Kommunikationsministeriet
Begäran om utlåtande
1.7.2021

Statsrådets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning
till samhälls-omfattande tjänster och om minimikraven för tjänster som tillhandahålls grupper med
särskilda behov
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om Statsrådets förordning.
Bakgrund
Genom förordning ska bredbandshastigheten för de samhällsomfattande tjänsterna höjas från
nuvarande nivå på 2 megabit per sekund till 5 megabit per sekund.
För minimihastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster ska, på motsvarande sätt som
överföringshastigheterna för fasta anslutningar anges, fastställas minimihastighet, normal hastighet
samt maximihastighet, alltså hastigheten på internetförbindelserna för de samhällsomfattande
tjänsterna.
Bestämmelser om minimihastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster och om
minimikraven för de tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda behov ska i fortsättningen
utfärdas genom samma förordning av statsrådet. Genom den förordning som nu bereds görs inga
ändringar i kvalitetskraven i fråga om grupper med särskilda behov.
Målsättning
Förordningen kommer att förbättra konsumenternas ställning och skärper skyldigheterna i fråga om
tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster på det sätt som förutsätts i regeringsprogrammet
samt i EU:s telekomdirektiv och i den nationella lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
EU:s telekomdirektiv fastställer ramarna för de samhällsomfattande tjänsterna. I direktivet föreskrivs
bland annat om de minimitjänster vars användbarhet de samhällsomfattande tjänsterna ska trygga.
Svaranvisningar till mottagarna
Utlåtandet kan skickas via e-post till följande adresser: inka.nakkalajarvi@lvm.fi; kirjaamo@lvm.fi
Tidsplan
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 20 augusti 2021.
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Beredare
Ytterligare upplysningar om ges av Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, tfn +358 295 342 052,
Inka.Nakkalajarvi@lvm.fi och Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn +358 40 507 0916, sini.wiren@lvm.fi
Bilagor: Statsrådets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning
till samhälls-omfattande tjänster och om minimikraven för tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda
behov

Sändlista

Avonline Broadband PLC
Cinia Oy
Digita Oy
Digital Forum Finland
DNA Oyj
Finlands Näringsliv EK
Elisa Oyj
FiCom ry
Finnet-Fördbundet
Ilonet Oy
Kairan Kuitu Oy
Kaisanet Oy
Handelskammaren
Kieliasiantuntijat ry
Konkurrens- och konsumentverket
Konsumentförbundet
Kuuloliitto
Finlands Dövas Förbund
Medieförbundet
Synskadades förbund
Justitieministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Osuuskunta Utakuitu
Palta
Pielisen tietoverkko-osuuskunta
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy
Siikaverkko Osuuskunta
Inrikesministeriet
Sitowise Oy
Social- och hälsovårdsministeriet
ASML
Suomen Seutuverkot ry
Telia Finland Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
Tervolan Palveluverkot Oy
Traficom
Arbets - och näringsministeriet
Tähtikuitu Oy
Ukkoverkot Oy
Vaaran Valo OSK
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Statsrådets kansli
Finansministeriet
Yle
Yleisradio Oy
Miljöministeriet
Ålandstelekommunikation Ab
Ålands landskapsregering
Ålcom
Ålands Telefon
Statens ämbetsverk på Åland
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Sini Wirén
Enhetsdirektör
Kommunikationsministeriet

Katja Peltola
Överinspektör
Kommunikationsministeriet
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