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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag
till lagar om skydd för informationssamhällets tjänster
samt om ändring av 38 kap. strafflagen och av vissa
kommunikationslagar
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att det stiftas
en lag om skydd för informationssamhällets
tjänster. Lagen skall tillämpas när informationssamhällets tjänster i telenät skyddas mot
obehörig användning av avkodningssystem.
Dessutom föreslås att strafflagen och tre lagar inom kommunikationssektorn skall ändras.
Den föreslagna lagen skall omfatta avgiftsbelagda radio- och TV -sändningar, inklusive
satellit- och kabelsändningar, samt olika
tjänster som tillhandahålls på Internet och
som förutsätter ett användningstillstånd av
tjänste leverantören.
Obehörigt innehav samt obehörig användning, tillverkning och import av utrustning,
dataprogram och andra system samt av väsentliga delar av dessa, vilka är avsedda för
att avkoda det tekniska skyddet för en tjänst,
samt annan betydelsefull verksamhet skall
förbjudas.
Obehörig användning av avkodningssystem för att koppla bort ett skydd, obehörigt
innehav av ett system samt andra i lagen förbjudna åtgärder skall vara straffbara såsom
avkodningssystemförseelse.
Till 38 kap. strafflagen, som gäller informations- och kommunikationsbrott, skall en
bestämmelse om avkodningssystembrott fo-
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gas. Obehörig tillverkning, försäljning och
import av avkodningssystem och andra betydelsefulla åtgärder skall vara straffbara. En
förutsättning för att gärningen skall vara
straffbar är att den har begåtts i förvärvssyfte
eller så att den är ägnad att orsaka den som
tillhandahåller den skyddade tjänsten betydande men eller skada.
Telemarknadslagen och lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet skall ändras så, att
det i lagarna uttryckligen nämns att kostnadema för beredskap för undantagsförhållanden kan ersättas av försörjningsberedskapsfondens medel.
Dessutom ändras lagen om integritetsskydd
vid telekommunikation och dataskydd inom
televerksamhet så att det till lagen fogas ett
förbud mot obehörigt innehav av ett system
som avkodar det tekniska skyddet vid telekommunikation.
Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv från år 1998
om det rättsliga skyddet för tjänster som
bygger på eller utgörs av villkorad tillgång.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
snart som möjligt efter det att de har antagits
och blivit stadfästa.
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ALLMÄN MOTIVERING
l. Inledning

Utbudet av sådana tjänster som tillhandahålls i ett telenät och som kräver en särskild
utrustning eller något annat system för att
kunna tas emot har ökat under 1990-talet.
Som ett exempel kan nämnas avgiftsbelagda
satellit- och kabel-TV-sändningar som för att
kunna tas emot kräver en utrustning som
omvandlar programmet till sebar form genom att koppla bort den kryptering som används för att skydda sändningen. Avgiftsbelagda TV -sändningar bildar den största och
mest betydelsefulla gruppen av skyddade
tjänster. I och med den digitala televisionen
antas utbudet av skyddade tjänster växa ytterligare inom den närmaste framtiden.
De senaste åren har även Internet fört med
sig en betydande mängd skyddade tjänster.
Användningen av skydd för tjänster kan antas bli avsevärt allmännare i och med den utveckling som sker beträffande informationssamhällets tjänster.
Tillhandahållandet av avgiftsbelagda tjänster är till stor del beroende av att endast de
som på behörigt sätt betalat för tjänsterna använder dem. För att tjänsterna ekonomiskt
skall kunna tillhandahållas krävs att tjänsteleverantörerna har tillräckliga rättsskyddsmedel mot sådana system som gör det möjligt
att obehörigen få tillgång till en skyddad
tjänst. Att de skyddade tjänsterna har blivit
allmännare har i sin tur lett till att utbudet av
olagliga avkodningssystem har ökat. Distributionen av dem har blivit lättare i och
med Internet. Olagliga system innebär minskade inkomster för tjänsteleverantören, högre användaravgifter och äventyrande av ett
mångsidigt tjänsteutbud till olika användargrupper.
Det finns inte några exakta uppgifter om
antalet olagliga avkodningssystem eller om i
vilken omfattning de används. Enligt uppgifter av STOP Security & Technology Organization Against Piracy r.y finns det över 50
000 sådana olagliga smartkort hos slutanvändarna i Finland som behövs för mottagning

av satellitsändningar. Enligt motsvarande
uppskattningar i de övriga nordiska länderna
finns det 250 000 dylika piratkort i Danmark,
200 000 i Sverige och 60 000 i Norge. De digitala TV- och radiotjänsterna beräknas ytterligare öka utbudet och efterfrågan på olagliga
programkort.

2. Nuläge
2.1.

Lagstiftning och praxis

För närvarande ingår bestämmelserna om
system för avkodning av tjänster som skyddats med hjälp av ett särskilt tekniskt system
i radiolagen (517/1998) och telemarknadslagen (396/1997). I radiolagen förbjuds
orättmätigt innehav av avkodningsutrustning,
inklusive innehav för privata ändamål. I telemarknadslagen gäller förbudet å ena sidan
orättmätigt innehav och orättmätig användning av dekodningsutrustning och å andra sidan orättmätig tillverkning, import, saluförande och främjande av försäljning av dekodningsutrustning.
Enligt 7 § l och 2 mom. radiolagen avses
med avkodningsutrustning en sådan utrustning som är avsedd att avlägsna ett särskilt
tekniskt skydd för en radiosändning som inte
är avsedd för allmänheten. Med stöd av 7 § 2
mom. är orättmätigt innehav av avkodningsutrustning förbjudet. Teleförvaltningscentralen kan dock ge tillstånd för innehav av
en sådan anläggning som avses i radiolagen.
Brott mot förbudet leder enligt 20 § 2 mom.
radiolagen till böter, om inte strängare straff
för gärningen bestäms i någon annan lag.
I 4 § 22 punkten telemarknadslagen definieras dekodningssystem som en utrustning, en
del av utrustning eller ett annat system vars
ändamål är att koppla bort skyddet för ett i
telenätet förmedlat meddelande som skyddas
med hjälp av ett särskilt tekniskt system.
I 25 § l mom. telemarknadslagen förbjuds
orättmätigt innehav, användning, tillverkning, import, saluförande samt främjande av
försäljning av dekodningssystem. I 45 § 5
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punkten bestäms att den som uppsåtligen i
strid med 25 § innehar, tillverkar, använder,
importerar eller saluför dekodningssystem eller främjar försäljning av sådana skall, om
inte strängare straff för gärningen bestäms i
någon annan lag, dömas till böter. Enligt lagens 46 § skall dekodningssystem som varit
föremål för brott förklaras förverkade, om
inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.
I 39 § telemarknadslagen bestäms om
marknadstillsynen över dekodningsutrustning. Av Teleförvaltningscentralen förordnade kontrollörer har rätt att få tillträde till den
plats där dekodningssystem finns eller där
sådana på sannolika skäl misstänks finnas.
Kontrollören har även rätt att ta systemet för
undersökning och tillfälligt förbjuda att systemet saluförs eller överlåts vidare. På basis
av lagens 49 § har Teleförvaltningscentralen
rätt att för marknadstillsynen få handräckning av polisen, tullmyndigheterna och
gränsbevakningsväsendet.
Utöver bestämmelserna i radiolagen och telemarknadslagen finns det i strafflagen bestämmelser som bl.a. kan tillämpas på sådana
fall då någon genom att bryta ett skydd skaffar uppgifter om ett meddelande som är
skyddat mot utomstående, då någon genom
att bryta säkerhetsarrangemang obehörigen
tränger in i ett datasystem eller då någon
olovligen brukar någon annans lösa egendom. Enligt strafflagen är det däremot inte
straffbart att obehörigen tillverka, importera
eller vidta andra åtgärder som gäller avkodningssystem.
I 38 kap. strafflagen (39/1889) bestäms om
informations- och kommunikationsbrott Till
kränkning av kommunikationshemlighet gör
sig enligt kapitlets 3 § bl.a. en sådan person
skyldig som genom att bryta ett säkerhetsarrangemang skaffar uppgifter om ett
meddelande som har upptagits elektroniskt
eller med någon annan sådan teknisk metod
och som är skyddat mot utomstående. Ett
villkor för att bestämmelsen skall kunna tilllämpas är att meddelandet med hjälp av någon teknisk metod har skyddats mot utomstående och att den som skaffar uppgifter om
meddelandet bryter detta skydd.
Som kränkning av kommunikationshemlighet betraktas även anskaffning av uppgifter

om innehållet i samtal, telegram, text-, bildeller dataöverföring eller något annat motsvarande telemeddelande som förmedlas genom telenät eller om avsändande eller mottagande av ett sådant meddelande. Bestämmelsen skyddar telemeddelanden uttryckligen i det skedet då de förmedlas genom telenät.
För grov kränkning av kommunikationshemlighet bestraffas enligt kapitlets 4 § bl.a.
den som använder ett för begående av brottet
planerat eller omvandlat databehandlingsprogram eller tekniska specialanordningar.
En kvalificeringsgrund är också att det meddelande som är föremål för brottet är synnerligen förtroligt eller att gärningen i övrigt
i hög grad kränker integritetsskyddet.
Skyldig till dataintrång gör sig enligt kapitlets 8 § bl.a. den som gör bruk av en allvändaridentifikation som han inte har rätt till
eller som annars genom att bryta säkerhetsarrangemang obehörigen tränger in i ett
datasystem där data behandlas, lagras eller
överförs elektroniskt eller med någon annan
teknisk metod. En straffbarhetsförutsättning
är att intrånget sker genom att systemets säkerhetsarrangemang bryts. Ett säkerhetsarrangemang kan t.ex. vara kravet på användaridentifikation. Om brottet har framskridit
ända till användning av systemets data, skall
bestämmelserna om olovligt brukande i
strafflagens 28 kap. tillämpas.
2.2.

