan-
ismers noggrannhet är ofta osäker, om man okritiskt litar på mekanismens 
tolkning "behörig/obehörig". Om flera mekanismer däremot används sam-
tidigt som en del av bedömningssystemet kan mycket exakta filtreringsre-
sultat med liten felmarginal erhållas. 

3 Rekommendation om dokumentering av behandlingen av för-
medlingsuppgifter 

År 2004 publicerade Kommunikationsverket rekommendationen 308/2004 
S [27] om registrering av uppgifter om behandlingen av identifieringsupp-



 MPS 67 47 (62) 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

gifter (dvs. förmedlingsuppgifter enligt terminologin i den nuvarande lag-
stiftningen)7. 

Rekommendationen innehåller principer om hur den förpliktelse som avses i 
15 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation och som gäller 
registrering av uppgifter om behandlingen av identifieringsuppgifter bör 
genomföras hos teleföretag. I informationssamhällsbalken finns motsva-
rande bestämmelse i 145 §. Även om rekommendationen har utfärdats un-
der den tidigare lagstiftningens giltighet, står den inte i strid mot den nuva-
rande lagstiftningen, och därför rekommenderar Kommunikationsverket att 
de genomförandeanvisningar som ges i rekommendationen fortfarande ska 
tillämpas. 

4 Förhindrande av trafik från skadliga program mot domännamn 
som används för uppdateringen av det skadliga programmet 

År 2009 fick Cybersäkerhetscentrets CERT-FI-funktion vetskap om att flera 
hundra datorer misstänktes ha blivit smittade av masken Confick-
er/Downadup i finländska nät. Antalet smittade datorer runtom i världen 
beräknades vara flera miljoner. Vid undersökning av nätmaskens funktion 
klargjordes sättet på vilket masken uppdaterades. Efter infektionen skap-
ade masken utgående från datumet slumpmässiga domännamn som den 
försökte kontakta för att kunna uppdatera sig själv. Vissa smittade termi-
nalutrustningar kunde spåras genom att registrera några av de domän-
namn som masken använde och genom att observera nättrafiken till dem. 
Adressuppgifterna till de smittade datorerna tillställdes dem som förvaltade 
näten. 

Enligt Kommunikationsverkets tolkning (dnr 46/64/2009) kan teleföretagen 
avsevärt minska det informationssäkerhetshot som maskar orsakar genom 
att förhindra trafiken till de domännamn som används för uppdateringen av 
masken. Då trafiken förhindras blir det avsevärt svårare att uppdatera 
masken och utnyttja det angripna systemet. Enligt Kommunikationsverkets 
tolkning kan förhindrande av trafik mot de domännamn som används för 
uppdatering av det skadliga programmet anses vara en sådan nödvändig 
åtgärd som enligt 272 § i informationssamhällsbalken [3] får vidtas för att 
nät- eller kommunikationstjänsten ska kunna tryggas. 

Om teleföretaget vill identifiera alla smittade terminalutrustningar i sitt nät 
kan trafik förhindras till exempel med ett modifierat svar på en DNS-
förfrågning som den smittade datorn skickat till resolver-namnservrarna. 
IP-adressen för det modifierade svaret kan vara en ledig IP-adress inom te-
leföretagets egen IP-adressrymd. 

Enligt Kommunikationsverkets tolkning har teleföretagen rätt att lagra 
källadresser för trafik till de domännamn som används för uppdatering av 

                                       
7 Med förmedlingsuppgifter avses enligt 3 § 1 mom. 40 punkten i informationssamhällsbalken 
[3] information som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person och som behandlas för att 
överföra meddelanden. Förmedlingsuppgifter kallades identifieringsuppgifter i den tidigare lag-
stiftningen. 
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det skadliga programmet samt att utreda den abonnent som använder 
källadressen. För att utreda abonnenten får teleföretaget också behandla 
förmedlingsuppgifter som det samlat i andra sammanhang. De insamlade 
förmedlingsuppgifterna måste förstöras genast när det inte längre finns en 
grund för att behandla dem. Förmedlingsuppgifter får ges ut till tredje par-
ter endast på basis av de grunder som anges i lag. 

5 Filtrering av trafik för att förhindra förberedelse till betal-
ningsmedelsbedrägerier 

År 2009 fick Cybersäkerhetscentrets CERT-FI-funktion vetskap om fall där 
finländska kunders nättrafik via nätbanker hade styrts till en tredje parts 
www-server utan att användaren visste om det. Styrningen hade genom-
förts genom att byta ut DNS-inställningarna med hjälp av ett skadligt pro-
gram som installerats i användarens terminalutrustning. Därefter använde 
terminalutrustningen de DNS-servrar som det skadliga programmets förval-
tare hade definierat för att utreda IP-adresser för domännamn. Förfalsk-
ningen hade antagligen gjorts med hjälp av ett skadligt program av typen 
DNS Changer (t.ex. Zlob). 

