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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden radio-
taajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 
ja 12 §:n muuttamisesta  

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista ja 
muutettavaksi viestintämarkkinalakia.  

Esityksen mukaan eräiden pääasiallisesti 
langattomaan laajakaistaan varattujen radio-
taajuuksien käyttöoikeus myönnettäisiin yri-
tykselle tai yhteisölle, joka tekee siitä huuto-
kaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouk-
sen, jollei lupaviranomaisella ole erityisen 
painavia perusteita epäillä toimiluvan myön-
tämisen kyseiselle hakijalle vaarantavan il-
meisesti kansallista turvallisuutta.  

Huutokauppamenettely rajattaisiin ainoas-
taan tietylle taajuusalueelle, koska tarkoituk-
sena on hankkia kokemuksia toimiluvan 
myöntämisestä huutokaupalla sekä arvioida 
sen perusteella huutokauppamenettelyn so-
veltumista suomalaisille viestintämarkkinoil-
le.  

Viestintämarkkinalakiin ehdotetaan tehtä-
vän joitakin lainsäädännön yhtenäisyyden 
vuoksi tarpeellisia tarkistuksia.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan ensi tilassa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Viestintämarkkinalaki  
 

Taajuuksien hallinto voidaan järjestää use-
alla eri tavalla. Vaihtoehtoisia tapoja ovat 
esimerkiksi taajuuksien yksinoikeuksien 
myöntäminen hallinnollisilla päätöksillä, niin 
sanotulla kauneuskilpailulla tai kaupallisin 
perustein. Vaihtoehtoisia tapoja voidaan 
käyttää myös rinnakkain.  

Huutokauppamenettely ja kauneuskilpailu 
ovat taajuuksien myöntämisen tärkeimmät 
menetelmät. Huutokauppamenettelyssä toi-
milupa myönnetään yritykselle, joka tekee 
siitä korkeimman tarjouksen.  

Suomessa kaikkien toimilupien myöntämi-
seen käytetään tällä hetkellä niin sanottua 
kauneuskilpailua, jossa toimiluvat myönne-
tään toimijoille tiettyjen laatukriteereiden 
mukaan suoritettujen arviointien pohjalta. 
Toimiluvan myöntämisestä säädetään vies-
tintämarkkinalaissa (393/2003).  

Viestintämarkkinalain 2 luvussa on sään-
nökset teletoiminnan harjoittamisesta. Lain 4 
§:n mukaan radiotaajuuksia edellyttävän 
verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa tai 
matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan 
yleistä teletoimintaa, edellyttää toimilupaa.  

Viestintämarkkinalain 5 §:n mukaan toimi-
lupa on julistettava haettavaksi, kun toimilu-
paa edellyttävään teletoimintaan vapautuu 
teknisesti ja taajuuksien tehokkaan käytön 
kannalta tarkoituksenmukaisia taajuuksia. 
Toimiluvan julistaa haettavaksi valtioneuvos-
to radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun 
lain (1015/2001), jäljempänä radiolaki, 6 
§:ssä tarkoitetun taajuusalueiden käyttösuun-
nitelman mukaisesti.  

Lain 7 §:n mukaan toimiluvan hakija on 
velvollinen maksamaan valtiolle hakemuksen 
yhteydessä hakemusmaksun, joka on 1 000 
euroa. Maksulla on lähinnä pyritty torjumaan 
aiheettomat ja kiusantekomielessä jätetyt 
toimilupahakemukset. Valtioneuvosto myön-

tää toimiluvan määräajaksi, joka voi olla 
enintään 20 vuotta.  

Toimiluvan myöntämisen edellytyksistä 
säädetään viestintämarkkinalain 9 §:ssä. 
Toimilupa on myönnettävä, jos hakijalla on 
riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia 
verkkoyrityksen velvollisuuksista eikä lupa-
viranomaisella ole perusteltua syytä epäillä 
hakijan rikkovan viestintämarkkinalain, ra-
diolain, sähköisen viestinnän tietosuojalain 
(516/2004) tai muun teletoimintaa koskevan 
lain säännöksiä.  

Laki edellyttää, että toimilupa on myönnet-
tävä niille hakijoille, joiden toiminta parhai-
ten edistää viestintämarkkinalain 1 §:ssä sää-
dettyjä tavoitteita, jos toimilupaa ei voida ra-
diotaajuuksien niukkuuden vuoksi myöntää 
kaikille hakijoille. 

Viestintämarkkinalain 1 §:n mukaan lain 
tavoitteena on edistää palvelujen tarjontaa ja 
käyttöä viestintäverkoissa sekä varmistaa, et-
tä viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita on 
kohtuullisin ehdoin kaikkien teleyritysten ja 
käyttäjien saatavilla koko maassa. Lain ta-
voitteena on lisäksi huolehtia siitä, että Suo-
messa saatavilla olevat mahdollisuudet tele-
viestintään ovat käyttäjien kohtuullisten tar-
peiden mukaisia, keskenään kilpailevia, tek-
nisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimin-
tavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edul-
lisia.  

Viestintämarkkinalain 10 §:ssä säädetään 
toimiluvan sisällöstä. Toimiluvassa määritel-
lään toimiluvanhaltijan maantieteellinen toi-
mialue. Toimilupaan voidaan liittää lain ta-
voitteita edistäviä ja verkon tai palvelun laa-
tuvaatimuksia. Lisäksi toimilupaan voidaan 
liittää laissa mainittuja Viestintäviraston tek-
nisiä määräyksiä täydentäviä ehtoja, jotka 
koskevat viestintäverkkojen teknisiä ominai-
suuksia tai taajuuksien tehokasta käyttöä.  

Toimilupaa voidaan lain 11 §:n mukaisesti 
muuttaa toimiluvan voimassaoloaikana toi-
miluvanhaltijan suostumuksella ja muutoin-
kin, jos se on teknisestä kehityksestä tai lu-
vanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksissä 
tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta johtu-
vasta erityisestä syystä välttämätöntä.  
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Lain 12 §:ssä on säännökset toimiluvan pe-
ruuttamisesta ja siirtämisestä. Valtioneuvosto 
voi peruuttaa teleyrityksen toimiluvan osaksi 
tai kokonaan, jos teleyritys on toistuvasti ja 
vakavasti rikkonut lain säännöksiä tai toimi-
lupaehtoja taikka jos teleyrityksellä ei enää 
toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen 
ole riittäviä taloudellisia voimavaroja huoleh-
tia velvollisuuksistaan eikä teleyritys keho-
tuksesta huolimatta korjaa menettelyään tai 
saata taloudellisia voimavarojaan jälleen riit-
täviksi.  

Viestintämarkkinalain 12 §:n 2 momentin 
mukaan toimilupaa ei saa siirtää. Valtioneu-
vosto voi peruuttaa toimiluvan, jos tosiasial-
linen määräysvalta toimiluvan haltijaan näh-
den muuttuu. Määräysvallan muuttumisesta 
on ilmoitettava välittömästi valtioneuvostol-
le, jonka on päätettävä toimiluvan peruutta-
misesta kahden kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksesta. Pykälän 3 momentin mukaan pe-
ruuttamisen edellytyksenä olevan toimiluvan 
siirtona ei pidetä toimiluvan siirtämistä kon-
sernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin 
omistaman tytäryhtiön välillä. Tällaisesta 
siirrosta on välittömästi ilmoitettava toimilu-
paviranomaiselle.  

 
Radiolaki 

 
Radiolain 6 §:n 1 momentin mukaan Vies-

tintävirasto määrää radiotaajuuksien käytöstä 
eri tarkoituksiin ottaen huomioon kansainvä-
liset määräykset ja suositukset. Määräyksissä 
on oltava tiedot taajuusalueen käyttötarkoi-
tuksesta sekä tärkeimmistä radio-
ominaisuuksista, jotka taajuusaluetta käyttä-
vän radiolaitteen on täytettävä. Radiolain 6 
§:n 5 momentin mukaan Viestintäviraston on 
näitä määräyksiä valmistellessaan toimittava 
yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön 
kanssa.  

Radiolain 7 §:n 1 momentin mukaan radio-
lähettimen hallussapitoon ja käyttöön on 
hankittava lupa lukuun ottamatta pykälän 2, 
3 tai 5 momentissa säädettyjä tilanteita. Lain 
10 §:n 1 momentin mukaan radioluvan 
myöntää Viestintävirasto. Jos hakijan tarkoi-
tuksena on harjoittaa viestintämarkkinalain 4 
§:ssä tarkoitettua toimiluvanvaraista teletoi-
mintaa, radiolupaa ei pykälän 6 momentin 
mukaan voida myöntää, jos hakijalla ei ole 

tarvittavaa valtioneuvoston myöntämää toi-
milupaa.  

Viestintäviraston myöntämistä radioluvista 
peritään taajuusmaksu. Viestintäviraston ra-
diohallinnollisista suoritteista perittävistä 
maksuista säädetään liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksella Viestintäviraston radio-
hallinnollisista suoritteista perittävistä mak-
suista (950/2008). Taajuusmaksun suuruus 
määräytyy radioluvan taajuuksien käytettä-
vyyden ja käyttökelpoisuuden perusteella. 
Lisäksi taajuusmaksun avulla pyritään tehos-
tamaan taajuuksien käyttöä.  

Radiolain 6 §:n 2 momentin mukaan val-
tioneuvosto vahvistaa viestintämarkkinalain 
4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään 
teletoimintaan sekä televisio- ja radiotoimin-
nasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoi-
tettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja ra-
diotoiminnan harjoittamiseen määrättyjen 
taajuusalueiden käyttösuunnitelman. Radio-
lain 6 §:n 5 momentin mukaan silloin, kun 
Viestintäviraston yksittäisen taajuusalueen 
käyttöä koskevalla määräyksellä voi olla 
huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoi-
den yleiseen kehitykseen, kyseisen taajuus-
alueen käyttösuunnitelma vahvistetaan val-
tioneuvoston vahvistamassa taajuusalueiden 
käyttösuunnitelmassa.  

Valtioneuvosto on kesäkuussa 2007 anta-
nut valtioneuvoston asetuksen televisio- ja 
radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen te-
letoimintaan määrättyjen taajuusalueiden 
käyttösuunnitelmasta (680/2007, jäljempänä 
taajuusasetus).  

Taajuusasetuksessa on säännökset televi-
sio-, radio- ja matkaviestinverkkojen luku-
määrästä, toimintaan käytettävistä taajuus-
alueista sekä eräistä teknisluonteisista sei-
koista. Taajuusasetuksessa on muun muassa 
säädetty toisen ja kolmannen sukupolven di-
gitaaliseen matkaviestintoimintaan käytettä-
vistä taajuusalueista sekä valtakunnallisen 
digitaalisen laajakaistaisen 450 matkavies-
tinverkon toimintaan käytettävistä taajuus-
alueista. Lisäksi taajuusasetuksessa säädetään 
kuhunkin toimintaan käytössä olevien verk-
kojen määrästä. Taajuusasetuksen liitteenä 
on suunnitelma eri televisio- ja radiotoimin-
taan käytettävistä taajuuksista. 
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Radiotaajuudet  
 
Radiotaajuudet ovat rajallinen luonnonva-

ra, joilla on huomattavan suuri yhteiskunnal-
linen ja taloudellinen merkitys. Radiotaa-
juuksia käytetään moniin erilaisiin yhteis-
kunnallisiin ja elinkeinoelämän tarkoituksiin.  

Viestintävirasto ohjaa radiotaajuuksien 
käyttöä Suomessa. Taajuuksien käytön suun-
nittelulla pyritään varmistamaan, että niin 
nykyisille kuin tulevaisuudenkin radiojärjes-
telmille on osoitettavissa riittävästi käyttö-
kelpoisia, mahdollisimman häiriöttömiä ra-
diotaajuuksia. Valtioneuvosto vahvistaa taa-
juusasetuksella toimiluvanvaraiseen teletoi-
mintaan sekä televisio- ja radiotoimintaan 
käytettävät taajuudet, joilla on katsottu ole-
van huomattavaa yhteiskunnallista merkitys-
tä.  

Valtioneuvoston asetuksessa on matkavies-
tinverkoille osoitettu taajuudet 900 mega-
hertsin, 1800 megahertsin ja 2000 megahert-
sin taajuusalueilta. Alimmilla taajuusalueilla 
voidaan käyttää sekä GSM että UMTS – tek-
nologioihin perustuvia verkkoja ja 2000 me-
gahertsin taajuusalueella UMTS – teknologi-
an verkkoja. Manner-Suomessa näille taa-
juusalueille on myönnetty kolme toimilupaa. 
Taajuusalueella 450 megahertsiä on myön-
netty yksi toimilupa digitaaliselle laajakais-
taiselle matkaviestinverkolle Manner-
Suomeen.  

Viestintävirasto on myöntänyt jo usean 
vuoden ajan radiolupia dataliikenteelle opti-
moidulle langattomalle laajakaistaverkolle 
(niin sanottu kiinteä WiMax) 3500 megahert-
sin taajuusalueelta. Komission päätös varaa 
taajuusalueen 3400 — 3800 megahertsiä säh-
köisten viestintäpalvelujen tarjontaan pysty-
ville maanpäällisille järjestelmille.  

Hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen 
(223/2008), jossa viestintämarkkinalakia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että nykyisten 
kiinteiden WiMax-verkkojen radiolupien hal-
tijat voisivat hakea kevennetyllä menettelyllä 
toimilupaa matkaviestintoimintaan (niin sa-
nottu mobiili-WiMax) liikenne- ja viestintä-
ministeriöltä.  

Analogisen televisiotoiminnan päättyessä 
vapautui taajuuksia osoitettavaksi muuhun 
käyttöön. Valtioneuvosto muutti taa-
juusasetusta 1 päivänä heinäkuuta 2008 alka-

en ja osoitti UHF-taajuusalueen yläkaistan 
790–862 megahertsiä digitaalisille laajakais-
taverkoille. Tämän taajuusalueen käyttöönot-
to edellyttää muun muassa taajuuksien koor-
dinointia naapurimaiden kanssa.  

Taajuusalueen eurooppalainen käyttösuun-
nitelma on tekeillä ja valmistuu vuoden 2009 
aikana. UHF-taajuuksien käyttöönotto laaja-
kaistaverkoille tapahtuu aikaisintaan kahden-
kolmen vuoden kuluttua, riippuen siitä kuin-
ka laajasti ja millä aikataululla muut maat ot-
tavat kyseessä olevia taajuuksia laajakaista-
verkkojen käyttöön.  

Valtioneuvosto osoitti analogiselta televi-
siotoiminnalta vapautuneet VHF-alueen taa-
juudet kahden valtakunnallisen televisioka-
navanipun teräväpiirtokoelähetyksiin. UHF-
alueelle osoitettiin yksi uusi valtakunnallinen 
televisiokanavanippu aikaisempien neljän 
valtakunnallisen DVB-T-kanavanipun (ta-
vanomainen maanpäällinen digitaalinen tele-
visio) ja yhden DVB-H-kanavanipun (mobii-
li-TV) lisäksi. UHF-alueelta osoitettiin myös 
yksi alueellinen televisiokanavanippu pää-
kaupunkiseudun teräväpiirtokoelähetyksiin. 
Tavanomaisten digitaalisten televisiokana-
vanippujen toimiluvat päättyvät elokuussa 
2010.  

Huutokaupan kohteeksi esitettävät taajuu-
det ovat tähän asti olleet lähinnä radiolinkki-
en käytössä. Kansainvälinen televiestintäliit-
to on osoittanut ne maailmanlaajuisesti kol-
mannen sukupolven matkaviestinjärjestelmi-
en käyttöön. Kolmannen sukupolven matka-
viestinjärjestelmiä ovat muun muassa 
UMTS-, LTE- ja mobiili-Wimax. Viestintä-
virasto on tiedottanut taajuusalueella toimivi-
en radiolinkkien käyttäjiä taajuusalueen käyt-
tötarkoituksen muutoksesta jo pitkään ja vii-
meistenkin radiolinkkien käyttö tällä taajuus-
alueella loppuu vuoden 2009 aikana.  

Kyseessä olevan taajuusalueen käyttö mat-
kaviestintään ja etenkin laajakaistaverkoille 
mahdollistaa suuren tiedonsiirtokapasiteetin 
rakentamisen käyttämällä muun muassa edel-
lä mainittuja kolmannen sukupolven matka-
viestinteknologioita. Tällä taajuusalueella ra-
dioverkon peiton rakentaminen on huomatta-
vasti kalliimpaa kuin tähän mennessä matka-
viestintään käytetyillä taajuuksilla, johtuen 
sähkömagneettisen aallon ominaisuuksista. 
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Viestintämarkkinat  
 
Suomalainen viestintämarkkina on euroop-

palaisittain pieni, kehittynyt ja kilpailtu. 
Keskeisiä alan yrityksiä ovat TeliaSonera 
Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Finland Oy ja 
paikallisista puhelinyhtiöistä koostuva Fin-
net-ryhmä sekä Digita Oy.  