Direktivet om villkorad tillgång

Europeiska gemenskapemas kommission
presenterade i mars 1996 en grönbok om
Rättsskydd för krypterade radio- och TVtjänster på den inre marknaden (KOM(96) 79
slutlig). I grönboken utredde kommissionen
den europeiska marknaden för skyddade
tjänster, lagstiftningen om skyddade tjänster i
EG: s medlemsländer samt det eventuella behovet av reglering på gemenskapsnivå.
Grönboken visade att medlemsstatemas lagstiftning är bristfällig och att skillnaderna
mellan länderna är stora. Olagliga avkodningssystem samt ett otillräckligt rättsligt
skydd mot dem ansågs utgöra en riskfaktor
både för den europeiska betal-TV-verksamheten och för informationssamhällets tjänster.

RP 146/2000 rd

Europaparlamentets och rådets direktiv
98/84/EG om det rättsliga skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad
tillgång, nedan direktivet om villkorad tillgång, gavs den 20 november 1998. Avsikten
med direktivet är att förenhetliga medlemsstatemas lagstiftning om skyddade tjänster
och utrustning och dataprogram som medger
tillgång till skyddade tjänster.
Med bestämmelserna i direktivet försöker
man skydda avgiftsbelagda TV- och radiosändningar samt informationssamhällets
tjänster som tillhandahålls på distans, t.ex.
beställmusik-, beställvideo- och beställtryckstjänster. Alla tjänster som avses i direktivet
skall behandlas på samma sätt oberoende av
det tekniska distributionssättet Det får inte
spela någon roll om tjänsten tillhandahålls
t.ex. via radio, ledning eller optiskt. Tjänsten
skall dock vara tekniskt skyddad så att tillgången till tjänsten är beroende av ett på förhand utfärdat individuellt tillstånd.
A v sikten med direktivet är att å ena sidan
främja att alla tjänsteleverantörer får betalt
för den tjänst som de tillhandahåller samt att
å andra sidan säkerställa ett mångsidigt helhetsutbud av kommersiella tjänster. Direktivets tillämpningsområde omfattar inte tjänster som skyddats tekniskt av någon annan anledning än för att garantera ersättning för
tjänsten.
Skyddet i direktivet gäller inte direkt tjänstens innehåll, utan tjänsten i sig och tillhandahållandet av den. Indirekt gäller skyddet
dock också tjänstens innehåll. Direktivet gäller inte heller de tekniska skyddsåtgärder
som används för att skydda ett upphovsrättsligt skyddat verk eller ett annat skyddat föremål. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och
närstående rättigheter i informationssamhället (KOM (97) 628 slutlig) gäller de tekniska
skyddsåtgärderna för verk och andra skyddade föremål.
Avsikten med direktivet om villkorad tillgång är att i första hand inverka på kommersiella åtgärder som gäller olagliga avkodningssystem. T.ex. tillverkning, import och
försäljning av avkodningssystem utan tillstånd av tjänsteleverantören omfattas av direktivet. I direktivet finns däremot inte några
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bestämmelser om obehörig avkodning av
skyddet. I punkt 21 i direktivets ingress konstateras uttryckligen att medlemsstatema med
nationella bestämmelser kan förbjuda att privatpersoner obehörigen innehar avkodningssystem.
Artikel l. Tillämpningsområde. Syftet med
direktivet är att tillnärma lagstiftningen i
medlemsstatema till den del som bestämmelserna gäller åtgärder mot olaglig utrustning
som ger obehörig tillgång till skyddade tjänster.
Artikel 2. Definitioner. Enligt artikel 2
punkt a i direktivet avses med skyddad tjänst
avgiftsbelagda
TV -sändningar,
radiosändningar och informationssamhällets tjänster, vilka är föremål för villkorad tillgång.
Med TV-sändning avses den ursprungliga
överföringen av TV -program avsedda för
mottagning av allmänheten, per tråd eller genom luften inklusive överföring via satellit, i
okodad eller kodad form.
Med radiosändning avses överföring av radioprogram riktade till allmänheten, via tråd
eller via etern, vilket även omfattar satellitsändningar.
Med informationssamhällets tjänster avses
alla tjänster som vanligtvis tillhandahålls mot
ersättning på distans, på elektronisk väg och
på individuell begäran av mottagaren.
Med en tjänst som tillhandahålls på distans
avses en tjänst som tillhandahålls utan att
partema är närvarande samtidigt. Med tillhandahållande på elektronisk väg avses en
sådan tjänst som sänds vid utgångspunkten
och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling eller lagring av uppgifter och som i sin helhet sänds,
befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska
medel. Med tjänst som tillhandahålls på individuell begäran av mottagaren avses en tjänst
som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.
Utöver ovan nämnda tjänster skall tillhandahållande av villkorad tillgång för TV- och
radiosändningar samt för informationssamhällets tjänster på distans betraktas som en
skyddad tjänst i sig.
Med systemet för villkorad tillgång avses
enligt artikel 2 punkt b alla tekniska åtgärder
och arrangemang som gör att man kan få till-
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gång till en skyddad tjänst i tolkningsbar
form först sedan man blivit personligt godkänd som behörig.
Med utrustning för villkorad tillgång avses
enligt artikel 2 punkt c i direktivet all utrustning eller programvara som utformats eller
anpassats för att göra en skyddad tjänst tillgänglig i tolkningsbar form.
Med anknuten tjänst avses i artikel 2 punkt
d installation, underhåll och utbyte av utrustning för villkorad tillgång samt tillhandahållandet av tjänster för kommersiella
meddelanden som har samband med dessa eller med skyddade tjänster.
Med olaglig utrustning avses enligt artikel
2 punkt e i direktivet all utrustning eller programvara som utformats eller anpassats för
att göra en skyddad tjänst tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.
Artikel 3. Principerna för den inre marknaden. I artikeln åläggs varje medlemsstat att
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
på sitt territorium förbjuda sådan verksamhet
som förtecknas i artikel 4 och för att införa
de sanktioner och de möjligheter till rättelse
som fastställs i artikel 5. Medlemsstaterna får
inte begränsa tillhandahållandet av skyddade
tjänster eller anknutna tjänster vilka har sitt
ursprung i en annan medlemsstat. Den fria
rörligheten för utrustning för villkorad tillgång får inte heller begränsas.
Artikel 4. Otillåten verksamhet. I artikeln
förbjuds tillverkning, import, distribution,
försäljning, uthyrning eller innehav av olaglig utrustning i kommersiellt syfte. Dessutom
förbjuds installation, underhåll eller utbyte av
olaglig utrustning i kommersiellt syfte samt
marknadsföring av olaglig utrustning genom
kommersiella meddelanden.
Enligt punkt 20 i ingressen avses med distribution all överföring och saluföring av
olaglig utrustning för omsättning inom eller
utom gemenskapen.
Med kommersiella meddelanden avses enligt punkt 14 i ingressen annonsering, direkt
marknadsföring, sponsring och säljfrämjande
åtgärder.
Artikel 5. Sanktioner och möjligheter till
rättelse. I artikeln förutsätts att sanktionerna
skall vara verkningsfulla, avskräckande och
proportionerliga i förhållande till de följder

förseelserna kan få. Medlemsstaterna skall
erbjuda tillräckligt effektiva möjligheter till
rättelse, däribland möjlighet att väcka skadeståndstalan. Däremot förutsätter direktivet
inte någon reglering om straffrättsliga sanktioner, vilket framgår av punkt 23 i ingressen.
I artiklarna 6 - 9 i direktivet finns de sedvanliga slutbestämmelserna.

2.3.

Lagstiftningen i utlandet

I Sverige trädde en lag om förbud beträffande viss avkodningsutrustning i kraft den l
maj 2000, genom vilken de ändringar som direktivet om villkorad tillgång kräver genomfördes i nationell lagstiftning.
De tjänster som avses i lagen är radio- och
TV-sändningar som är riktade till allmänheten samt tjänster som utförs elektroniskt, på
distans och på begäran av mottagaren. En
tjänst som avses i lagen är dessutom tillhandahållande av villkorad tillgång till ovan
nämnda tjänster.
Som avkodningsutrustning skall enligt lagen betraktas utrustning eller programvara
som utformats eller anpassats för att göra en
tjänst tillgänglig i tolkningsbar form.
Genom lagen är det förbjudet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte tillverka,
importera, distribuera, sälja, hyra ut, inneha,
installera, underhålla eller byta ut avkodningsutrustning i syfte att göra en tjänst tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande. Den som bryter mot
förbudet skall.~ömas till böter eller fängelse i
högst två år. Aven försök till brott är straffbart. Dessutom är det fråga om ett målsägandebrott
Det är inte förbjudet att inneha avkodningsutrustning i annat syfte än förvärvssyfte
eller att använda utrustningen för avkodning
utan tillstånd av tjänsteleverantören.
Tjänsteleverantören skall få en skälig ersättning för det olovliga utnyttjandet av tjänsten samt ersättning för annan ekonomisk
skada.
Förverkandepåföljden gäller den egendom
som varit föremål för brott eller dess värde,
föremål som används som hjälpmedel vid
brott eller dess värde samt fördelen av brottet.