Enligt Kommunikationsverkets tolkning (dnr 1952/64/2009) kan teleföreta-
gen med stöd av 272 § i informationssamhällsbalken [3] filtrera trafik till 
domäner som specificeras från fall till fall, för att förhindra förberedelse till 
betalningsmedelsbedrägerier enligt 37 kap. 11 § i strafflagen, vilka plane-
ras bli genomförda i omfattande utsträckning via kommunikationstjänster-
na. Filtrering är motiverad också för att upptäcka, förhindra och utreda 
störningar som kan inverka menligt på dataskyddet och för att möjliggöra 
undersökning av störningarna. 

Enligt informationssamhällsbalken [3] får förmedlingsuppgifter behandlas i 
den utsträckning som det behövs för att producera och använda nättjäns-
ter, kommunikationstjänster eller mervärdestjänster samt för att sörja för 
informationssäkerheten på det sätt som anges i lag. Smittade terminalut-
rustningar i teleföretagets nät äventyrar informationssäkerheten hos telefö-
retagets tjänster. Därför kan det antas att en utredning av de terminalut-
rustningar som blivit infekterade av skadliga program är en nödvändig åt-
gärd i syfte att utföra tjänsten och att sörja för tjänstens informationssä-
kerhet. 

Enligt Kommunikationsverkets tolkning kan teleföretag samla in de käll-
adresser för trafik till specificerade nätområden som har samband med fal-
let, och klarlägga abonnenten som använder källadressen på basis av upp-
gifter som lagrats i en DHCP-logg (eller en motsvarande logg). 
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6 Identifiering av en användare som stör tjänsten för en tredje 
part 

År 2010 bad vissa teleföretag (dnr 268/64/2010) om Kommunikationsver-
kets åsikt om de har rätt att behandla förmedlingsuppgifter (identifierings-
uppgifter enligt terminologin i den dåvarande lagstiftningen) för att identifi-
era en kund som stör tjänsten för en tredje part. En störande kund använ-
der en kommunikationstjänst som förverkligats med hjälp av en IP-adress 
som ofta byts ut. Användning av dynamiska adresser leder till att tjänstele-
verantören som störs inte kan rikta sina begränsningsåtgärder mot störa-
ren på basis av nätadressen. Likaså är det omöjligt för teleföretaget att 
identifiera någon som använder en sådan adress enbart utgående från 
kunduppgifterna. 

Enligt Kommunikationsverkets uppskattning kan en sådan användares 
verksamhet som avsevärt och omedelbart begränsar andra användares 
möjligheter att använda kommunikationstjänsten antas innebära en sådan 
störning som orsakar skada för kommunikationstjänsten och ger rätt till att 
vidta informationssäkerhetsåtgärder så som avses i informationssamhälls-
balken [3]. Att vidta åtgärder med avseende på dataskyddet kan anses 
vara motiverat också för att trygga kommunikationsmöjligheterna för andra 
användare. 

Vid bedömningen av begränsningen av användningsmöjligheterna ska man 
fästa uppmärksamhet vid att den nytta som åtgärderna ger ska vara avse-
värt större än den skada som äventyrar skyddet av konfidentiella med-
delanden. Vid bedömningen är det skäl att fästa uppmärksamhet åt-
minstone vid tjänstens betydelse samt vid sannolikheten av eventuella be-
gränsningar och inverkan bland användarna. 

När teleföretaget bedömer hur direkta begränsningarna av användnings-
möjligheterna är, ska det samtidigt beakta hur sannolika begränsningsåt-
gärderna är. Bedömningen av hur direkta begränsningarna är baserar sig 
generellt på egen erfarenhet av begränsningsåtgärdernas sannolikhet hos 
den som bedömer behandlingsbehovet. Om teleföretaget redan har vidtagit 
några begränsningsåtgärder är det inte nödvändigt att bedöma hur direkta 
de är. 

Enligt Kommunikationsverkets tolkning kan användare som stör en tredje 
parts tjänst identifieras genom att behandla identifieringsuppgifter då man 
beaktar ovan nämnda villkor. 