Suomalaiselle viestintämarkkinalle on tun-
nusomaista, että dataliikenne kasvaa erittäin 
voimakkaasti, laajakaistaisten liittymien kas-
vu seuraa tietokoneiden ja kolmannen suku-
polven matkapuhelimien kokonaismäärän 
kasvua, matkaviestinliittymien määrä on saa-
vuttanut päätepisteensä ja perinteiset kiinteän 
liittymän puhelut ovat vähenemässä dramaat-
tisesti.  

Suomen matkaviestinmarkkinoilla ei ole 
viime aikoina tapahtunut merkittäviä muu-
toksia. Matkaviestinmarkkinoita hallitsee 
kolme verkko-operaattoria: TeliaSonera Fin-
land Oyj, Elisa Oyj ja DNA Finland Oy. Val-
taosa kunkin yrityksen verkkoon kytketyistä 
asiakkaista on verkkoyrityksen kanssa sa-
maan konserniin kuuluvan palveluyrityksen 
liittymäasiakkaita.  

Suomen matkaviestinmarkkinat ovat kes-
kittyneet. TeliaSonera Oyj:n markkinaosuus 
on noin 39 prosenttia, Elisan Oyj:n 37 pro-
senttia, DNA Finland Oy:n 22 prosenttia ja 
muiden palveluntarjoajien kaksi prosenttia.  

Itsenäisten palveluoperaattoreiden markki-
naosuus on säilynyt viime vuosina hyvin vä-
häisenä eli noin kahdessa prosentissa. Kor-
keimmillaan itsenäisten palveluoperaattorei-
den osuus oli yli 10 prosenttia. Itsenäisten 
palveluoperaattoreiden merkitys markkinoilla 
väheni olennaisesti, kun Saunalahti Oy yh-
distettiin Elisa Oyj:hin joulukuussa 2005. 
Markkinoille ei ole Saunalahti Oy:n itsenäi-
sen toiminnan päätyttyä tullut merkittäviä, 
verkko-operaattoreista riippumattomia uusia 
palveluntarjoajia.  

Kesäkuun 2008 lopussa Suomessa oli yli 
6,4 miljoonaa matkaviestinliittymää. Kol-
mannen sukupolven matkaviestinverkon pää-
telaitteiden määrä on kasvanut rajusti ja lä-
hestyy jo 1,5 miljoonaa kappaletta. Määräai-
kaiset liittymäsopimukset ovat markkinoilla 
yhä yleisempiä.  

Vuonna 2008 Elisa Oyj:n markkinaosuus 
oli laajakaistaliittymissä noin 34 prosenttia, 

TeliaSoneran Finland Oyj:n 29 prosenttia, 
Finnet-ryhmän 13 prosenttia, DNA Finland 
Oy:n 14 prosenttia ja muiden palveluntarjo-
ajien noin 10 prosenttia. Laajakaistaliittymi-
en kokonaismäärä vuoden 2008 ensimmäisen 
puoliskon jälkeen oli hieman yli 1,9 miljoo-
naa. Liittymämäärä kasvoi puolen vuoden ai-
kana reilulla 160 000 liittymällä eli noin 9 
prosentilla. Kasvu selittyy matkaviestinver-
koissa toteutettujen mobiililaajakaistaliitty-
mien määrän kasvulla. Mobiililaajakaistaliit-
tymiä on tällä hetkellä jo yli 300 000 kappa-
letta. 

 
1.2 Euroopan unionin lainsäädäntö 

Puitedirektiivi 
 

Sähköisen viestinnän direktiiveissä taa-
juuksia koskeva sääntely sisältyy lähinnä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
sähköisiä viestintäverkkoja ja –palveluja 
koskevista valtuutuksista (2002/20/EY, jäl-
jempänä valtuutusdirektiivi) ja Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiviin sähköisten 
viestintäverkkojen ja –palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY, jäljem-
pänä puitedirektiivi).  

Puitedirektiivin 8 artiklassa edellytetään, 
että sääntelyssä on pyrittävä kaikin tavoin 
välttämään sitoutumista yksittäisiin teknolo-
gioihin. Puitedirektiivin 9 artiklassa edellyte-
tään radiotaajuuksien tehokasta hallintaa ja 
puolueettomia, selkeitä ja syrjimättömiä me-
nettelyitä päätettäessä taajuuksien käyttötar-
koituksista ja taajuuksien käyttöön osoituk-
sista.  

Direktiivi antaa jäsenvaltioille mahdolli-
suuden säätää menettelyistä, joilla yritykset 
voisivat siirtää radiotaajuuksien käyttöoike-
uksia muille yrityksille. Jos tällaisesta siirto-
mahdollisuudesta säädetään, siirto on suori-
tettava sääntelyviranomaisen vahvistaman 
menettelyn mukaisesti. 

 
Valtuutusdirektiivi  

 
Valtuutusdirektiivin tavoitteena on luoda 

edellytykset sähköisen viestinnän verkkojen 
ja palveluiden sisämarkkinoille yhdenmu-
kaistamalla ja yksinkertaistamalla valtuutus-
sääntöjä ja – ehtoja. Valtuutusjärjestelmän 
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tarkoituksena on huomioida viestintätekno-
logioiden lähentymiskehitys ja kohdella eri 
palvelumuotoja teknologiasta riippumatto-
malla tavalla.  

Direktiivin 5 artiklan mukaan yksittäisen 
luvan asettamista radiotaajuuksien käytön 
ehdoksi on mahdollisuuksien mukaan vältet-
tävä. Jos radiotaajuuksien käyttö perustuu 
yksittäisiin käyttöoikeuksiin, tällainen oikeus 
on myönnettävä pyynnöstä kaikille yleisval-
tuutuksen piiriin kuuluville yrityksille, jollei 
oikeuksien määrällinen rajoittaminen ole 
välttämätöntä radiotaajuuksien tehokkaan 
käytön varmistamiseksi.  

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksia koskevi-
en jakamismenettelyiden on oltava avoimia, 
selkeitä ja syrjimättömiä. Käyttöoikeuksia 
myönnettäessä on ilmoitettava, voiko oikeu-
denhaltija siirtää oikeutensa omasta aloittees-
taan ja minkälaisin perustein. Päätökset käyt-
töoikeuksista on radiotaajuuksien osalta teh-
tävä kuudessa viikossa. Määräaikaa voidaan 
pidentää kahdeksalla kuukaudella, jos radio-
taajuuksien myöntämiseen käytetään kilpai-
luun perustuvia tai vertailevia valintamenet-
telyjä. Käyttöoikeuksia koskevat päätökset 
on julkaistava.  

Valtuutusdirektiivin 6 artiklassa määritel-
lään enimmäisehdot, jotka voidaan liittää ra-
diotaajuuksien käyttöä koskeviin oikeuksiin. 
Ehtojen on oltava verkon tai palvelun kannal-
ta objektiivisesti perusteltavissa sekä syrji-
mättömiä, oikeasuhtaisia ja avoimia.  

Direktiivin 7 artiklassa säädetään tekijöistä, 
jotka on otettava huomioon kun harkitaan ra-
diotaajuuksia koskevien käyttöoikeuksien ra-
joittamista. Harkitessaan rajoituksia jäsenval-
tion on pyrittävä huomioimaan käyttäjille 
koituva hyöty sekä helpotettava kilpailun ke-
hittymistä. Kaikille asianomaisille osapuolil-
le, myös käyttäjille ja kuluttajille, on annet-
tava tilaisuus esittää näkemyksensä mahdol-
lisista rajoituksista. Päätös rajoituksista pe-
rusteluineen on julkaistava. Jakomenettelystä 
päättämisen jälkeen jäsenvaltion on julistet-
tava radiotaajuuksien käyttöoikeudet haetta-
vaksi.  

Radiotaajuuksien käyttöoikeuksien rajoi-
tuksien tarpeellisuutta on tarkasteltava koh-
tuullisin väliajoin tai asianomaisten yritysten 
perustellusta pyynnöstä. Jos käyttöoikeuksia 
voidaan myöntää lisää, jäsenvaltion on jul-

kaistava tätä koskeva tieto ja julistettava uu-
det käyttöoikeudet haettaviksi.  

Radiotaajuuksien käyttöoikeudet tulee 
myöntää puolueettomin, avoimin, syrjimät-
tömin ja oikeasuhtaisin perustein. Valintape-
rusteissa on korostettava puitedirektiivin 8 
artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavutta-
mista. Kilpailuun perustuvia tai vertailevia 
valintamenettelyjä käytettäessä yleistä kuu-
den viikon määräaikaa käyttöoikeuksien 
myöntämiselle voidaan jatkaa enintään kah-
deksalla kuukaudella, jotta voidaan varmistaa 
että myöntämismenettelyt ovat tasapuolisia, 
kohtuullisia, selkeitä ja avoimia kaikille asi-
anomaisille osapuolille. 

Artiklassa 8 säädellään radiotaajuuksien 
jakamista silloin, kun taajuuksien käyttö on 
kansainvälisesti yhdenmukaistettu ja käyttö-
oikeuksia koskevista ehdoista ja menettelyis-
tä on kansainvälisesti sovittu. Tällöin jäsen-
valtioiden on myönnettävä käyttöoikeudet 
kansainvälisten sopimusten ja yhteisön sään-
töjen mukaisesti, eikä valintamenettelyyn saa 
lisätä muita sellaisia ehtoja, lisäperusteita tai 
menettelyjä, jotka saattaisivat rajoittaa, muut-
taa tai viivästyttää tällaisten radiotaajuuksien 
yhteistä jakamista.  

Jos sääntelyviranomainen toteaa, ettei yri-
tys noudata ehtoja tai sille asetettuja erityis-
velvollisuuksia, sen on 10 artiklan mukaan 
ilmoitettava tästä yritykselle ja annettava täl-
le mahdollisuus esittää oma näkemyksensä 
tai korjata puutteet vähintään yhden kuukau-
den määräajassa. Määräaika voidaan asettaa 
lyhyemmäksi yrityksen suostumuksella tai 
sääntelyviranomaisen yksipuolisella päätök-
sellä siinä tapauksessa, jos kyse on toistuvas-
ta rikkeestä. Kansallinen sääntelyviranomai-
nen voi myös päättää pidemmän määräajan 
asettamisesta. Jos yritys ei korjaa puutteita 
määräajan kuluessa, sääntelyviranomaisen on 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin ehtojen ja 
velvollisuuksien noudattamisen varmistami-
seksi.  

Direktiivin 10 artiklassa sallitaan jäsenval-
tioiden valtuuttaa asianomaiset viranomaiset 
määräämään tarvittaessa yrityksille taloudel-
lisia seuraamuksia. Toimenpiteistä ja niiden 
perusteluista on ilmoitettava yrityksille vii-
kon kuluessa. 

Sääntelyviranomainen voi estää yritystä 
jatkamasta toimintaansa tai peruuttaa käyttöä 
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koskevat oikeudet toistaiseksi tai kokonaan, 
jos ehtoja ja erityisvelvollisuuksia on rikottu 
vakavasti ja toistuvasti, eivätkä edellä kuva-
tut viranomaistoimet ole johtaneet tulokseen. 
Jos ehtojen ja erityisvelvollisuuksien rikko-
misesta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa 
yleiselle järjestykselle, turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle tai rikkomuksella on va-
kavia taloudellisia tai toiminnallisia ongelmia 
muille yrityksille tai käyttäjille, sääntelyvi-
ranomainen voi ryhtyä kiireellisiin väliaikais-
toimenpiteisiin. 

Direktiivin 11 artiklassa säädetään syistä, 
joiden nojalla sääntelyviranomainen voi vaa-
tia yrityksiltä tietoja. Tietoja voidaan kerätä 
järjestelmällisesti tai tapauskohtaisesti val-
vottaessa maksuihin (hallinnolliset ja käyttö-
oikeuksiin liittyvät maksut ja mahdolliset 
yleispalvelumaksut) liittyvien velvollisuuksi-
en sekä yritykselle mahdollisesti asetettujen 
alakohtaisten erityisvelvollisuuksien noudat-
tamista.  

Kaikkia radiotaajuuksien käyttöoikeuksiin 
liittyviä ehtoja voidaan tapauskohtaisesti tar-
kistaa, jos yrityksestä on tehty valitus tai 
sääntelyviranomaisella on syytä olettaa, ettei 
jotain ehtoa noudateta. Käyttöoikeuksien 
myöntämismenettelyn yhteydessä voidaan 
asianosaisilta yrityksiltä myös pyytää tietoja.  

Direktiivin 13 artikla antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden myöntää viranomaisille oi-
keuden asettaa maksuja liittyen radiotaajuuk-
sien käyttöoikeuksiin sekä järjestelmien 
asennusoikeuksiin. Maksujen perusteena tu-
lee olla voimavarojen mahdollisimman te-
hokkaan käytön varmistaminen. 

 
Direktiiviuudistus  
 

Komissio antoi 13 päivänä marraskuuta 
2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotukset sähköisen viestinnän direktiivien 
muutoksiksi.  

Komission ehdotuksen mukaan taajuuksien 
hallinnassa tulisi luopua erillisistä toimiluvis-
ta silloin, kun yksittäisten käyttöoikeuksien 
myöntäminen ei ole välttämätöntä haitallisten 
häiriöiden estämiseksi tai yleisen edun ta-
voitteiden takia. Pääperiaatteet taajuuksien 
hallinnassa olisivat teknologia- ja palve-
luneutraliteetti. Taajuuksien käyttöoikeuksia 
ei pääsääntöisesti saisi kytkeä tiettyyn tekno-

logiaan tai tietyn palvelun tarjoamiseen. 
Poikkeukset pääsääntöihin olisivat mahdolli-
sia, mutta niitä tulisi soveltaa vain rajoitetusti 
ja ne tulisi perustella yleisen edun tavoitteil-
la.  

Ehdotusten mukaan myös taajuuksien jäl-
leenmyynti tulisi sallia tietyillä nimetyillä 
taajuuskaistoilla. Ehdotuksissa ei kuitenkaan 
nimetä, mitä tällaiset taajuuskaistat olisivat, 
vaan siitä päätettäisiin erikseen komitolo-
giamenettelyssä. 

Direktiiviehdotusten mukaan komissiolle 
annettaisiin myös oikeus koordinoida ja har-
monisoida taajuuksien käyttöoikeuksia, va-
lintamenettelyjä ja yritysten valintaa silloin 
kun kyse on edellä mainituista yleiseuroop-
palaisista taajuuskaistoista. 

Komission ehdotuksia koskeva yhteispää-
tösmenettely on vielä kesken. Tarkoituksena 
on, että direktiivit hyväksyttäisiin ennen ke-
säkuussa 2009 pidettäviä Euroopan parla-
mentin vaaleja.  

Todennäköisesti ehdotukset tulevat muut-
tumaan muun muassa siten, että jäsenvaltioil-
la olisi komission alkuperäisiä ehdotuksia 
laajemmat mahdollisuudet poiketa teknolo-
gia- ja palveluriippumattomuuden pääsään-
nöistä. Myös muihin komission ehdotuksiin 
on suhtauduttu kriittisesti, joten direktiivien 
lopullinen muotoilu tullee poikkeamaan ko-
mission alkuperäisistä ehdotuksista. 

 
Komission taajuuspäätös  
 

Komissio antoi 13 päivänä kesäkuuta 2008 
päätöksen (Komission päätös taajuusalueen 
2500 — 2690 megahertsiä käytön yhdenmu-
kaistamisesta sähköisten viestintäpalvelujen 
tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä 
järjestelmiä varten, 2008/477/EY), jonka 
mukaan taajuusalue 2500 — 2690 megahert-
siä varataan langattomille laajakaistaisille 
sähköisille viestintäpalveluille.  

Komission päätöksen mukaan taajuusalu-
een 2500 — 2690 megahertsiä varaaminen 
sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan Eu-
roopan Unionin (jäljempänä EU) alueella 
pystyville maanpäällisille järjestelmille on 
tärkeä tekijä vastattaessa kiinteän verkon, 
matkaviestintäverkon ja yleisradioverkon 
keskinäiseen lähentymiskehitykseen ja tek-
nisten innovaatioiden tarpeisiin. Tällä taa-
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juusalueella tarjottavien palvelujen pääasial-
lisena tavoitteena tulisi olla loppukäyttäjien 
mahdollisuus käyttää laajakaistaviestintää.  

Komission päätös sisältää teknisiä raja-
arvoja ja ohjeita mahdollisimman kevyiden 
ehtojen soveltamisesta 2500 — 2690 mega-
hertsin taajuusalueella toimiviin tukiasemiin 
ja päätelaitteisiin. Näillä ehdoilla voidaan tar-
koituksenmukaisella tavalla hallita haitallis-
ten häiriöiden riskiä niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin ilman, että joudutaan 
edellyttämään tiettyjen teknologioiden käyt-
töä. Ehdot perustuvat parametriarvoille, jotka 
on optimoitu taajuusalueen todennäköisintä 
käyttötarkoitusta silmällä pitäen.  

