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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av lagstiftningen om telekommunikation 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att telelagen och 
radiolagen skall ändras. Avsikten med ändring
arna är att öka konkurrensen inom televerk
samheten samt att avlägsna de brister och 
missförhållanden som kommit fram vid till
lämpningen av lagstiftningen om tele
kommunikation. En del av ändringarna är 
nödvändiga på grund av den tekniska utveck
lingen inom televerksamheten. 

Enligt propositionen skall det bli möjligt att 
utan koncession utöva kopplad allmän data
överföringverksamhet Tillstånd skall inte hel
ler behövas för dataöverföring i separata nät. 
Rätt att bedriva verksamhet fås genom en 
anmälan till trafikministeriet På en utövare av 
dataöverföring som har gjort anmälan skall 
tillämpas vad som stadgas om teleinrättningar. 
Liberaliseringen av dataöverföringen beräknas 
väsentligt öka antalet företagare i branschen 
och förbättra servicenivån. 

Förslaget innebär att saluförande av icke 
godkänd teleterminalutrustning som ansluts till 
det allmänna telenätverket förbjuds. Teletermi
nalutrustning som är avsedd för användning i 
ett separat nät skall alltjämt kunna saluföras, 
även om den inte är godkänd. All teleterminal
utrustning skall förses med påskrift om den får 
anslutas till ett allmänt telenät eller inte. Dessa 
stadganden förbättrar konsumentskyddet och 
skyddar det allmänna telenätet mot störningar. 

Vid sidan om typgodkännande skall det även 
gå att på något annat sätt som Teleförvaltnings
centralen bestämmer visa att teleterminal
utrustning eller radioanläggningar motsvarar 
föreskrifterna. Centralen skall kunna fastställa 
att även en utomlands godkänd teleterminal
utrustning eller radioanläggning anses godkänd 
i Finland. Avsikten är att i Finland införa ett 
system med ömsesidigt erkännande av europe
isk typ. Denna reform ökar konkurrensen inom 
utrustningsmarknaden och förenklar godkän
nandet av utrustning. 

Förslaget innebär ett förenklande av reglerna 
om teleavgifter. A v gifterna skall stå i skälig 
proportion till kostnaderna för prestationerna. 
Trafikministeriet skall meddela föreskrifter om 
de allmänna grunderna för teleavgifterna samt 
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om deras offentlighet och specificeringen av 
dem. 

I syfte att öppna telenätsentreprenaderna för 
konkurrens föreslås ett system för auktorisering 
av teleentreprenörer. A v en auktoriserad entre
prenör hyggat telenät, t.ex. ett inomhusnät för 
en fastighet, skall få anslutas till det allmänna 
telenätet utan kontroll av en teleinrättning. 

straffstadgandena i telelagen föreslås bli 
kompletterade. Enligt propositionen skall det 
vara straffbart att ansluta icke godkänd tele
terminalutrustning till ett allmänt telenät. 
Straff föreslås även för brott mot stadgandena 
om import, försäljning och saluförande av 
teleterminalutrustning. På motsvarande sätt 
skall det vara straffbart att innska och använda 
utrustning som avlägsnar skyddet för ett med
delande. Som skyddade meddelanden sänds 
bl.a. avgiftsbelagda program i kabelsändnings
näten. 

Enligt propositionen skall polisen i samband 
med grova brott ha rätt att av en teleinrättning 
erhålla identifieringsuppgifter som gäller en 
teleförbindelse. Denna rätt skall inte gälla 
telefonavlyssning och inte heller erhållande av 
andra uppgifter om innehållet i telekommuni
kation. 

stadgandena om kostnader för flyttning av 
telekablar föreslås bli ändrade i någon mån. 
Dessutom överförs behörighet enligt telelagen 
och radiolagen från trafikministeriet på Tele
förvaltningscentralen och i någon mån även 
från statsrådets allmänna sammanträde på tra
fikministeriet 

Radiolagens stadganden on klarläggnings
proceduren vid störningshändelser utvidgas att 
gälla också sådana händelser där radioappara
ten stör tele- eller elapparater då båda appara
terna uppfyller de apparatspecifika bestämmel
serna. Motsvarande stadganden föreslås att 
tilläggas också till telelagen. 

Ändringarna avses träda i kraft ofördröjligen 
efter att de har antagits och blivit stadfästa. 
Enligt förslaget skall det från den l januari 
1993 vara förbjudet att importera och saluföra 
icke godkänd teleterminalutrustning som an
sluts till ett allmänt telenät. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Propositionens samhälleliga 
betydelse 

Det allmänna telenätverket utgör en samhäl
leligt livsviktig basstruktur för kommunikation. 
Telekommunikationen har en mycket stor be
tydelse för näringslivets och förvaltningens 
verksamhet samt för medborgarnas dagliga liv. 
Kommunikationens betydelse ökar snabbt och 
oupphörligen. 

Vid sidan av det traditionella telefonnätet 
har flera andra telenät byggts. De som för 
närvarande expanderar snabbast är de olika 
mobilnäten och de telenät som används för 
dataöverföring. Återanskaffningspriset för det 
allmänna telenätverket i Finland kan uppskat
tas till över 40 mrd mk. 

Finland tillhör världens ledande nationer vad 
beträffar utvecklingen av televerksamheL Vårt 
telenät ligger tekniskt sett på en hög nivå. Ca 
4,2 miljoner teleterminalutrustningar har anslu
tits till de allmänna telenäten i Finland. A v 
dessa är ca 3,7 miljoner telefoner. I Finland 
finns 740 telefoner per l 000 invånare. I en 
internationell jämförelse beträffande telefontät
het placerar sig Finland på femte plats efter 
Sverige, Danmark, Schweiz och Canada. A v 
övriga teleterminalutrustningar är modem för 
dataöverföring (200 000), vilka gör det möjligt 
att överföra meddelanden på datorspråk (data) 
i ett telefonnät, och de snabbt ökande telefax
apparaterna (75 000) de vanligaste. 

Lagstiftningen om telekommunikation refor
merades i sin helhet under den senare hälften 
av 1980-talet genom telelagen (183/87), kabel
sändningslagen (307 /87), radiolagen ( 517 /88) 
och lagen om teleförvaltningen (518/88). Sys
temet att sköta televerksamheten enligt lagstift
ningen har visat sig vara fungerande. Närmast 
i syfte att öka konkurrensen reviderades lagar
na genom lagarna om ändring av telelagen 
(661/90) och radiolagen (662/90), vilka trädde i 
kraft den l oktober 1990. Den reviderade 
telelagstiftningen är internationellt sett en av de 
mest utvecklade lagstiftningarna inom områ
det. 

Beroende på utvecklingen av det internatio
nella telesamarbetet och telekommunikations
tekniken måste lagstiftningen fortgående hållas 
på en nivå som motsvarar utvecklingen. Detta 
krävs framför allt för näringslivets konkurrens-

kraft, på vilken en effektiv och förmånlig 
televerksamhet har en omedelbar effekt. 

Från det att telelagen trädde i kraft har man 
med koncessionspolitiken skapat en i huvudsak 
fungerande konkurrens i televerksamheten i 
Finland. I praktiken är de konkurrerande 
parterna å ena sidan Post- och televerket med 
sina dotterbolag, å andra sidan de regionala 
teleinrättningarna och de bolag i vilka de är 
delägare. 

A v de delområden inom televerksamheten 
som öppnats för konkurrens har emellertid 
dataöverföringen varit problematisk, emedan 
biverkningarna av konkurrensen har drabbat 
användarna. Mellan parterna har det inte alltid 
uppstått gott samarbete. Detta har lett till att 
många användare har klagat hos trafikministe
riet och Teleförvaltningscentralen. 

Dataöverföring är en naturlig del av verk
samhet hos också andra företag än teleinrätt
ningarna. Företag som erbjuder automatiska 
databehandlingstjänster kunde på ett naturligt 
sätt förena försäljning av dataöverföringstjän
ster med sina övriga funktioner. Det skulle 
vara skäligt även därför att teleinrättningarna 
vid sidan av sin dataöverföringsverksamhet på 
motsvarande sätt kan erbjuda ADB-tjänster, 
som inte förutsätter någon slags koncession. 

Det allmänna telenätverket skall på grund av 
sin samhälleliga betydelse så effektivt som 
möjligt skyddas från alla störningar. Dylika 
kan uppkomma bl.a. på grund av dåliga 
nätanslutningsegenskaper hos teleterminal
utrustning. Det är även viktigt för användaren 
att utrustningen uppfyller de kommunikativa 
grundkraven. Om teleterminalutrustningen är 
kvalitetsmässigt dålig, kan detta även ge upp
hov till ekonomisk skada för användaren, t.ex. 
genom att utrustningen ger upphov till ett fel 
vid fakturering. 

A v nämnda skäl har olika övervakningssys
tem använts för att endast godkänd teletermi
nalutrustning skall anslutas till de allmänna 
telenäten. Innan telelagen trädde i kraft var det 
endast tillåtet att till allmänna telenät ansluta 
sådan terminalutrustning som hade godkänts 
av den teleinrättning som skötte tele
kommunikationen i nätet. Teleinrättningarna 
skötte testningen, kontrollen och försäljningen 
av utrustningen. 

Den ensamrätt som teleinrättningarna hade 
till saluförande och försäljning av teleterminal-
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utrustning som ansluts till de allmänna näten 
öppnades för konkurrens genom telelagen re
dan den l maj 1987. Enligt 10 § telelagen har 
var och en rätt att ansluta sig till allmänna 
telenät och att i dem använda funktionsduglig 
teleterminalutrustning vars nätanslutningsegen
skaper godkänts (typgodkännande). Det sam
hälleliga målet för reformen var att öka kon
kurrensen på marknaden för teleterminal
utrustning. 

Som en följd av reformen har marknaden för 
teleterminalutrustning blivit livligare och kon
sumentpriserna klart sjunkit. Till marknaden 
hör dock beträffande funktionsdugligheten för 
ett allmänt telenät ännu det missförhållandet 
att saluförandet och försäljningen av icke 
godkänd teleterminalutrustning inte begränsats 
på något sätt. Detta är ett missförhållande 
även för konsumenten. Användaren vet inte vid 
anskaffning av teleterminalutrustning om den 
får anslutas till ett allmänt telenät. 

Godkännandet av teleterminalutrustning ba
serar sig på standarder som utarbetats genom 
europeiskt samarbete. Genom samarbetet mel
lan europeiska teleförvaltningar och i lagstift
ningen inom Europeiska Gemenskaperna (EG) 
har förfaranden som är parallella med typ
godkännande utvecklats, och genom dessa kan 
det konstateras om teleterminalutrustning följ
er föreskrifterna och standarderna. Ett enhet
ligt system för godkännande främjar europeisk 
konkurrens beträffande terminalutrustning och 
har därmed en positiv verkan på televerksam
hetens utveckling. Samtidigt underlättar det 
terminalutrustningens rörlighet över gränserna 
i det allt mer internationella Europa. Detta 
faktum är av väsentlig betydelse t.ex. för 
utvecklingen av mobilnät som omspänner hela 
Europa. Ett gemensamt system för godkännan
de minskar även det överlappande kontroll
och mätningsarbetet för teleförvaltningar inom 
systemet. 

Systemet för standardisering och typ
godkännande av teleterminalutrustning ut
vecklas förutom av teleförvaltningarna även av 
andra instanser. EG:s inverkan på detta ut
vecklingsarbete ökar kraftigt. 

För att uppehålla televerksamhet som stöder 
näringslivets konkurrenskraft och med
borgarnas välfärd måste vår telelagstiftning 
fortgående hållas på en nivå som tål interna
tionell jämförelse. Detta förutsätter bl.a. att 
den behärskade konkurrensen inom televerk
samheten i mån av möjlighet ytterligare utvid-

gas inom de delområden för verksamheten som 
ännu inte omfattas av en fungerande konkur
rens. 

2. Nuläget och ärendets beredning 

2.1. N uläget 

2.1.1. Konkurrenssituationen inom data
överföring 

Med hjälp av dataöverföringstjänster överför 
användaren information mellan datorer. Post
och televerket, Oy Datatie Ab och Oy Y ritys
verkot Ab har en koncession för allmän data
överföringsverksamhet i hela landet. Ytterliga
re har var och en av de 50 regionala teleinrätt
ningarna rätt till det på sitt eget koncessions
område. 

År 1990 fanns det terminalutrustningar 
kopplade till datanät så, att i det kretskopplade 
Datex-nätet fanns närmare 6 000 samt i det 
paketkopplade Post- och televerkets Datapak
nät omkring l 600 och i det regionala telein
rättningarnas och Oy Datatie Ab:s Digipak-nät 
850 terminalutrustningar. Hela omsättningen i 
dataöverföringsverksamhet var år 1990 om
kring 500 miljoner mark. 

Konkurrenssituationen inom den dataöver
föring som bedrivs som fjärrteleverksamhet 
började år 1985, då Oy Datatie Ab inledde sin 
verksamhet. Bolaget har kunnat bygga ett 
fjärrnät med hjälp av de regionala teleinrätt
ningarnas lokala nät. Efter att Oy Datatie Ab's 
koncessionsområde utvidgades till hela landet 
år 1990 har bolaget byggt fjärrnät också på 
Post- och televerkets lokalområden. Nuförtiden 
sträcker sig bolagets fjärrnät till Lapplands 
teletrafik område. 

Konkurrens i den lokala dataöverförings
verksamheten är svårare att ordna. Byggandet 
av dataöverföringsnät till användaren kräver 
stora investeringar. I praktiken har konkurren
sen på den lokala nivån riktat sig till stora 
företag och samfund. 

Konkurrensen inom dataöverföring har gett 
upphov till olika problem vilka av användarna 
upplevts som missförhållanden. Teleinrättning
arnas samtrafik har inte alltid fungerat oklan
derligt. Då den teleinrättning som har tillhanda
hållit anslutningen och den teleinrättning som 
sköter fjärrförbindelserna konkurrerar med 
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varandra, har servicemvan sjunkit. Det har 
återspeglats i form av flera klagomål till telead
ministrationen. 

Ett av problemen i konkurrenssituationen i 
fråga om dataöverföring beror på att försälj
ningen av dataöverföringstjänster ofta är nära 
kopplad till försäljningen av ADB-tjänster. 
Eftersom ADB-tjänster inte förutsätter konces
sion, har teleinrättningarna möjlighet att kopp
la försäljning av ADB-tjänster till försäljningen 
av dataöverföringstjänster. Motsvarande rätt 
har dock inte ADB-företagen, vilka inte har 
koncession för televerksamheL 

2.1.2. Handeln med teleterminalutrustning 

I Finland säljs årligen ca 700 000 teletermi
nalutrustningar. Huvuddelen av dessa är tele
foner. Det är tillåtet att importera, saluföra och 
sälja teleterminalutrustning som inte typgod
känts, även om utrustningen inte får anslutas 
till allmänna telenät. Eftersom typgodkänd 
teleterminalutrustning inte märks med något 
som bevisar typgodkännande, kan konsumen
ten i praktiken inte veta om det är tillåtet att 
ansluta utrustningen till ett allmänt telenät. 
Detta är en av orsakerna till att lagen inte 
stadgar straff för den som ansluter icke typ
godkänd utrustning till ett allmänt telenät, 
även om detta kan leda till avsevärda skador. 

Icke godkänd teleterminalutrustning med då
liga nätanslutningsegenskaper kan orsaka stör
ningar för det allmänna telenätverket I prak
tiken är det inte meningsfullt att övervaka 
saluföraodet och användningen av dylik utrust
ning, om brott mot föreskrifterna inte leder till 
påföljder. 

Om missförhållandena i anknytning till salu
förande av teleterminalutrustning skall rättas 
till, krävs det att telelagen ändras. 

2.1.3. Typgodkännande av teleterminalutrust
ning 

Som telekontrollmyndighet fungerar med 
stöd av telelagen trafikministeriet. Ministeriet 
har med stöd av befogenheten i lagen överfört 
typgodkännandet på Teleförvaltningscentralen. 
Mätningar och kontroller som ingår i kontrol-

len av teleterminalutrustning utförs av Helsing
fors Telefonförenings forskningsanstalt och Te
leteknikcentralen vid Post- och televerket, som 
befullmäkt!~ats med stöd av 21 § 4 mom. 
telelagen. Aven utländska kontrollinrättningar 
utför kontroller. Teleförvaltningscentralen be
viljade år 1990 typgodkännande för 329 tele
terminalutrustningar. För typgodkännande 
uppbärs avgifter enligt förordning (förordning 
om några avgifter som uppbärs med stöd av 
radiolagen och telelagen; 919/90). 