En förutsättning för behandlingen av förmedlingsuppgifterna är dock alltid 
att målet, som behandlingen avser, inte kan nås på andra sätt. En lindri-
gare åtgärd än en begränsning av kommunikationsmöjligheter är identifie-
ring av en användare som sedan kan kontaktas. 
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7 Rekommendationer för informationssäkerhet av Ethernet-
gränssnitt 

Detta kapitel behandlar några av de viktigaste informationssäkerhetspro-
blemen i Ethernet-teknik som påverkar kommunikationsnätens och  
-tjänsternas funktion samt exempel på hur dessa problem kan avvärjas. 
Exemplen gäller situationer där teleföretagets nät har genomförts med 
traditionella switchar. De problem som beskrivs här gäller alltså i allmänhet 
inte nät som använder MPLS- eller pseudowire-tunnling. 

Kommunikationsverket rekommenderar att teleföretagen förbereder sig 
också för de hot som nämns i detta avsnitt när de genomför de behövliga 
skyddsmekanismerna trots att föreskriften inte ger några detaljerade för-
pliktelser om saken. 

7.1 Sändningsstormar 

Det blir en sändningsstorm när en för stor mängd multicastmeddelanden 
sänds till nätet via en port i samtrafikgränssnittet. På grund av sändnings-
storm kan samtrafikgränssnittet bli omöjligt att använda, om multicast-
meddelandena tar all kapacitet i det sammankopplade nätet. Därför ska 
alla parter som utövar samtrafik förbereda sig för att begränsa sändnings-
stormarnas effekter. Detta kan göras till exempel genom att begränsa den 
kapacitet som de distribuerade meddelandena får i teleföretagets nät. 

Kommunikationsverket rekommenderar att teleföretagen i samtrafikgräns-
snitten endast använder sådana switchar som stödjer s.k. "Storm control"-
filtrering. Med hjälp av stormkontrollfiltrering är det möjligt att begränsa en 
viss andel av linjekapaciteten för unicast- och brodcastsändningar. Filterin-
ställningarna måste göras så att filtrering inte förorsakar skada på normal 
trafik i nätet. 

7.2 L2-styrprotokoll 

Med ett Spanning Tree-protokoll (STP) kan en operatör förebygga slingor i 
sitt eget L2-nät. Protokollet kan också medföra avsevärda problem om det 
används fel. Tillverkarspecifika protokoll, t.ex. Ciscos CDP eller VTP, kan 
också orsaka motsvarande problem. I värsta fall kan kunden avsiktligen el-
ler oavsiktligen krascha tjänsten eller oavsiktligen styra trafik via sitt eget 
abonnemang, vilket möjliggör avlyssning och modifiering av trafiken. STP 
och tillverkarspecifika protokoll ska isoleras på styrnivå. 

7.3 VLAN hopping 

Med paket som är försedda med två VLAN-taggar (Double Tag VLAN) är det 
möjligt att sända blockeringsattacker från en kundport mot en switch i 
stamnätet och ända till VLANs som finns bakom andra switchar. Det är 
möjligt, eftersom switchen i en normal Ethernet-anslutning tar bort endast 
den yttre VLAN-taggen vilket betyder att ännu en andra VLAN-tagg kvar-
står i paketet. Det går inte att bilda en dubbelriktad förbindelse, men på så 
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sätt är det möjligt att göra en blockeringsattack mot en port för en annan 
tjänst eller kund. 

I syfte att förebygga hotet ska nätoperatören säkerställa att endast de 
VLANs som en abonnent har är tillåtna i en stamport för en abonnent-
switch. I samtrafikgränssittet ska nätoperatören endast tillåta det intervall 
för VLAN-id som överenskommits med tjänsteoperatören. Det rekommen-
deras också att antalet switchar mellan routerutrustning och kundutrust-
ning hålls så litet som möjligt. 

7.4 Drifthantering och filtrering av MAC-adresser 

Drifthantering och filtrering av MAC-adresser är metoder för skyddande av 
nät som behövs när man skyddar sig mot störande teletrafik och fel som 
trasig utrustning orsakar. Om en MAC-tabell för en switch blir fylld av 
adresser, distribuerar switchen alla paket till varje switchport. Det betyder 
alla varje enhet som kopplats till switchen ser all kundtrafik som passerar 
via switchen. MAC- tabellens begränsade storlek i switchar och DSLAM är 
alltså ett av de mest kända informationssäkerhetshoten. 

