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16.6.2016

Viestintäviraston määräyksiä koskeva norminpurku

Viestintäviraston määräyksiä on purettu Juha Sipilän hallituksen ensimmäisen toimintavuoden aikana seuraavasti:
Määräys

Tunnus

Antopv/

Päättyy

Vaikutukset

Vaikutukset yrityksiin, kansalaisiin, hallinnollisen taakan
vähentäminen

17.12.20
14

12.6.20
16

1.1.2015

Määräaikainen, ei
uusita

Ennakkorekisteröintivelvoite kaikille markkinoille
saatettaville radiolaitteille poistuu.

Määräyksen voimassaolon päättyminen liittyy
radiolaitteiden
vaatimustenmukaisuutta ja
markkinavalvontaa koskevaan
lainsäädännön
uusimiseen, joka
selkeyttää ao.
sääntelyä ja tehostaa markkinavalvontaa.

Voimaan
Määräys radiolaitteiden
vaatimustenmukaisuuden
varmistamisesta ja merkitsemisestä

1
E/2014
M

Arviointimenettelyjä, merkintöjä
ja asiakirjoja
koskevat vaatimukset on harmonisoitu EUtasolla.

Vaikutukset kansalaisille ja yrityksille on lainsäädäntöuudistuksen valmistelussa arvioitu
pääosin myönteisiksi. Yhdenmukaiset vaatimukset luovat suomalaisille laitevalmistajille yhdenmukaiset toimintaedellytykset
EU-alueella.
Hallinnolliset tehtävät eivät merkittävästi lisäänny.
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Määräys telepäätelaitteen,
viestintäverkkolaitteen ja
kiinteän asennuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta,
merkitsemisestä ja asiakirjoista

22
H/2014
M

17.12.20
14

Määräys tunnistuspalvelun
tarjoajien ja
yleisölle laatuvarmenteita
tarjoavien
varmentajien
ilmoitusvelvollisuudesta
Viestintävirastolle

7
B/2009
M

27.8.200
9

Määräys tunnistuspalvelun
tarjoajien ja
laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien toiminnan
luotettavuusja tietoturvallisuusvaatimuksista

8
C/2010
M

20.10.20
10

1.1.2015

19.4.20
16 ja
12.6.20
16

Kiinteän verkon
telepäätelaitteet
ja viestintäverkkolaitteet eivät
enää kuulu radiolaitedirektiivin
soveltamisalaan
 niiden markkinoille saattamista
ei enää säännellä
viestintälainsäädännössä.

Telepäätelaitteiden ja kiinteiden
asennusten vaatimustenmukaisuutta ei enää
säännellä viestintälainsäädännöllä,
vaan yleisesti
sähkölaitteita
koskevan sähköturvallisuuslain
nojalla. Muutos
voi vähentää laitteiden valmistajien velvollisuutta
noudattaa erityismenettelyitä
ja yksinkertaistaa
lainsäädäntöä
kansalaisten kannalta.

Kumotaan
elokuussa
2016.
Korvataan
osittain
yhdistetyllä
määräyksellä
72/201
6 M ja
ohjeilla

Toiminnan harjoittamista koskevien laissa säädettyjen ilmoitusvelvollisuuksien
tarkennukset annetaan määräyksen sijaan ohjeella. Tämä vähentää tarpeettomia
pykäliä.

Ohje palvelee
toimijoita ja sujuvoittaa ilmoitusprosessia sekä
valvovan viranomaisen että yritysten kannalta.

Kumotaan
elokuussa
2016.
Korvataan
osittain
yhdistetyllä
määräyksellä
72/201
6 M ja
ohjeella

Toimijoiden auditointivaatimukset
tunnistuslaissa
(HE 74/2016)
kehittävät palvelun tietoturvallisuutta. Auditoitavat tekijät tarkennetaan yleisellä tasolla määräyksessä 72.
Ohjeena annetaan esimerkkikriteeristö. Tällöin
soveltamisalaan
kuuluvat toimijat
voivat hyödyntää

Vaikutukset kohdistuvat sähköistä
tunnistamista ja
sähköisiä luottamuspalveluja tarjoaviin yrityksiin
siten, että toiminnan harjoittamiseen kohdistuvat arviointikriteeristöt ovat yhteismitalliset ja
siten mahdollistavat kilpailun tasapuolisuutta ja
edistävät palvelujen tietoturvaa,

Määräaikainen, ei
uusita

1.9.2009

20.10.20
10
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Määräys kustannuslaskentajärjestelmästä ja järjestelmän kuvauksesta

55
B/2014

Määräys kustannuslaskentajärjestelmän
tarkastuksesta
teleyrityksessä

56
B/2014

Tietoyhteiskuntakaaren
284 §:n perustuva määräyksenantovaltuus antaa
tarkempia teleyritysten
varautumisvelvollisuuksia
koskevia määräyksiä.

1.12.201
4

16.3.20
16

1.1.2015

Kumottu

1.12.201
4

16.3.20
16

1.1.2015

Kumottu

Ei anneta määräystä

joustavasti auditointikriteeristöjä.
Toisaalta toimijoiden täytyy arvioida ja varmistaa, että niiden
käyttämät eri
standardeihin perustuvat kriteeristöt kattavat vaaditut tunnistusjärjestelmän arvioinnin osa-alueet.

joka taas vaikuttaa lopulta myös
kansalaisiin ja
muihin yrityksiin
näiden käyttäessä
erilaisia sähköisiä
palveluja.

Vähentää norminantoa, asia
hoidetaan ilman
määräystä

vähentää yrityksille koituvaa hallinnosta taakka.
Sama asia pystytään hoitamaan
lievemmillä keinoilla

Vähentää norminantoa, asia
hoidetaan ilman
määräystä

vähentää yrityksille koituvaa hallinnosta taakka.
Sama asia pystytään hoitamaan
lievemmillä keinoilla

Määräyksen sijasta valmistellaan
yhteistyössä teleyritysten kanssa
suositus tai ohje.
Vähentää norminantoa, sillä
asia hoidetaan
ilman määräystä.

Vaikutukset kohdistuvat teleyrityksiin siten, että
valmisteltava ohje tai suositus ei
sido toimijoita,
mutta antaa niille
neuvoja lain varautumisvelvoitteiden täyttämiseen.

