Lag
om ändring av informationssamhällsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i informationssamhällsbalken (917/2014) 70 § 3 mom., 113 § och 116 § 4 mom.,
ändras lagens rubrik, det inledande stycket i 25 § 1 mom. och 25 § 1 mom. 3 punkten, 28 §
1 mom., 32 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 36 § 1 mom. och 36 § 1 mom. 3
punkten, 40 § 5 mom., 70 § 4 mom., 209 § 1 mom. och 211, 223 och 294 § samt 303 §
3 mom., av dem 28 § 1 mom., 32 § 1 mom. 1 punkten, det inledande stycket i 36 § 1 mom.
och 36 § 1 mom. 3 punkten, 40 § 5 mom. och 303 § 3 mom. sådana de lyder i lag 456/2016
och 294 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 456/2016, samt
fogas till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 456/2016, ett nytt 7 mom. och till 209 §
ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

Lag
om tjänster inom elektronisk kommunikation

25 §
Beviljande av programkoncession
Kommunikationsverket ska bevilja sökande programkoncession enligt 22 § 1 mom. om
——————————————————————————————
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller
bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram (710/2011) om iakttagande av åldersgränser för
bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i
strafflagen (39/1889) eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och
——————————————————————————————
28 §
Kortvarig programkoncession
Kommunikationsverket ska bevilja programkoncession för kortvarig televisions- och radioverksamhet i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät utan sådant förfarande som
anges i 23 och 25 §, om det inte finns uppenbar anledning att misstänka att den sökande bryter
mot denna lag eller bestämmelserna i 6 § i lagen om bildprogram om iakttagande av åldersgränser för bildprogram, eller att sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11
kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet, och verksamheten
1) pågår högst tre månader, eller
2) per vecka pågår högst tolv timmar.
——————————————————————————————
32 §

Återkallande av programkoncession
Koncessionsmyndigheten kan återkalla en koncession helt eller delvis, om
1) koncessionshavaren upprepade gånger och allvarligt har brutit mot denna lag, 62 § 2
mom. 1 punkten i lotterilagen (1047/2001) eller 6 § i lagen om bildprogram eller mot de koncessionsvillkor som avses i 27 eller 37 § i denna lag eller har gjort sig skyldig till hets mot
folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,
——————————————————————————————
36 §
Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet
Kommunikationsverket ska bevilja en sökande programkoncession enligt 34 §, om
——————————————————————————————
3) det inte finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att
sökanden gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov
hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,
——————————————————————————————
40 §
Beviljande av radiotillstånd
——————————————————————————————
Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet som pågår i högst tre månader får beviljas på nytt för samma eller delvis samma täckningsområde och till samma verksamhetsutövare
eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma programutbud tidigast två månader från
det att det föregående radiotillståndet upphörde att gälla. Vad som föreskrivs ovan gäller dock
inte verksamhet som är tillfällig eller av annan orsak inte är fortlöpande eller regelbunden.
——————————————————————————————
Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet ska beviljas om det inte finns uppenbar
anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag eller att sökanden gör sig skyldig
till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp enligt 10
a § i det kapitlet.
70 §
Skyldighet att särredovisa i bokföringen
——————————————————————————————
Särredovisningskalkylerna ska lämnas till Kommunikationsverket.
209 §
Europeiskt programutbud
En utövare av televisionsverksamhet ska för europeiska program reservera största delen av
sin årliga sändningstid för fritt mottagbara sändningar. Till denna sändningstid räknas dock
inte tid som har reserverats för
1) nyheter,
2) sportevenemang,
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3) underhållningsprogram av tävlingskaraktär,
4) reklam,
5) text-tv-sändningar,
6) teleshopping.
Om programutbudet för en utövare av televisionsverksamhet inte når upp till den andel
europeiskt program som avses i 1 mom., ska utövaren lämna Kommunikationsverket en redogörelse för orsakerna till detta samt på begäran en plan för inom vilken tid programutbudet
kommer att motsvara 1 mom. Då ska den europeiska andelen av programutbudet emellertid
vara åtminstone på samma nivå som under föregående tillsynsperiod.
——————————————————————————————
211 §
Syn- och hörselskadades tillgång till programutbud
Televisionsprogram på finska eller svenska ska förses med textning och andra program ska
förses med referat eller med en tjänst där texten i ett textat program omvandlas till ljud (ljudoch textningstjänst) i enlighet med denna paragraf.
Ljud- och textningstjänsten ska införas i de allmännyttiga programutbud som avses i lagen
om Rundradion Ab. Ljud- och textningstjänst ska också införas i programutbud som sänds
med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland
allmänheten. Ljud- och textningstjänst behöver dock inte införas i sådana musikföreställningar
och sportprogram som sänds i direktsändning.
Kostnaderna som ljud- och textningstjänsten medför för utövare av annan än allmännyttig
televisionsverksamhet får inte överskrida en procent av utövarens omsättning under den föregående räkenskapsperioden.
Ljud- och textningstjänstens andel ska i fråga om de programutbud som avses i 2 mom. och
som betjänar flera olika grupper bland allmänheten vara 75 procent av programmen och i
fråga om allmännyttiga programutbud 100 procent av programmen.
Genom förordning av statsrådet
1) kan det föreskrivas om det tekniska genomförandet och sändandet av ljud- och textningstjänsten,
2) föreskrivs det om kostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten,
3) utfärdas det närmare bestämmelser om vad som betraktas som programutbud som betjänar flera olika grupper bland allmänheten.
223 §
Markering för radioreklam
Radioreklam ska åtskiljas från övriga radioprogram genom en ljudsignatur eller på något
annat tydligt sätt.
294 §
Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet
Den årliga tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet är för
1) Rundradion Ab 220 000 euro,
2) utövare av annan än regional televisionsverksamhet 14 000 euro för varje koncessionsenligt televisionsprogramutbud, med undantag för parallellsändningar,
3) utövare av regional televisionsverksamhet 600 euro för varje koncessionsenligt televisionsprogramutbud,
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4) utövare av radioverksamhet på frekvenser för rikstäckande eller därmed jämförbar koncessionspliktig användning 6 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud,
5) utövare av radioverksamhet på frekvenser för regional eller lokal koncessionspliktig användning 600 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud,
6) utövare av radioverksamhet som är verksamma endast i televisionsnät, 6 000 euro för
varje koncessionsenligt radioprogramutbud, med undantag för parallellsändningar.
Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet tas årligen ut i två poster. Avgiften påförs genom beslut av Kommunikationsverket.
303 §
Kommunikationsverkets allmänna uppgifter
——————————————————————————————
Kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte sådana krav som hänför sig till skydd av människors och husdjurs hälsa och säkerhet som avses i 251 § 1 mom. 1 punkten och inte heller
sådana väsentliga elsäkerhetskav som avses i 251 § 1 mom. 2 punkten, till den del det föreskrivs att någon annan myndighet ska övervaka efterlevnaden av kraven.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
På bindningsavtal som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i
113 § och 116 § 4 mom. som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 12 januari 2018

Republikens President

Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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