Problemets storlek beror dock på den teknik som använts. Teleföretaget 
kan minska problemen till exempel genom att utnyttja Provider Backbone 
Bridging-teknik (802.1ah [28]). Problemet kan också hindras genom att 
begränsa antalet portspecifika MAC-adresser och genom att tillåta trafik 
endast till rätta och inlärda MAC-adresser. I äldre eller förmånligare swit-
char är det inte alltid möjligt att förhindra att MAC-tabellerna blir fyllda av 
kundportar. 

Detta problem gäller också dimensioneringen av Ethernet-nätet mellan 
termineringsrouter och kundterminal. Nätoperatören och tjänsteoperatören 
bör kunna hantera antalet aktiva MAC-adresser för varje specifik port 
(abonnentswitch ellersamtrafikgränssnitt). 
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AVDELNING D Lagstiftning 

Denna avdelning beskriver rättsgrunden och andra författningar som har 
samband med föreskriften. 

1 Rättsgrund 

Föreskriften har samband med 29 kap. i informationssamhällsbalken [3] 
(917/2014), som innehåller bestämmelser om kvalitetskrav på kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster och kommunikationsförmedlarnas, 
såsom teleföretagens, skyldighet att svara för informationssäkerheten när 
det gäller tjänsterna, meddelandena, förmedlingsuppgifterna och lokalise-
ringsuppgifterna, samt med 33 kap., som i sin tur innehåller bestämmelser 
om hantering av informationssäkerhet och störningar samt anmälan om 
störningar.  

1.1 Kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster 

Föreskriften har samband med 243 § 1 mom. 1, 2, 7, 9, 10, 11 och 13 
punkten i informationssamhällsbalken [3], enligt vilka allmänna kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster samt de 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, 
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, 
13) den aktör som ansvarar för dem också i övrigt kan uppfylla sina skyl-
digheter eller de skyldigheter som följer av denna lag. 

Enligt 243 § 2 mom. i informationssamhällsbalken ska de kvalitetskrav som 
avses i 1, 2, 10 och 11 punkten anpassas till antalet användare av kommu-
nikationsnäten och kommunikationstjänsterna, till det geografiska område 
som de betjänar samt till deras betydelse för användarna. 

De åtgärder för att sörja för informationssäkerheten enligt 1, 2, 7 och 9 
punkten avser åtgärder för att trygga säkerheten i fråga om verksamheten, 
datatrafiken, utrustningen, programmen och datamaterialet. Åtgärderna 
ska anpassas till hur allvarliga hot som föreligger, till kostnaderna för åt-
gärderna och till de tekniska möjligheter att avvärja hoten som står till 
buds. 
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Enligt lagens 243 § 4 mom. gäller de kvalitetskrav som avses i 243 § 1 
mom. också betydande tillhörande faciliteter och tillhörande tjänster i sam-
band med kommunikationsnät och kommunikationstjänster8. 

I denna föreskrift preciseras de ovan nämnda tekniska kraven enligt 243 § 
med stöd av 244 § 2, 3, 5, 8 och 12–15 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, 
5) kommunikationsnätets konstruktion samt tekniska egenskaper hos an-
slutningspunkter i kommunikationsnätet, 
8) samtrafik, kompatibilitet, signalering och synkronisering, 
12) teknisk dokumentation och statistik samt utformning av tillhörande do-
kument och lagring av uppgifter, 
13) standarder som ska iakttas, 
14) andra jämförbara tekniska krav på kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster, 
15) tillhörande faciliteter och tillhörande tjänster till den del som de är rele-
vanta för de krav enligt 243 § som ställs på kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster. 

I lagens 247 § finns bestämmelser om kommunikationsförmedlarens, lik-
som även teleföretagets, skyldighet att sörja för informationssäkerheten. 
Enligt paragrafens 1 mom. ska den som förmedlar kommunikation vid för-
medlingen sörja för informationssäkerheten när det gäller tjänsterna, med-
delandena, förmedlingsuppgifterna och lokaliseringsuppgifterna. Enligt 3 
mom. ska de åtgärder som vidtas för informationssäkerheten anpassas till 
hotets allvarlighet, till kostnaderna för åtgärderna samt till de tekniska 
möjligheter att avvärja hotet som står till buds. 

Med stöd av 247 § 4 mom. i lagen får Kommunikationsverket meddela 
närmare föreskrifter om bl.a. informationssäkerheten enligt 1 mom. 