Enligt den gällande lagen ger ett typ
godkännande i något annat land inte rätt att 
ansluta teleterminalutrustningen till ett allmänt 
telenät i Finland. I praktiken grundar sig dock 
kraven på typgodkännande av teleterminal
utrustning på internationellt överenskomna stan
darder som förr utvecklades särskilt av Euro
peiska post- och telesammanslutningen, CEPT 
(Conference europeenne des Administrations 
des postes et des telecommunications), och det 
västeuropeiska standardiseringsorganet på tele
kommunikationsområdet, ETSI (European Te
lecommunications Standards Institute), som 
inrättades år 1988. Finlands teleadministration, 
teleindustri och finska teleinrättningarna har 
tagit del i organisationens verksamhet. Vid 
sidan av normerna för godkännandet av utrust
ningar har det också utvecklats normerna för 
testningslaboratoriernas verksamhet, och där
för är resultaten av testningar utomlands pålit
liga och motsvarar resultaten vid inhemska 
forskningsanstalter. 

Tillverkaren eller importören av teleterminal
utrustning är tvungen att skaffa finländskt 
typgodkännande för utrustningen, även om 
samma utrustning har typgodkänts i något 
annat land enligt precis samma krav och efter 
likadana kontroller. Teleförvaltningscentralen 
har i praktiken som grund för typgodkännande 
även godkänt resultaten av utomlands genom
förda tester, då teleförvaltningarna kommit 
överens om att göra detta ömsesidigt. På ovan 
anförda sätt har också alternativa förfaranden 
för typgodkännande utvecklats genom interna
tionellt samarbete, och med dessa är det 
möjligt att bevisa att teleterminalutrustning 
uppfyller standarderna. Med hjälp av olika 
system för kvalitetsgarantering är det möjligt 
att godkänna teleterminalutrustning för anslut
ning till det allmänna telenätverket till och med 
utan kontroll. Den gällande telelagen ger ingen 
möjlighet till ett dylikt förfarande. 
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2.1.4. Teleentreprenad 

Användaren ansluter för att möjliggöra tele
kommunikation olika teleterminalutrustningar 
till telenätet. Ytterligare har användaren ofta 
ett behov att ansluta även sina egna lednings
nät till det allmänna telenätverket. För använ
darnas teleanslutningar används byggnadernas 
inomhusnät, av vilka bildas ut en funktionell 
del av allmän telenät. Det ankommer på 
byggnadens ägare att bygga och underhålla 
dem. 

Varken inomhusnäten eller andra telenät 
som användaren innehar är sådana teletermi
nalutrustningar som kan typgodkännas. Deras 
koppling till ett allmänt telenät kan leda till 
störningar för den allmänna telekommunika
tionen, om nätens egenskaper inte uppfyller de 
fastställda tekniska kraven eller om anslutning
en sker på fel sätt. Därför krävs enligt trafik
ministeriets beslut om inomhusnät (1230/90) 
för anslutning av ett inomhusnät till ett allmänt 
telenät att nätet har godkänts av en teleinrätt
ning, som kan uppbära avgift för kontrollen. 
Om anslutning av andra privata telenät till det 
allmänna telenätverket har stadganden eller 
föreskrifter inte utfärdats. Man har i praktiken 
överenskommit om anslutningen så att telein
rättningarna har kontrollerat att nätet motsva
rar de tekniska föreskrifterna. 

Den ovan anförda medför att andra företag 
som idkar teleentreprenad har en sämre kon
kurrenssituation än teleinrättningarna. Trafik
ministeriet och Teleförvaltningscentralen har 
utarbetat ett nytt system för auktorisering av 
teleentreprenörer. Teleförvaltningscentralen re
gistrerar i registret över auktoriserade teleen
treprenörer ett företag eller en person, som 
skriftligen garanterar att han följer stadgande
na och föreskrifterna angående telenäten samt 
ger en utredning om uppfyllande av auktorise
ringsvillkoren. Ett telenät som en auktoriserad 
teleentreprenör har byggt skall få anslutas till 
ett allmänt telenät utan förhandskontroll från 
en teleinrättnings sida. Med förfarandet strävar 
man efter att öka konkurrens inom teleentrep
renadverksamhet genom att försvaga teleinrätt
ningarnas dominerande marknadställning. Om 
teleentreprenad skall öppnas för konkurrens, 
krävs det att telelagen ändras. 

Avsikten är att följa hur systemet för teleen
treprenad fungerar och vid behov senare utvid
ga auktoriseringssystemet också till planeringen 
av telenät. 

2.1.5. Telesekretess och olovligt avlägsnande av 
telemeddelandes skydd 

Enligt regeringsformens 12 § är telefonhem
ligheten (telesekretess) okränkbar, om inte i 
lagen undantag stadgats. Telesekretessen har 
ansetts omfatta också s.k. identifieringsuppgif
ter, med vilka avses uppgifter om identiteten 
hos parter i telekommunikation samt informa
tion som möjliggör identifiering av parterna. 
En sådan ståndpunkt har fattats bland annat i 
riksdagens justitieombudsmannens beslut nr 
1884/30.5.1979. 

Identifieringsuppgifter är till exempel address
information om teleförbindelser från en teleter
minalutrustning, såsom telefonnumren, infor
mation om teleförbindelsernas tidpunkt och 
när det gäller mobil telekommunikation infor
mation om var teleterminalutrustningen finns. 
Teleinrättningarna måste samla in identifierings
uppgifter närmast för faktureringen. 

I regeringsformen ingår inga restriktioner 
beträffande innehållet i avvikelser från telesekre
tess, förutsatt att om detta stadgas på lagnivå. 
Det är dock obestridligt, att man med en vanlig 
lag inte kan avvika från telefonhemlighetens 
grundlagsskydd hur långt som helst och på 
vilken grund som helst. Riksdagens grundlag
utskott har förutsatt bland annat att en 
avvikelse som görs genom en vanlig lag grun
dar sig på ett viktigt och acceptabelt samhäl
leligt intresse (utlåtande nr 4/1986 rd.). 

I den gällande 29 § i telelagen finns ett 
stadgande om telefonhemlighet som avses i 
12 § regeringsformen. Enligt stadgandet kan en 
teleinrättning med avvikelse från telesekretes
sen lämna identifieringsuppgifter till den som 
är skyldig att betala teleräkningen. Ytterligare 
har polisen rätt att få behövliga identifierings
uppgifter för utredningen av ett brott som 
nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen. Som det 
sociala intresset för att tillåta dessa avvikelser 
är å ena sidan rättsskyddet för teleräkningens
betalare och å andra sidan det, att hemfrids 
brott som avses i det ovannämda stadgandet i 
strafflagen i allmänhet inte alls kan utredas 
utan identifieringsuppgifter. Däremot har poli
sen ingen allmän rätt att få identifieringsupp
gifter för utredning av grova brott, även om 
uppgifter ofta skulle ha en avgörande betydelse 
för undersökningen. 

Anskaffningen av identifieringsuppgifter av
viker från anskaffningen av uppgift om tele
meddelandets innehåll så till vida, att den inte 
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förutsätter att innehållet i ett meddelande 
avslöjs, utan att den sker automatiskt med 
tekniska medel. Registrering av uppgifterna i 
ett allmännt telenät är en på telenätets funktion 
baserad teknisk egenskap som är nödvändig 
för teleinrättningens fakturering. Utredningen 
av grova brott är utan tvivel ett sådant 
betydelsefullt samhälleligt intresse, på grund av 
vilket man kan avvika från telefonhemligheten 
som tryggas i 12 § regeringsformen. 

Behovet att skydda telekommunikation kan 
även bero på ekonomiska värden. Tele
kommunikation kan till exempel innehålla af
färshemligheten eller annan information som 
användaren vill hålla hemlig. Idkande av tele
kommunikation kan dessutom innefatta av
giftsbelagd service, varvid olovligt mottagande 
av ett telemeddelande inte i sig kränker avsän
darens integritet. 

I praktiken används ett dylikt skydd t.ex. i 
datanät för att skydda affärshemlighet samt för 
sådan avgiftsbelagd programservice i televisio
nen som sänds via telenät. I det sistnämnda 
fallet förser den som bedriver kabelsändnings
verksamhet mot ersättning den som beställt 
programservice med en anläggning för avlägs
nande av skyddet (en s.k. svart låda eller 
hemterminal) utan vilken det inte är möjligt att 
följa med programmen. Ä ven andra teletjänster 
kan ordnas så att det inte är möjligt att 
använda dem utan en anläggning för avlägs
nande av skyddet. Beträffande andra teletjän
ster har de dock ännu inte använts i stor 
omfattning, men de beräknas bli allmännare i 
framtiden. 

Den gällande lagstiftningen förbjuder inte 
användningen av anläggningar som avlägsnar 
skyddet för ett meddelande som förmedlas i ett 
telenät. A andra sidan stadgas om radioanlägg
ningar i 7 § 2 mom. radiolagen att till och med 
innehav av utrustning som är avsedd att 
avlägsna skyddet för en skyddad radiosändning 
är förbjudet. Den vanligaste utrustning som är 
förbjuden enligt detta stadgande är i praktiken 
utrustning som är avsedd att avlägsna skyddet 
för satellitprogram. 

Skyddet av meddelanden som förmedlas i 
telenät främjar användningen av telenät. Det 
förbättrar datasekretessen i synnerhet i data
nät. Sådan distribution av avgiftsbelagda prog
ramtjänster i telenät som förutsätter skydd 
ökar användarens valmöjligheter och befrämjar 
utvecklingen av sändningsverksamheL 

Det finns ingen exakt information om hur 

omfattande användningen av olovlig utrustning 
för avlägsnande av skydd är i Finland. Mäng
den av avgiftsbelagda televisiontjänster och 
verksamhetens omsättning ökar hela tiden och 
därför ökar också mängden av missbruk. 

Man har också inom Europarådet fäst upp
märksamhet på användningen av sådan utrust
ning som olovligt avlägsnar skyddet. En re
kommendation om saken är under beredning. 
Rekommendationens utgångspunkt är att det 
är också i mottagarens intresse att olovlig 
avlägsning av skyddet förbjuds, emedan utbu
det av programtjänster på så sätt kan ökas och 
göras mångsidigare. 

2.1.6. Flyttningskostnader för telekablar 

stadganden om rätten att lägga ut telekablar 
på annans mark för ett samhälles eller en 
fastighets behov finns i 133 § (499/81) bygg
nadslagen och i lagen om inlösen av fast 
egendom och särskilda rättigheter (603/77). 
Dessutom kan rätten att lägga ut en telekabel 
grunda sig på en kabelstråkplan som en telein
rättning utarbetat för dragandet av telekablar 
enligt vad som stadgas i 3 kap. telelagen. 
Teleinrättningar har enligt 16 § telelagen rätt 
att utan ersättning använda sådana allmänna 
områden som avses i lagen om allmänna vägar 
(243/54) och lagen om skifte inom planlägg
ningsområde (101/60) som stråk för telekablar. 
I fråga om andra områden har ägaren eller 
innehavaren av fastigheten rätt till full ersätt
ning för men och skada som orsakats av sådant 
arbete för byggande av telekablar som nämns i 
15 § telelagen. 

Efter att telekablarna i överensstämmelse 
med vad som stadgas om utläggning lagts ut på 
någon annans mark eller ett allmänt område, 
är det möjligt att omständigheterna ändras så 
att kablarna måste flyttas. I praktiken blir det 
ofta nödvändigt att flytta kablar, om en väg 
eller en gata byggs eller förbättras. 

l 5 § kungörelsen den 23 december 1886 
angående villkoren för rättigheter att uppställa 
och begagna telefonledningar inom landet, 
vilken upphävdes genom telelagen, begränsades 
rätten för den som ägde ledningar att erhålla 
ersättning av väghållaren till flyttning av en 
ledning som hindrade trafiken. I den rättsprax
is som gällde telefonkungörelsen ansågs det 
dock att den som ägde ledningarna hade rätt 
att få ersättning av väghållaren för kostnader-
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na för flyttning av linjen, om flyttningen 
berodde på byggande, förbättrande eller bredd
ning av väg (HD 1975 II 43 och 1982 II 81). 

Rättspraxis grundar sig på en rättsprincip 
enligt vilken ett tidigare genomfört projekt 
åtnjuter skydd mot senare projekt (den s.k. 
principen om tidsprioritet). Motsvarande stad
gande återfinns i 53§ ellagen (319/79). Enligt 
det är ägaren av en elanläggning skyldig att 
utföra behövliga ändringar av anläggningen i 
samband med sådana projekt som nämns i 
paragrafen, men kostnaderna för detta skall 
ersättas av den som genomfört projektet. 

En teleinrättning kan utlägga en telekabel på 
annans mark med iakttagelse av proceduren 
som stadgas i 3 kap. telelagen. Vid sidan av 
den kan det alltid särskilt överenskommas om 
utläggningen av kabel och ersättningarna som 
anknyter sig till den. I praktiken överenskom
mer teleinrättningen i allmänhet om utlägg
ningen av telekablar med ägare och innehavare 
av i 12 § avsedda områden, och kabelstråkplan 
som avses i 12 § utnyttjas ganska sällan. 

Ur teleinrättningens synpunkt är det ofta 
ändamålsenligt att utlägga telekabeln på en 
plats som ur områdets innehavares synpunkt 
inte är rationellt. På grund av den sista satsen 
i 12 § får utläggningen och underhållet av 
telekabeln enligt en kabelstråkplan inte orsaka 
i paragrafen avsedd skada. Därför kan teleka
beln inte i allmänhet utläggas enligt kabel
stråkplan till exempel till strukturen av en 
allmän väg, då det är möjligt att använda 
vägområdet utanför vägen. Vad kommer till 
utläggningen av telekabeln skulle det ändå vara 
mest ekonomiskt att utlägga den till vägens 
brinkområde. I sådana här fall finns det för 
övrigt orsak att överenskommelseproceduren 
lämnas möjlig. 

Telelagen innehåller inte stadganden om 
ersättande av flyttningskostnader. I praktiken 
kan detta leda till oklarhet då ersättningsfrågor 
avgörs. 

2.1.7. Televerksamhet av ringa betydelse 

Telelagen gäller enligt l § 3 mom. 4 punkten 
telelagen inte televerksamhet av ringa betydelse 
enligt vad som närmare stadgas genom förord
ning. stadganden om detta finns i l § teleför
ordningen (374/87). I förordningen anses till 
televerksamhet av ringa betydelse höra tele
verksamhet som behövs för drift och övervak-

ning av elverk och kommunalteknik samt för 
reglering av trafiken, och även annan televerk
samhet av ringa betydelse för den allmänna 
telekommunikationen enligt vad trafikministe
riet bestämmer. Högsta förvaltningsdomstolen 
har dock ansett (25.6.1990 liggare nr 2158) att 
det inte har varit möjligt att genom en förord
ning överföra på trafikministeriet rätten att 
definiera vad som är televerksamhet av ringa 
omfattning. 

I praktiken har det visat sig att det ofta är 
nödvändigt att i enskilda fall anse att en viss 
form av televerksamhet av ringa omfattning 
inte hör till telelagens tillämpningsområde. 
Dylika fall är t.ex. de fall i vilka en användare 
som idkar annan televerksamhet än sådan 
allmän radioteleverksamhet som avses i l § 3 
mom. 2 punkten vill använda sitt radionät i 
begränsad omfattning även för allmän televerk
samheL Enligt den gällande lagen krävs det för 
dylik verksamhet koncession som statsrådet 
beviljat, även om verksamhetens allmänna be
tydelse är obetydlig. 

På motsvarande sätt behövs ett tillstånd 
enligt den gällande lagen då den som utövar 
rundradioverksamhet sänder data till en be
gränsad mängd mottagare i samband med en 
radiosändning. Då mängden av mottagare är 
minimal eller verksamheten är kortvarig, kra
vet på koncession är inte meningsfullt med 
tanke på lagstiftningens mål. Dylika sändning
ar är bl.a. distribution av taltidningar till en 
begränsad grupp synskadade. I praktiken bör 
det också vara möjligt att från telelagens 
tillämpningsområde utesluta vissa fall av sam
trafik mellan separata nät och allmänna tele
nät. Dessa tolkningssituationer som rör telenä
tens samtrafik är ofta mycket svåra och de 
ökar snabbt i takt med att företagens växelnät 
och deras betydelse ökar. 