RP 146/2000 rd

Den lag (Lov om aendring af lov om radioog fjernsynsvirksomhed) som trädde i kraft i
Danmark den l januari 1998 skyddar kodade
TV- och radiosändningar. Genom lagen är
det förbjudet att yrkesmässigt tillverka, importera, sälja, inneha, ändra och marknadsföra avkodningssystem. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
förbudet döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.
Ett förslag till ändring av lagen är under
beredning. Enligt förslaget skall det vara förbjudet att tillverka, importera, sälja, inneha,
ändra och marknadsföra avkodningssystem
om avsikten är att utan tillstånd bereda tillgång till innehållet i en skyddad radio- eller
TV -sändning. Straffet för brott mot förbudet
skall vara böter. Om gärningen har begåtts i
förvärvssyfte kan straffet utöver böter vara
fängelse i sex månader. Omfattande distribution av avkodningssystem, t.ex. via Internet,
skall jämställas med distribution i förvärvssyfte.
I Norge ingår regleringen om avkodningsutrustning i allmänna lagar. I strafflagen förbjuds yrkesmässig avkodning av radio- och
TV -signaler eller medhjälp till detta. I strafflagen finns också en bestämmelse som gäller obehörig tillgång till information som lagras eller överförs elektroniskt. Straffet för
obehörig avkodning är böter eller fängelse i
högst ett år. Marknadsföring och uthyrning
av avkodningsutrustning kan förbjudas enligt
marknadsföringslagen
(Markedsf0ringsloven) som något som strider mot god handelssed.
I Norge bereds en ändring av strafflagen,
genom vilken direktivet om villkorad. tillgång
skall genomföras. I förslaget defimeras ett
olagligt avkodningssystem som tekniska system, dataprogram, koder, nyckelkoder eller
lösenord som gör det möjligt att få tillgång
till TV- eller radiosignaler eller informationssamhällets tjänster i tolkningsbar
form utan tillåtelse av rättsinnehavaren.
En person som för eget eller någon annans
bruk skaffar ett olagligt avkodningssystem
kan bestraffas med böter. Tillverkning, import, distribution, försäljning, uthyrning, innehav, installation, utbyte och underhåll samt
främjande av försäljningen i kommersiellt
syfte skall bestraffas med böter eller fängelse
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i högst ett år. Omfattande distribution av
olagliga avkodningssystem, t.ex. via Internet,
skall jämställas med åtgärder som har vidtagits i kommersiellt syfte.

2.4.

Bedömning av nuläget

De tjänster som de nuvarande lagarna
skyddar omfattar i princip de skyddade TVoch radiosändningar och informationssamhällets tjänster på distans som förutsätts i direktivet. Om telemarknadslagen eller radiolagen skall tillämpas avgörs dock på basis
av den teknik med vilken det skyddade meddelandet sänds till mottagaren. I praktiken
har genom 7 § 2 mom. radiolagen orättmätigt
innehav av utrustning för avkodning av avgiftsbelagda satellit-TV -sändningar förbjudits. Med stöd av 25 § l mom. telemarknadslagen är den förbjudna utrustningen ett
av kodningssystem för kabel-TV -sändningar.
Regleringen av tjänsterna borde på det sätt
som förutsätts i direktivet vara samma oberoende av hur tjänsten tekniskt tillhandahålls.
I direktivet har man försökt förbjuda kommersiella åtgärder i anslutning till avkodningssystemets hela livscykel, från tillverkning till försäljning och underhåll. I 25 § 1
mom. i telemarknadslagen ingår det flesta åtgärder som avkodningssystemets kommersiella livscykel omfattar. I 7 § 2 mom. radiolagen förbjuds endast innehav av avkodningssystem, vilket visserligen gör det möjligt att ingripa i de flesta kommersiella åtgärder. Direktivet förutsätter att de gällande
förbudsbestämmelserna utökas med förbud
mot uthyrning, distribution samt installation,underhåll och utbyte av system i kommersiellt syfte.
Bestämmelserna i telemarknadslagen och
radiolagen har dock inte begränsats enbart till
åtgärder som vidtas i kommersiellt syfte. Enligt telemarknadslagen är det också förbjudet
att t.ex. tillverka dekodningsutrustning för
eget bruk. Enligt radiolagen är det förbjudet
att inneha avkodningsutrustning även för privata ändamål.
Med tanke på tillämpningen av de nuvarande bestämmelserna om avkodningssystem
i telemarknadslagen och radiolagen spelar
det ingen roll om innehållet i meddelandet
har skyddats av kommersiella orsaker, av or-
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saker i anslutning till integritetsskyddet eller
av andra orsaker. Både avgiftsbelagda tjänster och andra meddelanden skyddas mot avkodningssystem som tillverkas eller används
utan behörigt tillstånd. Dessutom tillämpas
bestämmelserna i strafflagen, i synnerhet bestämmelserna om informations- och kommunikationsbrott i lagens 38 kap., på orättmäti-ga åtgärder i anslutning till skyddade meddelanden. Bestämmelserna i telemarknadslagen, radiolagen och strafflagen gäller till
viss del samma saker. Detta gäller i synnerhet när meddelandet har skyddats av orsaker i anslutning till integritetsskyddet. Vid
brott kan också bestämmelserna i strafflagen
tillämpas.
Piratmarknaden för avkodningssystem har
uppkommit uttryckligen i anslutning till avgiftsbelagda tjänster. Stora mängder avkodningsutrustning tillverkas och säljs orättmätigt i förvärvssyfte. Bötesstraff har inte haft
tillräcklig förebyggande verkan och det har
visat sig vara otillräckligt som påföljd för
dem som i förvärvssyfte och utan tjänsteleverantörens tillstånd tillverkar eller säljer avkodningssystem. När det gäller påföljderna
avviker dessutom Finlands nuvarande lagstiftning från de övriga nordiska ländernas
lagstiftning, enligt vilken det varit möjligt att
för obehöriga gärningar som begåtts yrkesmässigt eller i förvärvssyfte utdöma fängelsestraff. Av denna orsak borde en specialbestämmelse om avkodningsutrustning
fogas till strafflagen med vilken det vore
möjligt att effektivare ingripa i obehörig tillverkning och import av avkodningsutrustning
och andra i direktivet om villkorad tillgång
avsedda kommersiella åtgärder som vidtas i
förvärvssyfte.

3. Propositionens mål och de viktigaste förslagen
3.1.

Skydd för informationssamhällets
tjänster

I propositionen föreslås att det skall ges en
lag om skydd för informationssamhällets
tjänster. När det gäller avkodningssystem för
informationssamhällets tjänster strävar man
genom lagen efter en teknikoberoende reglering. Med tanke på tillämpningen av lagen

skall det inte spela någon roll om tjänsten
tillhandahålls via ledning, radio, optiskt eller
på något annat elektromagnetiskt sätt. Genom den föreslagna lagen genomförs dessutom direktivet om villkorad tillgång.
I lagen avses med informationssamhällets
tjänster tekniskt skyddade och avgiftsbelagda
TV- och radiosändningar samt sådana tjänster som utförs på distans på individuell begäran av mottagaren. Lagen skall även tillämpas på tjänster som innefattar själva tillhandahållandet av villkorad tillgång för ovan
nämnda tjänster. De tjänster som avses i lagen skall vara de samma som de skyddade
tjänster som avses i artikel 2 punkt a i direktivet om villkorad tillgång.
Genom lagen skall innehav, användning,
tillverkning, import, saluförande, uthyrning,
distribution, främjande av försäljningen av
samt installation och underhåll av avkodningssystem förbjudas, om de sker obehörigen. De förbjudna åtgärderna är de samma som i artikel 4 i direktivet. De åtgärder
som är förbjudna i lagen skall dock inte begränsas enbart till åtgärder som vidtas i
kommersiellt syfte. Det skall likaså vara förbjudet att t.ex. tillverka avkodningssystem
för eget bruk eller använda avkodningssystem för att koppla bort ett skydd.
Obehörig användning av avkodningssystem för att koppla bort ett skydd samt andra
åtgärder som strider mot förbudet i lagen
skall bestraffas såsom avkodningssystemförseelse.
Till 38 kap. strafflagen skall det fogas en
Qestämmelse om avkodningssystemsbrott.
Atgärder som bestraffas såsom avkodningssystemsbrott är sådana obehöriga åtgärder
som vidtas i förvärvssyfte eller så att gärningen är ägnad att orsaka betydande men eller skada. Bestämmelsen gäller emellertid
inte obehörig användning eller obehörigt innehav av avkodningssystem för privat bruk
utan gärningarna skall bedömas enligt straffbestämmelserna i den föreslagna lagen om
skydd för informationssamhällets tjänster.
Lagen om skydd för informationssamhällets tjänster skall innehålla en speciell bestämmelse om förverkandepåföljd gällande
avkodningssystem. Dessutom fogas en motsvarande bestämmelse till 38 kap. strafflagen. När de nya bestämmelserna om förver-
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träder i kraft (RP 80/2000) upphävs dock de
föreslagna specialbestämme-serna.
Teleförvaltningscentralen skall ha rätt att
utöva marknadstillsyn i anslutning till avkodningssystem. A v sikten är att inte ändra de
nuvarande förfarandena för marknadstillsyn.
Bestämmelserna i den nya lagen skall i sak
motsvara bestämmelsen om marknadstillsyn i
39 § telemarknadslagen.