1.2 Hantering av informationssäkerhet och störningar samt anmälan om 
störningar 

Enligt 272 § 1 mom. i informationssamhällsbalken [3] har teleföretag samt 
aktörer som handlar för dess räkning rätt att vidta nödvändiga åtgärder en-
ligt 2 mom. för att sörja för informationssäkerheten i syfte att 

                                       
8 Enligt 3 § 1 mom. 8 punkten i informationssamhällsbalken avses med tillhörande tjänster sy-
stem för villkorad tillgång, elektroniska programguider och nummeromvandling, tjänster för 
identifiering, lokalisering och lägesinformation samt andra sådana motsvarande tjänster i sam-
band med kommunikationsnät eller kommunikationstjänster som gör det möjligt att tillhanda-
hålla kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller som stöder tillhandahållande av 
tjänster via dem. Enligt 9 punkten i samma paragraf avses med tillhörande faciliteter tillhörande 
tjänster samt byggnader, tillträde till byggnader, kablar, kabelkanaler, master och annan sådan 
motsvarande fysisk infrastruktur och faciliteter och komponenter i samband med kommunikat-
ionsnät eller kommunikationstjänster som gör det möjligt att tillhandahålla kommunikationsnät 
eller kommunikationstjänster eller som stöder tillhandahållande av tjänster via dem. 
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1) upptäcka, förhindra och utreda störningar som kan inverka menligt på 
informationssäkerheten i kommunikationsnäten eller tjänster som anslutits 
till dem samt i informationssystemen och göra störningarna föremål för 
förundersökning, 
2) trygga kommunikationsmöjligheterna för den som sänder eller tar emot 
meddelanden, eller 
3) förhindra i 37 kap. 11 § i strafflagen avsedd förberedelse till sådana be-
talningsmedelsbedrägerier som planeras bli genomförda i omfattande ut-
sträckning via kommunikationstjänsterna. 

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta 
1) automatisk analys av innehållet i meddelanden, 
2) automatiskt förhindrande eller automatisk begränsning av förmedling 
och mottagande av meddelanden, 
3) automatiskt avlägsnande av sådana skadliga datorprogram ur med-
delandena som kan äventyra informationssäkerheten, 
4) andra åtgärder av teknisk natur som är jämförbara med dem som avses 
i 1–3 punkten. 

Enligt paragrafens 3 mom. får innehållet i ett enskilt meddelande behandlas 
manuellt, om det utifrån typen av meddelande, meddelandets form eller 
någon annan motsvarande omständighet är uppenbart att ett meddelande 
innehåller ett skadligt datorprogram eller ett skadligt kommando och upp-
nåendet av målen enligt 1 mom. inte kan säkerställas genom åtgärder som 
avses i 2 mom. 1 punkten. Avsändaren och mottagaren av meddelandet 
ska underrättas om den manuella behandlingen av innehållet, om det inte 
är så att underrättelsen sannolikt äventyrar uppnåendet av målen enligt 1 
mom. 

Enligt 4 mom. i den aktuella paragrafen ska åtgärder enligt paragrafen ut-
föras 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 nöd-
vändigt med tanke på säkerställandet av möjligheterna att uppnå målen 
enligt 1 mom. Åtgärderna ska avbrytas, om det inte längre finns förutsätt-
ningar enligt denna paragraf att vidta dem. 

I denna föreskrift preciseras med stöd av 272 § 5 mom. i lagen det tek-
niska utförandet av de åtgärder som behandlas ovan. 

Föreskriften, särskilt 16 § om bortkoppling av internetaccesstjänster, har 
också samband med 273 § i informationssamhällsbalken, som föreskriver 
om skyldigheten att avhjälpa störningar. I paragrafens 1 mom. står det fö-
reskrivet att, om ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst eller en 
utrustning orsakar betydande olägenheter eller störningar för ett kommuni-
kationsnät, en kommunikationstjänst, någon annan tjänst som anslutits till 
kommunikationsnätet, utrustning, eller för kommunikationsnätets använ-
dare eller någon annan person, ska teleföretaget eller en annan innehavare 
av kommunikationsnätet eller utrustningen omedelbart vidta åtgärder för 
att avhjälpa situationen och vid behov koppla bort kommunikationsnätet, 



 MPS 67 55 (62) 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

kommunikationstjänsten eller utrustningen från det allmänna kommunikat-
ionsnätet. 

Enligt 273 § 2 mom. i lagen ska ovan avsedda åtgärder utföras omsorgs-
fullt och de ska stå i proportion till den störning som avvärjs. Åtgärderna 
ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av konfidentiella meddelan-
den eller integritetsskyddet begränsas mer än vad som är nödvändigt med 
tanke på säkerställandet av möjligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. 
Åtgärderna ska avbrytas, om det inte längre finns förutsättningar enligt 
denna paragraf att vidta dem. 