Det är beträffande en teknisk bransch som 
utvecklas med den hastighet som televerksam
heten inte möjligt och inte heller meningsfullt 
att med stadganden på förordningsnivå uteslu
ta olika enskilda fall av ringa betydelse från 
lagens tillämpningsområde. Att ge fullmakt 
beträffande detta till en förvaltningsmyndighet 
förutsätter en ändring av telelagen. 

2.1.8. Förfarandet i vissa störningsfall 

I 12 § radiolagen stadgas om de fall då två 
radioanläggningar stör varandra. Ellagen har 
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tillämpats på alla andra sådana störningsfall 
mellan radio- och teleanläggningar samt elan
läggningar då både den störande och störda 
anläggningen motsvarar bestämmelserna. En
ligt ellagens ändrade 5 § (1067 /90) kan lagen 
dock inte mera tillämpas på störningsfall mel
lan teleanläggningar eller mellan tele- och 
radioanläggningar, och inte heller på de fall då 
en tele- eller en radioanläggning stör en dan
läggning. Utgångspunkten vid ändring av 5 § 
ellagen var att förfarandet i samband med 
radio- och teleanläggningar skall fastställas i 
lagstiftningen om dessa anläggningar. 

Propositionen innehåller stadganden om 
ovan nämnda störningsfalL 

2.2. Ärendets beredning och remissutlåtan
den 

Propositionen har utarbetats som tjäns
teuppdrag vid trafikministeriet i samarbete med 
Teleförvaltningscentralen. Utlåtande om pro
positionen har inbegärts av handels- och indu
striministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, 
justitieministeriet, inrikesministeriet, finansmi
nisteriet, försvarsministeriet, centralkriminalpo
lisen, konkurrensverket, konsumentombuds
mannen, konsumentverket, huvudstaben, Tele
förvaltningscentralen, delegationen för förbin
delseväsendet, vägverket, Luftfartsverket, Post
och televerket, Statsjärnvägarna, tullverket, Te
letekniska laboratoriet vid Tekniska högskolan, 
Teleinrättningarnas Förbund rf., Suomen Kaa
pelitelevisioliitto ry, Finlands Svenska Kom
munförbund rf., Finlands Stadsförbund, Suo
men Kunnallisliitto, Finlands Fastighetsför
bund rf., Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat ry., 
Centralhandelskammaren, Industrins Central
förbund r.f., Suomen Paikallisradioliitto ry, 
Bankföreningen i Finland r.f., Suomen Säh
köurakoitsijaliitto ry, Finlands Radioamatör
förbund rf, Kuluttajat-Konsumenterna ry, Oy 
L M Ericsson Ab, Oy Nokia Ab, Oy Philips 
Ab, Siemens Oy och Oy Yleisradio Ab. 

I utlåtandena till förslaget har man huvud
sakligen förhållit sig positivt. Med undantag av 
några detaljer i förslaget har utlåtandena i 
allmänhet tagits i hänsyn. Några givare av 
utlåtanden har ställt sig emot ändring av lagen 
beträffande beviljande av koncession till tele
verksamhet även åt en i handelsregistret i 
Finland antecknad filialrörelse till en utländsk 
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näringsidkare. Närmast representanterna av 
tillverkare har sett kravet på märkning av 
teleterminalutrustning som en dyr lösning. 
Post- och televerket anser att stadganden rör
ande teleavgifter inte borde ändras i detta 
skede. Polisen har hoppats på vidare rättigheter 
än de som föreslagits till att få identifiering
suppgifter. Vägverket och kommunala organi
sationer har ställt sig emot stadgandet om 
flyttningskostnader av telekablar. 

3. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Den markanta ökningen av internationell 
standardisering av teleterminalutrustning och 
de nya tillsynsuppgifterna beträffande salufö
rande av dylik utrustning har ökat Teleförvalt
ningscentralens resursbehov. Det personalbe
hov som beror på denna proposition är dock 
inte direkt. Avsikten är att inom ramen för 
statsekonomin beakta resursbehoven på grund 
av Teleförvaltningscentralens ökande uppgifter 
i budgetpropositionerna under de närmaste 
åren och att försöka ordna den personal som 
behövs för teleförvaltningen genom interna 
arrangemang för förvaltningsområdet. 

Avsikten är att genom förordning i detta 
skede fastslå avgifterna för godkännande av 
teleterminalutrustning och auktoriseringsverk
samhet i fråga om teleentreprenadarbete så att 
de täcker Teleförvaltningscentralens kostnader 
för dessa uppgifter. Det är dock i och med att 
det europeiska systemet för godkännande ut
vecklas inte möjligt att ordna Teleförvaltnings
centralens verksamhet helt kostnadsansvarigt. 
Å andra sidan har Teleförvaltningscentralen 
också sådana samhälleliga uppgifter för vilka 
det inte är ändamålsenligt att införa kostnads
motsvarighet. Som exempel kan nämnas styr
ning och övervakning av televerksamhet, stan
dardisering och deltagande i telebranschens 
internationella samarbete samt övervakning av 
försäljning av teleterminalutrustning. 

Anteckningen av teleterminalutrustningar 
medför kostnader för tillverkarna och impor
törerna. De är sammanlagt 4--5 miljoner mark 
årligen. Kostnaderna minskar gradvis efter 
ibruktagande av den europeiska godkännan
deau teckningen. 

Av registreringsavgifter av teleentreprenörer 
beräknas att insamlas l miljon mark och 
årsavgifter 500 000 mark årligen. 
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Dataöverföringsverksamhetens befrielse från 
koncessionsplikt ökar konkurrensen i dataöver
föringen. Detta beräknas sänka priserna. Den 
marknad som påverkas av konkurrensen upp
skattas till 100 miljoner mark i året. Marknads
andelen för de nya, utan koncession fungeran
de teleinrättningarna uppskattas att stiga under 
några år till ca 10 procent. Förfrågan av 
dataöverföringen ökar så snabbt, att ny kon
kurrens inte minskar på den absoluta omsätt
ningen av televerkens dataöverföring. Då man 
dessutom tar i beaktande dataöverföringens 
andel av teleinrättningarnas totala inkomster, 
har den föreslagna förändringen inte väsentlig 
betydelse för teleinrättningarnas ekonomi och 
deras förmåga att fullgöra sina skyldigheter 
enligt telelagen. 

Teleentreprenadsystemet öppnar byggandet 
av telenät för konkurrens. Detta beräknas 
sänka priserna. 

Indragningen av två delegationer medför 
små inbesparingar. 

4. Propositionens förhållande till 
utvecklingen i Europa 

Inom EG har kraftiga ansträngningar gjorts 
för att marknaden för teletjänster och teleter
minalutrustning skall öppnas för konkurrens. 
Beträffande teleterminalutrustning har strävan 
varit att avskaffa de rättigheter till ensamför
säljning som ännu finns och att skapa ett 
sådant system för godkännande som ger upp
hov till en sådan inre marknad för terminalut
rustning som omfattar hela EG. Detta mål 
förutsätter att även marknadsföring av till 
allmänna telenäts anslutning kopplad utrust
ning begränsas. Telelagen kommer efter de 
föreslagna ändringarna av stadgandena om 
förfarandet vid godkännande och saluförande 
av teleterminalutrustning att till dessa delar 
motsvara kraven i EG:s direktiv. 

EG-ministerrådets direktiv nr 263/91 gäller 
ett närmande av medlemsstaternas lagstiftning 
om teleterminalutrustning, inklusive ett ömse
sidigt accepterande av godkännanden av 
utrustning. Enligt direktivet kan den som pro
ducerar teleterminalutrustning välja bland flera 
olika sätt att visa att utrustningen motsvarar de 
tekniska kraven. Förslagen till ändring av 2 § 5 
punkten, 20 § och 21 § 4 och 5 mom. samt den 
föreslagna nya lO a§ gör det möjligt att även 

i Finland övergå till ett system som motsvarar 
EG:s system för godkännande. 

Ministerrådets direktiv nr 387/90 gäller ska
pandet av en inre marknad för teletjänster 
genom införande av ett s.k. utbud av öppna 
nät. strävan är att nå målet genom att inom 
gemenskapen förenhetliga utbudsvillkoren för 
vissa teletjänster. I direktivets artikel 3 förut
sätts att villkoren skall vara objektiva, klara, 
offentliga och jämlika. Anslutning till telenät 
får begränsas endast om särskilt fastställda 
väsentliga krav så förutsätter. Enligt direktivets 
artikel 4 är avsikten att utfärda separata 
direktiv gällande utbud av öppna nät för olika 
delområden inom televerksamheten. Villkoren 
gäller tekniska gränssnitt och tjänsternas egen
skaper, leveransvillkor och användningsvillkor 
samt principerna för prissättning. 

Den föreslagna ändringen av 22 § telelagen 
gör det möjligt att vid behov i Finland meddela 
föreskrifter om principerna för prissättningen. I 
övrigt är det möjligt att med stöd av telelagen 
vid behov utfärda normer på lägre nivå som 
motsvarar innehållet i det nämnda direktivet. 
Dessa normer utfårdas genom förordning samt 
i teleinrättningarnas koncessioner och trafikmi
nisteriets och Teleförvaltningscentralens beslut 
med stöd av telelagen. 

Syftet med ministerrådets direktiv nr 388/90 
är att främja konkurrens på marknaden för 
teletjänster. Enligt direktivets artikel 2 skall 
samtliga ensam- och specialrättigheter för utbud 
av teletjänster med undantag av telefon, telex, 
mobil telekommunikation och fjärrsökning 
dras in. Koncessionsförfarandet kan dock bi
behållas i syfte att säkra väsentliga krav som 
fastställts genom direktiv. Villkoren för erhål
lande av koncession skall även då vara objek
tiva, rättvisa och klara, och dessutom skall det 
finnas besvärsrätt beträffande koncessionsför
farandeL I direktivet preciseras inte vad som 
avses med specialrätt. 

I Finland finns inga ensamrättigheter för 
utbud av teletjänster ens på de områden för 
televerksamhet inom vilka direktivet tillåter 
sådana. Enligt förslaget skall ytterligare data
överföringsverksamhet befrias från koncession 
som beviljas efter prövning av ändamålsenlig
het. Vid EG-domstolen är besvär från vissa 
medlemsländer anhängiga och i dessa krävs att 
direktivet skall upphävas beträffande förbudet 
mot specialrättigheter. Domstolen har med 
anledning av andra besvär upphävt motsvaran
de stadganden i direktivet om teleterminal-
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utrustning. Dessutom bör observeras att direk
tivets artikel 2 punkt 3 lindrar förbudet mot 
ensam- och specialrättigheter genom att upp
mana medlemsländerna att rapportera sina 
åtgärder för att följa principerna i direktivet 
samt redogöra för sina koncessionssystem. Li
kaså tillåter direktivets artikel 3 bibehållande 
av ett koncessionssystem även för uppkopplad 
dataöverföring, om förfarandet uppfyller de 
villkor som ställs i direktivet. 

Ett avgörande som EG-domstolen tidigare 
meddelat kan leda till att direktivet bör anses 
förutsätta ett koncessionsförfarande i form av 
rättsprövning och besvärsrätt över avslag inom 
de branscher för televerksamhet som hör till 
dess tillämpningsområde. 

I Finland beviljas koncession med stöd av 
4 § telelagen av statsrådet enligt prövning av 
ändamålsenlighet och det är inte möjligt att 
besvära sig över beslutet på ändamålsenlighets
grund. Därmed är det möjligt att telelagen inte 
motsvarar EG-lagstiftningen i detta avseende, 
när begreppsapparaten i direktivet klargjorts. 
Det har i detta skede likväl inte ansetts 
motiverat att föreslå en ändring i lagen på 
grund av detta. Det är även motiverat att följa 
utvecklingen av lagstiftningen i andra länder. 

I direktivets artikel 3 tillåts under en över
gångsperiod som utgår den 31 december 1992 
förbud för kommersiella operatörer att enbart 
återförsälja fasta ledningar. Koncessionsförfa
randet tillåts alltjämt för tryggande av väsent
liga krav och vid uppkopplad dataöverföring, 
även då verksamheten kan störa dem som 
erbjuder dylik service. 

Med stöd av lO§ l mom. telelagen har var 
och en rätt att i allmänna telenät hyra fasta 
förbindelser inom gränserna för nätets förmed
lingskapacitet och även använda dem så att de 
erbjuds vidare till andras begagnande. Den sist 
nämnda användningen får likväl inte vara till 
men för utövandet av den allmänna televerk
samheten. I detta avseende är telelagen enhetlig 
med kraven i direktivet, i synnerhet efter att 
den sistnämnda förutsättningen om men har 
avlägsnats. 

Om ensam-eller specialrättigheterna för byg
gande av allmänna telenät och skötande av 
verksamheten i dem bibehålls, skall villkoren 
för anslutning till näten enligt direktivets arti
kel 4 vara objektiva och icke-diskriminerande 
och de skall publiceras. Föreskrifter om detta 
ingår i trafikministeriets beslut om de allmänna 
grunderna för villkoren vid leverans av telean
slutningar (1283/91), vilket utfärdats med stöd 
av lO § 2 mom. telelagen. 

Tiden för överlåtelse av fasta ledningar skall 
enligt direktivets artikel 4 vara skälig. Om 
avgifterna för fasta ledningar höjs, skall med
lemsstaten meddela kommissionen de orsaker 
som ger rätt till förhöjningen. 

Avsikten är att vid behov införliva föreskrif
ter om överlåtelsetiden för fasta ledningar i 
ovan nämnda beslut av trafikministeriet Tele
lagen innehåller likväl inget stadgande som ger 
teleförvaltningsmyndigheterna rätt att kräva 
uppgifter av teleinrättningarna om sådana pris
höjningar som avses i direktivet. 

Direktivets artikel 6 förutsätter att vissa 
begränsningar att utbjuda teletjänster skall av
skaffas och att de som erbjuder tjänsten vidare 
inte får behandlas ojämlikt beträffande villkor 
och avgifter för användning. Begränsningarna i 
fråga finns inte i den finska telelagstiftningen. 
Föreskrifterna om objektivitet beträffande an
vändningsvillkoren ingår i 8 § l mom. och 22 § 
l mom. telelagen samt i trafikministeriets be
slut om de allmänna grunderna för villkoren 
vid leverans av teleanslutningar. 

I direktivets 7 artikel förutsätts att teleför
valtningsuppgifterna överförs från teleinrätt
ningarna på ett oberoende organ, vilket genom
förts i Finland genom telelagen och lagen om 
teleförvaltningen. 

Förslaget till ändring av 22 § telelagen samt 
de närmare föreskrifter som meddelas med stöd 
av den gör att televerksamheten i Finland 
motsvarar kraven i EG-direktivet. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Telelagen 

l§. Tillämpningsområde. Enligt 2 mom. i den 
gällande paragrafen stadgas om statliga ämbets
verks och inrättningars rätt att utöva televerk
samhet för eget behov genom förordning. I 2 § 
teleförordningen tilldelas denna rätt inrikesmi
nisteriet, luftfartsstyrelsen (nuvarande Luftfarts
verket) och Statsjärnvägarna, vilka har separa
ta nät enligt lagen. Eftersom det är möjligt för 
ett statligt ämbetsverk och en statlig inrättning 
att skaffa ett sådant tillstånd för separata nät 
som avses i 5 § telelagen för ett telenät som 
upprätthålls för eget behov, är det inte ända
målsenligt att bibehålla undantagsstadgandet i 
l §. För Luftfartsverket och statsjärnvägarna 
finns det dessutom ingen grund att bibehålla 
stadgandet, eftersom de efter stiftandet av 
telelagen ombildats till statens affärsverk (lagen 
om statsjärnvägarna (747 /89) och lagen om 
Luftfartsverket (1123/90)). Det är inte motive
rat att i lagstiftningen behandla dem bättre än 
deras konkurrenter. Avsikten är att bevilja 
inrikesministeriet, Luftfartsverket och stats
järnvägarna ett sådant tillstånd till separata nät 
som avses i 5 § telelagen för den televerksamhet 
de bedriver. 