3.2.

Ändringar av vissa kommunikationslagar

I statsbudgeten för 2000 slopades det moment under trafikministeriets huvudtitel som
var avsett för upprätthållande och utvecklande av krisberedskapen när det gäller elektronisk kommunikation. I samband med detta
avgörande kom man överens om att dessa åtgärder i fortsättningen finansieras med medel
ur försörjningsberedskapsfonden. Enligt 15 §
lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (139011992) skall det bestämmas i
lag om understöd ur försörjningsberedskapsfonden.
Det föreslås att bestämmelserna i telemarknadslagen och lagen om integritetsskydd vid
telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet ändras så att det uttryckligen
nämns i bestämmelserna att kostnaderna för
beredskap för undantagsförhållanden kan ersättas även av försörjningsberedskapsfondens
medel.
Lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
(56511999) skall dessutom ändras så, att det
enligt lagen är förbjudet att obehörigen inneha ett system för avkodning av d~t tekniska skyddet vid telekommunikation. Andringen beror på att bestämmelserna om avkodningssystem i telemarknadslagen och radiolagen föreslås bli upphävda.

4. Propositionens verkningar
Propositionen har inte några ekonomiska
verkningar för statens eller kommunernas
ekonomi. Propositionen har inte heller några
verkningar i fråga om organisationen eller
miljön. När målen i propositionen uppnås har
den positiva ekonomiska verkningar för dem
209280E
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som tillhandahåller skyddade tjänster och för
tjänsteutbudet

5. Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid trafikministeriet Trafikministeriet
begärde utlåtande om utkastet till proposition
av ministerierna, andra myndigheter, organisationer och företag, med vilkas verksamhet
propositionen är intimt förknippad. Ett skriftligt utlåtande gavs av handels- och industriministeriet, justitieministeriet, undervisningsministeriet,
inrikesministeriet,
finansministeriet, Centralkriminalpolisen, Konkurrensverket, Konsumentverket, Teleförvaltningscentralen, Dataombudsmannens byrå,
Huvudstaben, Aikakauslehtien liitto ry, Finnet-förbundet rf, Gramex ry, Centralhandelskammaren, Kopiosto ry, Sanomalehtien
liitto - Tidningarnas förbund ry, STOP ry,
Suomen Kaapelitelevisioliitto ry, Finlands
Förlagsförening rf, Bankföreningen i Finland
rf, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto
- Industrins och Arbetsgivamas Centralförbund ry, Teosto ry, Alma Media Abp, Helsinki Media Company Oy, Helsingfors Telefon Abp, Päijät-Hämeen Puhelin Oy, Oy Ruutunelonen Ab, Sanoma-W~OY Oyj, Sonera
Abp, Telia Finland Ab, Abo Telefon Ab,
W ellnet Oy, W e mer Söderström Osakeyhtiö
och Rundradion Ab.
Remissinstanserna ansåg att de mål som
uppställts i propositionsförslaget var viktiga
och bör understödas. Det föreslogs att lagförslagets tillämpningsområde utvidgas till
att vid sidan av avgiftsbelagda tjänster även
gälla tjänster som tillhandahålls utan avgift.
Det föreslogs att till den paragraf i vilken avkodningssystem definieras skall fogas ett uttryckligt omnämnande av dataprogram och
nyckelkoder. I utlåtandena föreslogs att såsom avkodningssystem skall betraktas, utöver planerade och anpassade system, även
system som i övrigt uppenbart är avsedda för
att avkoda skyddet för en tjänst. Flera remissinstanser föreslog att olaglig användning av
avkodningsutrustning för att avkoda eller
kringgå ett skydd samt innehav i detta syfte
skall bli straffbart. Vissa remissinstanser föreslog dessutom att det i lagen skall bestäm-
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mas om en ersättning som skall betalas till
tjänsteleverantören vid olovlig användning

av en tjänst.

DETALJMOTIVERING

l.

1.1.

Lagförslagen
Lagen om skydd för informationssamhällets tjänster

l §. Tillämpningsområde. Av lagens l §
lagens tillämpningsområde. Lagen
skall tillämpas när informationssamhällets
tjänster i telenät skyddas mot obehörig användning av avkodningssystem. Lagen skall
således endast gälla system som är avsedda
för att avkoda tjänstens tekniska skydd. Lagen skall däremot inte gälla system som är
avsedda för att kringgå tekniska skyddsåtgärder, t.e~. system för att hindra kopiering, vilka anvands som skydd för upphovsrättsligt
skyddade verk eller andra skyddade föremål.
Vad som i lagen avses med informationssamhällets tjänster och avkodningssystem
skall fastställas i lagens 2 §.
2 §. Definitioner. Enligt l punkten i paragrafen skall med informationssamhällets
t~~nster avses .TV- och radiosändningar och
tJ~~ster som tillhandahålls på distans på indiVIduell begäran av mottagaren. Gemensamt
för de tjänster som avses i lagen är att de tillhandahålls i ett telenät och är avgiftsbelagda.
~essutom skall tjänsterna vara skyddade med
hjälp av ett särskilt tekniskt system. Utöver
TV- och radiosändningar och tjänster som
tillhandahålls på distans skall även tillhandahållandet av villkorad tillgång för ovan
nämnda tjänster anses som en tjänst i sig.
Med TV -sändning skall avses sändning av
TV -program som är avsedda för mottagning
a~ al~mänheten . och med radiosändningar
sandmng av radiOprogram som är avsedda
för mottagning av allmänheten.
Med telenät avses samma sak som i definiti<;men i 4 § 3 punkten telemarknadslagen.
Enhgt denna definition avses med telenät
överföringssystem som gör det möjligt att
överföra meddelanden mellan bestämda allslutningspunkter via ledning, via radio, opframg~

tiskt eller på något annat elektromagnetiskt
s~tt. Med en tillhandahållen tjänst skall avses
bade meddelanden som befordras i telenätet
och meddelanden som avses bli befordrade i
telenätet. Definitionen i lagen skall således
omfatta både tjänster som sänds och tjänster
som finns på servem i lättläst form, men som
är skyddade av en användaridentifikation eller n~g~.t an~at s.äkerh~!sarrangemang i väntan pa sandmng till anvandarens terminal.
Tjänster som tillhandahålls i ett telenät
skall omfatta alla innehållstjänster som tillhandahålls i ett telenät, både masskommunikationstjänster och målinriktade telekommunikati?nstjä_nster. Genom lagen skyddas däremot mte duekt tjänstens innehåll, vilket kan
få upphovsrät~sli~t skydd. Skyddet för tjänsten kan dock mdirekt gälla även tjänstens innehåll.
Tjänsten skall tillhandahållas mot en serviceavgift elle~ ann.at .. motsv~ande vederlag.
~agen skall mte !IIlampas pa andra tjänster
a~ skyddade avgiftsbelagda tjänster. Betalnmg för en tjänst kan t.ex. vara den tittaravgift .~om betalas. för TV -sändningar. A vgiften
beho':er dock mte gälla enstaka servicepr~.statwner .utan det räck~r med att avgiften
galler servicehelheten. A andra sidan kan
även avg.iftsfria tjänster vara förknippade
med tekmskt skyddade avgiftsbelagda mervärdestjänster som skall omfattas av lagens
tillämpningsområde.
Tjänsten skall vara skyddad med hjälp av
ett särskilt tekniskt system. Med ett särskilt
te~niskt system avses i enlighet med kraven i
artikel 2 punkt b i direktivet alla åtgärder och
~rrangemang som gör att man kan få tillgång
till en skyddad tjänst i tolkningsbar form
först sedan man blivit personligt godkänd
som behörig. Ett dylikt arrangemang kan
t.ex. vara kryptering eller ett system som förutsätter användning av användaridentifikation eller lösenord.
Sådana tJänster som avses i lagen skall bl.a.
vara sateJht- och kabelsändningar samt digitala radw- och TV -sändningar. Till in-
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formationssamhällets tjänster hör bl.a. tjänster i anslutning till beställvideo, beställmusik
och beställtryck. Lagens tillämpningsområde
omfattar således de tjänster som räknas upp i
artikel 2 punkt a i direktivet.
Enligt 2 punkten i paragrafen avses med
avkodningssystem en utrustning, ett dataprogram eller ett annat system eller en väsentlig
del av ett system vars ändamål är att koppla
bort skyddet för en i telenätet tillhandahållen
tjänst som skyddas med hjälp av ett särskilt
tekniskt system. Med system vars ändamål är
att koppla bort skyddet skall avses, på det
sätt som artikel 2 punkt c i direktivet förutsätter, alla sådana system som utformats eller
anpassats så att de kan koppla bort skyddet
för de tjänster som avses i lagen.
Som sådana avkodningssystem som avses i
lagen betraktas bl.a. smartkort som kopplar
bort skyddet för betal-TV-kanaler eller dataprogram som gör det möjligt att få tillgång
t_jll en tjänst som tillhandahålls på Internet.
A ven väsentliga delar av ett system, t. ex.
nyckelkoder, skall vara sådana avkodningssystem som avses i lagen.
3 §. Förbud som gäller avkodningssystem.
I den föreslagna paragrafen skall bestämmas
om obehöriga och förbjudna åtgärder i anslutning till avkodningssystem. Det skall vara
förbjudet att obehörigen inneha, använda,
tillverka, importera, saluföra, hyra ut, distribuera, främja försäljningen av samt installera
och underhålla avkodningssystem. Obehöriga
är sådana i paragrafen uppräknade åtgärder
som vidtas utan tillstånd av den som tillhandahåller tjänsten, t.ex. tillverkning av ett system för avkodning av tjänstens tekniska
skydd utan att den som tillhandahåller tjänsten har gett tillstånd eller fullmakt till detta.
I bestämmelsen avses med distribution all
överföring eller saluföring av avkodningssystem. Med distribution avses således t.ex.
tillhandahållande av ett avkodningssystem
allmänt i ett datanät eller sändning till en
mottagare med hjälp av elektronisk dataöverföring. Främjandet av försäljning skall
bl.a. omfatta reklam, direkt marknadsföring
och sponsring. Med underhåll avses egentliga
underhållsåtgärder och dessutom upprätthållande och uppdatering av avkodningssystem samt utbyte av en trasig del mot en
ny.

