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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi telehallinnosta an
netun lain 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain val
vontatehtävät on tarkoitus siirtää liikennemi
nisteriöitä Telehallintokeskukselle. Hallitus on 
antanut asiasta esityksen Eduskunnalle. Tämä 
edellyttää telehallinnosta annetun lain tarkista-

mista Telehallintokeskuksen tehtävien osalta. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevan kaapelilähetystoiminnasta 
annetun lain (307 /87) nojalla liikenneministeriö 
valvoo kaapelilähetystoimintaa, vaikka muun 
televiestintälainsäädännön noudattamisen val
vonta kuuluu Telehallintokeskukselle. Sekä te
letoimintalain (183/87) että radiolain (517/88) 
mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, kehittämi
nen ja valvonta kuuluvat liikenneministeriölle, 
mutta lakien noudattamisen valvontatehtävistä 
vastaa sen sijaan Telehallintokeskus teletoimin
talain 18 §:n 2 momentin (519/88) ja radiolain 
15 §:n 1 momentin nojalla. Viestintälainsäädän
nön muuttamiseksi yhdenmukaiseksi ja kun 
lain noudattamisen valvontatehtävät kuuluvat 
ministeriötä luontevammin keskusvirastotasoi
selle organisaatiolle, ehdotetaan, että vastaava 
tehtävien jako toteutettaisiin myös kaapelilähe
tystoiminnassa. Kaapelilähetystoiminnasta an
nettua lakia on tarkoitus muuttaa vastaavasti 
samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annet
tavalla esityksellä. 

Lisäksi Telehallintokeskukselle annettaisiin 
oikeus kaapelilähetystoiminnassa säädettyjen 
pakkokeinojen käyttöön. 

Näin ollen ehdotetaan telehallinnosta anne-
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tun lain 2 §:n 1 kohtaa täydennettäväksi siten, 
että Telehallintokeskuksen tehtäviin kuuluu 
myös kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 
sekä sen nojalla annettujen säännösten, määrä
ysten ja lupaehtojen valvonta. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Esityksestä aiheutuu Telehallintokeskukselle 
uusia tehtäviä. Ehdotus ei kuitenkaan aiheuta 
välitöntä henkilöstön lisätarvetta. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vai
kutuksia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy samanaikaisesti annettavaan 
hallituksen esitykseen kaapelilähetystoiminnas
ta annetun lain muuttamisesta. 



2 1992 vp - HE 151 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan telehallinnosta 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun lain (518/88) 2 §:n l kohta 

seuraavasti: 

2 § 
Telehallintokeskuksen tehtävänä on: 
1) huolehtia teletoimintalain (183/87), radio

laitteista annetun lain (8/27), radiolain (517/88) 
ja kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 
(307/87) sekä niiden nojalla annettujen sään
nösten, määräysten ja lupaehtojen noudattami
sen valvonnasta; 

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1992 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ry~tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
mun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
telehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan telehallinnosta 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun lain (518/88) 2 §:n 1 kohta 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Telehallintokeskuksen tehtävänä on: 
1) huolehtia teletoimintalain (183/87), radio

laitteista annetun lain (8/27) ja radiolain 
( 517 /88) sekä niiden nojalla annettujen sään
nösten, määräysten ja lupaehtojen noudattami
sen valvonnasta; 

Ehdotus 

2 § 
Telehallintokeskuksen tehtävänä on: 
1) huolehtia teletoimintalain (183/87), radio

laitteista annetun lain (8/27), radiolain ( 517 /88) 
ja kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 
( 307/87) sekä niiden nojalla annettujen sään
nösten, määräysten ja lupaehtojen noudattami
sen valvonnasta; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 