A v de orsaker som framförs i den allmänna 
motiveringen föreslås att l § 3 mom. 4 punkten 
ändras så att trafikministeriet får rätt att 
särskilt besluta vad som är televerksamhet av 
ringa betydelse. Det är meningen att trafikmi
nisteriets beslut skall ersätta det nuvarande 
stadgandet i l § teleförordningen. Syftet är inte 
att inskränka området för televerksamhet av 
ringa betydelse enligt nuvarande lag och för
ordning, utan tvärtom utvidga den att vid 
sidan av annat omfatta de fall som nämns i den 
allmänna motiveringen. Förslaget motsvarar 
stadgandet i l § 2 mom. 6 punkten kabelsänd
ningslagen. 

4 §. Allmän televerksamhet. Enligt förslaget 
skall koncession för allmän televerksamhet 
även kunna beviljas till sådana filialrörelser för 
utländska näringsidkare som registrerats i Fin
land. Om anteckning av en utländsk näringsid
kares filialrörelse i handelsregistret stadgas i 
handelsregisterlagen (129 /79). 

Koncession för allmän televerksamhet med
för skyldigheter enligt telelagen för koncessions-

innehavaren. På grund av det ansvar som följer 
med skyldigheterna bör det krävas att telein
rättningen registrerats i Finland. Eftersom det 
för televerksamhet oundvikligen krävs anlägg
ningstillgångar i Finland, krävs det inte nöd
vändigtvis att teleinrättningen är en finländsk 
juridisk person för att ansvaret skall fullgöras. 

Ändringen möjliggör en utvidgning av kon
kurrens i televerksamhet Prövningsrätten i 
enskilda fall kvarstår dock statsrådet. Det är 
inte sannolikt att utländska företag eftersträvar 
omfattande deltagande i finsk televerksamhet 
Den finska marknaden är proportionellt sett 
ganska liten och grundteleverksamhet förutsät
ter stora investeringar. De finska teleinrättning
arna är tekniskt och ekonomiskt sett konkur
renskraftiga. Med den utövade koncessionspo
litiken har konkurrensen mellan de inhemska 
teleinrättningarna utvidgats och skall utvidgas 
så, att teleavgifter närmar sig nivån som 
motsvarar kostnader. stadgandena i lagen om 
teleavgifter, särskilt efter den nu föreslagna 
ändring till 22 § leder till att den allmänna 
televerksamheten inte märkbart lockar ny kon
kurrens. 

Enligt den föreslagna 9 § hör bland annat 
beredskap till undantagsförhållanden till telein
rättningens uppgifter. En teleinrättning kunde 
uteslutas från beredskapssamarbete då man vid 
kommunikationsberedskapsplaneringen anser 
att en filialrörelse till en utländsk näringsidka
re, som har beviljats en koncession för tele
verksamhet, inte kunde delta i denna uppgift 
med hänsyn till landets säkerhet. Inte heller i 
detta hänseende betyder förslaget i praktiken 
någon väsentlig förändring jämfört med det 
nuvarande läget, där en koncession för allmän 
televerksamhet har kunnat beviljas ett finskt 
samfund som är till och med fullständigt ägt av 
utlänningar. 

Det är viktigt att televerksamheten i mån av 
möjlighet är kontinuerlig i alla omständigheter. 
Att en teleinrättning kan vara filialrörelse för 
en utländsk näringsidkare innebär likväl inte en 
fara för televerksamhetens kontinuitet. Om en 
utländsk näringsidkares teleinrättning lägger 
ner sin verksamhet, beslutar statsrådet enligt 
30 § telelagen om de åtgärder som skall vidtas 
för att uppehålla televerksamheten. 

Av de i den allmänna motiveringen fram
ställda skälen skulle det inte mera i allmänhet 
krävas koncession för dataöverföringsverksam-
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het. Ett stadgande om detta finns i paragrafens 
2 mom. 

5 §. Televerksamhet i separata nät och data
överföringsverksamhet. Paragrafens rubrik före
slås bli ändrad, eftersom paragrafen komplet
teras med stadganden om dataöverföringsverk
samhet. Enligt paragrafens nya 2 mom. får i 
stadgandet avsedda personer och samfund be
driva kopplad allmän dataöverföringsverksam
het samt dataöverföringverksamhet i separata 
nät efter att de har gjort anmälan om det hos 
trafikministeriet. Däremot skulle enligt stad
gandet inte allmän dataöverföring med fasta 
förbindelser befrias från koncessionsplikt. 

Med dataöverföringsverksamhet avses i stad
gandet televerksamhet som utövas i ett data
överföringsnät som motsvarar de tekniska fö
reskrifterna i fråga. 

För att trygga användarens ställning föreslås 
det i det nya 3 mom. att trafikministeriet kan 
förbjuda utövande av i paragrafen avsedd 
dataöverföringsverksamhet på de grunder som 
nämns i momentet. I ett beslut som fattats av 
trafikministeriet med stöd av 3 mom. får 
ändring sökas med iakttagande av vad som 
stadgas i 27 § 2 mom. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall på en i 2 
mom. avsedd utövare av allmän dataöverfö
ringsverksamhet tillämpas vad som stadgas om 
teleinrättningar. Således skall en utövare av 
allmän dataöverföringsverksamhet ha alla rät
tigheter och skyldigheter som stadgas för te
leinrättningar i telelagen. 

7 §. Koncessionsvillkor. Till teleinrättningar
nas koncessioner hör en förteckning över trans
missionsförbindelser vilken vanligen anger de 
telenätcentraler mellan vilka teleinrättningar på 
koncessionsområden bredvid varandra kan ut
öva samtrafik. Eftersom definitionen av dessa 
transmissionsförbindelser inte innehåller kom
munikationspolitiskt betydande befogenhet i de 
enskilda fallen, föreslås i syfte att utveckla 
verksamheten för statsrådets allmänna sam
manträde att definitionen av transmissionsför
bindelser separeras från koncessionerna. Enligt 
det föreslagna nya 8 § 3 mom. skall uppgiften 
överföras på trafikministeriet 

8 §. Teleinrättningarnas allmänna skyldighe
ter. Enligt det nya 3 mom. skall fastställandet 
av transmissionsförbindelserna överföras på 
trafikministeriet av de orsaker som nämns i 
motiveringen till 7 §. 

Teletrafik mellan teleinrättningarnas lokal
trafikområden är till sin karaktär fjärrteleverk-

samhet för vilken i regel kan ges tillstånd 
genom en koncession enligt lagens 4 §. Därför 
är avsikten inte att genom trafikministeriets 
beslut utvidga teleinrättningarnas rätt till för
medlingsförbindelser enligt nuvarande konces
sioner. 

9 §. Teleinrättningarnas uppgifter. I paragra
fens inledande mening har beaktats de ändring
ar som har förslagits bli gjorda till 7 och 8 §§. 

stadgandena i l mom. l och 2 punkt 
motsvarar till sitt innehåll den gällande para
grafens l ·och 2 punkt. 

statsrådet, de statliga förvaltningsmyndighe
terna, statens affärsverk och övriga statsmyn
digheter samt kommunerna är enligt 40 § l 
mom. beredskapslagen (1080/91) skyldiga att 
fördbereda sig för undantagsförhållanden. Te
leverksamhetens betydelse accentueras i undan
tagsförhållanden. stadgandet i beredkapslagen 
förpliktar endast Post- och televerket av alla 
teleinrättningarna att delta i de åtgärder som 
avses i nämnda stadgande. I praktiken är det 
inte möjligt att trygga televerksamheten i Ull

dantagsförhållanden endast genom Post- och 
televerkets åtgärder, utan för det behövs samt
liga teleinrättningars insats. Därför föreslås att 
telelagen kompletteras genom att till 9 § foga 
en ny 3 punkt om teleinrättningars skyldighet 
till förberedelse motsvarande stadgandet i 40 § 
beredskapsla gen. 

Om åtgärder enligt l mom. 3 punkten 
medför i 2 mom. avsedda kostnader för en 
teleinrättning, kunde kostnaderna ersättas te
leinrättningen av statens medel. Med dylika 
kostnader avses bland annat sådana kostnader 
för vilka ersättning beviljats under moment 
31.55.58 i statsbudgeten. Teleinrättningen skul
le inte få ersättning enligt paragrafen, om den 
myndighet som beställer åtgärden betalar kost
naderna av något annat anslag för ändamålet. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar stadgandet i 
27 § befolkningsskyddslagen (438/58). 

10 §. Användarens rättigheter och skyldighe
ter. Användaren får med stöd av l mom. i den 
gällande paragrafen erbjuda fasta förbindelser 
enligt stadgandet vidare till andras begagnande 
under förutsättning att detta inte är till men för 
den allmänna televerksamheten. Fasta förbin
delser erbjuds vidare bl.a. då den som erbjuder 
s.k. värdeförädlade tjänster överlåter en förbin
delse som han har hyrt av en teleinrättning till 
en kunds begagnande. Avsikten är i sådana fall 
att möjliggöra telekontakt mellan kunden och 
den erbjudna tjänsten, t.ex. en databas. Inom 
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förvaltningspraxis har det ansetts att tillåten 
vidareanvändning inte omfattar att en fast 
förbindelse som en teleinrättning överlåtit an
vänds för sådan verksamhet som självständigt 
uppfyller kännetecknen för allmän televerk
samheL 

Begränsningen av vidareanvändning på 
grund av men har i praktiken inte haft någon 
betydelse och det är inte heller fortsättningsvis 
att vänta att den tillåtna vidareanvändningen 
av fasta förbindelser kan innebära ett hot eller 
väsentligt men för skötseln av den allmänna 
televerksamheten. Därför föreslås att begräns
ningen att erbjuda vidare fasta förbindelser 
slopas i l mom. 

Den gällande lagen innehåller inget stadgan
de om att användaren får ansluta också annan 
utrustning än teleterminalutrustning till det 
allmänna telenätet. I praktiken måste dock 
telenät i användarens besittning kopplas till det 
allmänna telenätet för att möjliggöra kommu
nikation. T.ex. byggnaders inomhusnät skall 
kunna anslutas till det allmänna telenätet. 
Därför samt på grund av det föreslagna nya 2 
a kap. föreslås att 3 mom. kompletteras enligt 
vad som anförts. 

Enligt paragrafens nya 4 mom. kunde Tele
förvaltningscentralen av särskilda skäl medge 
undantag från stadgandet i 3 mom. Ett särskilt 
skäl skulle vara till exempel att en tillverkare av 
teleterminalutrustningar måste ansluta teleter
minalutrustningen till telenät i försöks- eller 
mätningssyfte. Avsikten är däremot inte att 
Teleförvaltningscentralen enligt stadgandet 
skulle bevilja allmänna avvikelser från stadgan
dena om teleterminalutrustningar. 

Enligt förslagets 4 mom. kunde en teleinrätt
ning för sitt eget behov ansluta till det allmän
na telenätet även ickegodkända anläggningar. 
Teleinrättningen kunde dock inte på grund av 
denna rätt tillåta att en användare ansluter till 
telenätet andra än sakenligt godkända teleter
minalutrustningar. 

För anslutning av en ickegodkänd teletermi
nalutrustning till det allmänna telenätet skall 
stadgas ett straff i 26 a § l punkten. 

lO a§. Import,försäljning och saluförande av 
teleterminalutrustning. Teleterminalutrustning 
definieras i 2 § 5 punkten. Allmänna telenät är 
de telenät som avses i 2 § 2 punkten och i vilka 
bedrivs allmän televerksamhet enligt 3 punk
ten. 

Förbudet enligt l mom. gäller alla teletermi
nalutrustningar som är avsedda att anslutas till 

ett allmänt telenät. stadgandet innebär inte att 
import av icke godkänd teleterminalutrustning 
för eget bruk förbjuds. Det är dock med stöd 
av 10 § 3 mom. förbjudet att ansluta dylik 
utrustning till ett allmänt telenät. Den som har 
importerat utrustning på privat basis kan na
turligtvis låta godkänna den enligt vad som 
stadgas i 21 § och därmed erhålla rätt att 
ansluta utrustningen till ett allmänt telenät. 

Enligt 2 mom. skall teleterminalutrustning 
förses med påskrift utgående från vilken an
vändaren kan sluta sig till om utrustningen får 
anslutas till ett allmänt telenät eller inte. 
Telekontrollmyndigheten meddelar närmare fö
reskrifter om märkningen. Även en utländsk 
påskrift om godkännande skall enligt förslagets 
21 § 4 mom. kunna godtas som påskrift enligt 
lO a§ 2 mom. En dylik påskrift är t.ex. EG:s 
anteckning om godkännande. I föreskrifterna 
skall även fastställas hur märkningen skall se ut 
och närmare användningsföreskrifter. 

Enligt förslaget får även icke godkänd tele
terminalutrustning importeras, saluföras, säljas 
och överlåtas åt någon annan, om det inte är 
meningen att utrustningen skall anslutas till ett 
allmänt telenät. I praktiken är omfattningen av 
utbudet och efterfrågan på dylik utrustning 
mycket liten. Det är därför i syfte att trygga 
konsumentens ställning oundvikligt att utrust
ningens användningsändamål klart framgår då 
den saluförs. Därför föreslås att även icke 
typgodkänd teleterminalutrustning skall mär
kas på det sätt som paragrafen föreslår. 

För brott mot stadgandena om saluförande 
skall följa ett straff enligt 26 a § 2 punkt. Den 
som säljer utrustning skall dessutom vara 
ersättningsskyldig gentemot köparen av utrust
ningen enligt vad som stadgas särskilt, om 
köparen lidit skada. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
kan Teleförvaltningscentralen av särskilda skäl 
förordna att en teleterminalutrustning inte be
höver märkas enligt paragrafens 2 mom. stad
gandet behövs i synnerhet under övergångspe
rioden efter att de nya stadgandena har trätt i 
kraft. 

Tillsynen av att stadgandena om saluförande 
iakttas sköts av Teleförvaltningscentralen. En
ligt förslagets 28 § skulle importen av utrust
ning förutom av Teleförvaltningscentralen 
övervakas av tullverket. 
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2 a kap. Anslutning av telenät till det all
männa telenätet. 

Enligt vad som framförts i den allmänna 
motiveringen föreslås att lagen kompletteras 
med stadganden om anslutning av telenät till 
det allmänna telenätet. stadgandena ingår i 
förslagets 2 a kap. till vilket hör de föreslagna 
l O b och l O c §§. 

10 b §. Teleentreprenad. Enligt det föreslag
na l mom. skall ett telenät som ansluts till det 
allmänna telenätet, vars egenskaper verkar till 
det allmänna telenätet, t.ex. inomhusnätet för 
en byggnad, uppfylla de tekniska krav som 
ställs enligt 20 §. 

Anslutningen skall enligt paragrafen kunna 
vid sidan av en teleinrättning utföras av en 
teleentreprenör som är auktoriserad till det. 
Därmed kommer även andra näringsidkare 
som åtar sig teleentreprenad än den teleinrätt
ning som innehar den ifrågavarande delen av 
det allmänna telenätverket att ha anslutnings
rätt. 

Det förslagna stadgandet förutsätter inte det 
att ägaren av ett telenät skulle göra ett ständigt 
avtal om telenätets underhåll med en teleinrätt
ning eller med en auktoriserad teleentreprenör. 
Ägaren av ett telenät skulle vid behov beställa 
arbetet för telenätets underhåll från vilken 
teleinrättning eller teleentreprenör som helst. 

Teleentreprenören har endast rätt att fysiskt 
koppla telenätet till det allmänna telenätet. 
Enbart en teleinrättning har rätt att ge anslut
ningar till användarna och inleda teletrafik i ett 
telenät som är kopplat till det allmänna tele
nätet. 

Teleförvaltningscentralen skall enligt 2 mom. 
meddela närmare föreskrifter om förfarandet 
vid auktoriseringen. Avsikten är att Teleför
valtningscentralen skall upprätthålla ett register 
över auktoriserade teleentreprenörer, och i den
na förteckning skall den person eller det 
företag antecknas som uppfyller de förutsätt
ningar som centralen har fastställt. 

I 29 § 3 mom. föreslås ett stadgande om 
telentreprenörers tystnadsplikt. Den avses ha 
samma omfattning som tystnadsplikten för 
dem som är anställda hos en teleinrättning. För 
brott mot tystnadsplikten stadgas ett straff i 
26 a § 5 punkten. 

10 c §. skyldigheter av ägaren till ett telenät. 
För att det reviderade systemet för teleentrep
renad skall kunna fungera i praktiken, skall 
ägaren av ett telenät vara skyldig att upprätt-

hålla nätet enhetligt med tekniska krav samt 
att förbevara handlingar av vilka telenätets 
struktur framgår. Denna skyldighet ingår i den 
föreslagna l mom. Vid sidan av skyldigheten 
till förvaring skall ägaren av ett telenät se till 
att nätplanen uppdateras så att den ständigt 
motsvarar dagsläget. Om förvaring av hand
lingar skall meddelas närmare föreskrifter med 
stöd av 20 §. 