Il

De orättmätiga åtgärder som förbjudits i
paragrafen skall omfatta de förbjudna åtgärderna i artikel 4 i direktivet om villkorad tillgång. Den föreslagna paragrafen går utöver
kraven i direktivet till den del att förbudet
även skall gälla andra orättmätiga åtgärder än
sådana som vidtas i kommersiellt syfte.
4 §. Straffbestämmelse. Paragrafens l
mom. skall innehålla en hänvisningsbestämmelse. Det skall bestämmas om avkodningssystembrott i 38 kap. 8 a § strafflagen.
I paragrafens 2 mom. skall bestämmas om
avkodningssystemförseelse. Det skall vara
straffbart att även på annat än i 3 kap. 8 a §
strafflagen avsett sätt uppsåtligen bryta mot
förbudet i 3 §. Både den som orättmätigt använder ett avkodningssystem för att koppla
bort ett skydd som genomförts med hjälp av
ett särskilt tekniskt system och den som i detta syfte innehar ett system skall dömas för
avkodningssystemförseelse. Enligt paragrafen skall även andra i 3 § förbjudna åtgärder vara straffbara. Bestämmelsen skall
tillämpas endast i de fall då det inte någon
annanstans i lag bestäms om ett strängare
straff. Gärningen kan även uppfylla brottsrekvisiten för vissa brott som det bestäms om
i strafflagen, varvid dessa bestämmelser skall
tillämpas.
Brott mot förbudet i 3 § skall leda till bötesstraff. A vkodningssystemförseelse skall
vara ett målsägandebrott Allmän åklagare
skall inte få väcka åtal om inte målsäganden
anmäler brottet. Allmän åklagare skall dock
kunna väcka åtal om ett synnerligen viktigt
allmänt intresse kräver att åtal väcks.
5 §.Förverkandepåföljd. I paragrafen skall
bestämmas om förverkandepåföljder för avkodningssystem som avses i 4 §. A v kodningssystem skall dömas förverkade till staten. I övrigt, t.ex. beträffande fördelen av ett
brott, tillämpas bestämmelsen om förverkandepåföljder i 2 kap. 16 § strafflagen.
6 §. Marknadstillsyn. Teleförvaltningscentralen skall ha rätt att övervaka import, saluförande, uthyrning och främjande av försäljning av avkodningssystem.
Teleförvaltningscentralen skall för uppdraget utse en kontrollör som skall företräda Teleförvaltningscentraien och ha fullmakt av
den.
Kontrollören skall ha rätt att få tillträde till
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den plats där avkodningssystemet finns eller
där ett sådant på sannolika skäl misstänks
finnas. Kontrollören skall dock inte ha rätt att
få tillträde till hemfridsskyddade platser, om
det inte finns särskilda skäl att misstänka att
brott mot förbudet att importera, saluföra,
hyra ut eller främja försäljningen har skett.
Kontrollören skall enligt propositionen inte
heller har rätt till husrannsakan.
7 §. Undersökning av utrustning. Om det
på sannolika skäl misstänks att förbudet i 3 §
har överträtts, skall kontrollören ha rätt att ta
systemet för undersökning. Kontrollören
skall dessutom ha rätt att förbjuda att utrustningen saluförs och överlåts vidare under den
tid undersökningen varar.
Den skada som innehavaren av avkodningssystemet orsakas till följd av åtgärden
skall begränsas så att den är så kortvarig och
liten som möjligt. Den undersökning som
behövs för att utreda ärendet skall göras utan
dröjsmål.
Till den från vilken systemet har tagits för
undersökning skall utfärdas ett intyg av vilket framgår omfattningen av den egendom
som tagits för undersökning och orsaken till
detta.
8 §.Handräckning. Teleförvaltningscentralens kontrollörer skall ha rätt att vid behov få
handräckning av polisen, tullmyndigheterna
och gränsbevakningsväsendet för utförande
av de uppgifter som åläggs dem i lagens 6
och 7 §.
9 §. Ikraftträdande. I 10 § i lagförslaget
skall en sedvanligt ikraftträdelsebestämmelse
tas in.

1.2.

38 kap. strafflagen

8 a §. Avkodningssystemsbrott. Enligt 3 § i
den föreslagna lagen om skydd för informationssamhällets tjänster skall det vara förbjudet att obehörigen inneha, använda, tillverka,
importera, saluföra, hyra ut, distribuera,
främja försäljningen av samt installera och
underhålla avkodningssystem. Om straff för
avkodningssystembrott skall bestämmas i en
ny 8 a § i 38 kap. strafflagen. Enligt lagen
skall det vara straffbart att vidta sådana obehöriga åtgärder som räknas upp i 3 § lagen
om skydd för informationssamhällets tjänster
och som vidtas i förvärvssyfte eller som är

ägnade att orsaka den som tillhandahåller
skyddade tjänster betydande men eller skada.
Bestämmelsen gäller emellertid inte obehörig
användning eller obehörigt innehav av avkodningssystem för privat bruk utan gärningarna skall bedömas enligt straffbestämmelserna i 4 § i den föreslagna lagen om skydd
för informationssamhällets tjänster.
Den obehöriga verksamheten behöver inte
vara yrkesmässigt organiserad eller särskilt
omfattande för att den skall uppfylla kravet
på att den sker i förvärvssyfte. En avsikt att
skaffa ekonomisk vinning är i allmänhet tillräckligt som motiv för att bestämmelsen skall
tillämpas.
Den som tillhandahåller en skyddad tjänst
kan orsakas betydande men eller skada också
till följd av sådana åtgärder som inte är förknippade med någon avsikt att skaffa ekonomisk vinning. T.ex. via Internet är det möjligt att distribuera avkodningssystem eller
uppdatera dessa utan att det förutsätts någon
betalning för produkten eller tjänsten. Det är
också vanligt att avkodningssystem tillhandahålls i delar så att delarna senare kan sättas
ihop till en helhet med vilken den skyddade
tjänsten kan avkodas.
Obehörigt tillhandahållande av avkodningssystem eller delar av dem på Internet
kan orsaka betydande direkt eller indirekt
men eller skada för den som tillhandahåller
en skyddad tjänst, trots att betalning eller annat vederlag inte krävs.
En person som obehörigen tillhandahåller
avkodningssystem på Internet kan anses vara
medveten om att systemet sprids på Internet
under en kort tid till ett stort antal användare.
Dessutom kan personen anses vara medveten
om att en dylik verksamhet är ägnad att orsaka den som tillhandahåller tjänsten betydande ekonomisk skada och annat men eller annan skada.
Med men avses i bestämmelsen att det inte
förutsätts någon konkret skada. straffbarheten skall dock vara begränsad till betydande
skada eller men. Mindre men eller skada är
inte tillräcklig för att bestämmelsen skall tilllämpas.
Av kodningssystembrott skall leda till böter
eller fängelase i högst ett år.
l O §. Atalsrätt. A vkodningssystembrott
skall vara ett målsägandebrott Allmänna
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åklagaren skall dock få väcka åtal om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver detta,
trots att målsäganden inte anmält brottet till
åtal.
11 §. Förverkandepåföljd. Det föreslås att
en ny 11 § fogas till lagens 38 kap. I paragrafen skall bestämmas om förverkandepåföljder för avkodningssystem som avses i 8 a
§. A v kodningssystem skall dömas förverkade
till staten. I övrigt, t.ex. beträffande fördelen
av ett brott, tillämpas bestämmelsen om förverkandepåföljder i 2 kap. 16 § strafflagen.

1.3.