 
Komission taajuussuositusluonnos 

 
Komissio on valmistellut puitedirektiivin 

19 artiklan nojalla suositusta ehdoista, joita 
liitetään radiotaajuuksien käyttöoikeuksiin 
sähköisen viestinnän sääntelykehyksen puit-
teissa liittyen sähköisen viestinnän langatto-
maan käyttöoikeuspolitiikkaan (Wireless Ac-
cess Policy for Electronic Communications, 
WAPECS).  

Suositus koskisi radiotaajuuksien käyttöoi-
keuksiin liitettäviä ei-teknisiä ehtoja ja sitä 
tulisi soveltaa suosituksen voimaantulon jäl-
keen myönnettäviin tai uusittaviin käyttöoi-
keuksiin.  

Suositus koskisi televisiotaajuuksia (UHF-
kaista, 470 — 862 megahertsiä), toisen ja 
kolmannen sukupolven matkaviestintään va-
rattuja taajuuksia (880 — 915 megahertsiä, 
925 — 960 megahertsiä, 1710 — 1785 me-
gahertsiä, 1805 — 1880 megahertsiä, 1900 
— 1980 megahertsiä, 2010 — 2025 mega-
hertsiä, 2110 — 2170 megahertsiä) sekä taa-
juusalueita 2500 — 2690 megahertsiä ja 
3400 — 3800 megahertsiä.  

Taajuuksien käyttöoikeuksiin liitettävien 
ehtojen tulisi olla loppukäyttäjien käyttöoi-
keuksien kannalta yhdenmukaisia taajuus-
kaistasta riippumatta. Ehtojen määrä tulisi ra-
joittaa minimiin taajuuksien mahdollisimman 
joustavan ja tehokkaan käytön varmistami-
seksi.  

Käyttöoikeuksissa ei pääsääntöisesti tulisi 
määrätä palvelua, johon kyseisiä taajuuksia 
tulisi käyttää, ellei erityinen yleisen edun ta-
voite tätä edellytä.  

Jäsenvaltioiden tulisi mahdollisuuksien 
mukaan antaa markkinavoimien ratkaista taa-
juuksien mahdollisimman tehokas käyttö ja 
näin ollen sallia käyttöoikeuksien siirtämi-
nen. Myös muiden markkinaperusteisten lä-
hestymistapojen käyttöönottoa suositellaan.  

Maantieteellisten peittovaatimusten mää-
rääminen olisi jatkossakin mahdollista, mutta 
menettelyjen tulisi olla avoimia vaatimusten 
noudattamatta jättämisen osalta. Myönnetty-
jen käyttöoikeuksien tulisi olla kestoltaan 
mahdollisimman pitkiä, jotta markkinavoi-
mat ehtivät vaikuttaa taajuuksien tehokkaan 
käyttötarkoituksen löytämiseksi.  

Puitedirektiivin 19 artiklan mukaan jäsen-
valtioiden sääntelyviranomaisten tulisi ottaa 
suositus mahdollisimman tarkasti huomioon. 
Jos suositusta päätettäisiin olla noudattamat-
ta, kansallisen sääntelyviranomaisen tulisi 
ilmoittaa asiasta komissiolle ja perustella 
kantansa. Suomessa suosituksen noudattami-
nen edellyttäisi muutoksia taajuuksien käyt-
töoikeuksia koskevaan kansalliseen lainsää-
däntöön.  

Huutokaupattavaksi ehdotetulla taajuusalu-
eella suosituksella ei olisi kovin suurta mer-
kitystä, koska suosituksen sisältämiä asioita 
säännellään tällä taajuusalueella edellä mai-
nitussa komission taajuuspäätöksessä.  

 
1.3 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden lainsäädäntö  

Euroopan unionissa ollaan siirtymässä 
markkinalähtöiseen lähestymistapaan radio-
taajuuksien hallinnassa. Käyttöoikeudet 
myönnetään joko huutokaupalla tai sellaisella 
muulla valintamenettelyllä, jossa taajuuksien 
käyttöoikeudesta maksettavalla hinnalla on 
suurin vaikutus valintaan. Yleisenä tavoittee-
na on tehostaa taajuuksien käyttöä ja helpot-
taa uusien teknologioiden käyttöönottoa. 
Tämän oletetaan johtavan lisääntyneeseen 
kilpailuun ja innovaatioihin, jotka näkyvät 
käytännössä uusina palveluina ja edullisem-
pina hintoina.  

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 29 
päivänä elokuuta 2007 työryhmän, jäljempä-
nä radiotaajuuksien kehittämistyöryhmä, sel-
vittämään tarvittavat lainsäädäntömuutokset 
ja muut käytännön toimenpiteet viestintä-
markkinoilla käytettävien radiotaajuuksien 
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käytön kehittämiseksi. Radiotaajuuksien ke-
hittämistyöryhmä selvitti toimeksiantonsa 
mukaisesti myös Euroopan unionin jäsen-
maiden käytännöt taajuuksien käyttöoikeuk-
sien kaupallistamisessa ja kehittämisessä. 
Työryhmän 29 päivänä huhtikuuta 2008 luo-
vuttamassa loppuraportissa ”Markkinalähtöi-
nen taajuushallintomalli” (LVM 19/2008) on 
esitetty yhteenveto EU-maiden käytännöistä.  

EU:n jäsenmaiden käytäntöjen selvittämi-
seksi liikenne- ja viestintäministeriö on teet-
tänyt tutkimuksen ”Radiotaajuuksien kaupal-
listamisen mallit EU-maissa” (LVM 8/2008). 
Tutkimuksessa on kuvattu keskeisimpien Eu-
roopan unionin jäsenmaiden käytäntöjä taa-
juuksien käyttöoikeuksien kaupallistamisessa 
ja muussa kehittämisessä. Tutkimus toteutet-
tiin kaikki EU-maat kattavalla aineistotutki-
muksella sekä seitsemän EU-maan sääntely-
viranomaiselle suunnatulla kyselytutkimuk-
sella. Kyselyyn osallistuneet maat olivat 
Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat, Iso-
Britannia, Irlanti ja Espanja.  

Huutokauppaa käytettiin ensimmäisenä 
Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa 
1990-luvun alussa. Euroopassa taajuuksia 
kaupallistettiin ensimmäisen kerran vuositu-
hannen vaihteessa 3 G – toimilupien myön-
tämisen yhteydessä. Huutokauppamenette-
lyyn on siirrytty erityisesti kaikkein kysy-
tyimpien taajuuksien, eli ensisijaisesti mat-
kaviestintään ja langattomaan laajakaistaan 
soveltuvien taajuuksien osalta.  

Suomi on Portugalin ohella Länsi-
Euroopan viimeisiä maita, joissa toimilupien 
myöntämiseen käytetään viranomaisharkin-
taan perustuvaa kauneuskilpailua ilman mer-
kittäviä maksuja. Moni kauneuskilpailua 
käyttänyt maa on siirtynyt käyttämään huu-
tokauppaa. Kauneuskilpailua maksun kanssa 
käyttävät Ranska ja Espanja. Muut Länsi-
Euroopan maat käyttävät huutokauppoja 
käyttöoikeuksien myöntämiseen. Myös Por-
tugali on ilmoittanut myöntävänsä 3500 me-
gahertsin taajuusalueen käyttöoikeudet huu-
tokaupalla.  

EU:n alainen radiotaajuuskomitea teetti 
vuoden 2007 puolivälissä EU:n jäsenvaltioil-
la kyselyn taajuusalue 2500–2690 megahert-
siä suunnitellusta käytöstä ja myöntämisme-
nettelystä. Alankomaat, Irlanti, Ruotsi, Sak-
sa, Tanska ja Iso-Britannia ilmoittivat myön-

tävänsä toimiluvat huutokaupalla. Kaikki 
maat ilmoittivat jakavansa toimiluvat tekno-
logianeutraaleina myöntämistavasta riippu-
matta. 

Taajuuksien kaupallistamisen pääasiallise-
na tavoitteena ei ole ollut rahan kerääminen. 
Markkinaehtoisen taajuushallinnon uskotaan 
toteuttavan paremmin keskeisiä taajuuksien 
sääntelyn tavoitteita, kuten tehokasta käyttöä, 
kilpailun edistämistä, kuluttajien etuja sekä 
innovaatioiden ja kilpailukyvyn edistämistä 
ja toimilupien myöntämisen läpinäkyvyyttä 
ja puolueettomuutta.  

Toimilupien myöntämistapa ei EU-maissa 
ole rajoittanut sääntelyviranomaisen mahdol-
lisuuksia asettaa toimiluville haluamiaan eh-
toja. Suurimmat erot kauneuskilpailulla ja 
huutokaupalla myönnettyjen toimilupien eh-
tojen välillä ovat olleet palveluvaatimuksissa, 
vakavaraisuus- ynnä muissa taloudellisissa 
vaatimuksissa sekä toimilupaan liittyvissä 
käyttömaksuissa. Vuosittaisten käyttömaksu-
jen vähäisyys on luonnollista, sillä huutokau-
pan hinnan on usein laskettu kattavan kaikki 
toimiluvasta aiheutuvat kustannukset. Palve-
luvaatimukset tarkoittavat vaatimusta järjes-
tää esimerkiksi ympärivuotinen asiakaspalve-
lu. Vakavaraisuusvaatimusta on useissa 
maissa käytetty ainoastaan ehtona, joka tulee 
täyttää voidakseen osallistua toimiluvan ha-
kuprosessiin.  

Teknologianeutraliteetti on toimilupien 
myöntämistavasta riippumatta yleistynyt. 
Kaikki langattomaan laajakaistaan vuoden 
2003 jälkeen myönnetyt toimiluvat ovat ol-
leet teknologianeutraaleja. Käytännössä regu-
laattori on kuitenkin pystynyt vaikuttamaan 
käytettävään teknologiaan jaettavien taajuus-
kaistojen ja suoja-alueiden kokoja muuttele-
malla.  

Joissakin EU-maissa myös taajuuden te-
hokkaan käytön vaatimuksista ollaan luopu-
massa, koska taajuuksien käytön tehokkuutta 
on mahdollista edistää myös muilla tavoin 
kuin kirjaamalla toimilupaan ehtoja.  

Useissa Euroopan maissa pyritään tällä 
hetkellä edistämään taajuuksien edelleen siir-
rettävyyttä. Toimiluvan haltija voi halutes-
saan myydä tai muutoin luovuttaa toimilu-
pansa tai käyttöoikeutensa eteenpäin kol-
mannelle osapuolelle. Toimilupien jälki-
markkinoiden katsotaan tehostavan taajuuk-
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sien käyttöä, koska ne luovat taajuuksille 
vaihtoehtoiskustannuksen ja edistävät taa-
juuksien tehokkaampaa kohdentumista. Toi-
miluvan siirto tapahtuu yleensä siten, että 
toimilupaviranomaisen hyväksyttyä kaupan 
myyjä palauttaa vanhan toimiluvan viran-
omaiselle, joka myöntää ostajalle samantien 
uuden toimiluvan vanhoin ehdoin.  

Kaikissa liikenne- ja viestintäministeriön 
teettämässä tutkimuksessa tutkituissa maissa 
toimiluvan siirtäminen onnistuu sääntelyvi-
ranomaisen luvalla. Ainoastaan Iso-
Britanniassa eräiden toimilupien siirtäminen 
on pääsääntöisesti kiellettyä. Maiden ja taa-
juusalueiden välillä on kuitenkin paino-
tuseroja sen mukaan onko siirtäminen lähtö-
kohtaisesti sallittua vai ainoastaan erityista-
pauksissa, kuten yrityskaupoissa mahdollista. 
Iso-Britannian tavoitteena on muuttaa kolme 
neljäsosaa käytössä olevista taajuuksista 
edelleenkaupattaviksi vuoteen 2010 mennes-
sä. 

Vaikka useimpien toimilupien siirtäminen 
on Euroopassa sääntelyviranomaisen luvalla 
mahdollista, varsinaisia merkittäviä toimilu-
pien jälkimarkkinoita ei ole syntynyt. Toimi-
luvilla tehdään eniten kauppoja vuosittain 
Yhdysvalloissa ja Australiassa.  

Huutokauppa on nähty keskeisenä työkalu-
na taajuuksien tehokkaan käytön edistämi-
sessä. Ruotsissa ja Iso-Britanniassa käytön 
tehokkuutta on pyritty parantamaan siten, et-
tä jokaisen huutokaupan yhteydessä toimilu-
pa on annettu ainakin yhdelle uudelle toimi-
jalle. Kilpailun lisäämistä on pidetty keskei-
senä tekijänä taajuuksien käytön tehostami-
sessa.  

Huutokaupan toteuttamiseen käytetään 
usein tietokoneohjelmia, jotka mahdollistavat 
kymmenien tai jopa satojen toimijoiden osal-
listumisen huutokauppaan, joka voi kestää 
yhtäjaksoisesti useita vuorokausia. Toimilu-
pien hakijoiden tulee usein antaa hakuvai-
heessa tietoja taloudellisesta tilanteestaan ja 
taustoistaan esimerkiksi kansalliseen turvalli-
suuteen liittyen.  

Taajuuksien kaupallistamisesta saadut tulot 
ovat vaihdelleet huomattavasti. Vuosituhan-
nen vaihteessa 3 G –toimiluvista kerätyt tulot 
ylittävät yli tuhatkertaisesti summan, joka 
myöhemmin on vuosittain kerätty langatto-
mista laajakaistaverkoista. Saadut tulot ovat 

vaihdelleet voimakkaasti ajankohdasta, 
myöntämistavasta ja teknologiasta riippuen.  

Jos toimilupien myöntämisellä kerätyt tulot 
ovat ylittäneet viranomaisen kulut, erotus on 
pääsääntöisesti lisätty valtion budjettiin. Ra-
hojen kohdentamisessa on kuitenkin joitakin 
poikkeuksia. Saksassa 3 G –huutokaupalla 
saatuja tuloja käytettiin valtionrautateiden 
yhdistämiseen ja Ranskassa tuloja on rahas-
toitu esimerkiksi radiotaajuuksien mahdolli-
sia lunastuksia varten.  

Norjassa taajuushuutokauppoja on järjes-
tetty vuodesta 2001 alkaen yhteensä 10 kap-
paletta. Taajuusalue 2500 — 2690 megahert-
siä huutokaupattiin vuonna 2007.  

Norjan huutokaupassa oli tarjolla yhteensä 
114 taajuuskaistaa ja taajuuskaistaparia kuu-
della eri maantieteellisellä alueella. Yksi yri-
tys sai huutaa enintään 90 megahertsiä taa-
juuksia kultakin alueelta.  

Huutokauppa järjestettiin yleisen internetin 
välityksellä toimivan sähköisen huutokaup-
paohjelmiston avulla. Huutokaupassa käytiin 
78 kierrosta ja se kesti seitsemän arkipäivää.  

Huutokaupassa taajuuksia sai viisi yritystä, 
jotka maksoivat taajuuksista yhteensä noin 
25 miljoonaa euroa. Lisäksi osa alueellisista 
taajuuksista jäi myymättä ja ne huutokaupat-
tiin myöhemmin erikseen. 

Huutokaupan jälkeen yritykset myivät ja 
ostivat taajuuksia keskenään niin, että mark-
kinoille jäi neljä yritystä, joilla kaikilla on 
käytössään yhtenäinen valtakunnallinen taa-
juusalue.  

Ruotsissa taajuushuutokauppoja on järjes-
tetty vuodesta 2004 alkaen yhteensä neljä 
kappaletta. Taajuusalueen 2500 — 2690 me-
gahertsiä huutokauppa järjestettiin vuonna 
2008 niin, että taajuusjakoisille tekniikoille 
tarkoitetut taajuudet oli jaettu neljääntoista 
2x5 megahertsin taajuuskaistapariin ja aika-
jakoiselle tekniikalle oli varattu yksi 50 me-
gahertsin taajuuskaista. Kaikki taajuuskaistat 
olivat valtakunnallisia ja yksi yritys sai ostaa 
huutokaupasta enintään 140 megahertsiä taa-
juuksia.  

Huutokauppa järjestettiin samanlaisen säh-
köisen ohjelmiston avulla kuin Norjassa, 
mutta huutokaupassa käytiin 112 kierrosta ja 
se kesti 16 arkipäivää.  

Huutokaupasta taajuuksia sai viisi yritystä, 
jotka maksoivat taajuuksista yhteensä noin 
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230 miljoonaa euroa. Lisäksi huutokaupan 
voittajat maksoivat huutokaupan kustannuk-
sia vastaavan hallinnollisen maksun, jonka 
suuruus oli noin 2500 euroa megahertsiä 
kohden. Ruotsissa taajuuksien siirtäminen ja 
vuokraaminen on sallittua, mutta siirtoja on 
käytännössä tapahtunut melko vähän. 