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. Kommunikationsverket har av hävd tolkat att en smittad termi-
nal som anslutits till ett allmänt kommunikationsnät i väsentlig utsträckning 
äventyrar teleföretagets nät och tjänsternas informationssäkerhet och där-
för utgör en grund för att koppla bort utrustningen från nätet med stöd av 
273 § i lagen. 

2 Andra relaterade bestämmelser 

I detta kapitel beskrivs andra centrala bestämmelser som har samband 
med föreskriftens ämnesområde. 

2.1 Informationssamhällsbalkens syften 

Enligt 1 § i informationssamhällsbalken [3] är syftet med lagen att säker-
ställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är tekniskt 
utvecklade, håller god kvalitet och är driftsäkra och trygga. Lagen syftar 
också till att trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och 
att värna om integritetsskyddet. Syftet med denna föreskrift är att trygga 
dessa syften med lagen. 

2.2 Avdelning V i informationssamhällsbalken, dvs. användares och abon-
nenters rättigheter i samband med kommunikationstjänster 

2.2.1 Avtal om kommunikationstjänster 

Enligt 108 § 2 mom. i lagen ska det i avtalet mellan teleföretaget och 
abonnenten om kommunikationstjänster åtminstone anges 
2) arten av de tjänster som tillhandahålls och deras egenskaper samt typer 
av underhållsservice; när det är fråga om internetaccesstjänster nämns 
även variationsintervallet för överföringshastigheten, 
12) teleföretagets rätt att sluta tillhandahålla en tjänst eller att begränsa 
användningen av tjänsten, 
15) vilka förfaranden för att mäta och styra trafiken som teleföretaget an-
vänder för att undvika överbelastning av nätet, 
16) hur förfarandena enligt 15 punkten kan inverka på tjänsternas kvalitet, 
18) begränsningar som gäller användningen av en levererad terminalut-
rustning, 
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21) vilka åtgärder teleföretaget kan vidta om informationssäkerheten är 
hotad. 

2.2.2 Nätneutralitet 

I 110 § 1 mom. i lagen konstateras det att en leverantör av internetaccess-
tjänster inte får begränsa abonnentens eller användarens möjligheter att 
använda internetaccesstjänster, utom 
1) i särskilt angivna situationer som avses i 108 § 2 mom. 2 punkten (se 
avsnitt 2.2 i avdelning D), 
2) med stöd av en myndighets eller domstols beslut, 
3) för att värna om informationssäkerhet och undanröja störningar, 
4) för att upprätthålla internetaccesstjänsternas och övriga kommunikat-
ionstjänsters funktion och kvalitet, dock med iakttagande av vad som före-
skrivs i 243 och 244 § (se avsnitt 1.1 i avdelning D). 

Begränsningar som avses i 1 och 4 punkten (i paragrafens 1 mom.) ska 
genomföras på ett icke-diskriminerande sätt och de får inte 
1) begränsa en ändamålsenlig användning av internetaccesstjänsterna, 
2) hindra eller begränsa abonnentens eller användarens möjligheter att an-
vända de tillämpningar och tjänster som abonnenten eller användaren öns-
kar, 
3) dra ner internetaccesstjänstens hastighet oskäligt mycket. 

Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur de be-
gränsningar och förfaranden som beskrivs ovan ska bedömas och hur de 
ska utnyttjas för att trygga internetaccesstjänsternas användbarhet och 
kvalitet. 

Kommunikationsverket kan också genom beslut ålägga leverantörer av in-
ternetaccesstjänster 
1) att vidta åtgärder som är nödvändiga för att förebygga olägenheter som 
avses i 2 mom., eller 
2) att avhålla sig från att använda förfaranden och begränsningar som 
medför sådana olägenheter som avses i 2 mom. 

Kommunikationsverket ska då det meddelar ovan avsedda föreskrifter och 
beslut beakta den allmänna kvaliteten på de internetaccesstjänster som er-
bjuds användarna samt tjänsternas priser och egenskaper. 

2.3 Avdelning VI i informationssamhällsbalken, dvs. kommunikationens 
konfidentialitet samt integritetsskydd 

2.3.1 Allmänna behandlingsprinciper för kommunikationsförmedlare 

Enligt 137 § 1 mom. i informationssamhällsbalken [3] får elektroniska 
meddelanden och förmedlingsuppgifter behandlas endast i den omfattning 
som syftet med behandlingen kräver och behandlingen får inte begränsa 
skyddet av konfidentiella meddelanden eller integritetsskyddet mer än vad 
som är nödvändigt. 
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Enligt paragrafens 2 mom. får elektroniska meddelanden och förmedlings-
uppgifter lämnas ut endast till aktörer som har rätt att behandla uppgifter-
na i det aktuella fallet. 

