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Lag
om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 304 § 17 punk-

ten, 308 § 1 mom. och 313 § 1 mom., sådana de lyder, 304 § 17 punkten i lag 1211/2022,
308 § 1 mom. i lag 1207/2020 och 313 § 1 mom. i lag 1003/2018, och

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 456/2016, 52/2019, 1207/2020,
485/2021 och 1211/2022, en ny 2 c-punkt, till lagen ett nytt 22 a kap. och till 304 §, så-
dan den lyder i lag 1211/2022, en ny 18 punkt som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 c) tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster tjänster som överförs
via elektroniska kommunikationsnät och används för att identifiera, välja och ta del av
audiovisuella innehållstjänster och tjänsternas tillgänglighetskomponenter och för att ta
emot information om sådana tjänster och egenskaper.

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

22 a kap.

Krav på tjänsternas tillgänglighet

194 a §

Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster
och på kommunikationstjänster, när dessa tjänster tillhandahålls konsumenter. Detta kapi-
tel tillämpas dock inte på mikroföretag som tillhandahåller tjänster och inte heller på över-
föringstjänster som används för maskin till maskin-tjänster.

194 b §

Allmänna tillgänglighetskrav

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller konsumenter kommunikationstjänster och
tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster ska se till att det finns förfa-
randen för att säkerställa att de tillämpliga tillgänglighetskraven uppfylls under hela den
tid som tjänsten tillhandahålls.
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Tjänsteleverantören ska ge information om hur tjänsten fungerar och, om produkter an-
vänds vid tillhandahållandet av tjänsten, om tjänstens koppling till dessa produkter, om
produkternas egenskaper när det gäller tillgänglighet och om hur de fungerar tillsammans
med hjälpmedel och hjälparrangemang.

Tjänsteleverantören ska säkerställa att det i dess stödtjänster, via tillgängliga kommu-
nikationssätt, ges information om tjänstens tillgänglighet och kompatibilitet med tekniska
hjälpmedel.

Tjänster som uppfyller sådana harmoniserade standarder, eller delar av dem, vilka an-
tagits enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om till-
gänglighetskrav för produkter och tjänster och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning, eller som överensstämmelser med de tekniska spe-
cifikationer, eller delar av dem, som fastställts i genomförandeakter som antagits av Eu-
ropeiska kommissionen, ska anses uppfylla de i denna paragraf och i 194 c och 194 d §
angivna krav som de aktuella standarderna, tekniska specifikationerna och delarna av dem
täcker.

De tillgänglighetskrav som anges i 1–3 mom. tillämpas på interpersonella kommunika-
tionstjänster, internetaccesstjänster och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella inne-
hållstjänster. Till den del tjänsterna utgör digitala tjänster enligt 2 § 3 punkten i lagen om
tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) tillämpas det som föreskrivs i den lagen.

Närmare bestämmelser om lämnande av information som krävs i samband med tillhan-
dahållandet av tjänster får utfärdas genom förordning av statsrådet.

194 c §

Kompletterande krav för kommunikationstjänster

En kommunikationstjänst ska tillhandahålla
1) realtidstext utöver talkommunikation,
2) totalkommunikation när det utöver talkommunikation tillhandahålls video.
De kompletterande krav som anges i 1 mom. tillämpas på interpersonella kommunika-

tionstjänster.
Närmare bestämmelser om de kompletterande krav som ska tillämpas i fråga om kom-

munikationstjänster får utfärdas genom förordning av statsrådet.

194 d §

Kompletterande krav för tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster

Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster ska
1) tillhandahålla elektroniska programguider som är uppfattningsbara, hanterbara, be-

gripliga och robusta och tillhandahåller information om tillgänglighetskomponenterna,
2) säkerställa att tillgänglighetskomponenterna hos de audiovisuella innehållstjänster-

na överförs fullt ut med adekvat kvalitet för en korrekt visning som är synkroniserad med
ljud och video, så att användaren kan kontrollera visningen och användningen av dem.

Närmare bestämmelser om de kompletterande krav som ska tillämpas i fråga om tjäns-
ter som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

194 e §

Skyldigheter i fall av bristande överensstämmelse med kraven

Om en kommunikationstjänst eller en tjänst som ger åtkomst till audiovisuella inne-
hållstjänster inte uppfyller tillgänglighetskraven, ska tjänsteleverantören informera Trans-
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port- och kommunikationsverket om bristerna i tjänstens tillgänglighet och om korrigeran-
de åtgärder.

En tjänsteleverantör som tillhandahåller kommunikationstjänster eller tjänster som ger
åtkomst till audiovisuella innehållstjänster ska på begäran av Transport- och kommunika-
tionsverket lämna verket de uppgifter som behövs för att visa att tjänsten uppfyller till-
gänglighetskraven. Tjänsteleverantören ska samarbeta med Transport- och kommunika-
tionsverket kring alla åtgärder som vidtas för att få tjänsten att uppfylla kraven.