Telemarknadslagen

3 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 5
mom. skall vissa lagtekniska ändringar göras.
Omnämnandet av system med vilket man
hänvisar till avkodningssystem skall slopas.
8 §. Teleföretagets skyldigheter. Enligt 15
§ lagen om tryggande av försörjningsberedskapen skall om understöd ur försörjningsberedskapsfonden bestämmas genom lag. A v
dessa orsaker föreslås att den första meningen i 8 § 3 mom. telemarknadslagen i jämförelse med nuvarande bestämmelse skall
ändras så, att det uttryckligen nämns i bestämmelsen att kostnaderna för beredskap för
undantagsförhållanden även kan ersättas ur
försörjningsberedskapsfonden.
39 §. Marknadstillsyn. I 1-3 moment i
paragrafen skall omnämnandena av dekodningssystem slopas. Samtidigt föreslås att paragrafens ordalydelse förtydligas, utan att
sakinnehållet ändras.
45 §. Brott mot stadgandena om televerksamhet. straffbestämmelsen gällande dekodningssystem i paragrafens l mom. 5 punkt
skall upphävas.
46 §. Förverkandepåföljder. I paragrafen
skall omnämnandet av dekodningssystem
slopas.

1.4.

Lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet

2 §.Tillämpningsområde. Lagens tillämpningsområde har med vissa undantag begränsats till telekommunikation som sker via
ett allmänt telenät. Lagens 4 §, som gäller te-
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lekommunikationens konfidentiella natur,
tillämpas dock på all telekommunikation. Det
föreslås att paragrafens 3 mom. ändras så att
även lagens 5 § tillämpas på all telekommunikation. Användarens eller abonnentens rätt att skydda sina telemeddelanden får
inte vara begränsad enbart till situationer då
telekommunikationen sker via ett allmännt
telenät. Rätten till skydd av telemeddelanden
skall gälla även privata telenät som inte har
anslutits till det allmänna telenätet. Inte heller förbudet mot orättmätigt innehav av ett
system för avkodning av skyddet vid telekommunikation skall vara begränsat enbart
till telekommunikation som sker via ett allmännt telenät.
5 §. Skydd vid telekommunikation. Enligt
paragrafens 2 mom. skall det vara förbjudet
att orättmätigt inneha ett system för avkodning av det tekniska skyddet vid telekommunikation. Förbudet mot innehav skall gälla
orättmätigt innehav av ett system bl.a. i försäljnings- eller importsyfte samt i användningssyfte. Ett sådant system som avses i
momentet kan te.x. vara en anordning eller
ett dataprogram vars ändamål är att avkoda
det tekniska skydd som använts för att skydda telekommunikationen. Teleförvaltningscentralen skall dock kunna ge tillstånd till innehav av ett dylikt system.
Förbudet skall gälla obehörigt innehav av
ett system för avkodning av det tekniska
skydd som används för att skydda den i paragrafens l mom. avsedda användarens och
abonnentens telemeddelanden. Dessutom
skall det vara förbjudet att obehörigt inneha
ett system som är avsett för att avkoda det
tekniska skyddet för kommunikation som hör
till grundegenskaperna hos det telenät som
teleföretaget använder, t.ex. skyddet för mobiltelenät enligt GSM-standarden.
På system för avkodning av skyddet för
avgiftsbelagda innehållstjänster som tillhandahålls i ett telenät, inklusive masskommunikationstjänster och målinriktade telekommunikationstjänster, skall lagen om skydd för
informationssamhällets tjänster tillämpas.
8 §. Beredskap för undantagsförhållanden.
Enligt 15 § lagen om tryggande av försörjningsberedskapen skall om understöd ur försörjningsberedskapsfonden bestämmas genom lag. A v dessa orsaker föreslås att 8 § 2
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mom. lagen om datasekretess vid telekommunikation i jämförelse med nuvarande bestämmelse skall ändras så, att det uttryckligen nämns i bestämmelsen att kostnaderna
för beredskap för undantagsförhållanden
även kan ersättas av försörjningsberedskapsfondens medel.
27 §. Brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet. Paragrafen skall
ändras så, att det till de nuvarande förseelser
som bestraffas med böter fogas brott mot 5 §
2 mom. I övrigt skall den nya 27 § motsvara
lagens nuvarande 27 §.

1.5.

Lagen om teleförvaltningen

2 §. I lagens 2 § räknas Teleförvaltningscentralens uppgifter upp. I lagens 2 § l apunkten skall konstateras att Teleförvaltningscentralen har till uppgift att dra försorg
om de uppgifter som enligt lagen om skydd
för informationssamhällets tjänster ankommer på centralen. Enligt den föreslagna lagen

skall Teleförvaltningscentralen sköta marknadstillsynen i anslutning till avkodningssystem.

1.6.

Radiolagen

7 §. Radiosekretess. I lagens 7 § 2 mom.
bestäms om dekodningssystem. Det föreslås
att momentet upphävs.

2.

Ikraftträdande

Enligt artikel 6 i direktivet om det rättsliga
skyddet för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 28 maj 2000. Därför föreslås
att lagarna skall träda i kraft så snart som
möjligt efter det att de har antagits och blivit
stadfästa.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

l.
Lag
om skydd för informatienonssamhällets tjänster

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

4§

Tillämpningsområde

Strajjbestämmelse

Denna lag tillämpas när informationssamhällets tjänster i telenät skyddas mot obehörig användning av avkodningssystem.

Om straff för avkodningssystembrott bestäms i 38 kap. 8 a § strafflagen.
Den som på annat sätt än vad som avses i
den i l mom. nämnda bestämmelsen uppsåtligen bryter mot förbudet i 3 § skall, om inte
strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för avkodningssystemsförseelse dömas till böter.
Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för
avkodningssystemsförseelse, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal eller ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att
åtal väcks.

2§
Definitioner
I denna lag avses med
l) informationssamhällets tjänster TV- el-

ler radiosändningar i ett telenät eller sådana tjänster i ett telenät som utförs på distans på
individuell begäran av mottagaren, om dessa
sändningar eller tjänster är avgiftsbelagda
och skyddade med hjälp av ett särskilt tekniskt system, samt tillhandahållandet av
skydd för ovan nämnda sändningar och tjänster med hjälp av ett särskilt tekniskt system,
samt
2) avkodningssystem en utrustning, ett dataprogram eller ett annat system eller en väsentlig del av ett system vars ändamål är att
koppla bort skyddet för en i telenätet tillhandahållen tjänst som skyddas med hjälp av ett
särskilt tekniskt system.
3§
Förbud som gäller avkodningssystem

Det är förbjudet att obehörigen inneha, använda, tillverka, importera, saluföra, hyra ut,
distribuera, främja försäljningen av samt installera och underhålla avkodningssystem.

5§
Förverkandepåföljd

Avkodningssystem som avses i 4 § 2 mom.
skall dömas förverkade till staten.
6§

Marknadstillsyn

Av Teleförvaltningscentralen förordnade
kontrollörer övervakar importen, saluförandet, uthyrningen och främjandet av försäljningen av avkodningssystem.
En kontrollör, som framlägger utredning
om Teleförvaltningscentralens förordnande,
har rätt att för kontroll i anslutning till tillsynen få tillträde till den plats där avkodningssystemet finns eller där ett sådant på sannolika skäl misstänks finnas. Kontroll får dock
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inte genomföras på hemfridsskyddade platser, om det inte finns särskilda skäl att misstänka att brott mot förbudet i 3 § har skett.

egendom som tagits för undersökning och orsaken till detta.
8§

7§

Handräckning
Undersökning av utrustning

Om det på sannolika skäl misstänks att bestämmelserna om import, saluförande eller
uthyrning av avkodningssystem har överträtts, har kontrollören rätt att ta avkodningssystemet för undersökning och förbjuda att
utrustningen saluförs eller på annat sätt överlåts vidare under den tid undersökningen varar. Undersökningen skall företas utan
dröjsmål.
Till den från vilken avkodningssystemet
har tagits för undersökning skall utfärdas ett
intyg av vilket framgår om fattningen av den

Teleförvaltningscentralen har rätt att få
handräckning av polisen, tullmyndigheterna
och gränsbevakningsväsendet för verkställighet av bestämmelserna i denna lag.

9§
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20
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2.
Lag
om ändring av 38 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i 38 kap. strafflagen (3911889) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 578/1995, samt
fogas till 38 kap., sådant det lyder jämte ändringar, nya 8 a och 11 § som följer:
38 kap.
10§

Om informations- och kommunikationsbrott

8a§
A vkodningssystembrott

Den som i strid med förbudet i 3 § lagen
om skydd för informationssamhällets tjänster
( l ) i förvärvssyfte eller så att gärningen är
ägnad att orsaka den som tillhandahåller
skyddade tjänster betydande men eller skada,
tillverkar, importerar, saluför, hyr ut, distribuerar eller innehar ett avkodningssystem eller gör reklam för, installerar eller underhåller ett sådant, skall för avkodningssystemsbrott dömas till böter eller fångelse i
högst ett år.

Åtalsrätt

Åtalsrätt åklagaren får inte väcka åtal för
kränkning av kommunikationshemlighet,
grov kränkning av kommunikationshemlighet, dataintrång eller avkodningssystemsbrott, om inte målsäganden anmäler brottet
till åtal eller gärningsmannen när brottet begicks var anställd hos en inrättning som utövar allmän post- eller televerksamhet eller
ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver
att åtal väcks.
11 §
Förverkandepåföljd

Avkodningssystem som avses i 8 a § skall
dömas förverkade till staten.
Denna lag träder i kraft den 20 .