Efter behandlingen ska de elektroniska meddelandena och förmedlingsupp-
gifterna enligt paragrafens 3 mom. förstöras eller ges en sådan form att de 
inte kan kopplas till abonnenten eller användaren, om inte något annat fö-
reskrivs i lag. 

Enligt paragrafens 4 mom. får elektroniska meddelanden och förmedlings-
uppgifter behandlas endast av personer som handlar för kommunikations-
förmedlarens eller abonnentens räkning och som behandlar meddelanden 
och förmedlingsuppgifter för sådana ändamål som särskilt föreskrivs i detta 
kapitel. 

2.3.2 Behandling för att förmedla kommunikation, producera tjänster och sörja för in-
formationssäkerheten 

Enligt 138 § 1 mom. i lagen får elektroniska meddelanden och förmedlings-
uppgifter behandlas i den utsträckning som det behövs för att förmedla 
kommunikation, för att producera avtalade tjänster och för att sörja för in-
formationssäkerheten i enlighet med 272 § (se avsnitt 1.2 i avdelning D). 

Enligt paragrafens 2 mom. ska en kommunikationsförmedlare, såsom ett 
teleföretag, vid tillhandahållandet av tjänster som avses i 1 mom. meddela 
abonnenten eller användaren vilken typ av förmedlingsuppgifter som be-
handlas och hur länge uppgifterna behandlas. 

2.3.3 Behandlingsrätt i fall av missbruk 

I lagens 143 § föreskrivs det om kommunikationsförmedlares rätt att be-
handla förmedlingsuppgifter i fall av missbruk. Enligt paragrafens 1 mom. 
får en kommunikationsförmedlare behandla förmedlingsuppgifter för att 
upptäcka, hindra eller utreda gratisanvändning av en avgiftsbelagd tjänst 
eller annat jämförbart missbruk som gäller användning av tjänster. 

2.3.4 Behandling för att upptäcka tekniska fel eller brister 

I lagens 144 § föreskrivs det om behandling av förmedlingsuppgifter för att 
upptäcka tekniska fel eller brister. Enligt paragrafen får en kommunikat-
ionsförmedlare, såsom ett teleföretag, behandla förmedlingsuppgifter om 
det behövs för att upptäcka, hindra eller utreda tekniska fel eller brister vid 
förmedlingen av kommunikationen. 

2.3.5 Dokumentering av behandlingshistorik 

Enligt lagens 145 § ska en kommunikationsförmedlare dokumentera detal-
jerade loggdata om behandlingen av förmedlingsuppgifter i datasystem 
som innehåller förmedlingsuppgifter med central betydelse för konfidentiali-
teten och integritetsskyddet, om det är tekniskt möjligt utan oskäliga kost-
nader. Av loggdata ska det framgå tidpunkten för behandlingen, hur länge 
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behandlingen pågått samt handläggaren. Loggdata om behandlingen ska 
lagras i två år efter dokumenteringen. 

Kommunikationsverket har utfärdat en rekommendation (se avsnitt 3 i av-
delning C) om dokumentering av uppgifter om behandlingen av förmed-
lingsuppgifter. 

2.4 Avdelning IX i informationssamhällsbalken, dvs. kommunikationsnät, 
kommunikationstjänster och kommunikationsutrustning 

2.4.1 Abonnenters och användares terminalutrustning och system 

Enligt 246 § 3 mom. i lagen ska abonnenterna administrera utrustning och 
system som ansluts till ett allmänt kommunikationsnät i enlighet med tele-
företagets anvisningar så att de inte äventyrar informationssäkerheten i det 
allmänna kommunikationsnätet och i de allmänna kommunikationstjänster-
na. 

2.4.2 Principen om minsta olägenhet 

Enligt 248 § 1 mom. i lagen ska teleföretag genomföra åtgärder som gäller 
byggande, underhåll och ändring av kommunikationsnät och kommunikat-
ionstjänster samt informationssäkerheten när det gäller dem på ett sådant 
sätt att åtgärderna innebär minsta möjliga olägenhet för andra teleföretag. 

Enligt paragrafens 2 mom. får ett teleföretag tillfälligt utan ett annat telefö-
retags samtycke avbryta tillhandahållandet av en nättjänst eller kommuni-
kationstjänst eller begränsa dess användning, om det är nödvändigt för att 
de åtgärder som avses i 1 mom. ska kunna genomföras framgångsrikt. Öv-
riga teleföretag, vilkas kommunikationsnät och -tjänster åtgärderna kan 
påverka, ska effektivt informeras om avbrott och ändringar. 

