
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom 
elektronisk kommunikation och  av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät  
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 
 
I denna proposition föreslås det att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (nedan 
kommunikationstjänstlagen) och lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (nedan 
säkerhetsnätslagen) ändras. Genom lagförslagen i propositionen möjliggörs en bredbandig tjänst för 
myndighetskommunikation, som ska ersätta  den nuvarande myndighetsnätsbaserade tjänsten för 
myndighetskommunikation (VIRVE). Den samhälleliga nyttan av lagändringarna är betydande eftersom den 
nya tjänsten för myndighetskommunikation möjliggör bredbandig kommunikation, till exempel överföring av 
videobild, därigenom gör lägesbilden tydligare och förbättrar myndigheternas förmåga att reagera till exempel 
vid olyckor eller störningar. Lösningen kombinerar statens och den privata sektorns televerksamhetsresurser 
på ett kostnadseffektivt sätt för att möjliggöra en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. 
 
Inom ramen för den nya tjänsten för myndighetskommunikation tillhandahåller ett kommersiellt teleföretag 
som nätoperatör sitt mobilnät för tjänsten för myndighetskommunikation. På basis av ändringarna i 
säkerhetsnätslagen fungerar Suomen Erillisverkot Oy som tillhandahållande tjänsteoperatör av tjänsten för 
myndighetskommunikation.   
 
Genom de föreslagna ändringarna i kommunikationstjänstlagen möjliggörs tillhandahållande av tjänsten för 
myndighetskommunikation i ett kommersiellt mobilnät, så att två centrala myndighetsfaciliteter för 
myndighetskommunikationen kan säkerställas trots nätneutraliteten. Genom dessa faciliteter tryggas en 
tillräcklig kvalitet på myndighetskommunikationen och tillgång till tjänsten vid hög belastning på 
kommunikationsnätet. Dessa myndighetsfaciliteter är prioriterings- och förtursfaciliteten för tillgång till 
myndighetskommunikation och prioriteringsfaciliteten för kommunikationens kvalitet. Dessutom möjliggör 
de föreslagna ändringarna nationell roaming för myndighetskommunikation i situationer då det primära nät 
som valts genom upphandling inte är tillgängligt.  
 
Vid sidan av den nya lösningen ska även det existerande VIRVE-nätet kunna fungera under 
övergångsperioden, ända tills den nya bredbandiga tjänsten för myndighetskommunikation utvecklats och i sin 
helhet tagits i bruk. I bestämmelserna om användargrupperna för tjänsten för myndighetskommunikation och 
om de abonnemang dessa använder föreslås de ändringar som den nya verksamhetsmiljön förutsätter.  När det 
gäller säkerhetsnätslagen föreslås att de begrepp som beskriver det nuvarande tjänsten för 
myndighetsradionätet så långt det är möjligt anpassas till att motsvara de begrepp som används i 
kommunikationstjänstlagen. 
 
I och med ändringarna i säkerhetsnätslagen avses tjänsteoperatörsverksamheten för den nya tjänsten för 
myndighetskommunikation vara tjänsteproduktion i enlighet med den lagen. Samtidigt ses bestämmelserna 
om VIRVE-nätet över. Ändringarna i kommunikationstjänstlagen möjliggör å sin sida att det kommersiella 
teleföretaget som tjänsteoperatören valt genom upphandling med stöd av sin kommersiella nätkoncession kan 
tillhandahålla en nättjänst med anknytning till myndighetskommunikation. Dessutom föreslås det i båda 
lagarna nödvändiga ändringar av teknisk natur. 
 
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
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