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Lausunto esityksestä laiksi Tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa valmistelluista hallituksen esityksestä laiksi
Tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi. Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja lausuu kunnioittavasti asiasta seuraavaa.
Pääasiassa esitetyt muutokset Tietoyhteiskuntakaareen on tehty Radiolaitedirektiivin implementoimiseksi. Lakiin ei ole lisätty sellaista sääntelyä, mitä ei ko. asiassa direktiivitasolla edellytetä. Elisan käsityksen mukaan uudet säännökset muuttavat vain yksityiskohdiltaan radiolaitteiden markkinoille saattamista, koska nykyinen käytäntö perustuu suoraan kumottavaan Radio- ja telepäätelaitedirektiiviin.
Elisa ei ota kantaa ehdotettuihin muutoksiin radio- ja televisiotoiminnasta.
Muutoksen yhteydessä on kuitenkin tehty muutosehdotuksia sellaisiin kohtiin, jotka ei Elisan
käsityksen mukaan edellytä sääntelyn lisäämistä.

Sääntelyn purkaminen edellyttää toimia tietoyhteiskuntakaaressa
Elisa katsoo, että hallitusohjelman mukaisen sääntelyn purkamisen ja selkiyttämisen tulisi koskea myös tietoyhteiskuntakaaren sisältöä. Näiltä osin Elisa yhtyy Ficom ry:n lausuntoon.

Nykyiset viestintäpalvelun rajoitusmääräykset riittäviä
Luonnokseen ehdotetaan muutettavaksi säännöstä, jolla Viestintävirasto voi antaa tarkempia
määräyksiä estopalveluista (135 § 2 momentti ). Muutos on tarpeeton. Perusteluista ilmenee,
että sillä ei olisi vaikutusta teleyritysten käytäntöön, koska ne tarjoavat jo määräyksen mukaisia
estopalveluita.
Ehdotus laajentaisi perusteettomasti säännöksen soveltamisalaa, mikä heikentäisi yritysten oikeusvarmuutta ja lisäisi niiden hallinnollista taakkaa. Säännöksen muuttamiselle ei ole myöskään perusteltua tarvetta. Tästä syystä ehdotus ei vastaa valtioneuvoston kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Erilliset tietojenluovutusvelvollisuudet ovat tarpeettomia
Tietoyhteiskuntakaaren 315 §:ään on ehdotettu lisättävän uusi momentti, jonka perusteella
Viestintävirastolla on oikeus antaa määräyksiä säännöllisen tiedonkeruun mahdollistamiseksi.
Momentin lisäämistä on perusteltu tarpeella mahdollistaa jatkuva viestintäpalveluiden valvontaan tarvittavien tietojen kerääminen sekä toiminnanharjoittajien mahdollisuudella ennakoida
tarvittavia tietojen luovutuksia.
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Elisan käsityksen mukaan lisättävä momentti on tarpeeton, koska saman pykälän 1-3 momentit
kattavat ehdotetun tarpeen. Momentti lisäisi tarpeetonta sääntelyä, joka ei tule pakottavasta
EU-tason lainsäädännöstä. Lisäksi viranomaisten tarvitsemien tietojen tarve, erityisesti nopeasti kehittyvällä tietoliikennealalla, muuttuu nopeasti, jonka vuoksi pysyvien määritelmien luominen tietojen luovutukselle aiheuttaa tarpeetonta byrokraattista työtä toiminnanharjoittajille ilman
Puitedirektiivin (2002/21/EY) 5 artiklan 1. kohdan tarkoittamaa perusteltua pyyntöä.
Mitä tulee toiminnanharjoittajien ennakointitarpeeseen, Elisan käsityksen mukaan viranomainen voi nykyisen lainsäädännön estämättä ilmoittaa tarvittavien tietojen luovuttamisen hyvissä
ajoin etukäteen.

Tiedonsiirron tekninen häiriöttömyys on varmistettava
Radiolaitedirektiivin implementoinnin yhteydessä on määritelty radiohäiriöiden estämiseksi tarvittavat toimet ja valtuudet eri viranomaisille. Tältä osin Elisalla ei ole huomautettavaa.
Hallituksen esityksen mukana kiinteän verkon telepäätelaitteet eivät kuulu tietoyhteiskuntakaaren toimialaan. Elisan käsityksen mukaan myös kiinteän verkon tietoliikennelaitteiden itselleen
ja toisilleen aiheuttama häiriöriski on minimoitava. Tähän liittyy mm. toimivaltaisen asiantuntijaviranomaisen nimeäminen riittävin valtuuksin puuttumaan väärinkäytöksiin ja häiriötapauksiin
tietoliikenneverkoissa. Pyydämme lain valmistelun yhteydessä varmistamaan edellä mainitun
tarpeenhäiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

Lisätietoja antaa taajuushallintapäällikkö Pekka Pussinen (pekka.pussinen@elisa.fi, puhelin
050-506 7812).
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