2.5 Avdelning X i informationssamhällsbalken, dvs. tryggande av kommu-
nikationens och tjänsternas kontinuitet 

2.5.1 Skyldighet att avhjälpa störningar 

I 273 § 1 mom. i lagen står det föreskrivet att, om ett kommunikationsnät, 
en kommunikationstjänst eller en utrustning orsakar betydande olägenhet-
er eller störningar för ett kommunikationsnät, en kommunikationstjänst, 
någon annan tjänst som anslutits till kommunikationsnätet, utrustning, el-
ler för kommunikationsnätets användare eller någon annan person, ska te-
leföretaget eller en annan innehavare av kommunikationsnätet eller utrust-
ningen omedelbart vidta åtgärder för att avhjälpa situationen och vid behov 
koppla bort kommunikationsnätet, kommunikationstjänsten eller utrust-
ningen från det allmänna kommunikationsnätet. 

Åtgärder enligt paragrafen 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 integritets-
skyddet begränsas mer än vad som är nödvändigt med tanke på säkerstäl-
landet av möjligheterna att uppnå målen ovan (i 1 mom.). Åtgärderna ska 



 MPS 67 59 (62) 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

avbrytas, om det inte längre finns förutsättningar enligt denna paragraf att 
vidta dem. 

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. 

2.5.2 Beredskap 

I 35 kap. i informationssamhällsbalken [3] föreskrivs det om skyldigheten 
att ha beredskap. 
• Lagens 281 § handlar om skyldigheten för teleföretagen och de använ-

dare och användargrupper av radiofrekvenser som är centrala med 
tanke på att säkra försörjningsberedskapen att ha beredskap för stör-
ningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhål-
landen. 

• I 282 § ingår bestämmelser om beredskapsplaneringen för dem som är 
skyldiga att ha beredskap enligt 281 §. 

• I 283 § föreskrivs det om kritiska kommunikationssystems läge. 
• Bestämmelser om Kommunikationsverkets befogenhet att meddela 

närmare föreskrifter om beredskapsskyldigheten behandlas i sin tur i 
284 §. 

2.6 Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter 

I detta kapitel beskrivs andra Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter 
som har samband med ämnet. Listan motsvarar läget vid den tidpunkt då 
detta dokument har publicerats. Alla Kommunikationsverkets föreskrifter 
har publicerats på verkets webbplats under adressen 
http://www.kommunikationsverket.fi. 

2.6.1 Föreskrift 54 

Föreskrift 54 [4] om säkerställande av kommunikationsnät och kommuni-
kationstjänster ålägger teleföretagen minimiskyldigheter bland annat om 
säkerställande av effektmatning, fysiskt skydd av utrustningar som an-
vänds vid genomförande av kommunikationsnät och -tjänster och säker-
ställande av utrustningar och förbindelser. 

2.6.2 Föreskrift 58 

Föreskrift 58 [1] om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt 
om samhällsomfattande tjänster gäller mätning och kontroll av kommuni-
kationsnätens och -tjänsternas driftssäkerhet, prestanda, tillförlitlighet och 
kvalitet. Föreskriften omfattar allmänna skyldigheter som tillämpas på alla 
allmänna kommunikationsnät och -tjänster samt speciella krav som gäller 
telefonitjänster, internetaccesstjänster och televisionstjänster. Dessutom 
definieras i föreskriften de mätare som används för bedömning av kundser-
vicens kvalitet. I föreskriften definieras också kraven på mätning och verifi-
ering av en internetförbindelse som ingår i samhällsomfattande tjänster 
samt krav på tekniska egenskaper för abonnemang inom samhällsomfat-
tande tjänster som tillhandahålls hörsel- och talskadade. 
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2.6.3 Föreskrift 66 

Föreskrift 66 [2] om störningar i televerksamheten handlar om kontroll och 
underhåll av allmänna kommunikationsnät och -tjänster samt om förfa-
rande vid störningar. Föreskriften ålägger skyldigheter vad gäller förmågan 
att kunna upptäcka och förebygga störningar, dvs. situationer som medför 
störningar eller hot för såväl nätens och tjänsternas funktion som för in-
formationssäkerheten. Föreskriften innehåller bestämmelser om informat-
ion till användare vid störningar samt om anmälningar om störningar till 
Kommunikationsverket. Dessutom omfattar föreskriften skyldighet att föra 
statistik över störningar. 
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