Sekä Ruotsissa että Norjassa huutokaupat 
järjestää ja taajuuksien käyttöoikeudet myön-
tää kansallinen sääntelyviranomainen, jolla 
on toimivalta valita kulloinkin kyseessä ole-
valle taajuusalueelle parhaiten soveltuva huu-
tokauppamenettely.  

Norjassa taajuuksien lähtöhinta oli noin 
10 500 euroa megahertsiä kohden ja lopulli-
nen hinta nousi 135 000 euroon megahertsiä 
kohden. Ruotsissa taajuuksien lähtöhinta oli 
26 000 euroa megahertsiä kohden ja lopulli-
nen hinta 1,05 miljoonaa euroa megahertsiä 
kohden. 

Taajuusalueen 2500 — 2690 megahertsiä 
taajuudet on sekä Ruotsissa että Norjassa 
myönnetty teknologia- ja palveluriippumat-
tomasti 15 vuoden ajaksi. 

 
1.4 Nykytilan arviointi 

Radiotaajuuksista on tullut erittäin haluttu-
ja resursseja, joiden kysyntä ylittää niiden 
tarjonnan.  

Euroopan komission mukaan perinteisellä 
taajuushallinnolla on ollut vaikeuksia pysyä 
toimintaympäristön nopean kehityksen tasal-
la, jolloin taajuuksia ei ole saatu riittävän te-
hokkaaseen käyttöön. Useissa EU-maissa on 
siirrytty markkinalähtöisempään taajuushal-
lintoon. Myös komission ehdotus sähköisen 
viestinnän direktiivien uudistamiseksi kau-
pallistaisi taajuuksien käyttöoikeuksia ja 
muuttaisi taajuushallintoa joustavammaksi. 
Tämän oletetaan johtavan lisääntyneeseen 
kilpailuun ja innovaatioihin. Asiaa on käsitel-
ty edellä kohdassa 1.2.  

Uusien radiojärjestelmien taajuussuunnitte-
lutyö on yhä vaativampaa, koska alle 25 gi-
gahertsillä ei ole käyttämättömiä taajuuksia 
ja suunnittelutyö keskittyy yhä enemmän eri 
radiojärjestelmien taajuuksien käytön yh-
teensovittamiseen. Luvasta vapaiden laittei-
den käyttöönotto ja laitemäärän kasvu mo-
nissa eri sovelluksissa lisäävät resurssien ja 
taajuussuunnittelun tarvetta. Ne myös edel-

lyttävät taajuuksien hallinnoinnin jatkuvaa 
kehittämistä.  

Taajuuksien hallinto voidaan järjestää use-
alla eri tavalla. Suomessa kaikkien toimilupi-
en myöntämiseen käytetään puhtaasti viran-
omaisharkintaan ja vertailuun perustuvaa 
kauneuskilpailua.  

Toimilupasääntelyn voidaan todeta Suo-
messa onnistuneen hyvin, kun tarkastellaan 
esimerkiksi telesektorille tehtyjä investointe-
ja, palveluja ja kuluttajahintoja. Tekniikan ja 
palveluiden kehitys sekä EU:n tuomat vaati-
mukset ovat johtaneet kuitenkin tarpeeseen 
arvioida tilannetta uudelleen.  

Kauneuskilpailulla on taajuuksien myön-
tämismekanismina monia hyviä ominaisuuk-
sia, mutta sen toteuttaminen neutraalisti ja 
läpinäkyvästi on haastavaa. Huutokauppa-
menettely on neutraalimpi ja suoraviivaisem-
pi. Prosessi on täysin läpinäkyvä, kun ainoas-
taan taajuuksista maksettava hinta ratkaisee. 
Huutokaupan etuja, haittoja ja markkinavai-
kutuksia on selvitetty liikenne- ja viestintä-
ministeriön edellä mainitussa työryhmärapor-
tissa 19/2008.  

Taajuusalue 2500 — 2690 megahertsiä so-
pii hyvin uudenlaisen taajuuksien myöntä-
mismenettelyn käyttöön. Taajuusalue on Eu-
roopan laajuisesti harmonisoitu ja useam-
massa maassa alue on otettu tai tullaan otta-
maan kaupallistamisen piiriin. Suomessa ko-
ko taajuuskaista voidaan ottaa käyttöön vuo-
den 2010 alusta, radiolinkkikäytön lakattua.  

 
2  Esityksen suhde Ahvenanmaan 
i tsehal l intoon 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
27 §:n mukaan valtakunnan lainsäädäntöval-
taan kuuluu muun muassa teletoiminta. Val-
tion viranomainen voi kuitenkin myöntää lu-
van yleisen teletoiminnan harjoittamiseen 
maakunnassa vain maakunnan hallituksen 
suostumuksella.  

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 
2002 antanut valtioneuvoston asetuksen tele-
visio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanva-
raiseen teletoimintaan määrättyjen taajuus-
alueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan 
maakunnassa (1158/2002). Asetuksessa on 
säännökset televisio-, radio- ja matkaviestin-
verkkojen lukumäärästä Ahvenanmaalla, 
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toimintaan käytettävistä taajuusalueista sekä 
eräistä teknisluonteisista seikoista. Asetuksen 
liitteenä on yksityiskohtainen suunnitelma eri 
televisio- ja radiotoimintaan käytettävistä 
taajuuksista. Voimassa olevassa asetuksessa 
ei ole säännöksiä taajuuksista alueella 2500 
— 2690 megahertsiä.  

Koska ehdotuksessa olisi kyse vain tietylle 
taajuusalueelle rajatusta toimilupamenette-
lystä, jonka tarkoituksena on hankkia koke-
muksia huutokauppamenettelystä, lakia ei 
olisi tarkoitus soveltaa toimilupien myöntä-
miseen Ahvenanmaan maakunnassa. Voi-
massa olevat toimiluvat on tällä hetkellä 
myönnetty erikseen valtakunnan alueelle ja 
Ahvenanmaan maakuntaan.  

 
 

3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Huutokauppa taajuusalueella 2500 — 2690 
megahertsiä olisi kokeilu, jonka tarkoitukse-
na olisi hankkia kokemuksia radiotaajuuksien 
myöntämisestä huutokaupalla ja arvioida 
menettelyn hyötyjä ja haittoja. Huutokauppa 
olisi tarkoitus järjestää marraskuun 2009 ai-
kana.  

Esityksen tavoitteena olisi kilpailun edis-
täminen ja taajuuksien tehokkaan käytön 
varmistaminen. Huutokaupan keskeisinä pe-
riaatteina olisivat lisäksi taajuuksien käyttö-
oikeuden edelleen siirrettävyys ja käyttöoi-
keuden teknologia- ja palveluneutraliteetti.  

Huutokaupassa taajuuksien arvo eli toimi-
lupamaksu määräytyy markkinaperusteisesti. 
Yritysten välinen kilpailu huutokaupassa li-
sää taajuuksien tehokkaan kohdentumisen 
todennäköisyyttä. Taloustieteen tutkimuksis-
sa huutokaupan on todettu allokoivan resurs-
sit tehokkaasti, kun taajuudesta on valmis 
maksamaan eniten se taho, joka pystyy käyt-
tämään sitä hyväkseen tehokkaimmalla mah-
dollisella tavalla. Markkinaehtoisen mallin 
keskeisenä etuna voidaan nähdä myös pro-
sessin läpinäkyvyys ja selkeys. Huutokauppa 
myös antaa markkinoiden rakenteesta enem-
män taloudellista informaatiota kuin mikään 
muu mekanismi.  

Taajuuksien edelleen siirrettävyys tarkoit-
taa sitä, että toimiluvan haltija voi halutes-
saan myydä tai vuokrata käyttöoikeutensa 
eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Toimilu-
pien jälkimarkkinoiden katsotaan tehostavan 
taajuuksien käyttöä, koska ne luovat taajuuk-
sille vaihtoehtoiskustannuksen ja edistävät 
taajuuksien tehokkaampaa kohdentumista. 
Taajuuksien jälkimarkkinat edistävät myös 
kilpailua. Esityksellä pyritään varmistamaan, 
että huutokaupattavia taajuuksia riittäisi vä-
hintään neljälle eri yritykselle.  

Käyttöoikeuden palvelu- ja teknologianeut-
raliteetti tarkoittaa sitä, että taajuuksien käyt-
täjät voivat pääsääntöisesti itse valita käytet-
tävän teknologian ja päättää siitä, mitä säh-
köisiä viestintäpalveluja ne tarjoavat. Käy-
tännössä taajuuksien tekninen jaottelu vaikut-
taa alueella sovellettaviin teknologioihin. 
Kyseinen 2500 — 2690 megahertsin taajuus-
kaista soveltuu sekä UMTS LTE- että Wi-
Max –pohjaisiin ratkaisuihin. Todennäköi-
simmin 2500 — 2690 megahertsin taajuus-
aluetta käytettäisiin suurta kapasiteettia vaa-
tivien langattomien laajakaistapalvelujen tar-
joamiseen.  

Huutokauppamenettelyn voidaan arvioida 
johtavan nopeammin toteutuviin verkkoin-
vestointeihin, koska toimilupiin investoineet 
yritykset haluavat nopeasti saada tuottoja in-
vestoinneilleen.  

 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Toimilupa yleiseen teletoimintaan taajuus-
alueella 2500 — 2690 megahertsiä myönnet-
täisiin yritykselle tai yhteisölle, joka huuto-
kaupassa tekee huutokaupattavasta taajuus-
kaistasta tai taajuuskaistaparista korkeimman 
hyväksytyn tarjouksen, jollei lupaviranomai-
sella ole erityisen painavia perusteita epäillä 
toimiluvan myöntämisen kyseiselle hakijalle 
vaarantavan ilmeisesti kansallista turvalli-
suutta. Kansalliseen turvallisuuteen liittyvän 
poikkeuksen tarpeellisuutta käsitellään jäl-
jempänä kohdassa 4.2. Kansalliseen turvalli-
suuteen liittyvät tekijät otettaisiin huomioon 
myös toimiluvan siirtämisen ja käyttöoikeu-
den vuokraamisen hyväksyttävyyttä arvioita-
essa.  

Valtioneuvosto myöntäisi toimiluvan kor-
keintaan 20 vuodeksi. Toimilupa myönnet-
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täisiin koko valtakunnan alueelle Ahvenan-
maan maakuntaa lukuun ottamatta. Valtio-
neuvosto voisi tietyin edellytyksin muuttaa 
toimilupaa tai peruuttaa sen.  

Toimiluvan saisi siirtää valtioneuvoston 
hyväksynnällä. Valtioneuvoston tulisi pää-
sääntöisesti hyväksyä siirto. Toimiluvan hal-
tijan kaikki oikeudet ja velvollisuudet, myös 
toimilupaan liittyvä radiolupa, siirtyisivät 
toimiluvan uudelle haltijalle. Toimiluvan hal-
tija voisi myös vuokrata käyttöoikeuden toi-
miluvassa tarkoitettuihin taajuuksiin. Vel-
voitteista vastaisi silloin edelleen toimiluvan 
haltija. Halutessaan toimiluvan haltija voisi 
palauttaa toimiluvan toimilupaviranomaiselle 
ennen toimilupakauden päättymistä.  

Yritys tai yhteisö jolle toimilupa myönne-
tään, olisi velvollinen suorittamaan toimilu-
pamaksun. Toimilupamaksu olisi yrityksen 
tai yhteisön tekemä korkein hyväksytty tar-
jous. Toimilupamaksu maksettaisiin tasaeris-
sä toimilupakauden aikana. Viisi ensimmäis-
tä vuosittaista erää maksettaisiin kuitenkin 
yhdellä kertaa toimilupakauden alkaessa.  

Viestintävirasto järjestäisi huutokauppa-
menettelyn. Yrityksen tai yhteisön joka halu-
aa osallistua huutokauppaan tulisi etukäteen 
tehdä ilmoitus osallistumisestaan Viestintävi-
rastolle. Samalla yrityksen tai yhteisön tulisi 
maksaa osallistumismaksu, jolla katetaan 
Viestintävirastolle huutokaupan järjestämi-
sestä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.  

Huutokauppaan saisi kirjanpitolaissa tar-
koitetusta konsernista osallistua ainoastaan 
yksi yritys. Huutokauppaan osallistuvat yri-
tykset eivät saisi tehdä huutokauppaan liitty-
vää yhteistyötä.  

Taajuuksia voitaisiin myöntää enintään 50 
megahertsiä yritystä tai yhteisöä kohden. 
Säännöksillä pyritään turvamaan kilpailu 
markkinoilla siten, että huutokauppatavat 
taajuudet päätyisivät mahdollisimman mo-
nelle eri yritykselle tai yhteisölle.  

 
4  Toteuttamisvaihtoehdot  

Huutokaupattavaan taajuusalueeseen sisäl-
tyvät taajuudet jaettaisiin taajuuskaistoihin ja 
taajuuskaistapareihin tavalla, jolla varmiste-
taan taajuuksien mahdollisimman tehokas 
käyttö.  

Edellä kohdassa 1.2 tarkoitetussa komissi-
on päätöksessä huutokaupattava taajuusalue 
2500 — 2690 megahertsiä on jaettu pääsään-
töisesti taajuusjakoisille (Frequency Division 
Duplex, jäljempänä FDD) ja aikajakoisille 
(Time Division Duplex, jäljempänä TDD) 
tekniikoille siten, että taajuusjakoiselle tek-
niikalle on varattu taajuuskaistaparit 2500 — 
2570 megahertsiä ja 2620 — 2690 megahert-
siä ja aikajakoiselle taajuuskaista 2570 — 
2620 megahertsiä.  

Aikajakoisen tekniikan käyttö taajuusjakoi-
silla taajuuksilla on mahdollista tietyin reu-
naehdoin. Komission päätös määrittelee 
käyttöön osoitettavien taajuuslohkojen kook-
si 5 megahertsin kerrannaiset. Taajuusjakoi-
sessa tekniikassa vastaanottamiseen ja lähet-
tämiseen käytetään eri taajuuksia ja tämän 
vuoksi taajuusjakoiset tekniikat tarvitsevat 
parillisia taajuuksia.  

Tällä hetkellä 2500 megahertsin taajuus-
alueella toimiviksi ajateltuja taajuusjakoisia 
tekniikoita ovat muun muassa kolmannen 
sukupolven matkaviestinteknologiat UMTS 
ja LTE. Saatujen arvioiden mukaan näiden 
tekniikoiden hyödyntäminen kaupallisiin tar-
koituksiin vaatii vähintään 2x10 megahertsin 
suuruisen taajuuskaistaparin.  

Esityksessä säädettäisiin, että FDD-
taajuudet tullaan jakamaan useammassa pie-
nessä erässä siten, että myyntiin tulisi 14 
kappaletta 2x5 megahertsin suuruista taa-
juuskaistaparia vastaavine toimilupineen. 
Huutokauppaan osallistuvat yritykset voisi-
vat huutaa itselleen useampia parikaistoja ja 
muodostaa niistä suuremman yhtenäisen taa-
juuskaistan. Kukin yritys voisi siten jousta-
vasti hankkia oman toimintansa kannalta jär-
kevän määrän taajuuksia.  

Aikajakoisella TDD-taajuusalueella tultai-
siin todennäköisesti käyttämään kolmannen 
sukupolven Wimax –tekniikkaa, jonka hyö-
dyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin vaatii 
vähintään 30 megahertsin kokoisen taajuus-
kaistan.  

Aikajakoisen taajuusalueen suuruus olisi 
50 megahertsiä. FDD- ja TDD-alueen rajalle 
tulisi jättää haitallisten häiriöiden välttämi-
seksi yksi viiden MHz:n levyinen kanava 
niin sanotulle rajoitetulle käytölle, jolloin va-
paasti käytettäviä TDD –taajuuksia jäisi vain 
40 megahertsiä. Tämän vuoksi on pidetty jär-
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kevänä jakaa TDD –taajuudet yhtenä koko-
naisuutena.  

Taajuuksien huutokauppaaminen voisi joh-
taa kilpailun heikentymiseen markkinajohta-
jien varatessa taajuuksia vain estääkseen kil-
pailua. Taajuuksia ehdotetaankin myönnettä-
väksi enintään 50 megahertsiä yritystä tai yh-
teisöä kohden. Näin ollen yritys voisi hank-
kia toimiluvan joko koko 50 megahertsin 
suuruiselle aikajakoiselle taajuuskaistalle tai 
useita 2x5 megahertsin taajuusjakoisia taa-
juuksia sisältäviä toimilupia, jotka kuitenkin 
saisivat määrällisesti sisältää taajuuksia yh-
teensä enintään 2x25 megahertsiä. Säännök-
sellä pyritään estämään taajuuksien hallinnan 
keskittyminen varmistamalla, ettei yksikään 
yritys voisi hankkia itselleen huomattavasti 
muita suurempaa määrää taajuuksia. Taa-
juuksia riittäisi näin ollen vähintään neljälle 
eri yritykselle.  