209280E

18

RP 146/2000 rd

3.
Lag
om ändring av telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (39611997) 4 § 22 punkten och 25 § samt
ändras 3 § 6 mom., 8 § 3 mo m., 39 § ~ 3 mom., 45 § l mom .. och 46 §, av dessa lagrum 3 §
6 mom. och 8 § 3 mom. sadana de lyder 1 lag 566/1999, som följer:
0

3§
Tillämpningsområde

Vid import, försäljning, saluförande, innehav, användning och främjande av försäljning av teleterminalutrustningar och vissa
andra utrustningar skall dessutom 7 kap. iakttas.

8§
Teleföretagets skyldigheter

Om de uppgifter som följer av 2 mom. 3
punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från televerksamhet som skall anses vara
sedvanlig och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av
statens medel eller ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande
~v försörjningsberedskapen (139011992), om
mte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader som åsamkas det. Den
myndighet som svarar för teleavlyssning och
teleövervakning skall till teleföretaget betala
av ministeriet fastställda avgifter för de åtgärder som avses i 2 mom. 3 a-punkten. När
dessa avgifter bestäms skall beaktas de direkta kostnader som åtgärden har åsamkat teleföretaget samt en skälig ränta på det kapital
som teleföretaget har varit tvunget att investera i den utrustning och den program-

vara som telenätet eller teletjänsten har försetts med i enlighet med de föreskrifter som
meddelats med stöd av 4 mom. l punkten.
39 §
Marknadstillsyn

Av Teleförvaltningscentralen förordnade
kontrollörer övervakar importen, saluförandet och främjandet av försäljningen av teleterminalutrustningar.
En kontrollör, som framlägger utredning
om Teleförvaltningscentralens förordnande
enligt 1 mom., har rätt att för tillsynen få tillträde till den plats där teleterminalutrustningen finns eller där sådan på sannolika skäl
misst~nks finnas. Kontroll och tillsyn får
dock mte genomföras på hemfridsskyddade
platser, om det inte finns särskilda skäl att
misstänka att brott mot 45 § l mom. l eller 2
punkten har skett.
Om det på sannolika skäl misstänks att bestämmelserna om import eller saluförande av
teleterminalutrustningar har överträtts, har
kontrollören rätt att ta teleterminalutrustningen för undersökning och förbjuda att utrustningen saluförs eller överlåts vidare under
den tid undersökningen varar. Undersökningen skall företas utan dröjsmål. Till den
f~ån vilken teleterminalutrustningen har tagtts för undersökning skall utfärdas ett intyg
av vilket framgår omfattningen av den egendom som tagits för undersökning och orsaken
till detta.
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45 §
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46 §

Brott mot stadgandena om televerksamhet

Förverkandepåföljder

Den som uppsåtligen
l) i strid med 15 § l mo m. 4 punkten ansluter teleterminalutrustning till det allmänna
telenätet,
2) bryter mot bestämmelserna i 23 § om
import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning,
3) utför arbete som nämns i 12 § 2 mom.
utan auktorisering enligt lagrummet, eller
4) försummar de skyldigheter som i 13 §
föreskrivs för ägare av telenät,
skall, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans lag, för brott
mot bestämmelserna om televerksamhet dömas till böter.

På den ekonomiska fördel som ett brott
som nämns i 44 och 45 § har berett gärningsmannen eller någon annan till vars fördel han handlat och på föremål som använts
för att begå brottet tillämpas strafflagen. Teleutrustning som har varit föremål för ett
brott som nämns i 45 § l och 2 punkten skall
förklaras förverkad, om inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.
Denna lag träder i kraft den 20 .
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4.
Lag
om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 april 1999 om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet (565/1999) 2 § 3 mom., 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. samt 27 § l mom. som
följer:
2§

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådan telekommunikation från eller till något annat nät än ett
allmänt telenät som sker via ett allmänt telenät, om det andra nätet har anslutits till det
allmänna telenätet som en del av det eller till
en anslutning till det. Lagens 4 och 5 § skall
dock tillämpas på all telekommunikation.
5§

Skydd vid telekommunikation

Det är förbjudet att obehörigen inneha ett
system för avkodning av det tekniska skyddet
vid telekommunikation. Teleförvaltningscentralen kan ge tillstånd till innehav av ett
dylikt system.
8§
Beredskap för undantagsförhållanden

Om de uppgifter som följer av l mom. förutsätter åtgärder vilka klart avviker från teleföretagets sådan verksamhet som skall an-

ses vara sedvanlig och vilka medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader
ersättas av statens medel eller ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om
tryggande
av
försörjningsberedskapen
(1390/1992), om inte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader som
åsamkas det.
27 §
Brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet

Den som uppsåtligen
l) bryter mot förbudet i 5 § 2 mom.,
2) försummar att sörja för dataskyddet inom televerksamhet enligt 6 § l mom.,
3) behandlar identifieringsuppgifter i strid
med 9-13 §, eller
4) använder telekommunikation för direktmarknadsföring i strid med 21 §
skall, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för brott
mot bestämmelserna om integritetsskydd vid
telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet dömas till böter.
Denna lag träder i kraft den 20 .
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5.
Lag
om ändring av 2 § lagen om teleförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den l Ojuni 1988 om teleförvaltningen (51811988) 2 § l a-punkten, sådan den
lyder i lag 56811999, som följer:
2§

Teleförvaltningscentralen har till uppgift
att
l a) dra försorg om de uppgifter som enligt
lagen om integritetsskydd vid telekom-

munikation och dataskydd inom televerksamhet (56511999) och lagen om skydd för
informationssamhällets tjänster ( l ) ankommer på centralen,
Denna lag träder i kraft den 20 .
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6.
Lag
om upphävande av 7 § 2 mom. radiolagen

l enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§

2§

Genom denna lag upphävs 7 § 2 mom. radiolagen av den 10 juni 1988 (517/1998).

Denna lag träder i kraft den 20 .

Helsingfors den 6 oktober 2000
Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen
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Bilaga

2.
Lag
om ändring av 38 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i 38 kap. strafflagen (39/l889) lO§ 2 mom., sådant det lyder i lag 578/l995, samt
fogas till 38 kap., sådant det lyder jämte ändringar, nya 8 a och 11 §som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

38 kap.
Om informations- och kommunikationsbrott
8a§
A vkodningssystembrott
Den som i strid med förbudet i 3 § lagen
om skydd för informationssamhällets tjänster ( l ) i förvärvssyfte eller så att gärningen
är ägnad att orsaka den som tillhandahåller
skyddade tjänster betydande men eller skada, tillverkar, importerar, saluför, hyr ut,
distribuerar eller innehar ett avkodningssystem, främjar försäljningen av det eller
installerar eller underhåller ett sådant,
skall för avkodningssystemsbrott dömas till
böter eller fängelse i högst ett år.

10 §
Åtalsrätt

Åtalsrätt åklagaren får inte väcka åtal för
kränkning av kommunikationshemlighet,
grov kränkning av kommunikationshemlighet eller dataintrång, om inte målsäganden
anmäler brottet till åtal eller gärningsmannen när brottet begicks var anställd hos en
inrättning som utövar allmän post- eller tele verksamhet eller ett synnerligen viktigt
allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Åtalsrätt åklagaren får inte väcka åtal för
kränkning av kommunikationshemlighet,
grov kränkning av kommunikationshemlighet, dataintrång eller avkodningssystemsbrott, om inte målsäganden anmäler brottet
till åtal eller gärningsmannen när brottet begicks var anställd hos en inrättning som utövar allmän post- eller televerksamhet eller
ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

24
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F öreslagen lydelse

Il §

F örverkandepllföljd

Avkodningssystem som avses i 8 a§ skall
dömas förverkade till staten.
Denna lag träder i kraft den 20 .
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3.
Lag
om ändring av telemarknadslagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 4 § 22 punkten och 25 § samt
ändras 3 § 6 mom., 8 § 3 mom., 39 § 1-3 mom., 45 § l mom. och 46 §, av dessa lagrum 3 §
6 mom. och 8 § 3 mom. sådana de lyder i lag 56611999, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3§

Tillämpningsområde

Vid import, försäljning, saluförande, innehav, användning och främjande av försäljning av teleterminalutrustningar och vissa andra utrustningar och system skall dessutom 7 kap. iakttas.

Vid import, försäljning, saluförande, innehav, användning och främjande av försäljning av teleterminalutrustningar och vissa andra utrustningar skall dessutom 7 kap.
iakttas.