För att försäkra störningsfri allmän televerk
samhet föreslås det i 2 mom., att en teleinrätt
ning skulle få rätt att lösgöra från ett allmänt 
telenät ett telenät som förorsakar fara eller 
störning till den allmänna televerksamheten. 
Om dock ett telenät inte medför fara eller 
störning, skulle teleinrättningen ha rätten att 
lösgöra nätet endast då det trots telekontroll
myndighetens uppmaning inte bringas enhetligt 
med de tekniska kraven. 

16 §. Ersättningar. Av de orsaker som fram
fördes i den allmänna motiveringen foreslås att 
lagen kompletteras med ett stadgande om 
flyttningskostnaderna för telekablar. Det skall 
enligt förslaget fogas tilllagen som ett nytt 16 § 
4 mom. 

Enligt förslaget skall en teleinrättning vara 
skyldig att se till att telekablar flyttas på 
beställning av den som ger upphov till behovet 
att flytta kablarna. Teleinrättningens rätt till 
ersättning skall gälla samtliga material- och 
arbetskostnader för flyttningen. Om telekablar 
vid sidan av flyttningen förbättras eller komp
letteras, skall detta beaktas när ersättningen 
fastställs. Om ingen överenskommelse träffas 
om ersättning, avgörs ärendet som ett privat
rättsligt tvistemål enligt vad som stadgas sär
skilt. 

Avtal om utläggningen av telekablar mellan 
teleinrättningar och jordägare skulle förbli i 
kraft trots lagändringen. Även efter lagens 
ikraftträdande skulle det vara möjligt att på ett 
avvikande sätt ingå avtal om utläggningen av 
kablar och ersättning av flyttningskostnaderna. 

19 §. Delegationen för televerksamheten. 
Konkurrensen beträffande televerksamhet har 
väsentligen utvidgats under de drygt fyra år 
som telelagen varit i kraft. Behovet av princi
piella förvaltningsbeslut som bereds av ett 
organ av delegationstyp har på motsvarande 
sätt minskat. Det behövliga samarbetet mellan 
intressegrupper vid beredningen har genom
förts och kan även fortsättningsvis genomföras 
snabbt och ändamålsenligt antingen genom att 
utse arbetsgrupper för specialfrågor eller ge-
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nom remiss och hörande. Efter stiftandet av 
telelagen har man dessutom inrättat Teleför
valtningscentralen, vars direktion med stöd av 
10 § l mom. (1065/89) förordningen om tele
förvaltningen (662/88) har representanter för 
de viktigaste intressegrupperna inom telebran
schen. I anknytning till Teleförvaltningscentra
len arbetar dessutom flera arbetsgrupper för 
telebranschen. Således är den förvaltningsmäs
sigt tungrodda delegationen inte längre nöd
vändig och därför föreslås att den skall upplö
sas. 

Den föreslagna ändringen föranleder också 
en ändring av 20 §. 

20 §. Tekniska föreskrifter. Enligt förslaget 
skall trafikministeriet med stöd av 20 § l mom. 
även fastställa de föreskrifter som avses i 
10 b§. Trafikministeriet kan dock enligt para
grafens 2 mom. delegera sin befogenhet att 
fastställa föreskrifter till Teleförvaltningscen
tralen. 

Eftersom det föreslås att delegationen för 
televerksamheten skall läggas ned på grund av 
de orsaker som framförs i motiveringen till 
19 §, föreslås att stadgandets omnämnande av 
remissförfarande skall strykas. 

21 §. Telekontroll. Enligt l mom. är Teleför
valtningscentralen telekontrollmyndighet, om 
den inte enligt 3 mom. överför uppgifterna som 
myndighet för typgodkännande på något annat 
samfund. Telekontrollmyndigheten fastställer 
föreskrifter om tekniska procedurer i telekont
roll. Dessa uppgifter hör på ett naturligare sätt 
till sakkunniga ämbetsverk för tekniska frågor 
än till trafikministeriet. Detta ämbetsverk hade 
dock ännu inte inrättats då telelagen stiftades. 

Det föreslås att 2 mom. skall kompletteras så 
att det är möjligt att de avgifter som stadgan
det avser får uppbäras även för åtgärder som 
orsakas av teleentreprenörens auktorisering. 
Europeiska Gemenskapernas system för god
kännande utvecklas på ovan anförda sätt i 
riktning mot att godkännande kan beviljas 
även utan förhandskontrolL 

Ändringen av 3 mom. följer av den föreslag
na ändringen av l mom. 

Enligt 4 mom. skall telekontrollmyndigheten 
meddela föreskrifter om typgodkännande av 
teleterminalutrustningar. Att placera besluts
rätten på denna nivå gör det enklare att i 
Finland införa ett system som överenstämmer 
med de europeiska systemen för kvalitetsgaran
ti och godkännande. Genom telekontrollmyn
dighetens beslut skall det vara möjligt att anse 

att utomlands godkänd teleterminalutrustning 
är godkänd i Finland utan kontroll och god
kännande här. Telekontrollmyndigheten skall 
likaså fastställa kvalitetskraven gällande plane
ring, produktion, testning och kontroll av 
teleterminalutrustning, då godkännande bevil
jas utan förhandskontroll från myndighetens 
sida. De krav som fastställs skall motsvara 
telebranschens internationellt överenskomna 
normer och standarder. 

21 a §. Avstörning av telenät eller teletermi
nalutrustning. Förfarandena enligt radiolagen 
och ellagen är olika i de fall då anläggningar 
som motsvarar normerna för om vederbörande 
anläggningar stör varandra. Principen i ellagen 
är att ägaren av den sista anläggningen ansva
rar för elimineringen av störningar. Enligt 12 § 
radiolagen gör Teleförvaltningscentralen i stör
ningsfall ett förslag till parterna om åtgärder 
och avgör saken då parterna inte kan komma 
överens. 

Eftersom teleterminlautrustningar och andra 
teleanläggningar liknar radioanläggningar när 
det gäller funktion samt användningsändamål 
och placering föreslås i den nya 21 a § ett 
stadgande som motsvarar 12 § radiolagen. Pro
ceduren skulle gälla alla sådana fall där en 
teleterminalutrustning eller en annan telean
läggning orsakar störning, oberoende av vilken 
anläggning som stör. 

22 §. Teleavgifter. I förslaget preciseras stad
gandena om teleavgifternas skälighet. Teleav
gifterna skall enligt l mom. vid sidan av att 
vara rättvisa även stå i skälig proportion till de 
kostnader som en prestation medför. Eftersom 
avgifterna även enligt den gällande lagen skall 
vara skäliga, kommer ändringen inte att i sak 
innebära någon stor ändring i avgiftsstadgan
det. Kompletteringen av stadgandet innebär 
dock bl.a. att en teleinrättning inte kan sned
vrida teleavgifterna oskäligt genom s.k. kors
subventionering. En teleinrättning kan med 
hjälp av dylik subventionering sänka priserna 
för sin konkurrensutsatta verksamhet genom 
överskotten från sådan televerksamhet i vilken 
inrättningen kan utnyttja en bättre marknads
ställning än andra näringsidkare. stadgandet 
kommer att motsvara EG:s lagstiftning om 
teleavgifter. 

Enligt 2 mom. skall trafikministeriet faststäl
la föreskrifter om de allmänna grunderna för 
teleavgifter samt om avgifternas offentlighet 
och specificeringen av dem. Trafikministeriet 
fastställde före den ändring av telelagen som 
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gjordes 1990 föreskrifter om de allmänna grun
derna för teleavgifter. Då de väsentliga avgifts
grunderna, dvs. skälighet och rättvisa, genom 
den nämnda lagändringen införlivades i 22 §, 
slopades trafikministeriets behörighet att med
dela föreskrifterna i fråga. Eftersom meddelan
det av bindande föreskrifter är nödvändigt, 
särskilt beträffande avgifters offentlighet, före
slås att behörigheten att meddela föreskrifter 
åter skall införas i 22 §. 

De föreskrifter som trafikministeriet medde
lar med stöd av paragrafen avses gälla samtliga 
teleinrättningar och deras teleavgifter. Med 
stöd av 3 mom. skall beträffande Post- och 
televerkets avgifter dessutom gälla vad som 
stadgas i lagen om Post- och televerket 
(748/89). För Post- och televerkets prissättnings 
del skulle förslaget således inte betyda någon 
ändring av nuvarande stadganden och därför 
skulle det inte stå i strid med de speciella 
stadgandena om Post- och televerket. 

23 §. Rätt till upplysningar. Telelagens stad
gande om rätten till upplysningar föreslås att 
bli kompletterat på grund av revideringen av 
systemet för teleentreprenad. Teleförvaltnings
myndigheter skulle enligt förslaget ha rätt att 
få upplysningar av teleinrättningarna men där
utöver också av ägare och innehavare av andra 
telenät samt likaså av auktoriserade teleentre
prenöreL Andra ägare och innehavare av tele
nät är till exempel ägare och innehavare av 
fastigheternas inomhusnät och i 5 § avsedda 
separata nät. Upplysningarna är behövliga 
särskilt för övervakning att föreskrifter som 
meddelats med stöd av 20 § iakttas. 

26 §. Olovlig televerksamhet. Det föreslås att 
paragrafens rubrik skall ändras eftersom ett 
nytt straffstadgande (26 a §) föreslås bli fogat 
till paragrafen. 

26 a §. Brott mot stadgandena om televerk
samhet. Enligt paragrafens l punkt skall det bli 
straffbart att till ett allmänt telenät ansluta en 
teleterminalutrustning som är oduglig eller som 
inte är godkänd. 

I paragrafens 2 punkt skall stadgas ett straff 
som syften till att effektivera iakttagandet av 
stadgandena om import, försäljning och salu
förande av teleterminalutrustningar. 

Utförande av ett i lO b§ avsett teleentre
prenadarbete utan i paragrafen avsedd aukto
risering stadgas vara straffbart i paragrafens 3 
punkt. På motsvarande sätt skall i 4 punkten 
stadgas ett straff för telenätsägare som försum-

3 311583C 

mar sin plikt enligt 10 c § att förvara och 
uppdatera dokumentation om sitt telenät. 

I paragrafens 6 punkt stadgas ett straff för 
olovligt innehav och bruk av en i 29 a § avsedd 
utrustning för avlägsnande av skydd. 

De gärningar som avses i stadgandet skall 
vara straffbara endast om de är uppsåtliga. 

26 b §. Förverkandepåföljder. I paragrafen 
skall stadgas om förverkandepåföljd i överens
stämmelse med 20 § 3 mom. radiolagen. stad
gandet om förverkandepåföljd behövs eftersom 
lagen kompletteras med straffstadganden i 26 
a§. På den ekonomiska nytta som brottet 
medför skulle tillämpas de allmänna stadgan
dena om förverkandepåföljd. För klarhetens 
skull skall i paragrafen dessutom stadgas att en 
teleanläggning som har varit föremål för brott 
som nämns i 2 m om. l, 2 och 6 punkten skall 
förklaras förverkad, om inte omständigheterna 
är synnerligen förmildrande. 

27 §. Xndringssökande. Det föreslås att para
grafen skall ändras i överensstämmelse med 
ändringen av 21 § l mom. 

28 §. Handräckning. Paragrafen föreslås bli 
ändrad så att den motsvarar 22 § l mom. 
radiolagen. Ändringen behövs på grund av de 
nya stadgandena om import av teleterminalut
rustningar. I paragrafen skall dessutom tullver
ket ges till uppgift att vid sidan av Teleförvalt
ningscentralen övervaka att stadgandena om 
import av teleanläggningar iakttas. 

29 §. Tystnadsplikt. Av orsaker som har 
framförts i den allmänna motiveringen det skall 
enligt föreslagna 2 mom. polisen ha rätt att av 
en teleinrättning få identifieringsuppgifter vid 
vissa grova brottsfalL 

Enligt den nuvarande strafflagen är i para
grafen avsedda brott, om vilka det inte har 
stadgats lindrigare straff än ett år fängelse, 
bl.a. högförräderi- och landsförräderibrott (11 
ja 12 kap. strafflagen), dråp (21 kap. l §),mord 
(21 kap. 2 §), grovt rån (31 kap. 2 §), mord
brand (34 kap. 1-5 §§), kapning av luftfartyg 
(34 kap. 14 a§), luftfartsabotage (34 kap. 14 
b §), och grovt narkotikabrott (narkotikalagen 
(41/72) 3 §.) 

Enligt stadgandet skall teleinrättningen ha 
rätt till ersättning av statens medel för lämnan
de av identifieringsuppgifter till polisen. stor
leken av ersättningen skall bero på kostnaderna 
som lämnaodet av uppgifter har orsakat. Te-
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teinrättningen skall vara skyldig att sörja för de 
tekniska arrangemang som behövs för att 
skaffa identifieringsuppgifter. 

I det nya 3 mom. föreslås att stadgas att en 
auktoriserad teleentreprenör samt hans anställ
da skall ha samma tystnadsplikt som persona
len vid en teleinrättning. Om brott mot tyst
nadsplikt föreslås att stadgas ett straff i 26 a § 
5 punkt. 

29 a§. Olovligt avlägsnande av skydd för 
telemeddelande. Sådan utrustning som avses i 
paragrafen är utrustning som är avsedd att 
olovligt avlägsna skyddet för ett meddelande 
som sänds i telenät. Med telenät avses ett nät 
som avses i 2 § 2 mom. i lagen och med 
meddelande vilket som helst telefonsamtal eller 
annat meddelande som avses i samma lagrum. 
För närvarande används skydd oftast i televi
sionsprogram som sänds ut i ett kabelsändnings
nät 

stadgandet motsvarar stadgandet i 7 § 2 
mo m. radiolagen. Ä ven olovligt innehav av 
dylik utrustning skall vara förbjudet. Rätt till 
innehav av utrustning kan erhållas endast 
genom överenskommelse med avsändaren av 
det skyddade telemeddelandet om borttagande 
av skyddet. 

stadgandet kränker inte medborgarnas rätt 
att inneha utrustning som behövs för kommu
nikation, eftersom det enda syftet med utrust
ning för avlägsnande av skyddet för ett med
delande som är avsett för någon annan är 
olovligt mottagande av meddelandet. I överens
stämmelse med 7 § 2 mom. radiolagen föreslås 
dock att Teleförvaltningscentralen skall kunna 
bevilja tillstånd för innehav och användning av 
dylik utrustning. Tillståndet kan behövas bl.a. 
för forskning och produktutveckling. 

Det föreslås att straff för brott mot stadgan
det skall stadgas i 26 § 2 mom 6 punkt. 

1.2. Radiolagen 

4 §. Tillstånd. Enligt förslaget skall trafikmi
nisteriets behörighet att meddela vissa radio
tekniska föreskrifter överföras på Teleförvalt
ningscentralen. 

8 §. Rätt att använda radioanläggningar. Ge
nom ändringen av l och 2 mom. skall faststäl
landet av villkoren för godkännande av radio
anläggningar överföras på Teleförvaltningscen
tralen. Avsikten är att centralen med stöd av 
stadgandena skall fastställa de tekniska före-

skrifterna om radioanläggningar och bestämma 
hur man skall visa att anläggningen uppfyller 
kraven. Då det samtidigt föreslås att 10 § skall 
upphävas, kan godkännandet av radioanlägg
ningar i överensstämmelse med Teleförvalt
ningscentralens beslut även ordnas på något 
annat sätt än genom typgodkännande. De 
normer som utarbetats genom europeiskt sam
arbete inom radiobranschen förutsätter detta. 
Enligt normerna skall det gå att visa att 
anläggningen uppfyller kraven även på andra 
alternativa sätt. Den föreslagna ändringen gör 
det möjligt att ordna godkännandet av radio
anläggningar i enlighet med det europeiska 
system för godkännande som håller på att 
utvecklas. 

Förslaget innebär att Teleförvaltningscentra
len med stöd av 3 mom. skall meddela före
skrifter om påskrifter om godkännande a v 
radioanläggningar. 

Det föreslås att stadgandet som motsvarar 
det nuvarande 3 mom. skall utgå ur lagen. Det 
är meningen att motsvarande bestämmelse 
skall ingå i de föreskrifter som Teleförvaltnings
centralen meddelar med stöd av paragrafen. 