Todennäköisesti taajuudet jakautuisivat 
neljän - viiden eri yrityksen kesken siten, että 
yksi yritys hankkisi aikajakoisen taajuuskais-
tan ja taajuusjakoiset taajuudet jakautuisivat 
kolmen tai useamman yrityksen kesken. Kun 
taajuusjakoisia taajuuksia on jaettavana yh-
teensä 140 megahertsiä, jakautuisivat taajuu-
det kolmen yrityksen kesken siten, että kaksi 
yritystä saisi kumpikin 2x25 megahertsiä ja 
kolmas 2x20 megahertsiä. Neljän yrityksen 
kesken FDD-taajuudet voisivat jakautua use-
ammalla tavalla. Esimerkiksi kolme yritystä 
saisi kukin 2x20 megahertsiä ja neljäs 2x10 
megahertsiä tai kaksi yritystä saisi kumpikin 
2x25 megahertsiä ja toiset kaksi kumpikin 
2x10 megahertsiä.  

Lainvalmistelun yhteydessä on punnittu 
myös vaihtoehtoa, jossa yksi yritys voisi 
hankkia huutokaupasta taajuuksia enintään 
60 megahertsiä. Tällöinkin taajuuksia riittäisi 
vähintään neljälle eri yritykselle, mutta huu-
tokauppaan osallistuvilla yrityksillä olisi suu-
rempi vapaus itse määritellä tarvitsemiensa 
taajuuksien määrä omista liiketoiminnallisis-
ta lähtökohdistaan käsin.  

Toisaalta taajuudet voisivat jakautua hie-
man epätasaisemmin eri yritysten kesken. 
Taajuusjakoiset taajuudet voisivat jakautua 
kolmen yrityksen kesken usealla eri tavalla 
esimerkiksi siten, että kaksi yritystä saisi 
kumpikin 2x30 megahertsiä ja kolmas 2x10 
megahertsiä. Periaatteessa olisi myös mah-

dollista, vaikkakin epätodennäköistä, että ai-
kajakoisen 50 megahertsin taajuuskaistan 
hankkinut yritys saisi lisäksi 2x5 megahertsiä 
taajuusjakoisia taajuuksia, jolloin neljännelle 
operaattorille jäisi jäljelle vain 2x5 mega-
hertsiä. Näin pienen taajuusmäärän hyödyn-
täminen kaupallisiin tarkoituksiin olisi han-
kalaa. 

Mitä enemmän yksi yritys voi hankkia taa-
juuksia, sitä harvemmalle niitä riittää. Taa-
juusjakoisia taajuuksia tultaisiin todennäköi-
simmin käyttämään jo olemassa olevien mat-
kaviestinverkkojen ja -teknologioiden lisä-
kaistoina ja niiden avulla voitaisiin kasvattaa 
verkkojen kapasiteettia sekä tiedonsiirtono-
peuksia.  

Suomessa on tällä hetkellä kolme valta-
kunnallista matkaviestinverkkoa. Ehdotetus-
sa muodossaan lakiesitys takaisi taajuuksia 
vähintään neljälle eri yritykselle, mikä tur-
vaisi nykyisten toimijoiden tulevat taajuus-
tarpeet mutta avaisi mahdollisuuksia myös 
uusille alalle tulijoille. 

 
 

5  Esityksen vaikutukset  

5.1 Taloudelliset vaikutukset 

Valtiontaloudelliset vaikutukset  
 
Huutokaupasta saatavia tuloja ei voi etukä-

teen tarkasti arvioida. Vastaavien radiotaa-
juuksien huutokauppa tuotti Norjassa 25 mil-
joonaa euroa ja Ruotsissa 230 miljoonaa eu-
roa. Suhteuttaen nämä huutokaupat maiden 
väkilukujen perusteella Suomeen voidaan 
otaksua, että Suomen valtiolle kertyisi huu-
tokauppatuloja noin 30 — 130 miljoonaa eu-
roa.  

Huutokaupan järjestämisestä aiheutuu 
Viestintävirastolle kertaluonteisia hallinnolli-
sia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat 
huutokauppajärjestelmän hankinnasta aiheu-
tuvat kustannukset ja suoraan huutokauppaan 
liittyvät henkilöstökustannukset.  

Huutokaupan järjestämisestä Viestintävi-
rastolle aiheutuvia kustannuksia on arvioitu 
kertyvän noin 300 000 — 350 000 euroa. 
Summaan sisältyy sähköisen huutokauppa-
järjestelmän ja siihen liittyvien asiantuntija-
palveluiden hankintakustannuksia noin 
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150 000 euroa ja suoraan huutokauppaan liit-
tyviä henkilökustannuksia yhteensä kaksi 
henkilötyövuotta. Huutokauppa ei aiheuta 
tarvetta henkilöstön lisäämiseen vaan se to-
teutetaan olemassa olevia henkilöstövoima-
varoja kohdentamalla. Henkilökustannuksiin 
sisältyvät suorien palkkakustannusten ja työ-
antajamaksujen lisäksi osuus Viestintäviras-
ton tukitoiminnoista ja yhteiskustannuksista. 

Esityksen 6 §:n mukaan huutokauppaan 
ilmoittautunut yritys tai yhteisö olisi velvol-
linen suorittamaan osallistumismaksun. Osal-
listumismaksulla on tarkoitus kerätä huuto-
kaupan kustannukset kattava summa. Esityk-
sen valmisteluvaiheessa on arvioitu, että huu-
tokauppaan osallistuisi todennäköisesti vä-
hintään noin kuusi yritystä. Osallistumismak-
su olisi 50 000 euron suuruinen. Koska mak-
su olisi kiinteämääräinen, yritykset pystyisi-
vät ennakoimaan huutokaupasta niille aiheu-
tuvat kustannukset.  

Viestintävirasto on valtion talousarviossa 
nettobudjetoitu virasto, joka kattaa pääsään-
töisesti toimintansa menot asiakkailta perit-
tävillä maksutuloilla. Veroluonteisten suorit-
teiden tulokertymät budjetoidaan valtion ta-
lousarviossa muihin veronluonteisiin tuloi-
hin. Näitä vastaavat menot otetaan huomioon 
viraston toimintamenomäärärahan mitoituk-
sessa.  

 
Vaikutukset teleyritysten asemaan 

 
Huutokauppojen käyttöönotto vaikuttaisi 

viestintämarkkinoihin. Suomessa radiotaa-
juuksien käyttöoikeuksia ei aikaisemmin ole 
jaettu huutokaupalla.  

Taajuushuutokauppakokeilu lisäisi jonkin 
verran huutokauppaan osallistuvien teleyri-
tysten maksuja. Niiden vaikutuksen teleyri-
tysten talouteen ja laajakaistapalvelun hin-
taan arvioidaan kuitenkin olevan vähäinen. 
Toisaalta huutokauppakokeilu joustavoittaisi 
taajuuksien käyttöä kyseisellä taajuusalueel-
la, mikä hyödyttäisi teleyrityksiä. 

Huutokauppamenettely on neutraali ja suo-
raviivainen. Prosessi on täysin läpinäkyvä, 
kun vain hinta ratkaisee. Huutokauppamenet-
telyssä on kuitenkin ongelmansa. Se ei toimi 
kunnolla, jos kiinnostus on vähäistä. Vastaa-
vasti ylikysyntätilanteessa voi käydä niin, et-
tä toimiluvan voittaja joutuu maksamaan 

ylisuuren hinnan, millä saattaa olla negatiivi-
sia vaikutuksia investointeihin, palveluiden 
käynnistymisen aikatauluun ja hinnoitteluun. 
Taajuuksien huutokauppaaminen voi johtaa 
myös kilpailun heikentymiseen markkinajoh-
tajien varatessa taajuuksia vain estääkseen 
kilpailua. Tätä voidaan kuitenkin rajoittaa 
huutokaupan ehtojen sääntelyllä. 

Huutokauppojen vaikutusta teleyritysten 
investointeihin voidaan arvioida kansainvä-
listen esimerkkien avulla. Toimiluvista mak-
settujen huutokauppahintojen merkityksestä 
verkkoinvestointeihin keskusteltiin voimak-
kaasti 3G-huutokauppojen ollessa ajankoh-
taisia 2000-luvun vaihteessa.  

Suuret huutokauppamaksut voivat vähentää 
viestintämarkkinoiden investointeja, koska 
huutokaupan jälkeen teleyrityksen rahoituk-
sellinen asema on heikentynyt, eikä yrityk-
sellä välttämättä ole valmiuksia nopeisiin in-
vestointeihin, jotka heikentävät yrityksen ra-
hoitustilannetta entisestään. Toisaalta voi-
daan argumentoida, että investointihaluk-
kuutta määrittävät puhtaasti investoinnin kus-
tannusten ja odotettavissa olevien tuottojen 
vertailu, joten aiemmin tehdyillä investoin-
neilla ei ole merkitystä. Jos tarkastellaan to-
teutuneita 3G-investointeja Euroopassa, ei 
lupien myöntämistavalla näyttäisi olleen 
merkittäviä vaikutuksia verkkoinvestointei-
hin. 

Toimilupien jälkimarkkinoiden katsotaan 
tehostavan taajuuksien käyttöä, koska ne luo-
vat taajuuksille vaihtoehtoiskustannuksen ja 
edistävät taajuuksien tehokkaampaa kohden-
tumista. 

 
Vaikutukset kuluttajien asemaan 

 
Huutokauppojen vaikutusta kuluttajahin-

toihin voidaan arvioida kansainvälisten esi-
merkkien avulla. Vertailtaessa loppukäyttä-
jähintoja OECD-maissa, ostovoiman mukaan 
yhtenäistetty keskimääräinen matkaviestin-
nän hintakori oli huutokauppaa soveltaneissa 
maissa arvoltaan hieman korkeampi kuin 
kauneuskilpailua soveltavissa maissa. Elo-
kuussa 2006 huutokauppaa soveltaneiden 
maiden keskimääräinen hintakori oli 409 
Yhdysvaltain dollaria, kauneuskilpailua so-
veltaneiden maiden keskimääräinen hintakori 
oli 372 Yhdysvaltain dollaria.  
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Kalleimmat 3G-toimilupamaksut makset-
tiin 2000-luvun vaihteessa Saksassa ja Isos-
sa-Britanniassa, jotka ovat kuitenkin hintata-
soltaan OECD-maiden keskitasoa.  

Huutokaupan soveltamista enemmän lop-
pukäyttäjähintoihin vaikuttaa markkinoiden 
aito kilpailutilanne, joka voidaan saavuttaa 
onnistuneella sääntelyllä toimilupien myön-
tämistavasta riippumatta. Esimerkiksi pohjoi-
sen Euroopan maissa loppukäyttäjähinnat 
ovat olleet edullisia taajuuksien myöntämis-
tavasta riippumatta. 

Pääosa suomalaisista toimiluvista myön-
nettäisiin edelleen perinteisellä tavalla kau-
neuskilpailulla. Huutokauppamenettely koh-
distuisi ehdotuksen mukaan varsin pieneen 
osaan taajuuksista.  

Esityksellä ei siten arvioida olevan merkit-
tävää vaikutusta viestintäpalveluiden hinnoit-
teluun Suomessa.  

 
5.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Huutokaupan valmistelu ja järjestäminen 
ehdotuksessa esitetyllä tavalla tulisi aiheut-
tamaan Viestintävirastolle henkilöstökuluja 
ainakin kahden henkilötyövuoden verran. Li-
säksi huutokaupan järjestäminen edellyttäisi 
sähköisen huutokauppaohjelmiston hankki-
mista. Ohjelmisto ja siihen liittyvät palvelut 
hankittaisiin julkisen tarjouskilpailun perus-
teella. Asiaa on käsitelty edellä kohdassa 5.1.  

 
6  Asian valmistelu 

6.1 Valmisteluvaiheet ja – aineisto  

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
hallitusohjelman mukaan radiotaajuuksien 
käyttöä uudistetaan maltillisesti joustavam-
paan ja tehokkaampaan suuntaan. Liikenne- 
ja viestintäministeriössä asetettiin elokuussa 
2007 radiotaajuuksien kehittämistyöryhmä, 
jonka tehtävänä oli selvittää tarvittavat toi-
menpiteet, jotka mahdollistavat radiotaajuuk-
sien kaupallistamisen ja muun kehittämisen 
Suomessa.  

Työryhmä aloitti työnsä syksyllä 2007 laa-
jalla toimialan kuulemisella. Työryhmä kuuli 
muun muassa teleyrityksiä, joukkoviestinnän 
toimijoita, laitevalmistajia, taajuuksien muita 

käyttäjätahoja sekä elinkeinoelämän ja kulut-
tajien edustajia. Useimmat kuulluista katsoi-
vat, että mahdollista kaupallistamista ei tulisi 
kohdistaa voimassa oleviin toimilupiin.  

Työryhmä järjesti myös maaliskuussa 2008 
avoimen kuulemistilaisuuden, johon osallis-
tui yli 30 alan keskeisten toimijoiden edusta-
jaa. Kuulemistilaisuudessa suhtauduttiin 
myönteisesti työryhmän valitsemaan lähes-
tymistapaan, erityisesti taajuusalueen 2500–
2690 megahertsiä valintaan.  

Työryhmän 29 päivänä huhtikuuta 2008 
luovuttamassa loppuraportissa esitettiin työ-
ryhmän ehdotus taajuuksien käyttöoikeuksi-
en mahdolliseksi kaupallistamiseksi Suomes-
sa tarpeellisine reunaehtoineen sekä arvio 
lainsäädännön muutostarpeista.  

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi työ-
ryhmän loppuraportista lausunnot. Lausun-
noissa huutokauppoja vastustivat erityisesti 
monet teleyritykset. Useat lausunnonantajat 
pitivät tärkeänä, että mahdollisilla huuto-
kauppamaksuilla kerättävät tulot käytettäisiin 
toimialan hyväksi.  

Hallitus käsitteli iltakoulussaan 17 päivänä 
syyskuuta 2008 ehdotusta ”Laajakaista kaik-
kien ulottuville – kansallinen toimintasuunni-
telma tietoyhteiskunnan infrastruktuurin pa-
rantamiseksi. Toimintasuunnitelmassa ehdo-
tetaan, että työryhmäraportissa tarkoitetut ra-
diotaajuudet huutokaupataan viimeistään 
elokuussa 2009.  

Hallitus linjasi, että ehdotus valtioneuvos-
ton periaatepäätökseksi annetaan vuoden 
2008 aikana. Talouspoliittinen ministeriva-
liokunta käsitteli ehdotusta kokouksessaan 25 
päivänä marraskuuta 2008 ja puolsi sen hy-
väksymistä valtioneuvostolle.  

Hallitus teki 4 päivänä joulukuuta 2008 pe-
riaatepäätöksen kansallisesta toimintasuunni-
telmasta tietoyhteiskunnan infrastruktuurin 
parantamiseksi. Periaatepäätöksessä hallitus 
linjasi, että taajuushuutokauppoja kokeillaan 
vuonna 2009 radiotaajuustyöryhmän keväällä 
2008 mallintamilla taajuuksilla. Eräiden lan-
gattoman laajakaistan tarjontaan varattujen 
radiotaajuuksien huutokauppaamisesta pää-
tettiin säädettäväksi erillinen laki. Tarkoituk-
sena on hankkia kokemuksia ja arvioida sen 
perusteella huutokauppojen hyötyjä ja haitto-
ja. Huutokauppatulot tuloutetaan valtion ta-
lousarvion tulopuolelle omalle momentilleen.  
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Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- 
ja viestintäministeriössä virkatyönä.  

 
6.2 Lausunnot ja jatkovalmistelu  

Ehdotuksesta pyydettiin lausunto kaikilta 
teletoimintailmoituksen tehneiltä teleyrityk-
siltä ja muilta alan toimijoilta, keskeisiltä vi-
ranomaisilta sekä etujärjestöiltä. Esityksestä 
pyydettiin lausunnot 295 taholta. Lausunnon 
toimitti pyynnön saaneista 48 viranomaista, 
järjestöä ja yhteisöä. Lausunnoista on laadittu 
erillinen lausuntokokoelma.  

Lausunnonantajien mielipiteet jakautuivat 
melko tasaisesti osan kannattaessa, osan vas-
tustaessa ja osan suhtautuessa neutraalisti 
ehdotettuun sääntelyyn.  

Lausunnonantajista etenkin teleyritykset 
vastustivat taajuuksien jakamista huutokau-
palla. Esitystä vastustavissa lausunnoissa to-
dettiin, että jos taajuuksia myönnetään huu-
tokaupalla, menettelyn tulee olla kertaluon-
toinen ja sen tulee kohdistua ainoastaan ky-
seessä olevaan taajuusalueeseen.  

Monet lausunnonantajista katsoivat, että 
toimilupakauden tulisi olla hallituksen esi-
tyksen luonnosversiossa esitetyn 15 vuoden 
sijasta 20 vuoden pituinen, kuten se on vies-
tintämarkkinalain mukaisessa toimilupame-
nettelyssä. Toimilupa-aikaa on ehdotuksen 
jatkovalmistelussa pidennetty.  