4§
Definitioner
I denna lag avses med

22) dekodningssystem en utrustning, en
del av utrustning eller ett annat system vars
ändamål är att koppla bort skyddet för ett i
telenätet förmedlat meddelande som skyddas med hjälp av ett särskilt tekniskt system,
samtmed

(upphävs)

8§
Teleföretagets skyldigheter
Om de uppgifter som följer av 2 mom. 3
punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från televerksamhet som skall anses
209280E

Om de uppgifter som följer av 2 mom. 3
punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från televerksamhet som skall anses
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vara sedvanlig och som medför väsentliga
merkostnader, kan dessa kostnader ersättas
av statens medel, om inte den som beställer
åtgärden betalar teleföretaget de kostnader
som åsamkas det. Den myndighet som svarar för teleavlyssning och teleövervakning
skall till teleföretaget betala av ministeriet
fastställda avgifter för de åtgärder som avses i 2 mom. 3 a-punkten. När dessa avgifter bestäms skall beaktas de direkta kostnader som åtgärden har åsamkat teleföretaget
samt en skälig ränta på det kapital som teleföretaget har varit tvunget att investera i
den utrustning och den programvara som telenätet eller teletjänsten har försetts med i
enlighet med de föreskrifter som meddelats
med stöd av 4 mom. l punkten.

vara sedvanlig och som medför väsentliga
merkostnader, kan dessa kostnader ersättas
av statens medel eller ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande
av
försörjningsberedskapen
(139011992 ), om inte den som beställer åt-

gärden betalar teleföretaget de kostnader
som åsamkas det. Den myndighet som svarar för teleavlyssning och teleövervakning
skall till teleföretaget betala av ministeriet
fastställda avgifter för de åtgärder som avses i 2 mom. 3 a-punkten. När dessa avgifter bestäms skall beaktas de direkta kostnader som åtgärden har åsamkat teleföretaget
samt en skälig ränta på det kapital som teleföretaget har varit tvunget att investera i
den utrustning och den programvara som telenätet eller teletjänsten har försetts med i
enlighet med de föreskrifter som meddelats
med stöd av 4 mom. l punkten.

25 §

25 §
De kodningssystem
Det är förbjudet att orättmätigt inneha,
använda, tillverka, importera eller främja
försäljningen av dekodningssystem.
Teleförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd till användning av ett system som avses i lmom.

(upphävs)

39 §

39 §

Marknadstillsyn

Marknadstillsyn

Av Teleförvaltningscentralen förordnade
kontrollörer övervakar importen, saluförandet och främjandet av försäljningen av teleterminalutrustningar och dekodningssystem.
En kontrollör, som framlägger utredning
om Teleförvaltningscentralens förordnande
enligt l mom., har rätt att för tillsynen få
tillträde till den plats där teleterminalutrustningen eller dekodningssystemet finns eller
där sådana på sannolika skäl misstänks finnas. Kontroll och tillsyn får dock inte

Av Teleförvaltningscentralen förordnade
kontrollörer övervakar importen, saluförandet och främjandet av försäljningen av teleterminal utrustningar.
En kontrollör, som framlägger utredning
om Teleförvaltningscentralens förordnande
enligt l mom., har rätt att för tillsynen få
tillträde till den plats där teleterminalutrustningen finns eller där sådan på sannolika
skäl misstänks finnas. Kontroll och tillsyn
får dock inte genomföras på hemfridsskyd-
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genomföras på hemfridsskyddade platser,
om det inte finns särskilda skäl att misstänka att brott mot 45 § l mom. l, 2 eller 5
punkten har skett.
Om det på sannolika skäl misstänks att
bestämmelserna om import eller saluförande av teleterminalutrustningar eller 25 § har
överträtts, har kontrollören rätt att ta utrustningen för undersökning och förbjuda att
utrustningen eller systemet saluförs eller
överlåts vidare under den tid undersökningen varar. Undersökningen skall företas utan
dröjsmål. Till den från vilken utrustningen
eller systemet har tagits för undersökning
skall utfärdas ett intyg av vilket framgår
omfattningen av den egendom som tagits
för undersökning och orsaken till detta.

dade platser, om det inte finns särskilda
skäl att misstänka att brott mot 45 § l
mom. l eller 2 punkten har skett.
Om det på sannolika skäl misstänks att
bestämmelserna om import eller saluförande av teleterminalutrustningar har överträtts, har kontrollören rätt att ta teleterminalutrustningen för undersökning och förbjuda att utrustningen saluförs eller överlåts vidare under den tid undersökningen
varar. Undersökningen skall företas utan
dröjsmål. Till den från vilken teleterminalutrustningen har tagits för undersökning
skall utfärdas ett intyg av vilket framgår
omfattningen av den egendom som tagits
för undersökning och orsaken till detta.

45 §

45 §

Brott mot stadgandena om televerksamhet

Brott mot stadgandena om televerksamhet

Den som uppsåtligen
l) i strid med 15 § l m om. 4 punkten ansluter teleterminalutrustning till det allmän-na telenätet,
2) bryter mot bestämmelserna i 23 § om
import, försäljning och saluförande av teleterminal utrustning,
3) utför arbete som nämns i 12 § 2 mom.
utan auktorisering enligt lagrummet, eller
4) försummar de skyldigheter som i 13 §
föreskrivs för ägare av telenät,
5) i strid med 25 § innehar, tillverkar, använder, importerar eller saluför dekodningssystem eller främjar försäljningen av
sådana,
skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans lag, för
brott mot bestämmelserna om televerksamhet dömas till böter.

Den som uppsåtligen
l) i strid med 15 § l mom. 4 punkten ansluter teleterminalutrustning till det allmänna telenätet,
2) bryter mot bestämmelserna i 23 § om
import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning,
3) utför arbete som nämns i 12 § 2 mom.
utan auktorisering enligt lagrummet, eller
4) försummar de skyldigheter som i 13 §
föreskrivs för ägare av telenät,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans lag, för
brott mot bestämmelserna om televerksamhet dömas till böter.
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46 §

46 §

Förverkandepåföljder

Förverkandepåföljder

På den ekonomiska fördel som ett brott
som nämns i 44 och 45 § har berett gärningsmannen eller någon annan till vars fördel han handlat och på föremål som använts
för att begå brottet tillämpas strafflagen.
Teleutrustning eller dekodningssystem som
har varit föremål för ett brott som nämns i
45 § l, 2 och 5 punkten skall förklaras förverkad, om inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.

På den ekonomiska fördel som ett brott
som nämns i 44 och 45 § har berett gärningsmannen eller någon annan till vars fördel han handlat och på föremål som använts
för att begå brottet tillämpas strafflagen.
Teleutrustning som har varit föremål för ett
brott som nämns i 45 § l och 2 punkten
skall förklaras förverkad, om inte omständigheterna är synnerligen förmildrande.
Denna lag träder i kraft den 20 .
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4.
Lag
om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 april 1999 om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet (56511999) 2 § 3 mom., 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. samt 27 § l mom. som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådan telekommunikation från eller till något annat nät än ett
allmänt telenät som sker via ett allmänt telenät, om det andra nätet har anslutits till
det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till det. Lagens 4 §
skall dock tillämpas på all telekommunikation.

Denna lag tillämpas på sådan telekommunikation från eller till något annat nät än ett
allmänt telenät som sker via ett allmänt telenät, om det andra nätet har anslutits till
det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till det. Lagens 4 och 5
§ skall dock tillämpas på all telekommunikation.

5§
Skydd vid telekommunikation
På dekodningssystem skall 25, 39 och 45
§ telemarknadslagen tillämpas.

Det är förbjudet att obehörigen inneha ett
system för avkodning av det tekniska skyddet vid telekommunikation. Teleförvaltningscentralen kan ge tillstånd till innehav
av ett dylikt system.
8§

Beredskap för undantagsförhållanden
Om de uppgifter som följer av l mom.
förutsätter åtgärder vilka klart avviker från

Om de uppgifter som följer av l mom.
förutsätter åtgärder vilka klart avviker från
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teleföretagets sådan verksamhet som skall
anses vara sedvanlig och vilka medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader
ersättas av statens medel, om inte den som
beställer åtgärden betalar teleföretaget de
kostnader som åsamkas det.

teleföretagets sådan verksamhet som skall
anses vara sedvanlig och vilka medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader
ersättas av statens medel eller ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen
om tryggande av försörjningsberedskapen
(139011992 ), om inte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader
som åsamkas det.

27 §

27 §

Brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet

Brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet

Den som uppsåtligen

l) försummar att sorJa för dataskyddet
inom televerksamhet enligt 6 § l mom.,
2) behandlar identifieringsuppgifter i strid
med 9-13 §, eller
3) använder telekommunikation för direktmarknadsföring i strid med 21 §
skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet dömas till böter.

Den som uppsåtligen

l) bryter mot förbudet i 5 § 2 mom.,
2) försummar att sörja för dataskyddet inom televerksamhet enligt 6 § l mom.,
3) behandlar identifieringsuppgifter i strid
med 9-13 §, eller
4) använder telekommunikation för direktmarknadsföring i strid med 21 §
skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd
inom televerksamhet dömas till böter.

Denna lag träder i kraft den 20 .
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5.
Lag
om ändring av 2 § lagen om teleförvaltningen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den l O juni 1988 om teleförvaltningen (51811988) 2 § l a-punkten, sådan den
lyder i lag 56811999, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Teleförvaltningscentralen har till uppgift
att

Teleförvaltningscentralen har till uppgift
att

l a) dra försorg om de uppgifter som enligt lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) ankommer på centralen,

l a) dra försorg om de uppgifter som enligt lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) och lagen om skydd för
informationssamhällets tjänster ( l ) ankommer på centralen,

Denna lag träder i kraft den 20 .