10 §. Teknisk kontroll och godkännande. Av 
de skäl som framförs i motiveringen till 8 § 
föreslås att paragrafen skall upphävas. Avsikt
en är att genom Teleförvaltningscentralens 
beslut enligt nämnda paragraf bibehålla typ
godkännande som ett av sätten att visa att 
kraven uppfylls. 

12 §. Störningar. På grund av de i allmänna 
motiveringen framställda skälen skulle enligt 
paragrafens nya 4 mom. den i paragrafen 
avsedda proceduren för utredning av störning
ar utvidgas vid sidan av radioanläggningarnas 
ömsesidiga störningsfall också till sådana fall 
där en radioanläggning stör teleterminalutrust
ningar eller andra teleanläggningar eller elan
läggningar. 

13 §. Trafikministeriets uppgifter. Trafikmi
nisteriet har inte meddelat sådana föreskrifter 
som avses i paragrafen. Det föreslås att stad
gandet slopas, eftersom det är onödigt. 

14 §. Radiotekniska delegationen. Radioteknis
ka delegationen har visat sig vara onödig vid 
behandlingen av radiotekniska frågor, främst 
på grund av de orsaker som framförts i 
motiveringen till 19 § telelagen. Delegationen 
har ersatts av arbetet i arbetsgrupperna vid 
Teleförvaltningscentralen och av de utlåtanden 
och utredningar som såväl trafikministeriet 
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som Teleförvaltningscentralen begärt direkt av 
olika intressegrupper. Därför föreslås att dele
gationen skall läggas ned. 

15 §. Teleförvaltningscentralen. Det föreslås 
att 15 § l mom. 2 punkten skall ändras i 
överensstämmelse med ändringarna av 8 och 
10 §§. 

20 §. Straffstadganden. Enligt förslaget skall 
stadgandet om förverkandepåföljd göras klara
re så att sanktionen klart tillämpas också på en 
radioanläggning som har varit föremål för 
brott. 

21 §. Åndringssökande. Den föreslagna änd
ringen beror på förslagen till ändring av 8 och 
lO§§. 

22 §. Handräckning. Paragrafen föreslås bli 
kompletterad så att tullverket vid sidan av 
Teleförvaltningscentralen skall ha till uppgift 
att övervaka att stadgandena om import av 
radioanläggningar iakttas. 

2. Närmare stadganden 

På grund av att telelagen ändras upphävs 
flera stadganden i teleförordningen. Förord
ningen om några avgifter som uppbärs med 
stöd av radiolagen och telelagen (1338/91) 
kompletteras med avgifter som beror på sys
temet med auktorisering av teleentreprenörer. 

Dessutom utfårdar trafikministeriet beslut 
enligt l §, 20 § och 22 § 2 mom. telelagen. 
Teleförvaltningscentralen meddelar de före
skrifter som avses i 10 a, l O b och 10 c §§ samt 
21 § 4 mom. telelagen. 

Ändringen av radiolagen ger upphov till en 
ändring av hela radioförordningen och en 
revision av föreskrifterna för typgodkännande 
av radioanläggningar. 

3. Ikraftträdande och övergångs
stadganden 

Lagarna föreslås träda i kraft ofördröjligen 
efter att de har godkänts och blivit stadfästa. 

Enligt övergångsstadgandet i förslaget till 
ändring av telelagen får teleterminalutrustning 
som importerats eller framställts i Finland 
innan lagen trätt i kraft saluföras till den l 
januari 1993, även om den inte typgodkänts. 
Teleförvaltningscentralen skall dock fram till 
det att ansökan om typgodkännande avgjorts 
kunna bevilja tillstånd för import och salufö
rande av icke typgodkänd teleterminalutrust
ning som beställts innan lagen har trätt i kraft. 

Enligt stadgandet om ikraftträdande av la
gen om ändring av telelagen får de statliga 
ämbetsverk och inrättningar som genom för
ordningen har beviljats rätt att bedriva tele
verksamhet fortsätta televerksamheten tills de
ras i 5 § telelagen avsedda ansökan har av
gjorts. En förutsättning är att vederbörande 
ämbetsverk eller inrättning ansöker om tillstån
det i fråga innan lagen träder i kraft. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av telelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) l§ 2 mom., och 19 §, av dessa 19 § sådan 

den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 juli 1990 (661/90), 
ändras l§ 3 mom. 4 punkten, 4 §, rubriken för 5 §, 7 § 2 mom., 9 §, lO§ l och 3 mom., 20 § 

l mom., 21 §, 22 § l och 2 mom., 23 §, rubriken för 26 §, 27 § l mom., 28 § och 29 § 2 mom., 
av dessa 4 §,rubriken för 5 §, 7 § 2 mom., lO§ l mom. samt 22 § l och 2 mom. sådana de lyder 

i nämnda lag av den 16 juli 1990, 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 21 § 
sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den lO juni 1988 (519/88) och 23 § sådan den lyder 
i sistnämnda lag, samt 

fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 juli 1990, nya 2- 4 mom., till 8 §ett nytt 
3 mom., till lO§, sådan den lyder i delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid 
det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., tilllagen en ny lO a§ och ett nytt 2 a kap., till 16 § ett nytt 
4 mom., tilllagen nya 21 a, 26 a och 26 b§§, till 29 § ett nytt 3 mom. och tilllagen en ny 29 a§ 
som följer: 

l § 

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller inte 

4) televerksamhet som är av ringa betydelse 
med tanke på tillämpningen av lagen, enligt 
vad trafikministeriet beslutar särskilt. 

4 § 

Allmän televerksamhet 

Allmän televerksamhet utövas av sådana 
finska samfund och sådana i handelsregistret i 
Finland antecknade filialrörelser till utländska 
näringsidkare som statsrådet har beviljat kon
cession för ändamålet. 

Utan hinder av vad som stadgas i l mom., 
får dataöverföring utövas av de personer, 
samfund, ämbetsverk, anstalter och stiftelser 
som avses i 5 § 2 mom. 

5 § 

Televerksamhet i separata nät och 
dataöverföringsverksamhet 

Kopplad allmän dataöverföring samt data
överföring i separata nät får utövas av perso
ner, samfund, ämbetsverk, anstalter och stiftel
ser samt av sådana i handelsregistret i Finland 
antecknade filialrörelse till utländska näringsid-

kare som har gjort anmälan om det hos 
trafikministeriet. 

Trafikministeriet kan förbjuda verksamhet 
som nämns i 2 mom., om det är uppenbart att 
en utövare av allmän dataöverföring inte för
mår bedriva regelbunden dataöverföringsverk
samhet eller om en utövare av dataöverföring 
inte iakttar telelagen och med stöd av den 
utfärdade stadganden och föreskrifter. 

På en utövare av allmän dataöverförings
verksamhet som har gjort en anmälan som 
nämns i 2 mom. tillämpas vad som stadgas och 
bestäms om teleinrättningar. 

7 § 
Koncessionsvillkor 

I koncessionen skall anges teleinrättningens 
koncessionsområde samt de restriktioner som 
har uppställts för televerksamheten. 

8 § 
Teleinrättningarnas allmänna skyldigheter 

Trafikministeriet bestämmer de transmis
sionsförbindelser med vilka en teleinrättning 
får utöva televerksamhet och samtrafik med en 
annan teleinrättning. 

9 § 
Teleinrättningarnas uppgifter 

En teleinrättning skall inom sitt koncessions-
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område med de transmissionsförbindelser som 
avses i 8 § 3 mom. och med de restriktioner 
som nämns i koncessionen 

l) utöva televerksamhet och enligt de fast
ställda kraven på servicenivån tillhandahålla 
användarna anslutningar i sina telenät, 

2) för en egen del dra försorg om samtrafi
ken med andra teleinrättningar samt även 
annars delta i byggandet och upprätthållandet 
av allmänna telenät, samt 

3) säkerställa att dess uppgifter kan skötas så 
störningsfritt som möjligt också under undan
tagsförhållanden genom att delta i bered
skapsplanering inom televerksamheten, genom 
att på förhand bereda den verksamhet som 
skall utövas under undantagsförhållanden samt 
genom andra åtgärder. 

När de uppgifter som följer av l mom. 3 
punkten förutsätta åtgärder som klart avviker 
från sedvanlig televerksamhet och som medför 
väsentliga merkostnader, kan dessa ersättas av 
statens medel, om beställaren av åtgärden inte 
betalar kostnader. 

10§ 

Användarens rättigheter och skyldigheter 

Var och en har rätt att ansluta sig till 
allmänna telenät och att i dem inom gränserna 
för nätets förmedlingskapacitet hyra fasta för
bindelser, vilka får användas för telekommuni
kation antingen för egna ändamål eller så att 
de erbjuds vidare till andras begagnande. 

Till ett allmänt telenät får anslutas endast 
funktionsduglig teleterminalutrustning vars nät
anslutningsegenskaper har godkänts antingen 
genom typgodkännande eller på något annat 
sätt som fastställts enligt 21 § 4 mom. samt 
telenät på det sätt som stadgas i 2 a kap. 

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda 
skäl bevilja tillstånd att avvika från vad som 
sägs i 3 mom. En teleinrättning får dessutom 
utan hinder av 3 mom. för sitt eget behov 
ansluta också andra teleterminalutrustningar 
till det allmänna telenätet än sådana som har 
godkänts i enlighet med stadgandet. 

10 a § 

Import, försäljning och saluförande av 
teleterminalutrustning 

Teleterminalutrustning som är avsedd att 

anslutas till ett allmänt telenät får inte impor
teras i försäljningssyfte eller saluföras, säljas 
eller annars överlåtas åt någon annan innan 
den har typgodkänts eller det annars som 
föreskrivs enligt 21 § 4 mom. har säkerställts 
att den uppfyller de krav som ställs på den med 
stöd av 20 §. 

Teleterminalutrustning som saluförs skall 
förses med en påskrift som anger om det är 
tillåtet eller förbjudet att ansluta utrustningen 
till ett allmänt telenät. 

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda 
skäl bestämma att en teleterminalutrustning 
inte behövs märkas på det sätt som nämns i 2 
mom. Teleförvaltningscentralen meddelar ock
så annars närmare föreskrifter om märkningen. 

2 a kap. 

Anslutning av telenät till det allmänna 
telenätet 

10 b § 

Teleentreprenad 

Ett telenät som ansluts till en del av det 
allmänna telenätet eller till dess anslutning skall 
uppfylla de tekniska krav som enligt 20 § ställs 
på telenät. 

Den person eller det företag (teleentreprenör) 
som ansvarar för byggnads- eller underhållar
bete av det i l mom. avsedda telenätet skall ha 
till det en auktorisering. Teleförvaltningscent
ralen beslutar om villkoren för auktorisering. 
Ett telenät får anslutas till det allmänna tele
nätet endast av en teleinrättning eller en auk
toriserad· teleentreprenör. 

10 c§ 

skyldigheter av ägaren till ett telenät 

En ägare till ett telenät är skyldig att hålla 
sitt nät enhetligt med de föreskrifterna som 
avses i lO b§ l mom. samt att förvara och 
uppdatera nätplaner och andra handlingar av 
vilka telenätets struktur framgår. Härvid skall 
iakttas vad som närmare bestäms enligt 20 §. 

Teleinrättningen har rätt att lösgöra ett 
telenät från det allmänna telenätet och stänga 
anslutningar som har tilldelats med hjälp av 
det, om telenätet förorsakar fara eller störning 
till allmänn televerksamhet eller om det trots 
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telekontrollmyndighets uppmaning inte bringas 
enhetligt med tekniska föreskrifter som ut
färdats på grund av 20 §. 

16 § 

Ersättningar 

Om det på grund av ett byggnadsarbete eller 
någon annan därmed jämförbar åtgärd är 
nödvändigt att flytta telekablar som har lagts 
ut enligt detta kapitel, är teleinrättningen skyl
dig att sköta flyttningen. Om inte något annat 
har avtalats, har inrättningen rätt att av den 
som vidtagit den åtgärd som orsakat flyttning
en få full ersättning för flyttningskostnaderna. 

20 § 

Tekniska föreskrifter 

Trafikministeriet fastställer tekniska före
skrifter om de allmänna telenäten, teleterminal
utrustning och annan teleutrustning samt före
skrifter om anslutning av sådana telenät som 
avses i 10 b § till det allmänna telenätet. 

21 § 

Telekontroll 

Teleförvaltningscentralen är telekontroll
myndighet, om inte något annat följer av 3 
mom. Telekontrollmyndigheten meddelar typ
godkännande enligt l O § 3 m om. och utför 
tekniska kontroller inom televerksamheten. 

Om de avgifter som uppbärs för typ
godkännande av teleterminalutrustning, aukto
risering av teleentreprenörer samt tekniska 
kontroller inom televerksamheten stadgas sär
skilt. 

Teleförvaltningscentralen kan ge en annan 
myndighet eller ett offentligrättsligt samfund 
rätt att meddela typgodkännande. Vid utföran
det av de uppgifter som nämns i l mom. får 
Teleförvaltningscentralen anlita myndigheter 
och offentligrättsliga samfund samt befullmäk
tiga forskningsanstalter att utföra mätningar 
och kontroller som hänför sig till typgodkän
nande. 

Telekontrollmyndigheten kan meddela före
skrifter om förfarandet vid typgodkännande av 
teleterminalutrustning samt om andra förfaran
den genom vilka det kan säkerställas att 

teleterminalutrustning uppfyller de krav som 
ställs på den enligt 20 §. 

21 a§ 
Avstörning av telenät eller 

teleterminalutrustning 

Om ett telenät eller en teleterminalutrustning 
elektroniskt eller elektromagnetiskt stör ett 
annat telenät, en teleterminalutrustning, en 
radioanläggning eller en elanläggning trots att 
det nät eller den utrustning eller anläggning 
som orsakar störning eller störs motsvarar 
stadgandena och bestämmelserna om störnings
utsläpp och störningstolerans, skall telekont
rollmyndigheten för parterna lägga fram ett 
förslag till avstörningsåtgärder eller åtgärder 
som minskar verkningarna av störningen. 

Kan parterna inte komma överens om vilka 
åtgärder som behövs för avstörningen eller om 
storleken eller fördelningen av kostnaderna för 
åtgärderna, avgör telekontrollmyndigheten sa
ken. 

22 § 
Teleavgifter 

De avgifter som teleinrättningarna bär upp 
hos användarna och teleinrättningarnas inbör
des avgifter skall vara rättvisa och stå i skälig 
proportion till de kostnaderna för en presta
tion. 

Trafikministeriet fastställer föreskrifter om 
de allmänna grunderna för teleavgifterna samt 
om avgifternas offentlighet och specificering av 
dem. 

23 § 
Rätt till upplysningar 

Trafikministeriet och Teleförvaltningscentra
len har rätt att för fullgörande av de uppgifter 
som nämns i detta kapitel få upplysningar av 
teleinrättningarna och av andra ägare och 
innehavare av telenät samt av auktoriserade 
teleentreprenörer. 

26 § 
Olovlig televerksamhet 

26 a§ 
Brott mot stadgandena om televerksamhet 

Den som 
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l) i strid med l O § 3 mom. ansluter teleter
minalutrustning till ett allmänt telenät, 

2) bryter mot stadganden i l O a § om import, 
försäljning och saluförande av teleterminal
utrustning, 

3) utför ett arbete som nämns i lO b§ 2 
mom. utan auktorisering enligt nämnda lag
rum, 

4) försummar de skyldigheter som i lO c§ 
stadgas för ägare av telenät, 

5) bryter mot tystnadsplikt enligt 29 § l eller 
3 mom., eller 

6) innehar eller använder utrustningen som 
nämns i 29 a § i strid med nämnda stadgande, 

skall, om inte strängare straff för gärningen 
stadgas i någon annan lag, för brott mot 
stadgandena om televerksamhet dömas till bö
ter eller fängelse i högst sex månader. 

26 b§ 

Förverkandepåföljder 

På den ekonomiska fördel som ett brott som 
nämns i 26 och 26 a §§ har berett gärnings
mannen eller någon annan till vars förmån 
denne har handlat och på föremål som har 
använts för att begå brottet tillämpas vad som 
stadgas i strafflagen. Teleutrustning som har 
varit föremål för ett brott som nämns i 26 a § 
l, 2 eller 6 punkten skall förklaras förverkad 
om inte omständigheterna är synnerligen för
mildrande. 

