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Lag
om ändring av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

(10/2015) 11 § 2 mom.,
ändras 1, 4, 6, 8, 12 och 16 § och 20 § 1 mom., samt
fogas till 9 § ett nytt 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., som föl-

jer:

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att under normala förhållanden och vid störningar under nor-
mala förhållanden samt under undantagsförhållanden säkerställa att den kommunikation
som samarbetet mellan den högsta statsledningen och de myndigheter och andra aktörer
som är viktiga med tanke på säkerheten i samhället förutsätter är störningsfri och obruten
samt att säkerställa att den information som behövs vid beslutsfattandet och ledningen är
lättillgänglig, integrerad och konfidentiell.

Denna lag tillämpas på den offentliga förvaltningens säkerhetsnät och användningen av
dess tjänster samt på övrig säkerhetsnätsverksamhet. Säkerhetsnätet är ett i lagen om tjäns-
ter inom elektronisk kommunikation (917/2014) avsett myndighetsnät som ägs och för-
valtas av staten och som uppfyller kraven på hög beredskap och hög säkerhet i enlighet
med vad som särskilt föreskrivs i lag eller bestäms med stöd av lag. Till säkerhetsnätet hör
ett kommunikationsnät och med det direkt sammanhörande utrustningsutrymmen, utrust-
ning och annan infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma tjänster.

Det som i denna lag föreskrivs om säkerhetsnätet och användning av säkerhetsnätets
tjänster tillämpas även på informations- och kommunikationstekniska tjänster för myn-
digheternas tidskritiska mobilkommunikation via bredband.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på säkerhetsnätet vad som i lagen
om tjänster inom elektronisk kommunikation föreskrivs om myndighetsnät och på infor-
mations- och kommunikationstekniska tjänster för myndigheternas tidskritiska mobil-
kommunikation via bredband tillämpas vad som i lagen om tjänster inom elektronisk kom-
munikation föreskrivs om en kommunikationstjänst med anknytning till myndighetskom-
munikation.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska lagen om anordnande av statens gemen-
samma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) och lagen om
styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) til-
lämpas på verksamheten i säkerhetsnätet.
RP 226/2018
KoUB 34/2018
RSv 186/2018

1



53/2019  
4 §

Annan användning av säkerhetsnätet

Säkerhetsnätet kan användas även av andra användare än de som avses i 3 §, om nätet
används för skötseln av uppgifter i anslutning till verksamhet som avses i 2 § 1 mom., an-
vändaren hör till en sådan användargrupp inom myndighetsnätet som bestäms i enlighet
med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och finansministeriet har godkänt
användaren som användare av säkerhetsnätet.

Informations- och kommunikationstekniska tjänster för myndighetsradionätet och för
myndigheternas tidskritiska mobilkommunikation via bredband kan även användas av an-
dra än de användare som avses i 3 §, om de har beviljats ett myndighetsabonnemang som
avses i 250 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

De tillhandahållare av tjänster som avses i 3 kap. och deras underleverantörer har vid
utförandet av uppgifter enligt denna lag rätt att använda säkerhetsnätet, om finansministe-
riet har godkänt användningen.

6 §

Tillhandahållare av nät- och infrastrukturtjänster

Tillhandahållare av nät- och infrastrukturtjänster i säkerhetsnätet är det helt statsägda
aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy eller ett av Suomen Erillisverkot Oy helägt dotter-
bolag för skötseln av uppgifter enligt denna lag.

Avsikten är inte att det bolag som avses i 1 mom. ska vara vinstbringande i företagseko-
nomiskt hänseende i fråga om skötseln av de uppgifter som det har enligt denna lag. Bo-
laget ska avskilja den verksamhet som avses i denna lag administrativt, funktionellt och
ekonomiskt från sin övriga verksamhet.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska aktiebolagslagen (624/2006) tillämpas
på bolaget.

8 §

Tillhandahållare av informations- och kommunikationstekniska tjänster

Uppgiften som tillhandahållare av informations- och kommunikationstekniska tjänster
i säkerhetsnätet sköts av det servicecenter som avses i 5 § 1 mom. i lagen om anordnande
av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster. Den som
tillhandahåller tjänster ska i administrativt, funktionellt och ekonomiskt hänseende avskil-
ja den verksamhet som avses i denna lag från sin övriga verksamhet.