Annetuissa lausunnoissa kiinnitettiin huo-
miota siihen, että huutokauppamenettelystä 
tulisi lain tasolla antaa tarkempia säännöksiä. 
Esitystä on tältä osin täydennetty.  

Muutamat lausunnonantajat kiinnittivät 
huomiota siihen, että huutokauppaan ilmoit-
tautumisesta ja yritysten ja yhteisöjen yhteis-
työn kiellosta tulisi antaa tarkempia säännök-
siä. Esitystä on tältä osin täydennetty, tar-
kennettu ja selvennetty.  

Monet lausunnonantajat katsoivat että 
Viestintävirastolle huutokaupan järjestämi-
sestä aiheutuvien hallinnollisten kustannus-
ten korvausvelvollisuuden tulisi koskea kaik-
kia huutokauppaan osallistuvia yrityksiä ja 
yhteisöjä. Korvausvelvollisuutta koskevaa 
säännöstä on ehdotuksen jatkovalmistelussa 
muutettu tältä osin lausunnonantajien toivo-
maan suuntaan.  

Muutamat lausunnonantajat toivoivat että 
toimilupamaksu jaksotettaisiin kuuden en-

simmäisen vuoden sijasta koko toimilupa-
kauden ajalle. Yleinen taloudellinen tilanne 
huomioon ottaen esitystä on jatkovalmiste-
lussa muutettu lausunnonantajien toivomaan 
suuntaan.  

Muutama lausunnonantaja totesi, että toi-
miluvan mukaisen toiminnan aloittamisvel-
voitetta arvioitaessa tulisi huomioida tekni-
seen kehitykseen ja taloudelliseen tilantee-
seen liittyvät seikat. Esitystä on tältä osin 
täydennetty lausunnonantajien toivomaan 
suuntaan.  

Esitykseen on saadun lausuntopalautteen 
johdosta tehty lisäksi useita muita pienempiä 
lisäyksiä, tarkistuksia ja korjauksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki eräiden radiotaajuuksien huu-
tokaupoista 

1 §. Lain soveltamisala. Laissa säädettäi-
siin toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla 
yleiseen teletoimintaan taajuusalueella 2500 
— 2690 megahertsiä. Laissa säädettäisiin 
myös kyseisellä taajuusalueella käytettävästä 
radioluvasta.  

Viestintämarkkinalain 2 luvussa säädetään 
toimiluvan myöntämisestä radiotaajuuksia 
edellyttävän verkkopalvelun tarjoamiseen 
matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan 
yleistä teletoimintaa. Viestintämarkkinalain 
mukaan valtioneuvosto julistaa toimiluvan 
haettavaksi. Toimilupa on myönnettävä haki-
joille, joiden toiminta parhaiten edistää vies-
tintämarkkinalain tavoitteita, jos sitä ei radio-
taajuuksien niukkuuden vuoksi voida myön-
tää kaikille hakijoille.  

Esitetyn lain voimaantulon jälkeen toimi-
luvat taajuusalueelle 2500 — 2690 mega-
hertsiä myönnettäisiin viestintämarkkinalais-
ta erillisessä menettelyssä huutokaupan pe-
rusteella.  

Lain tavoitteena on kilpailun edistäminen 
ja taajuuksien tehokkaan käytön varmistami-
nen. Lain tavoitteita on selostettu tarkemmin 
edellä kohdassa 3.  

2 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Laissa 
tarkoitettuun toimintaan sovellettaisiin lisäksi 
viestintämarkkinalakia ja radiolakia, jollei 
tässä laissa toisin säädetä.  

Laissa tarkoitettuun toimintaan ei muun 
muassa sovellettaisi viestintämarkkinalain 
toimiluvan myöntämistä koskevaa 8 ja 9 
§:ää, radiolain radioluvan ja taajuusvarauk-
sen myöntämistä koskevaa 10 §:ää, lupaehto-
ja koskevaa 8 §:ää ja radioluvan siirtämistä 
koskevaa 11 §:ää, koska ehdotetussa laissa 
on erityissäännökset asioista. 

Nimenomaisen säännöksen puuttuessa toi-
mintaan sovellettaisiin muutoin viestintä-
markkinalakia sekä radiolakia. Huutokauppa-
laissa tarkoitetun toimiluvan saanut teleyritys 

olisi esimerkiksi velvollinen suorittamaan 
viestintämarkkinalain 15 a §:ssä säädetyn 
viestintämarkkinamaksun. Teleyrityksen te-
kemiin viestintäpalvelusopimuksiin sovellet-
taisiin viestintämarkkinalain 7 luvun sään-
nöksiä kuluttajan oikeuksista. Teleyrityksillä 
olisi myös muun muassa viestintämarkkina-
lain mukainen tietojen luovuttamisvelvolli-
suus (112 ja 116 §), mahdollisissa rikkomus-
tilanteissa Viestintävirasto voisi asettaa yri-
tykselle uhkasakon, keskeyttämisuhan tai 
teettämisuhan (121 §) taikka määrätä yrityk-
selle seuraamusmaksun (122 §), kieltää sen 
toiminnan (123 §) sekä tarkistaa sen tilat 124 
§:n mukaisesti. Teleyrityksen tarjoamaa vies-
tintäverkkoa ja palvelua koskisivat myös 
viestintämarkkinalain 128 §:ssä asetetut laa-
tuvaatimukset sekä Viestintäviraston 129 §:n 
nojalla antamat tekniset määräykset.  

Huutokauppaan voisivat osallistua myös 
muut kuin teleyritykset. Jos muu yritys tai 
yhteisö kuin teleyritys saisi huutokaupan 
kohteena olevan toimiluvan, yrityksellä olisi 
jatkossa samat oikeudet ja velvoitteet kuin 
muillakin teleyrityksillä.  

3 §. Taajuusalueen tekninen jaottelu. Taa-
juusalueeseen sisältyvät taajuudet tulee jakaa 
taajuuskaistoihin ja taajuuskaistapareihin ta-
valla, jolla varmistetaan taajuuksien mahdol-
lisimman tehokas käyttö.  

Kyseessä olevalta taajuusalueelta on ko-
mission päätöksessä pääsääntöisesti varattu 
taajuusjakoiselle tekniikalle (FDD) taajuus-
kaistaparit 2500 — 2570 megahertsiä ja 2620 
— 2690 megahertsiä ja aikajakoiselle teknii-
kalle (TDD) taajuuskaista 2570 — 2620 me-
gahertsiä. Pykälän mukaan FDD-taajuudet 
ehdotetaan jaettavaksi useammassa pienessä 
erässä siten, että myyntiin tulisi 14 kappaletta 
2x5 megahertsin suuruista taajuuskaistaparia 
vastaavine toimilupineen. TDD-taajuudet ja-
ettaisiin yhtenä 50 megahertsin taajuuskais-
tana. Valittua toteuttamisvaihtoehtoa taa-
juuksien mahdollisimman tehokkaan käytön 
varmistamiseksi on käsitelty edellä kohdassa 
4.  
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Taajuusalueella tarkoitetaan kahden tietyn 
taajuuden välistä yhtenäistä ryhmää, johon 
kuuluvilla taajuuksilla on samankaltaiset 
sähkömagneettiset ominaisuudet.  

Taajuuskaistalla tarkoitetaan taajuusalueen 
osaa, joka muodostuu kahden tietyn taajuu-
den välillä olevasta yhtenäisten taajuuksien 
ryhmästä.  

Taajuuskaistaparilla tarkoitetaan taajuus-
alueen sisällä olevaa kahta erillistä yhtä suur-
ta taajuuskaistaa, joita käytetään kaksisuun-
taisen tiedonsiirron eri siirtosuunnissa; toista 
lähettämiseen ja toista vastaanottamiseen.  

4 §. Toimiluvan myöntäminen. Toimilupa 
myönnettäisiin ensisijaisesti huutokaupan 
lopputuloksen perusteella. Huutokaupalla 
tarkoitettaisiin esityksen 9 §:ssä säädettyä 
menettelyä, jossa huutokauppaan osallistujat 
erikseen määrätyllä tavalla esittävät tarjouk-
sia hankinnan kohteesta eli haluamastaan taa-
juuskaistasta tai taajuuskaistaparista. Sen va-
linta, kenelle käyttöoikeus myönnetään, pe-
rustuisi ensisijaisesti käyttöoikeudesta mak-
settavaan hintaan.  

Valtioneuvoston olisi pykälän 1 momentin 
mukaan myönnettävä toimilupa sellaiselle 
yritykselle tai yhteisölle, joka on tehnyt huu-
tokaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouk-
sen huutokaupan kohteena olevasta taajuus-
kaistasta tai taajuuskaistaparista, jollei lupa-
viranomaisella ole erityisen painavia perus-
teita epäillä toimiluvan myöntämisen kysei-
selle hakijalle vaarantavan ilmeisesti kansal-
lista turvallisuutta. 

Yrityksellä tai yhteisöllä tarkoitettaisiin 
säännöksessä esimerkiksi osakeyhtiötä tai 
muuta yhteisöä, kuten säätiötä tai osuuskun-
taa. Hakijan ei tarvitsisi olla teleyritys, vaan 
se voisi toimia pääasiallisesti muillakin kuin 
viestintämarkkinoilla.  

Esityksen 12 §:ssä säädettäisiin niistä pe-
rusteista, joilla Viestintävirasto tai valtioneu-
vosto voi poikkeuksellisesti hylätä yrityksen 
tekemän tarjouksen. Hyväksytyllä tarjouksel-
la tarkoitettaisiin pykälässä sellaista tarjous-
ta, jota ei ole hylätty 12 §:ssä säädetyllä ta-
valla. 

Pykälän 1 momentin mukaan erityinen 
edellytys toimiluvan myöntämiselle olisi li-
säksi se, ettei lupaviranomaisella ole erityi-
sen painavia perusteita epäillä toimiluvan 
myöntämisen tietylle hakijalle vaarantavan 

ilmeisesti kansallista turvallisuutta. Kansalli-
seen turvallisuuteen liittyvän poikkeuksen 
tarpeellisuutta käsitellään jäljempänä koh-
dassa 4.2. 

Toimilupaviranomaisen harkintavalta olisi 
säännöksessä sidottu tilanteisiin, joissa on 
erityisen painavia perusteita epäillä toimilu-
van myöntämisen vaarantavan ilmeisesti 
kansallista turvallisuutta. Kyseessä voisi olla 
esimerkiksi Suomelle vihamielisen valtion 
omistama yritys, jonka vahingoittamistarkoi-
tuksesta on vahva epäilys. Käytännössä val-
tioneuvoston päätöksenteko asiassa perustui-
si esimerkiksi suojelupoliisin hakijasta anta-
maan lausuntoon ja laajaan turvallisuusselvi-
tykseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimilupaa 
koskeva päätös olisi tehtävä siten kuin vies-
tintämarkkinalain 8 §:n 2 momentissa sääde-
tään. Viittaus on informatiivisuuden vuoksi 
sisällytetty myös nyt ehdotettavaan huuto-
kauppalakiin. Viestintämarkkinalain 8 §:n 2 
momentin mukaan toimilupaa koskeva pää-
tös on tehtävä kuuden viikon kuluessa haku-
ajan päättymisestä. Valtioneuvosto voi erityi-
sessä tapauksessa pidentää kuuden viikon 
määräaikaa enintään kahdeksalla kuukaudel-
la, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuu-
den, kohtuullisuuden, selkeyden tai avoi-
muuden varmistamiseksi, hakemusten täy-
dentämiseksi taikka muusta erityisestä syystä 
tarpeen. Määräajan pidentämisestä on ilmoi-
tettava julkisesti. Säännöksellä saatettaisiin 
voimaan valtuutusdirektiivin 7 artiklan 4 
kohta. 

Yritys tai yhteisö saisi toimiluvan jokai-
seen taajuuskaistaan tai taajuuskaistapariin, 
josta se on tehnyt korkeimman hyväksytyn 
tarjouksen, edellyttäen että taajuuksien ko-
konaismäärä ei ylitä 50 megahertsiä. Yrityk-
selle tai yhteisölle myönnettäisiin yksi toimi-
lupa, joka sisältäisi kaikki ne taajuudet, joista 
yritys on tehnyt korkeimman hyväksytyn tar-
jouksen. Toimilupa myönnettäisiin pykälän 2 
momentin mukaan enintään 20 vuodeksi.  

Pykälän 3 momentin mukaan taajuuksia 
voitaisiin myöntää enintään 50 megahertsiä 
yritystä tai yhteisöä kohden. Näin ollen yritys 
voisi hankkia toimiluvan joko koko 50 me-
gahertsin suuruiselle aikajakoiselle taajuus-
kaistalle tai useita 2x5 megahertsin taajuus-
jakoisia taajuuksia sisältäviä toimilupia, jotka 
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kuitenkin saisivat määrällisesti sisältää taa-
juuksia yhteensä enintään 50 megahertsiä.  

Säännöksellä pyritään estämään taajuuksi-
en hallinnan keskittyminen. Säännöksellä 
varmistettaisiin, ettei yksikään yritys voisi 
hankkia itselleen huomattavasti muita suu-
rempaa määrää taajuuksia. Valittua toteutta-
misvaihtoehtoa on käsitelty tarkemmin edellä 
kohdassa 4. 

Taajuuksien keskittymisen estämiseen ja 
kilpailun edistämiseen liittyy lisäksi myös 
esityksen 7 §, jonka mukaan kirjanpitolaissa 
tarkoitetusta konsernista saisi huutokauppaan 
osallistua vain yksi yritys. 

5 §. Huutokauppaan ilmoittautuminen. Py-
kälän 1 momentin mukaan yrityksen tai yh-
teisön olisi ilmoitettava etukäteen Viestintä-
virastolle, että se aikoo osallistua huutokaup-
paan. Ilmoittautuminen tehtäisiin Viestintävi-
raston vahvistamalla lomakkeella, jossa an-
nettaisiin osallistujan nimi- ja osoitetietojen 
lisäksi selvitys henkilöstä, jolla on oikeus 
edustaa yritystä tai yhteisöä huutokaupassa 
sekä selvitys yrityksen tai yhteisön konserni-
rakenteesta.  

Yhteystietojen avulla yksilöitäisiin huuto-
kauppaan osallistuva yritys sekä yrityksen 
yhteyshenkilö. Konsernirakennetta ja tosiasi-
allista määräysvaltaa koskevilla tiedoilla 
varmistettaisiin, että huutokauppaan osallis-
tuu samasta konsernista vain yksi yritys, ku-
ten lain 7 § edellyttää. Lisäksi valtioneuvosto 
voisi käyttää yritysrakennetta koskevia tieto-
ja hyväksi harkitessaan 12 §:n mukaisesti yri-
tyksen tai yhteisön tarjouksen hylkäämistä ti-
lanteissa joissa sillä on perusteltua syytä 
epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan 
ilmeisesti kansallista turvallisuutta.  

Huutokauppaan tulisi ilmoittautua määrä-
aikaan mennessä. Pykälän 4 momentin mu-
kaan Viestintävirasto voisi antaa tarkempia 
määräyksiä ilmoittautumislomakkeen muo-
dosta ja määräajasta.  

Yrityksen tai yhteisön tulisi ilmoittautumi-
sen yhteydessä pykälän 1 momentin mukaan 
maksaa 6 §:ssä säädetty osallistumismaksu. 
Huutokauppaan ilmoittautuneella yrityksellä 
tai yhteisöllä ei kuitenkaan olisi velvollisuut-
ta osallistua huutokauppaan. Ilmoittautumi-
nen ei näin ollen velvoittaisi yritystä teke-
mään tarjouksia. Yritys ei kuitenkaan saisi 
takaisin maksamaansa osallistumismaksua. 

6 §. Osallistumismaksu. Huutokaupan jär-
jestämisestä aiheutuu Viestintävirastolle hal-
linnollisia kustannuksia, jotka on katettava. 
Tällaisia kustannuksia ovat huutokauppajär-
jestelmän hankinnasta aiheutuvat kustannuk-
set sekä suoraan huutokauppaan liittyvät 
henkilöstökustannukset. Huutokaupan järjes-
tämisestä aiheutuneet kustannukset perittäi-
siin osallistumismaksulla.  

Ehdotuksen 5 §:n mukaan yrityksen tai yh-
teisön joka haluaa osallistua huutokauppaan 
tulisi etukäteen tehdä ilmoitus osallistumises-
taan Viestintävirastolle. Osallistumismaksun 
suoritusvelvollisuus syntyisi huutokauppaan 
ilmoittautuneelle yritykselle tai yhteisölle. 
Maksuvelvollisia olisivat näin ollen kaikki 
huutokauppaan ilmoittautuneet yritykset ja 
yhteisöt. Näin taataan kaikkien huutokaup-
paan osallistuvien tasapuolinen kohtelu.  