27 § 
Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut om 
typgodkännande som har fattats av en myn
dighet eller ett offentligrättsligt samfund inom 
teleområdet som nämns i 21 § 3 mom. får 
skriftligen yrka rättelse av beslutet hos Teleför
valtningscentralen. Rättelseyrkandet skall inges 
till Teleförvaltningscentralen inom sextio dagar 
från delfåendet av beslutet. Till ett beslut i 
vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning 
om rättelseyrkande. 

28 § 

H andräckning 

Teleförvaltningscentralen har rätt att få 
handräckning av polisen, tullmyndigheterna 
och gränsbevakningsväsendet vid verkställighe-

ten av denna lag och av stadganden och av 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Dessutom övervakar tullverket vid sidan av 
Teleförvaltningscentralen att stadgandena och 
bestämmelserna om import av teleterminal
utrustning iakttas. 

29 § 
Tystnadsplikt 

Polisen har utan hinder av den tystnadsplikt 
som stadgas i l mom. rätt att få behövliga 
identifieringsuppgifter för utredning av ett 
brott som nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen 
samt av andra brott, för vilka inte stadgas 
lindrigare straff än ett års fängelse. Teleinrätt
ningen har rätt att av statens medel få ersätt
ning för lämnande av identifieringsuppgifter. 

Tystnadsplikten enligt l mom. gäller också 
en auktoriserad teleentreprenör som avses i 
lO b§ samt dem som är anställda hos honom. 

29 a § 
Olovligt avlägsnande av skydd för 

telemeddelande 

Det är förbjudet att olovligt inneha och 
använda av utrustning som är avsedd att 
avlägsna ett särskilt tekniskt skydd för sådana 
meddelanden som förmedlas i ett telenät och 
som är avsedda att tas emot av någon annan. 
Teleförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd 
för innehav och användning av sådan utrust
ning. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
Teleterminalutrustning som avses i lO a§ l 

mom. och som har importerats eller tillverkats 
i Finland innan lagen trätt i kraft får saluföras 
till den l januari 1993, även om den inte har 
typgodkänts. Teleförvaltningscentralen kan be
vilja tillstånd till import och saluförande av 
teleterminalutrustning som har beställts före 
ikraftträdandet men inte typgodkänts till dess 
att ansökan om typgodkännande har avgjorts. 
Annan teleterminalutrustning än sådan som 
ansluts till ett allmänt telenät får saluföras utan 
märkning enligt l O a § 2 mo m. till den l 
januari 1993. 

statliga ämbetsverk eller inrättningar som 
genom en förordning som utfårdats med stöd 
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av l § 2 mom. har beviljats rätt att bedriva 
televerksamhet, får bedriva televerksamhet i 
den utsträckning som avses i förordningen tills 

2. 

i ämbetsverkets eller inrättningens ansökan 
som avses i lagens 5 §har avgjorts, om tillstånd 
i fråga har sökts innan denna lag trätt i kraft. 

Lag 
om ändring av radiolagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88) lO§, 13 § 2 mom. och 14 §, 
av dessa den sistnämnda paragrafen sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 juli 

1990 ( 662/90), 
ändras 4 § 4 mom., 8 §, 15 § l mom. 2 punkten, 20 § 3 mom., 21 § l mom. och 22 § l mom., 

av dessa lagrum 8 §sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 juli 1990, samt 
fogas till 12 § ett nytt 4 mom. som följer: 

4 § 

Tillstånd 

Teleförvaltningscentralen kan meddela före
skrifter om användningen av sådana i 2 mom. 
nämnda radiosändare som får innehas och 
användas utan tillstånd. 

8 § 

Rätt att använda radioanläggningar 

En radiosändare får inte användas för radio
kommunikation, importeras i försäljningssyfte 
eller saluföras, säljas eller på annat sätt över
låtas till någon annan förrän det på det sätt 
som Teleförvaltningscentralen närmare bestäm
mer har säkerställts att den uppfyller de krav 
som gäller för den. 

En radiomottagare får inte importeras i 
försäljningssyfte eller saluföras förrän det på 
det sätt som Teleförvaltningscentralen närmare 
bestämmer har säkerställts att den uppfyller 
kraven enligt 9 §. 

Radioanläggningar skall på det sätt som 
Teleförvaltningscentralen bestämmer förses 
med påskrift om att de uppfyller de krav som 
avses i l och 2 mom. 

12 § 

Störningar 

Förfarandet enligt l - 3 mom. iakttas även 
när en radioanläggning stör ett telenät, en 
teleterminalutrustning eller en danläggning 
vars störningstolerans motsvarar stadgandena 
och bestämmelserna. 

15 § 

Teleförvaltningscentralen 

Teleförvaltningscentralen har enligt denna 
lag till uppgift att 

2) övervaka att radioanläggningar uppfyller 
de krav som avses i 8 §, 

20 § 

Straffs tadganden 

På den ekonomiska fördel som ett brott som 
nämns i l och 2 mom. har berett gärningsman
nen eller någon annan till vars förmån denne 
har handlat och på föremål som har använts 
för att begå brottet tillämpas vad som stadgas 
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i strafflagen. Den radioanläggning som har 
varit föremål för brottet skall förklaras förver
kad om inte omständigheterna är synnerligen 
förmildrande. 

21 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller godkännande av en radioanläggning och 
som Teleförvaltningscentralen har fattat med 
stöd av 8 § l eller 2 mom. eller med ett beslut 
som centralen har fattat med stöd av 12 § eller 
15 § 2 eller 3 mom. får söka ändring i beslutet 
hos trafikministeriet Härvid skall i övrigt lagen 
om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(154/50) iakttas. 

Helsingfors den 20 december 1991 

22 § 

Handräckning 

Teleförvaltningscentralen har rätt att få 
handräckning av polisen, tullmyndigheterna 
och gränsbevakningsväsendet vid verkställighe
ten av denna lag och av stadganden och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Dessutom övervakar tullverket vid sidan av 
Teleförvaltningscentralen att stadgandena och 
bestämmelserna om import av radioanlägg
ningar iakttas. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Trafikminister Ole Norrback 

4 311583C 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av telelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) l§ 2 mom., och 19 §, av dessa 19 § sådan 

den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 juli 1990 (661/90), 
ändras l§ 3 mom. 4 punkten, 4 §, rubriken för 5 §, 7 § 2 mom., 9 §, lO§ l och 3 mom., 20 § 

1 mom., 21 §, 22 § l och 2 mom., 23 §, rubriken för 26 §, 27 § l mom., 28 § och 29 § 2 mom., 
av dessa 4 §,rubriken för 5 §, 7 § 2 mom., lO§ l mom. samt 22 § l och 2 mom. sådana de lyder 

i nämnda lag av den 16 juli 1990, 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 21 § 
sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 10 juni 1988 (519/88) och 23 § sådan den lyder 
i sistnämnda lag, samt 

fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 16 juli 1990, nya 2--4 mom., till 8 § ett nytt 
3 m om., till 1 O §, sådan den lyder i delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid 
det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., tilllagen en ny 10 a§ och ett nytt 2 a kap., till 16 § ett nytt 
4 mom., tilllagen nya 21 a, 26 a och 26 b§§, till 29 § ett nytt 3 mom. och tilllagen en ny 29 a§ 
som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l§ 

Tillämpningsområde 

Om statliga ämbetsverks eller inrättningars (2 mom. upphävs) 
rätt att utöva televerksamhet för eget behov 
stadgas genom förordning. 

Denna lag gäller inte 

4) televerksamhet av ringa betydelse, i en
lighet med vad som närmare stadgas genom 
förordning. 

4§ 

Allmän televerksamhet 

Allmän televerksamhet utövas av sådana 
finska samfund som statsrådet har beviljat 
koncession för ändamålet. 

4) televerksamhet som är av ringa betydelse 
med tanke på tillärnpningen av lagen, enligt vad 
trafikministeriet beslutar särskilt. 

4§ 

Allmän televerksamhet 

Allmän televerksamhet utövas av sådana 
finska samfund och sådana i handelsregistret i 
Finland antecknade filialrörelser till utländska 
näringsidkare som statsrådet har beviljat kon
cession för ändamålet. 

Utan hinder av vad som stadgas i l mom., får 
dataöverföring utövas av de personer, samfund, 
ämbetsverk, anstalter och stiftelser som avses i 
5 § 2 mom. 
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Gällande lydelse 

5§ 

Televerksamhet i separata 
nät 

Föreslagen lydelse 

5§ 

Televerksamhet i separata nät och 
dataöverföringsverksamhet 

Kopplad allmän dataöverföring samt dataöver
föring i separata nät får utövas av personer, 
samfund, ämbetsverk, anstalter och stiftelser 
samt av sådana i handelsregistret i Finland 
antecknade filialrörelse till utländska näringsid
kare som har gjort anmälan om det hos trafik
ministeriet. 

7§ 

Trafikministeriet kan förbjuda verksamhet 
som nämns i 2 mom., om det är uppenbart att en 
utövare av allmän dataöverföring inte förmår 
bedriva regelbunden dataöverföringsverksamhet 
eller om en utövare av dataöverföring inte 
iakttar telelagen och med stöd av den utfärdade 
stadganden och föreskrifter. 

På en utövare av allmän dataöverföringsverk
samhet som har gjort en anmälan som nämns i 2 
mom. tillämpas vad som stadgas och bestäms om 
teleinrättningar. 

Koncessionsvillkor 

I koncessionen skall anges teleinrättningens 
koncessionsområde, de transmissionsförbindel
ser med vilka televerksamhet och samtrafik med 
annan teleinrättning får utövas samt de restrik
tioner som har uppställts för televerksamheten. 

I koncessionen skall anges teleinrättningens 
koncessionsområde samt de restriktioner som 
har uppställts för televerksamheten. 

8§ 

Teleinrättningarnas allmänna skyldigheter 

9§ 

Teleinrättningarnas uppgifter 

En teleinrättning skall inom sitt konces
sionsområde och med de transmissionsförbin
delser och restriktioner som nämns i konces
sionen 

l) utöva televerksamhet och enligt de fast-

Trafikministeriet bestämmer de transmissions
förbindelser med vilka en teleinrättning får utöva 
televerksamhet och samtrafik med en annan 
teleinrättning. 

9§ 

Teleinrättningarnas uppgifter 

En teleinrättning skall inom sitt koncessions
område med de transmissionsförbindelser som 
avses i 8 § 3 mom. och med de restriktioner som 
nämns i koncessionen 

l) utöva televerksamhet och enligt de fast-
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Gällande lydelse 

ställda kraven på servicemvan tillhandahålla 
användarna anslutningar i sina telenät, och 

2) för en egen del dra försorg om samtrafik
en med andra teleinrättningar samt även an
nars delta i byggandet och upprätthållandet av 
allmänna telenät. 

lO§ 

Användarens rättigheter och skyldigheter 

Var och en har rätt att ansluta sig till 
allmänna telenät och att i dem inom gränserna 
för nätets förmedlingskapacitet hyra fasta för
bindelser, vilka får användas för telekommuni
kation antingen för egna ändamål eller så att 
de erbjuds vidare till andras begagnande. En 
sådan vidareanvändning får likväl inte vara till 
men för utövandet av den allmänna televerksam
heten. 

I ett allmänt telenät får endast användas 
funktionsduglig teleterminalutrustning vars nät
anslutningsegenskaper har godkänts (typgod
kännande). Om typgodkännande stadgas i 21 §. 

Föreslagen lydelse 

ställda kraven på servicemvan tillhandahålla 
användarna anslutningar i sina telenät, 

2) för en egen del dra försorg om samtrafik
en med andra teleinrättningar samt även an
nars delta i byggandet och upprätthållandet av 
allmänna telenät, samt 

3) säkerställa att dess uppgifter kan skötas så 
störningsfritt som möjligt också under undan
tagsförhållanden genom att delta i beredskaps
planering inom televerksamheten, genom att på 
förhand bereda den verksamhet som skall utövas 
under undantagsförhållanden samt genom andra 
åtgärder. 

När de uppgifter som följer av l mom. 3 
punkten förutsätta åtgärder som klart avviker 
från sedvanlig televerksamhet och som medför 
väsentliga merkostnader, kan dessa ersättas av 
statens medel, om beställaren av åtgärden inte 
betalar kostnader. 

lO§ 

Användarens rättigheter och skyldigheter 

Var och en har rätt att ansluta sig till 
allmänna telenät och att i dem inom gränserna 
för nätets förmedlingskapacitet hyra fasta för
bindelser, vilka får användas för telekommuni
kation antingen för egna ändamål eller så att 
de erbjuds vidare till andras begagnande. 

Till ett allmänt telenät får anslutas endast 
funktionsduglig teleterminalutrustning vars nät
anslutningsegenskaper har godkänts antingen 
genom typgodkännande eller på något annat sätt 
som fastställts enligt 21 § 4 mom. samt telenät 
på det sätt som stadgas i 2 a kap. 

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda 
skäl bevilja tillstånd att avvika från vad som sägs 
i 3 mom. En teleinrättning får dessutom utan 
hinder av 3 mom. för sitt eget behov ansluta 
också andra teleterminalutrustningar till det 
allmänna telenätet än sådana som har godkänts 
i enlighet med stadgandet. 
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JO a§ 

Import, försäljning och saluförande av 
teleterminalutrustning 

29 

Teleterminalutrustning som är avsedd att an
slutas till ett allmänt telenät får inte importeras 
i försäljningssyfte eller saluföras, säljas eller 
annars överlåtas åt någon annan innan den har 
typgodkänts eller det annars som föreskrivs 
enligt 21 § 4 mom. har säkerställts att den 
uppfyller de krav som ställs på den med stöd av 
20 §. 

Teleterminalutrustning som saluförs skall för
ses med en påskrift som anger om det är tillåtet 
eller förbjudet att ansluta utrustningen till ett 
allmänt telenät. 

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda 
skäl bestämma att en teleterminalutrustning inte 
behövs märkas på det sätt som nämns i 2 mom. 
Teleförvaltningscentralen meddelar också annars 
närmare föreskrifter om märkningen. 

2 a kap. 

Anslutning av telenät till det 
allmänna telenätet 

lOb§ 

Teleentreprenad 

Ett telenät som ansluts till en del av det 
allmänna telenätet eller till dess anslutning skall 
uppfylla de tekniska krav som enligt 20 § ställs 
på telenät. 

Den person eller det företag ( teleentreprenör) 
som ansvarar för byggnads- eller underhållarbete 
av det i l mom. avsedda telenätet skall ha till det 
en auktorisering. Teleförvaltningscentralen be
slutar om villkoren för auktorisering. Ett telenät 
får anslutas till det allmänna telenätet endast av 
en teleinrättning eller en auktoriserad teleentre
prenör. 

JO c§ 

skyldigheter av ägaren till ett telenät 

En ägare till ett telenät är skyldig att hålla 
sitt nät enhetligt med de föreskrifterna som avses 
i JO b § l mom. samt att förvara och uppdatera 
nätplaner och andra handlingar av vilka telenä
tets struktur framgår. Härvid skall iakttas vad 
som närmare bestäms enligt 20 §. 
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Teleinrättningen har rätt att lösgöra ett tele
nät från det allmänna telenätet och stänga 
anslutningar som har tilldelats med hjälp av det, 
om telenätet förorsakar fara eller störning till 
allmånn televerksamhet eller om det trots tele
kontrollmyndighets uppmaning inte bringas en
hetligt med tekniska föreskrifter som utfärdats 
på grund av 20 §. 

16 § 

Ersättningar 

19 § 

Delegationen för televerksamheten 

Expertorgan för ärenden som gäller allmän 
planering, skötsel och utveckling av televerksam
heten samt för ärenden som gäller samarbetet 
mellan teleinrättningarna är en delegation för 
televerksamheten, som är underställd trafik
ministeriet. 

I delegationen, som trafikministeriet tillsätter 
för tre år i sänder, skall trafikministeriet, 
Teleförvaltningscentralen statens telefunktion, de 
teleinrättningar som beviljats koncession, forsk
ningen på teleområdet, den industri som tillver
kar teleutrustning och de som använder telekom
munikationer vara företrädda. 

Närmare stadganden om delegationens uppgif
ter, sammansättning och verksamhet utfärdas 
genom förordning. 

20 § 

Tekniska föreskrifter 

Trafikministeriet fastställer tekniska före
skrifter om de allmänna telenäten samt om 
terminalutrustning och annan teleutrustning, 
efter att ha inhämtat utlåtande av delegationen 
för televerksamheten. 