Tillhandahållare av informations- och kommunikationstekniska tjänster för myndig-
hetsradionätet och för myndigheternas tidskritiska mobilkommunikation via bredband är
aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy eller ett av Suomen Erillisverkot Oy helägt dotter-
bolag för skötseln av uppgifter enligt denna lag. På bolagens verksamhet tillämpas 6 §
2 och 3 mom.

9 §

Uppgifterna för den som tillhandahåller informations- och kommunikationstekniska 
tjänster

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den som tillhandahåller informations- och kommunikationstekniska tjänster för myn-

dighetsradionätet och för myndigheternas tidskritiska mobilkommunikation via bredband
har till uppgift att
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1) med ensamrätt tillhandahålla, upprätthålla och utveckla gemensamma informations-
och kommunikationstekniska tjänster för myndighetsradionätet och för myndigheternas
tidskritiska mobilkommunikation via bredband,

2) inom sitt uppgiftsområde svara för att de krav på säkerhet, aktionsberedskap, annan
beredskap och kontinuitet som gäller myndighetsradionätet och myndigheternas tidskri-
tiska mobilkommunikation via bredband uppfylls under normala förhållanden och vid
störningar under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden.

Vid tillhandahållande av informations- och kommunikationstekniska tjänster för myn-
digheternas tidskritiska mobilkommunikation via bredband kan en nättjänst som tillhör ett
i Finland verksamt teleföretag eller dess mobilnät nyttjas i enlighet med 29 a kap. i lagen
om tjänster inom elektronisk kommunikation.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Beredskapsskyldighet

Den tillhandahållare av tjänster som avses i 6 § och 8 § 2 mom. ska genom beredskaps-
planer och förberedande åtgärder med tanke på verksamheten vid störningar under norma-
la förhållanden samt under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder se till att
dess verksamhet fortsätter så störningsfritt som möjligt vid störningar under normala för-
hållanden samt under undantagsförhållanden.

Den tillhandahållare av tjänster som avses i 6 § och i 8 § 2 mom. ska under ledning av
de myndigheter som ansvarar för säkerheten i samhället delta i sådan beredskapsplanering
som ansluter sig till försvaret samt i sådana övningar som höjer beredskapen i samhället i
syfte att främja aktionsberedskapen vid störningar under normala förhållanden samt under
undantagsförhållanden.

16 §

Ägarstyrning

Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen i fråga om Suomen Erillisverkot Oy i en-
lighet med vad som bestäms i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
(1368/2007), om inte något annat följer av denna lag.

I styrelsen för Suomen Erillisverkot Oy och ett av Suomen Erillisverkot Oy helägt dot-
terbolag för skötseln av uppgifter enligt denna lag ska det finnas ett tillräckligt antal före-
trädare för de myndigheter som styr säkerhetsnätets verksamhet enligt 17 § så att bolagens
administration och skötseln av uppgifterna i dess helhet har ordnats på behörigt sätt för
skötseln av uppgifterna enligt denna lag.

Beslut om ett tillräckligt antal företrädare som avses i 2 mom. fattas av statsrådets kansli
efter att ha hört finansministeriet.

20 §

Tjänsteansvar och personalsäkerhet

På anställda hos bolag som tillhandahåller nät- och infrastrukturtjänster i säkerhetsnä-
tet, på anställda hos underleverantörer till de tillhandahållare av tjänster i säkerhetsnätet
som avses i 6, 8 och 10 § och på dem som står i ett annat anställningsförhållande än tjäns-
teförhållande eller motsvarande anställningsförhållande till en tillhandahållare av tjänster
som avses i 8 och 10 § tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de ut-
för uppgifter som anknyter till verksamheten i säkerhetsnätet. Bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar tillämpas också på styrelsemedlemmar i bolag som avses i 6 och 8 §
och på andra medlemmar i tillhandahållarnas beslutande organ samt på medlemmarna i
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underleverantörernas beslutande organ när de utför uppgifter som anknyter till verksam-
heten i säkerhetsnätet. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 18 januari 2019
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