Osallistumismaksua ei palautettaisi, vaikka 
yritys tai yhteisö ei tekisikään tarjouksia huu-
tokaupassa, johon se on ilmoittautunut.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin osallis-
tumismaksun suuruudesta, joka olisi 50 000 
euroa. Asiaa on käsitelty tarkemmin edellä 
kohdassa 5.1.  

Maksun määräisi pykälän 2 momentin mu-
kaan maksettavaksi Viestintävirasto. Lisäksi 
momentissa olisi säännös muutoksenhakuoi-
keudesta lain 21 §:n mukaisesti.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan maksu saa-
taisiin periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 
säädetään. Osallistumismaksu on julkisoi-
keudellinen suorite, joten se voidaan periä 
kyseisen lain mukaisessa järjestyksessä ilman 
tuomiota tai päätöstä.  

7 §. Osallistumisoikeuden rajoitus. Pykälän 
mukaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 
§:ssä tarkoitetusta konsernista huutokaup-
paan voisi osallistua vain yksi yritys.  

Kirjanpitolain 6 §:n 1 momentin mukaan, 
jos kirjanpitovelvollisella on 5 §:n mukainen 
määräysvalta kohdeyrityksessä, on edellinen 
emoyritys ja jälkimmäinen tytäryritys. Kir-
janpitolain 5 §:n 1 momentin mukaan kirjan-
pitovelvollisella katsotaan olevan määräys-
valta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai sii-
hen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä, 
kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyri-
tyksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien 
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tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten 
enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyy-
teen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen 
tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muu-
hun sopimukseen tai oikeus nimittää tai erot-
taa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen halli-
tuksessa tai siihen verrattavassa toimielimes-
sä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, 
ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 
edellä tarkoitettu ääntenenemmistö.  

Kirjanpitolain 5 §:n 2 momentin mukaan 1 
momentissa tarkoitettua ääniosuutta lasketta-
essa ei oteta huomioon lakiin tai kohdeyri-
tyksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen 
tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää 
äänestysrajoitusta. Pykälän 3 momentin mu-
kaan sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään, kirjanpitovelvollisella katsotaan ole-
van määräysvalta kohdeyrityksessä, jos sitä 
johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa 
tai kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosi-
asiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyri-
tyksessä.  

Huutokaupassa 7 §:n säännöksellä pyrittäi-
siin estämään taajuuksien hallinnan keskit-
tyminen. Taajuuksien tulisi kilpailun turvaa-
miseksi päätyä mahdollisimman monelle eri 
yritykselle tai yhteisölle.  

Tosiasiallinen määräysvalta voi muuttua 
esimerkiksi yrityskauppojen, fuusioiden tai 
muiden liikkeenluovutustilanteiden yhtey-
dessä. Omistusosuuksien muuttuessa on har-
kittava, onko määräysvallan muutos tapahtu-
nut. Tällöin tarkastellaan omistussuhteita ja 
muita määräysvaltaan vaikuttavia tekijöitä. 
Määräysvaltaan yhtiössä voivat vaikuttaa 
esimerkiksi osakassopimukset tai osakkeiden 
erilaiset äänimäärät.  

Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on kat-
sottu, että osakeosuutta ja sen antamaa tosi-
asiallista määräysvaltaa tarkasteltaessa huo-
miota tulee kiinnittää useampaan yhtiökoko-
ukseen ja niissä edustettuina olevien äänten 
keskiarvoon. Yksinomaan viimeisimmän yh-
tiökokouksen äänimäärien tarkastelu ei vält-
tämättä anna tosiasiallisen määräysvallan ar-
vioimiseksi tarvittavaa oikeaa informaatiota, 
erityisesti jos yhtiökokouksessa on tuolloin 
ollut paikalla poikkeuksellisen paljon osak-
keenomistajia. 

8 §. Kielletty yhteistyö. Yritysten välinen 
yhteistyö voi vaikuttaa haitallisesti huuto-

kaupan lopputulokseen. Huutokauppaan osal-
listujat eivät pykälän mukaan saisi tehdä huu-
tokauppaan liittyvää yhteistyötä. Säännöksel-
lä pyrittäisiin estämään huutokaupan loppu-
tuloksen manipulointi. Säännöksellä ei kui-
tenkaan pyrittäisi estämään useamman yri-
tyksen välisen yhteenliittymän yhteishankin-
taa huutokaupassa, vaan huutokauppaan erik-
seen osallistuvien yritysten välistä yhteistyö-
tä.  

Kielletyksi yhteistyöksi katsottaisiin tarjo-
usten sisältöä koskevat sopimukset, tarjous-
ten sisältöä koskeva tietojen vaihto huuto-
kauppamenettelyn aikana sekä muu osallistu-
jien välinen toiminta, jonka tarkoituksena on 
vaikuttaa huutokaupan kulkuun ja lopputu-
lokseen. Huutokauppamenettely katsottaisiin 
alkaneeksi kun valtioneuvosto julistaa huuto-
kaupattavat toimiluvat haettavaksi.  

Osallistujat eivät saisi etukäteen sopia huu-
tokaupan lopputuloksesta tai tarjoustensa si-
sällöstä. Esimerkiksi yritysten välinen sopi-
minen tiettyjen taajuusparien huutamisesta 
olisi kielletty. Muun muassa jo huutokaupas-
ta keskusteleminen toisen osallistujan kanssa 
voitaisiin tulkita kielletyksi yhteistyöksi.  

9 §. Huutokauppamenettely. Pykälän 1 
momentin mukaan valtioneuvosto julistaisi 
toimiluvan haettavaksi.  

Hallituksen 4 päivänä joulukuuta 2008 te-
kemän periaatepäätöksen mukaan taa-
juushuutokauppoja kokeillaan vuonna 2009. 
Huutokauppa olisi tarkoitus järjestää vuoden 
2009 marraskuun aikana.  

Pykälän 1 momentin mukaan Viestintävi-
rasto järjestäisi huutokaupan. Huutokauppa 
tulisi pykälän 1 momentin mukaan järjestää 
siten että se on puolueeton, selkeä, avoin ja 
syrjimätön sekä teknologia- ja palveluriip-
pumaton. Kaikki yritykset ja yhteisöt voisivat 
osallistua huutokauppaan. Pykälällä pantai-
siin täytäntöön puitedirektiivin 8 artikla ja 
valtuutusdirektiivin 6 artikla.  

Huutokauppa voitaisiin pykälän 1 momen-
tin mukaan toteuttaa sähköistä huutokauppa-
järjestelmää käyttäen. Sähköinen järjestelmä 
nopeuttaisi huutokaupan kulkua ja helpottaisi 
tarjousten tekemistä ja huutokierrosten seu-
raamista. Sähköistä järjestelmää käyttämällä 
osallistujat voisivat tehdä tarjouksia interne-
tin välityksellä omista toimipaikoistaan, eikä 
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fyysinen läsnäolo huutokaupan järjestäjän ti-
loissa olisi tarpeellista.  

Pykälän 2 momentin mukaan huutokaupat-
tavien taajuuksien lähtöhinta olisi 15 000 eu-
roa yhtä megahertsiä kohden. Huutokaupat-
taville taajuuksille asetettava lähtöhinnalla 
varmistettaisiin, ettei taajuuksia voi saada 
käyttöönsä merkittävästi niiden taloudellista 
arvoa alhaisemmalla hinnalla. Lähtöhinta 
myös lyhentäisi huutokauppaan kuluvaa ai-
kaa ja siten pienentäisi huutokaupan järjes-
tämisestä ja siihen osallistumisesta aiheutu-
via kustannuksia. Lähtöhintaa määriteltäessä 
on otettu huomioon taajuuksien taloudellinen 
arvo, taajuuksien käytettävyys, toimilupa-
kauden pituus sekä yleinen taloudellinen ti-
lanne. 

Lähtöhintaa ei ole asetettu vastaamaan taa-
juuksien todellista arvoa vaan murto-osaa sii-
tä. Taajuuksien lähtöhinta on siten asetettu 
niin matalalle, ettei se tulisi vaikuttamaan 
taajuuksien lopulliseen hintaan.  

Pykälän 3 momentin mukaan huutokaupas-
sa järjestettäisiin yksi tai useampia kierroksia 
nousevin tarjouksin. Kierrosten aikana osal-
listujat antaisivat tarjouksia valitsemistaan 
taajuuskaistapareista tai taajuuskaistasta. 
Huutokaupattavat taajuudet eli 14 kappaletta 
2 x 5 megahertsin taajuuskaistaparia ja yksi 
50 megahertsin taajuuskaista huutokaupattai-
siin yhtä aikaa. Huutokauppaan osallistujat 
voisivat näin ollen itse valita mistä taajuuk-
sista ne tekevät tarjouksia.  

Yhdelle yritykselle tai yhteisölle voidaan 
ehdotetun 4 §:n mukaan myöntää taajuuksia 
enintään 50 megahertsiä. Näin ollen yritys 
voisi antaa tarjouksia korkeintaan 50 mega-
hertsin määrästä taajuuksia.  

Kaikki huutokaupan aikana annetut tarjo-
ukset olisivat sitovia huutokaupan päättymi-
seen saakka. Viestintävirasto julistaisi huuto-
kaupan päättyneeksi sellaisen kierroksen jäl-
keen, kun yhdestäkään taajuuskaistaparista 
tai taajuuskaistasta ei enää ole annettu uusia 
tarjouksia. Huutokaupan päättyessä kustakin 
taajuuskaistaparista tai taajuuskaistasta an-
nettu korkein hyväksytty euromääräinen tar-
jous olisi voittava tarjous.  

10 §. Tarkemmat määräykset huutokaup-
pamenettelystä. Viestintävirasto voisi antaa 
tarkempia määräyksiä huutokaupassa nouda-
tettavasta menettelystä. Jos huutokauppa jär-

jestetään sähköistä huutokauppajärjestelmää 
käyttäen, säännöt ohjelmoidaan järjestelmän 
osaksi.  

Määräykset voisivat pykälän mukaan kos-
kea tarjousten antamista, tarjousten korotta-
mista, tarjousten siirtämistä taajuuskaistapa-
rien ja taajuuskaistan välillä, huuto-oikeuden 
määräytymistä kullakin tarjouskierroksella, 
voimassaolevan korkeimman tarjouksen 
määräytymistä, huutokaupan keskeyttämistä 
tai peruuttamista ylivoimaisesta esteestä tai 
muusta teknisestä syystä johtuen sekä muita 
vastaavia huutokaupan sääntöjä sekä sen tek-
nistä järjestämistapaa.  

Pykälän 1 kohdan mukaan Viestintävirasto 
voisi antaa tarkempia määräyksiä tarjousten 
antamisesta. Määräykset voisivat koskea sitä 
teknistä menettelyä, jolla tarjous tehdään sil-
loin, kun huutokauppa toteutetaan sähköisen 
huutokauppajärjestelmän avulla. Määräykset 
voisivat koskea myös muita tarjousten anta-
miseen liittyviä sääntöjä, kuten lain 4 §:ssä 
säädettyä yhtäaikaisten tarjousten 50 mega-
hertsin ylärajaa.  

Pykälän 2 kohdan mukaan virasto voisi an-
taa tarkempia määräyksiä tarjousten korotta-
misesta. Tällainen voisi olla esimerkiksi 
määräys, jonka mukaan aikaisemmilla tar-
jouskierroksilla annettuja tarjouksia voisi ko-
rottaa. Tarjouksia voisi korottaa määrättäväl-
lä tavalla erikseen kullakin tarjouskierroksel-
la kullekin taajuuskaistaparille ja taajuuskais-
talle. Korotuksen määrittämisen apuna käy-
tettäisiin laskentakaavoja, joiden muuttujina 
olisivat muun muassa edellisten tarjouskier-
rosten tarjousten hinnat, annettujen tarjousten 
määrä sekä huutokaupassa käytyjen tarjous-
kierrosten määrä.  

Pykälän 3 kohdan mukaan Viestintävirasto 
voisi antaa tarkempia määräyksiä tarjousten 
siirtämisestä taajuuskaistaparien ja taajuus-
kaistan välillä. Määräykset voisivat koskea 
sääntöjä, joita noudattamalla aikaisemmilla 
tarjouskierroksilla tehtyjä tarjouksia voisi 
siirtää joko taajuuskaistaparilta toiselle taa-
juuskaistaparille tai taajuuskaistaparin ja taa-
juuskaistan välillä.  

Pykälän 4 kohdan mukaan Viestintävirasto 
voisi antaa määräyksiä huuto-oikeuden mää-
räytymisestä kullakin tarjouskierroksella. 
Tällaisen määräyksen mukaisesti esimerkiksi 
kunkin osallistujan oma aktiivisuus huuto-
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kaupan aikana vaikuttaisi osallistujan mah-
dollisuuksiin tehdä tarjouksia huutokaupan 
seuraavilla kierroksilla. 

Pykälän 5 kohdan mukaan Viestintävirasto 
voisi antaa tarkempia määräyksiä siitä, kuin-
ka voimassa oleva korkein tarjous määräytyy 
ennen huutokaupan päättymistä. Määräykset 
voisivat koskea esimerkiksi sitä minkä perus-
teella kunkin tarjouskierroksen jälkeen voi-
massa oleva korkein tarjous määräytyy. Kor-
kein voimassaoleva tarjous määräytyisi erik-
seen kullekin taajuuskaistaparille ja taajuus-
kaistalle. Korkeinta voimassa olevaa tarjous-
ta määriteltäessä otettaisiin huomioon jokai-
sella tarjouskierroksella annetut uudet tarjo-
ukset, siirretyt tarjoukset sekä aikaisemmilla 
kierroksilla annetut tarjoukset.  

Pykälän 6 kohdan mukaan Viestintävirasto 
voisi antaa tarkempia määräyksiä huutokau-
pan keskeyttämisestä tai peruuttamisesta yli-
voimaisesta esteestä tai muusta teknisestä 
syystä johtuen. Tällaisia syitä voisivat olla 
esimerkiksi laaja-alainen sähkökatkos tai 
huutokauppaan vaikuttava internetin yleinen 
häiriö. Keskeytyksen jälkeen huutokauppa 
voitaisiin käynnistää uudelleen joko suoraan 
keskeytystä edeltäneestä tilanteesta tai, jos 
huutokaupassa käydään useita kierroksia, 
edellisen kierroksen alusta. Tarvittaessa huu-
tokauppa voitaisiin myös aloittaa kokonaan 
alusta. 

Pykälän 7 kohdan mukaan Viestintävirasto 
voisi antaa tarkempia määräyksiä myös 
muista vastaavista huutokaupan säännöistä ja 
sen teknisestä järjestämistavasta. Määräykset 
voisivat koskea esimerkiksi sähköisen järjes-
telmän käyttöoikeuksia ja salasanoja, järjes-
telmän vaatimia yhteysnopeuksia, järjestel-
män toimintaan liittyviä teknisiä yksityiskoh-
tia sekä muita vastaavia seikkoja.  

11 §. Huutokauppamenettelyn julkisuus. 
Pykälän 1 momentin mukaan huutokauppaan 
osallistuvien yritysten ja yhteisöjen nimet ja 
ilmoittautumisen yhteydessä antamat tiedot 
olisivat salassa pidettäviä koko huutokaup-
pamenettelyn ajan. Pykälän 2 momentin mu-
kaan annetuista tarjouksista ainoastaan voit-
tavat tarjoukset olisivat julkisia huutokaup-
pamenettelyn päätyttyä. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi huutokaupan 
järjestämistä siten, etteivät yritykset tiedä 
muiden osallistujien nimiä tai niiden tekemiä 

tarjouksia. Osallistujille annettaisiin vain tar-
jousten tekemiseksi tarpeelliset tiedot. Tällai-
sia tietoja olisivat tieto kustakin yksittäisestä 
taajuuskaistaparista tai taajuuskaistasta tehty-
jen tarjousten lukumäärästä sekä korkeim-
man tarjouksen euromäärästä.  

Huutokauppamenettelyn aikana kaikille 
annettaisiin tieto kullakin kierroksella annet-
tujen tarjousten yhteenlasketusta euromääräs-
tä. Tarjousten yhteenlaskettu summa kuvaa 
taajuuksien arvon kehitystä huutokaupan ai-
kana ja antaa kuvan huutokaupan etenemi-
sestä. Lisäksi Viestintävirasto antaisi viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, 
mukaisesti muita huutokauppaa koskevia 
yleisiä tietoja.  

Säännös olisi tarpeen huutokauppamenette-
lyn manipuloinnin ja tietojen väärinkäytön 
estämiseksi. Yksityiskohtaisten tietojen jul-
kaiseminen huutokaupan aikana lisää kielle-
tyn yhteistyön riskiä. Osallistujien olisi hel-
pompi sopia huutokaupan lopputuloksesta 
ennen huutokaupan päättymistä ja keinote-
koisesti vähentää taajuuksien kysyntää. Täl-
laiset sopimukset on lain 8 §:ssä kielletty, 
mutta niiden valvominen on käytännössä 
hankalaa. Järjestämällä huutokauppa nimet-
tömästi voidaan estää ja vähentää kiellettyä 
yhteistyötä.  