Om det på grund av ett byggnadsarbete eller 
någon annan därmed jämförbar åtgärd är nöd
vändigt att flytta telekablar som har lagts ut 
enligt detta kapitel, är teleinrättningen skyldig 
att sköta flyttningen. Om inte något annat har 
avtalats, har inrättningen rätt att av den som 
vidtagit den åtgärd som orsakat flyttningen få 
full ersättning för flyttningskostnaderna. 

19 

Delegationen om televerksamheten 

(Upphävs) 

20 § 

Tekniska föreskrifter 

Trafikministeriet fastställer tekniska före
skrifter om de allmänna telenäten, teleter
minalutrustning och annan teleutrustning samt 
föreskrifter om anslutning av sådana telenät som 
avses i JO b § till det allmänna telenätet. 
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21 § 

Telekontroll 

Trafikministeriet är den telekontrollmyn
dighet som meddelar typgodkännande som 
nämns i l O och § 3 m om. och utför tekniska 
kontroller av televerksamheten. 

Genom förordning stadgas om de avgifter 
som uppbärs för typgodkännande och tekniska 
kontroller inom telefunktionen. 

Trafikministeriet får ge en annan myndighet 
eller ett offentligrättsligt samfund rätt att med
dela typgodkännande. Ministeriet kan anlita 
myndigheter och offentligrättsliga samfund vid 
utförandet av uppgifter som nämns i l mom. 

Trafikministeriet och i de fall som nämns i 2 
mom. annan myndighet eller offentligrättsligt 
samfund kan, i den omfattning som ministeriet 
godkänt, anlita teleinrättningarna ochforsknings
anta/terna inom telebranschen för mätningar och 
kontroller som ingår i telekontrolluppgifterna 

Föreslagen lydelse 

21 § 

Telekontroll 

Teleförvaltningscentralen är telekontrollmyn
dighet, om inte något annat följer av 3 mom. 
Telekontrollmyndigheten meddelar typgodkän
nande enligt l O § 3 mom. och utför tekniska 
kontroller inom televerksamheten. 

Om de avgifter som uppbärs för typgodkän
nande av teleterminalutrustning, auktorisering 
av teleentreprenörer samt tekniska kontroller 
inom televerksamheten stadgas särskilt. 

Teleförvaltningscentralen kan ge en annan 
myndighet eller ett offentligrättsligt samfund 
rätt att meddela typgodkännande. Vid utföran
det av de uppgifter som nämns i l mom. får 
Teleförvaltningscentralen anlita myndigheter och 
offentligrättsliga samfund samt befullmäktiga 
forskningsanstalter att utföra mätningar och 
kontroller som hänför sig till typgodkännande. 

Telekontrollmyndigheten kan meddela före
skrifter om förfarandet vid typgodkännande av 
teleterminalutrustning samt om andra förfaran
den genom vilka det kan säkerställas att teleter
minalutrustning uppfyller de krav som ställs på 
den enligt 20 §. 

21 a§ 

Avstörning av telenät eller teleterminal
utrustning 

Om ett telenät eller en teleterminalutrustning 
elektroniskt eller elektromagnetiskt stör ett an
nat telenät, en teleterminalutrustning, en radio
anläggning eller en e/anläggning trots att nät 
eller den utrustning eller anläggning som orsakar 
störning eller störs motsvarar stadgandena och 
bestämmelserna om störningsutsläpp och stör
ningstolerans, skall telekontrollmyndigheten för 
parterna lägga fram ett förslag till avstörning
såtgärder eller åtgärder som minskar verknin
garna av störningen. 

Kan parterna inte komma överens om vilka 
åtgärder som behövs för avstörningen eller om 
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22 § 

Teleavgifter 

De avgifter som teleinrättningarna bär upp 
hos användarna och tele inrättningarnas inbör
des avgifter skall vara rättvisa och skäliga. 

Trafikministeriet kan vid behov meddela när
mare anvisningar om grunderna för fastställan
de av teleavgifter. 

23 § 

Rätt till upplysningar 

Trafikministeriet och Teleförvaltningscentra
len har rätt att för fullgörandet av de uppgifter 
som nämns i detta kapitel få upplysningar av 
teleinrättningarna. 

Föreslagen lydelse 

storleken eller fördelningen av kostnaderna för 
åtgärderna, avgör telekontrollmyndigheten sa
ken. 

22 § 

Teleavgifter 

De avgifter som teleinrättningarna bär upp 
hos användarna och teleinrättningarnas inbör
des avgifter skall vara rättvisa och stå i skälig 
proportion till de kostnaderna för en prestation. 

Trafikministeriet fastställer föreskrifter om 
de allmänna grunderna för teleavgifterna samt 
om avgifternas offentlighet och specificering av 
dem. 

23 § 

Rätt till upplysningar 

Trafikministeriet och Teleförvaltningscentra
len har rätt att för fullgörande av de uppgifter 
som nämns i detta kapitel få upplysningar av 
teleinrättningarna och av andra ägare och inne
havare av telenät samt av auktoriserade teleent
reprenörer. 

26 § 

straffstadgande Olovlig televerksamhet 

26a § 

Brott mot stadgandena om televerksamhet 

Den som 
l) i strid med JO§ 3 mom. ansluter teleter

minalutrustning till ett allmänt telenät, 
2) bryter mot stadganden i JO a§ om import, 

försäljning och saluförande av teleterminalutrust
ning, 

3) utför ett arbete som nämns i JO b § 2 mom. 
utan auktorisering enligt nämnda lagrum, 

4) försummar de skyldigheter som i JO c § 
stadgas för ägare av telenät, 

5) bryter mot tystnadsplikt enligt 29 § l eller 
3 mom., eller 

6) innehar eller använder utrustningen som 
nämns i 29 a§ i strid med nämnda stadgande, 

skall, om inte strängare straff för gärningen 
stadgas i någon annan lag, för brott mot 
stadgandena om televerksamhet dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 
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27 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett 'beslut om 
typgodkännande. som har fattats av en myn
dighet eller ett offentligrättsligt samfund inom 
teleområdet som nämns i 21 § 2 mom. får 
skriftligen ytka rättelse av beslutet hos trafik
miilisteriet. Rättelseyrkandet skall inges till 
trdfikminister(ei inom sextio 'dagat från delgiv
ningen. Till ettbeslut (vilket rättelse får sökas 
skall foga:s anvisning om rättelseyrkande. 

> ., • " ·,· 

• ,, < •• --------------

28 § 

Handräckning 

Pölisen är skyldig att 'lämna handt'äckning a v 
denna lag samt av stadganden och bestämmel
ser som ha:r utfårdats med stöd av den. 

Föreslagen lydelse 

26 b§ 

Förverkandepåföljder 

På den ekonomiska fördel som ett brott som 
nämns i 26 och 26 a §§ har berett gärningsman
nen eller någon annan till vars förmån denne har 
handlat och på föremål som har använts för att 
begå brottet tillämpas vad som stadgas i straff
lagen. Teleutrustning som har varit föremål för 
ett brott som nämns i 26 a § l, 2 eller 6 punkten 
skall förklaras förverkad om inte omständighe
terna är synnerligen förmildrande. 

27 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut om 
typgodkännande som har fattats av en myn
dighet eller ett offentligrättsligt samfund inom 
teleområdet som nämns i 21 § 3 mom. får 
skriftligen yrka rättelse av beslutet hos Teleför
valtningscentralen. Rättelseyrkandet skall inges 
till Teleförvaltningscentralen inom sextio dagar 
från delfåendet av beslutet. Till ett beslut i 
vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning 
om rättelseyrkande. 

28 § 
Handräckning 

Teleförvaltningscentralen har rätt att få hand
räckning av polisen, tullmyndigheterna och 
gränsbevakningsväsendet vid verkställgheten av 
denna lag och av stadganden och av bestäm
melser som utfårdats med stöd av den. Dessu
tom övervakar tullverket vid sidan av Teleför
valtningscentralen att stadgandena och bestäm
melserna om import av teleterminalutrustning 
iakttas. 

29 § 
Tystnadsplikt 

Polisen har utan hinder av den tystnadsplikt 
som stadgas i l mom. rätt att få behövliga 
identifieringsuppgifter för utredning av ett 
brott som nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen. 

5 31 1583C 

Polisen har utan hinder av den tystnadsplikt 
som stadgas i l mom. rätt att få behövliga 
identifieringsuppgifter för utredning av ett 
brott som nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen 
samt av andra brott, för vilka inte stadgas 
lindrigare straff än ett års fängelse. Teleinrätt-
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ningen har rätt att av statens medel få ersättning 
för lämnande av identifieringsuppgifter. 

Tystnadsplikten enligt l mom. gälter också en 
auktoriserad teleentreprenör som avses i JO b § 
samt dem som är anställda hos honom. 

29a § 
Olovligt avlägsnande av skydd för tele

meddelande 

Det är förbjudet att olovligt inneha och 
använda av utrustning som är avsedd att avlägs
na ett särskilt tekniskt skydd för sådana med
delanden som förmedlas i ett telenät och som är 
avsedda att tas emot av någon annan. Teleför
valtningscentralen kan bevilja tillstånd för inne
hav och användning av sådan utrustning. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Åtgärder som verkställigheten av denna lag 
förutsätter får. vidtas innan den .träder i kraft. 

Teleterminalutrustning som avs(!s i JO a § l 
mom. och som har importerats eller tillverkats i 
Finland innan lagen trätt i kraft får saluföras till 
den l januari 1993, även om den inte har 
typgodkänts. Teleförvaltningscentralen kan be
vilja tillstånd till import och saluförande av 
teleterminalutrustning som har beställts före 
ikraftträdandet men inte typgodkänts till dess att 
ansökan om typgodkännande har avgjorts. An
nan teleterminalutrustning än sådan som ansluts 
till ett allmänt telenät får saluföras utan märk
ning enligt 10 a§ 2 mom. till den l januari 1993. 

Statliga ämbetsverk eller inrättningar som 
genom en förordning som utfärdats med stöd av 
l § 2 mom. har beviljats rätt att bedriva tele
verksamhet, får bedriva televerksamhet i den 
utsträckning som avses i förordningen tills i 
ämbetsverkets eller inrättningens ansökan som 
avses i lagens 5 § har avgjorts, om tillstånd i 
fråga har sökts innan denna lag trätt i kraft. 
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om ändring av radiolagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88) 10 §, 13 § 2 mom. och 14 §, 
av dessa den sistnämnda paragrafen sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 juli 

1990 (662/90), 
ändras 4 § 4 mom., 8 §, 15 § l mom. 2 punkten, 20 § 3 mom., 21 § l mom. och 22 § l mom., 

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 juli 1990, samt 
fogas till 12 § ett nytt 4 mom. som följer; 
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4§ 

Tillstånd 

Trafikministeriet kan meddela föreskrifter 
om användningen av sådana i 2 mom. nämnda 
radiosändare som får innehas och användas 
utan tillstånd. 

8§ 

Rätt att använda radioanläggningar 

En radiosändare får inte användas för radio
kommunikation, importeras i försäljningssyfte 
eller saluföras, säljas eller på annat sätt över
låtas förrän det har kontollerats och godkänts 
eller typgodkänts på det sätt som JO §stadgar. 

En radiomottagare får inte importeras i 
försäljningssyfte eller saluföras förrän det har 
kontrollerats och godkänts eller typgodkänts på 
det sätt som stadgas i JO §. 

Vad som stadgas i l och 2 mom. gäller inte 
radioanläggningar som är avsedda enbart för 
radioamatörer eller andra radioanläggningar av 
mindre betydelse, enligt vad som stadgas närma
re genom förordning. 

10 § 

Teknisk kontroll och typgodkännande 

Teleförvaltningscentralen sköter kontrollen 
och godkännandet av en radioanläggnings tek
niska konstruktion och skick, om inte radioan
läggningen är godkänd till sin typ ( typgodkän
nande), på det sätt som stadgas närmare genom 
förordning. 

Teleförvaltningscentralen kan meddela före
skrifter om använd- ningen av sådana i 2 mom. 
nämnda radiosändare som får innehas och 
användas utan tillstånd. 

8§ 

Rätt att använda radioanläggningar 

En radiosändare får inte användas för radio
kommunikation, importeras i försäljningssyfte 
eller saluföras, säljas eller på annat sätt över
låtas till någon annan förrän det på det sätt som 
Teleförvaltningscentralen närmare bestämmer 
har säkerställts att den uppfyller de krav som 
gäller för den. 

En radiomottagare får inte importeras i 
försäljningssyfte eller saluföras förrän det på 
det sätt som Teleförvaltningscentra/en närmare 
bestämmer har säkerställts att den uppfyller 
kraven enligt 9 §. 

Radioanläggningar skall på det sätt som 
Teleförvaltningscentralen bestämmer förses med 
påskrift om att de uppfyller de krav som avses i 
l och 2 mom. 

lO§ 

Teknisk kontroll och typgodkännande 

(Upphävs) 
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12 § 

Störningar 

Förfarandet enligt l - 3 mom. iakttas även 
när en radioanläggning stör ett telenät, en 
teleterminalutrustning eller en e/anläggning vars 
störningstolerans motsvarar stadgandena och 
bestämmelserna. 

13 § 

Trafikministeriets uppgifter 

Trafikministeriet skall meddela föreskrifter (2 mom. upphävs) 
om användningen av radiofrekvenserna. 

14 § 14 § 

Radiotekniska delegationen Radiotekniska delegationen 

Ett trafikministeriet underställt expertorgan i (Upphävs) 
radiotekniska frågor är en radioteknisk delega-
tion som trafikministeriet tillsätter för tre år i 
sänder. 

Radiotekniska delegationen skall ge utlåtan
den och rekommendationer samt ta initiativ i 
frågor som gäller skötsel och utvecklande av 
radiokommunikation, användning av radiofrek
venser, användning av radioanläggningar, radio
anläggningars konstruktion och egenskaper samt 
samarbete mellan parterna i radiokommunika
tion. 

Närmare stadganden om delegations uppgif
ter, sammansättning och verksamhet: utfärdas 
genom förordning. 

15 § 

Teleförvaltningscentralen 

Teleförva1tningscentralen har enligt denna 
lag till, uppgift att 

2) kontrollera och godkänna radioanläggning
ar enligt JO§, 

2) övervaka att radioanläggningar uppfyller de 
krav som avses i 8 §, 

20 § 

straffstadganden 

På den ekonomiska fördel som ett brott som 
nämns i l och 2 mom. har berett gärningsman-

På den ekonomiska fördel som ett brott som 
nämns i l och 2 mom. har berett gärningsman-
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nen eller någon annan, till vars förmån denne 
har handlat och på föremål som använts för att 
begå brottet skall strafflagen tillämpas. 

21 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
Teleförvaltningscentralen har fattat med stöd 
av 5, JO eller 12 § eller 15 § 2 och 3 mom. får 
söka ändring i beslutet hos trafikminsteriet. 
Härvid skall i övrigt iakttas lagen om ändrings
sökande i förvaltningsärenden (154/50). 

22 § 

Handräckning 

Teleförvaltningscentralen har rätt att få hand
räckning av polisen, tullmyndigheterna och 
gränsbevakningsväsendet när den fullgör sina 
uppgifter enligt 15 § 3 mom. och 16 §. 

Föreslagen lydelse 

nen eller någon annan till vars förmån denne 
har handlat och på föremål som har använts 
för att begå brottet tillämpas vad som stadgas i 
strafflagen. Den radioanläggning som har varit 
föremål för brottet skall förklaras förverkad om 
inte omständigheterna är synnerligen förmildran
de. 

21 § 

Ändringssökande 

Den som är missnöjd med ett beslut som 
gäller godkännande av en radioanläggning och 
som Teleförvaltningscentralen har fattat med 
stöd av 8 § l eller 2 mom. eller med ett beslut 
som centralen har fattat med stöd av 12 § eller 
15 § 2 eller 3 mom. får söka ändring i beslutet 
hos trafikministeriet. Härvid skall i övrigt lagen 
om ändringssökande i förvaltningsärenden 
(154/50) iakttas. 

22 § 

Handräckning 

Teleförvaltningscentralen har rätt att få hand
räckning av polisen, tullmyndigheterna och 
gränsbevakningsväsendet vid verkställigheten av 
denna lag och av stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Dessutom 
övervakar tullverket vid sidan av Teleförvalt
ningscentralen att stadgandena och bestämmel
serna om import av radioanläggningar iakttas. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Atgärder som verkställigheten av lagen förut
sätter får vidtas innan den träder i kraft. 