194 f §

Avvikelse från tillgänglighetskraven

En tjänsteleverantör som tillhandahåller kommunikationstjänster eller tjänster som ger
åtkomst till audiovisuella innehållstjänster får avvika från tillgänglighetskraven endast om
leverantören utifrån en bedömning kan visa att uppfyllande av de tillgänglighetskrav som
avses i 194 b–194 d § medför

1) en sådan förändring i tjänsten som innebär en grundläggande ändring av dess grund-
läggande karaktär, eller

2) en oproportionerligt stor börda för företaget.
En tjänsteleverantör får dock inte med stöd av 1 mom. 2 punkten avvika från tillgäng-

lighetskraven, om denne från offentliga eller privata källor får medel som inte hör till de
egna resurserna och som tillhandahålls för att förbättra tillgängligheten. En tjänsteleveran-
tör som med stöd av 1 mom. avviker från tillgänglighetskraven ska lämna uppgifter om
avvikelsen till den myndighet som svarar för kontrollen av att tjänsterna överensstämmer
med kraven.

Bedömningen av huruvida uppfyllandet av tillgänglighetskraven orsakar en oproportio-
nerligt stor börda för tjänsteleverantören görs enligt förhållandet mellan nettokostnaderna
för efterlevnad av tillgänglighetskraven och driftsutgifterna och kapitalutgifterna och en-
ligt förhållandet mellan nettokostnaderna för efterlevnad av tillgänglighetskraven och net-
toomsättningen samt enligt de uppskattade kostnaderna och fördelarna, där särskild hän-
syn ska tas till de behov att använda tjänsten som personer med funktionsnedsättning har.

Tjänsteleverantören ska dokumentera den bedömning som avses i 1 mom. och bevara
den dokumenterade bedömningen i fem år från det att leverantören senast tillhandahållit
tjänsten. Tjänsteleverantören ska på begäran av den myndighet som svarar för kontrollen
av tjänsternas överensstämmelse med kraven lämna en kopia av den dokumenterade be-
dömning där det utreds på vilket sätt tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven.

Om tillsynsmyndigheten upptäcker brister i en bedömning, ska den uppmana tjänste-
leverantören att avhjälpa bristerna. Tillsynsmyndigheten ska sätta ut en tidsfrist inom vil-
ken bristerna ska avhjälpas. Tillsynsmyndigheten kan ålägga tjänsteleverantören att inom
en viss tid göra en ny bedömning. Dessutom ska en ny bedömning utföras när tjänsten änd-
ras och åtminstone vart femte år.

194 g §

Lämnande av information om uppfyllande av tillgänglighetskraven

Tjänsteleverantörer som tillhandahåller kommunikationstjänster eller tjänster som ger
åtkomst till audiovisuella innehållstjänster ska i enlighet med bilaga V till tillgänglighets-
direktivet offentliggöra information för bedömning av hur tjänsterna uppfyller de tillgäng-
lighetskrav som avses i 194 b–194 d §.

Om tjänsteleverantören avviker från tillgänglighetskraven med stöd av 194 f § ska le-
verantören ge information om vilka tillgänglighetskrav som tjänsten inte uppfyller. 

Tjänsteleverantören ska bevara den information som avses i 1 och 2 mom. så länge
tjänsten i fråga tillhandahålls.
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194 h §

Krav på funktionsprestanda

En tjänst behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven i 194 b—194 d § om det för tjäns-
ten tillhandahålls minst ett alternativt driftläge som uppfyller kraven på funktionsprestan-
da och om tjänsten då är minst lika tillgänglig som en tjänst som uppfyller kraven i para-
graferna i fråga.

Närmare bestämmelser om de krav som gäller funktionsprestanda utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

304 §

Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
17) sörja för det nationella samordningscentrumets uppgifter enligt artikel 6 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) 2021/887 om inrättande av Europeiska kompe-
tenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket
av nationella samordningscentrum,

18) övervaka och kontrollera att de tjänster som avses i 22 a kap. uppfyller kraven en-
ligt det kapitlet samt följa den behandling av klagomål och rapporter som lämnats med
stöd av det kapitlet.

308 §

Myndighetssamarbete

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, dataombudsman-
nen, konkurrensmyndigheterna, konsumentmyndigheterna, marknadskontroll- och pro-
duktsäkerhetsmyndigheterna, Nationella audiovisuella institutet samt Regionförvalt-
ningsverket i Södra Finland ska vid skötseln av uppgifter enligt denna lag samarbeta med
varandra på ett ändamålsenligt sätt.

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

313 §

Behandling av tillsynsärenden vid Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket kan ta upp ett ärende till prövning på eget initi-
ativ, på begäran en part eller, i ett ärende enligt 22 a kap., också på begäran av en annan
aktör som har ett legitimt intresse i saken.

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

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.
Bestämmelserna i 22 a kap. i denna lag tillämpas dock först från och med den 28 juni

2025. Produkter som tjänsteleverantörer använder vid tillhandahållandet av tjänster ska
bringas i överensstämmelse med lagen senast den 28 juni 2030.

Avtal om tjänster som hör till tillämpningsområdet för 22 a kap. och ingåtts före den 28
juni 2025 kan förbli i kraft oförändrade tills deras giltighetstid upphör, men dock inte för
längre tid än fem år från den dagen.
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Helsingfors den 19 januari 2023
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