Yhteistyön riski on sitä suurempi, mitä vä-
hemmän huutokaupassa on osallistujia, eten-
kin jos osallistujilla on erilaiset taloudelliset 
voimavarat ja markkina-asema. Myös uudet 
alalle tulijat ovat halukkaampia osallistu-
maan nimettömästi käytävään huutokaup-
paan.  

Pykälän 1 momentin mukaan huutokaup-
paan ilmoittautuneen yrityksen ja yhteisön 
nimi ja muut ilmoittautumisen yhteydessä 
antamat tiedot eivät olisi julkisia ennen huu-
tokauppamenettelyn päättymistä. Huuto-
kauppamenettely katsotaan päättyneeksi, kun 
asian käsittely Viestintävirastossa päättyy ja 
asia siirretään toimilupaviranomaisen ratkais-
tavaksi toimiluvan myöntämistä varten. Huu-
tokauppaan osallistujat antaisivat ehdotetun 5 
§:n mukaan Viestintävirastolle edellä maini-
tut tiedot lomakkeella ilmoittautuessaan huu-
tokauppaan.  

Säännöksen tarpeellisuutta käsitellään jäl-
jempänä kohdassa 4.6. Säännöksessä tarkoi-
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tetut tiedot tulisivat julkisiksi huutokauppa-
menettelyn päätyttyä, joten julkisuusperiaat-
teesta poikkeaminen olisi tilapäistä ja lyhyt-
kestoista.  

Pykälän 2 momentin mukaan voittavat tar-
joukset julkistettaisiin huutokauppamenette-
lyn päätyttyä, mutta muut yrityksen tai yhtei-
sön tekemät tarjoukset olisivat salassa pidet-
täviä. Säännös edellyttäisi asianosaisjulki-
suuden osalta julkisuuslaista poikkeamista.  

Säännöksen tarkoituksena olisi suojata 
huutokauppaan osallistuvien yritysten lii-
kesalaisuuksia. Tiedot osallistujien tekemien 
tarjousten kohteista, määristä ja hinnoista 
huutokaupan eri kierroksilla muodostavat 
kokonaisuuden, jotka antavat kuvan yrityk-
sen liiketoimintastrategiasta. Asiaa käsitel-
lään jäljempänä kohdassa 4.6.  

Esityksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
tarjoukset kuuluisivat julkisuuslaissa tarkoi-
tetun liike- ja ammattisalaisuuden piiriin, 
mutta ilman nimenomaista poikkeussäännös-
tä huutokauppaan osallistuvat saisivat jul-
kisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan no-
jalla tietää toistensa tarjousten hinnat.  

Huutokaupan lopputulos eli voittavat tarjo-
ukset ja ne tehneiden yritysten nimet julkis-
tettaisiin välittömästi huutokaupan päätyttyä.  

Muilta osin huutokauppamenettelyyn so-
vellettaisiin julkisuuslakia.  

Pykälän 4 momentin mukaan Viestintävi-
raston tulisi luovuttaa tässä laissa säädettyjä 
tehtäviä suorittaessaan saamiaan 1 — 2 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja liikenne- ja 
viestintäministeriölle tämän pyynnöstä. Tele-
toiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen 
edellyttävät, että liikenne- ja viestintäminis-
teriöllä on käytettävissään sen alaisen viras-
ton huutokaupoista saamat tiedot.  

12 §. Tarjousten hylkääminen. Ehdotetun 7 
§:n mukaan kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä 
tarkoitetusta konsernista saisi huutokauppaan 
osallistua vain yksi yritys. Kirjanpitolain 
mukainen konsernimääritelmä kattaa myös 
niin sanotut tosiasiallisen määräysvallan ti-
lanteet.  

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
Viestintäviraston tulisi hylätä yrityksen tai 
yhteisön tekemä tarjous, jos tosiasiallinen 
määräysvalta yrityksessä tai yhteisössä muut-
tuu ennen toimiluvan myöntämistä siten, ettei 

yritys enää täytä lain 7 §:ssä säädettyä huu-
tokauppaan osallistumisen edellytystä.  

Viestintävirasto voisi pykälän 2 momentin 
mukaan hylätä yrityksen tai yhteisön teke-
män tarjouksen, jos se on antanut oleellisesti 
vääriä tietoja huutokaupan kannalta merki-
tyksellisistä asioista tai jos se muutoin rikkoo 
tätä lakia tai Viestintäviraston määräyksiä, 
eikä kehotuksesta huolimatta välittömästi 
korjaa menettelyään. Yrityksen olisi korjat-
tava antamansa oleellisesti väärät tiedot tai 
lakia tai määräyksiä rikkova menettelynsä 
välittömästi, ettei huutokauppamenettelyä 
jouduta keskeyttämään.  

Tarjousten hylkäämiseen johtavien rikko-
musten tulee olla huutokauppamenettelyn 
kannalta olennaisia ja vakavia. Viestintävi-
raston toimivaltaa rajoittavat lisäksi myös 
suomalaisen hallinnon yleiset periaatteet ku-
ten suhteellisuusperiaate ja tarkoitussidon-
naisuuden periaate. 

Esityksen mukaan kaikki yritykset ja yhtei-
söt saisivat osallistua huutokauppaan. Taa-
juuksien hallinnan keskittymisen estämiseksi 
ja kilpailun edistämiseksi osallistumisoikeut-
ta rajoitettaisiin ainoastaan siltä osin, että 
huutokauppaan saisi konsernista osallistua 
vain yksi yritys. Ehdotetun 4 §:n mukaan 
toimilupa olisi myönnettävä, jos lupaviran-
omaisella ei ole erityisen painavia perusteita 
epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan 
ilmeisesti kansallista turvallisuutta.  

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvos-
to voisi päättää hylätä yrityksen tai yhteisön 
tekemän tarjouksen, jos sillä on erityisen 
painavia perusteita epäillä toimiluvan myön-
tämisen yritykselle tai yhteisölle vaarantavan 
ilmeisesti kansallista turvallisuutta. Viestin-
täverkkojen varma ja turvallinen toiminta on 
tärkeää tietoyhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen kannalta. Asiaa on käsitelty jäljem-
pänä kohdassa 4.2.  

Valtioneuvosto voisi hylätä yrityksen te-
kemän tarjouksen sekä huutokauppamenette-
lyn aikana että sen päätyttyä. Käytännössä on 
todennäköisempää, että hylkääminen tapah-
tuisi vasta huutokauppamenettelyn päätyttyä.  

13 §. Toimiluvan ehdot. Toimilupa myön-
nettäisiin koko valtakunnan alueelle Ahve-
nanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Koska 
kyse olisi vain yksittäisestä, tietylle taajuus-
alueelle rajatusta toimilupamenettelystä, ei 
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tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista 
ulottaa lain soveltamisalaa koskemaan toimi-
lupien myöntämistä Ahvenanmaan maakun-
nassa. Asiaa on käsitelty edellä kohdassa 2.  

Toimilupaan voitaisiin liittää viestintä-
markkinalain 10 §:n 2 momentin mukaisia 
ehtoja. Pykälän 2 momentin mukaan toimilu-
paan voidaan liittää viestintämarkkinalain 1 
ja 128 §:n säännöksiä tai 129 §:ssä tarkoitet-
tuja Viestintäviraston teknisiä määräyksiä 
täydentäviä ehtoja, jotka koskevat viestintä-
verkkojen teknisiä ominaisuuksia tai taajuuk-
sien tehokasta käyttöä. Näiden toimilupaeh-
tojen tulee olla viestintämarkkinalain 1 §:ssä 
määriteltyjen tavoitteiden mukaisia.  

Toimilupaehdoilla olisi tarkoitus tarvittaes-
sa täydentää laissa ja määräyksissä asetettuja 
vaatimuksia. Viestintämarkkinalain 1 §:ään 
ja taajuuksien tehokkaaseen käyttöön liittyviä 
toimilupaehtoja ovat esimerkiksi ehdot, jois-
sa määrätään luvan haltija ilmoittamaan val-
vontaviranomaiselle toimilupaehtojen kan-
nalta merkityksellisissä olosuhteissa tapahtu-
neista muutoksista tai toimittamaan säännöl-
lisin väliajoin selvitys taajuuksien käyttämi-
sestä. 

Radiolain mukaan valtioneuvosto vahvistaa 
käyttösuunnitelman toimilupaa edellyttävään 
teletoimintaan. Taajuusasetusta (116/2009) 
on maaliskuussa 2009 muutettu siten, että 
siinä säädetään taajuusalueen osoittamisesta 
tuotekehitys-, testaus- ja opetustoimintaan. 
Myös tässä laissa säädetyllä taajuusalueella 
voi olla tuotekehitys-, testaus- ja opetustoi-
minnasta johtuvia käyttörajoituksia.  

Toimilupaan liitettävät ehdot tullaan il-
moittamaan toimiluvan haettavaksi julistami-
sen yhteydessä. 

14 §. Toimilupamaksu. Toimiluvan saanut 
teleyritys olisi pykälän 1 momentin mukaan 
velvollinen suorittamaan toimilupamaksun. 
Toimilupamaksu olisi 1 momentin mukaan 
huutokaupan voittavan yrityksen tekemä 
korkein hyväksytty tarjous.  

Tarjousten tekeminen lähtisi liikkeelle lain 
9 §:ssä säädetystä lähtöhinnasta, joka olisi 
15 000 euroa yhtä megahertsiä kohden. Kos-
ka toimilupamaksu olisi yrityksen tai yhtei-
sön tekemän hyväksytyn korkeimman tarjo-
uksen suuruinen, toimilupamaksut voisivat 
eri yrityksille olla eri suuruisia. Useampia 
taajuuskaistapareja voittaneen yrityksen toi-

milupamaksu olisi yrityksen niistä antamien 
hyväksyttyjen korkeimpien tarjousten sum-
ma.  

Toimilupamaksu maksettaisiin pykälän 2 
momentin mukaan vuosittain tasaerissä toi-
milupakauden aikana. Useimmissa huuto-
kauppaa käyttävissä maissa koko huutokaup-
pasumma maksetaan yhdessä erässä ennen 
toimilupakauden alkamista. Tasaerissä tehtä-
villä maksuilla kuitenkin vältettäisiin huuto-
kaupoille tyypilliset korkeat etupainotteiset 
kustannukset. Maksun määräisi pykälän 2 
momentin mukaan maksettavaksi Viestintä-
virasto. Viisi ensimmäistä vuosittaista erää 
maksettaisiin pykälän 2 momentin mukaan 
kuitenkin yhdellä kertaa toimilupakauden al-
kaessa. Tämä muodostaisi toimilupamaksun 
ensimmäisen erän.  

Pykälän 3 momentin mukaan maksu saatai-
siin periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa säädetään. 
Jollei maksua suoritettaisi viimeistään erä-
päivänä, maksamattomalle määrälle perittäi-
siin vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 
§:ssä tarkoitetun korokonnan mukaan.  

15 §. Taajuusvaraus ja radiolupa. Pykälän 
1 momentin mukaan Viestintävirasto myön-
täisi radiolain 9 §:n mukaisen taajuusvarauk-
sen kaikille toimiluvanhaltijoille ilman ha-
kemusta.  

Viestintäviraston on pidettävä huutokaupa-
tut taajuudet varattuna toimiluvan saajille, 
eikä niitä voida väliaikaisestikaan myöntää 
muiden käyttöön. Tämän vuoksi on perustel-
tua, että Viestintävirasto myöntää toimilu-
vanhaltijoille taajuusvarauksen kyseisiin taa-
juuksiin heti toimiluvan myöntämisen jäl-
keen.  

Radiolain 7 §:n mukaan radiolähettimen 
hallussapito ja käyttö on luvanvaraista. Pykä-
län 2 momentin mukaan Viestintäviraston tu-
lisi myöntää toimiluvan alkuperäiselle halti-
jalle tai toimiluvan 16 §:ssä säädetyn siirron 
saajalle toimiluvan mukainen radiolupa. Vi-
rasto myöntäisi luvan teleyrityksen hake-
muksesta.  

Radioluvan myöntämisen edellytyksenä 
olisi 14 §:n 2 momentissa säädetyn toimilu-
pamaksun ensimmäisen erän maksaminen. 
Näin varmistuttaisiin siitä, että ensimmäinen 
erä tulee maksetuksi ennen toiminnan aloit-
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tamista. Viisi ensimmäistä vuosittaista erää 
maksetaan yhdellä kertaa toimilupakauden 
alkaessa.  

Radiolain 8 §:ssä säädetään radioluvan eh-
doista. Ehdotettu 3 momentti olisi radiolain 
säännöstä suppeampi. Pykälän 3 momentin 
mukaan Viestintävirasto voisi liittää radiolu-
paan vain taajuuksien tehokkaan ja tarkoituk-
senmukaisen käytön ja radioviestinnän häiri-
öiden estämisen tai poistamisen kannalta tar-
peellisia ehtoja. Tällaisia ehtoja voisivat olla 
muun muassa edellä kohdassa 1.2 käsitellyn 
komission päätöksen liitteessä esitetyt tekni-
set reunaehdot, joilla pyritään turvaamaan 
taajuuksien häiriötön käyttö. Radioluvassa 
voitaisiin myös velvoittaa luvanhaltija ylläpi-
tämään erikseen määriteltyjä tukiasematieto-
ja tietokannassa, johon Viestintävirastolla on 
oltava pääsy. Luvanhaltija voitaisiin lisäksi 
velvoittaa raja-alueilla noudattamaan naapu-
rimaiden kanssa tehtyjä erillisiä taajuuksien 
käyttöä koskevia koordinointisopimuksia.  

Radioluvan ehdot julkaistaisiin ennen huu-
tokauppamenettelyn alkua.  

Pykälän 3 momentin mukaan Viestintävi-
rasto voisi muuttaa radioluvan ehtoja ilman 
luvanhaltijan suostumusta, jos se on välttä-
mätöntä toimiluvan, radiotaajuudelle vahvis-
tetun käyttösuunnitelman, taajuuksia koske-
vien määräysten tai kansainvälisten sopimus-
velvoitteiden muuttumisen vuoksi taikka jos 
se on perusteltua radioviestinnän häiriöiden 
estämiseksi tai poistamiseksi. Radioluvan 
muuttaminen olisi rajattu vain mainittuihin 
tilanteisiin.  

Radioluvan ehtoja olisi voitava muuttaa 
esimerkiksi silloin, kun Suomea velvoittavat 
Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n so-
pimukset, naapurimaiden kanssa tehdyt 
koordinointisopimukset tai muut kansainväli-
set sopimukset muuttuvat tai jos taajuusalu-
etta koskeva yhteisölainsäädäntö muuttuu.  

Pykälän 4 momentin mukaan Viestintävi-
raston tulisi peruuttaa toimiluvanhaltijan ra-
diolupa jos toimiluvanhaltijan toimilupa lak-
kaa olemasta voimassa. Radiolain 7 §:ssä 
säädetään, että radiolähettimen hallussapi-
toon ja käyttöön on hankittava radiolupa. 
Laissa edellytetään, että radioluvan hakijalle 
on myönnetty toimilupa, jotta hakijalle voi-
taisiin myöntää radiolupa. Radioluvan myön-
tövaiheessa vaadittu toimilupa tulisi olla 

voimassa myös radioluvan myöntämisen jäl-
keen, saman ajan kuin myönnettävä radiolu-
pakin.  

Radiolain 12 §:ssä säädetään radioluvan 
peruutusperusteeksi toimiluvan voimassaolon 
lakkaaminen. Viestintämarkkinalain 4 §:ssä 
todetaan, että radiotaajuuksia edellyttävän 
verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa tai 
matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan 
yleistä teletoimintaa, edellyttää toimilupaa. 
Näin ollen, kun toimilupa lakkaa olemasta 
voimassa, esimerkiksi peruuttamisen vuoksi, 
loppuu myös yrityksen oikeus radiotaajuuk-
sia edellyttävän verkkopalvelun tarjoamiseen 
matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan 
yleistä teletoimintaa. Jos radiolupa olisi täl-
laisessa tilanteessa edelleen voimassa, Vies-
tintävirasto ei kuitenkaan voisi myöntää ky-
seessä olevien taajuuksien käyttöoikeutta ke-
nellekään muulle. Näin ollen taajuudet olisi-
vat käyttämättä, vaikka niille todennäköisesti 
olisi olemassa käyttötarvetta. Radiolupa tu-
leekin voida tällaisessa tilanteessa peruuttaa. 

Pykälän 5 momentin mukaan toimiluvan 
haltijan olisi ennen toiminnan aloittamista 
ilmoitettava Viestintävirastolle radioverkossa 
käytettävä teknologia. Jos toimiluvan haltija 
muuttaa käytettävää teknologiaa, sen olisi 
ennen muutoksen toteuttamista välittömästi 
ilmoitettava siitä Viestintävirastolle. Käytet-
tävän teknologian muutos erityisesti FDD-
taajuuskaistalla saattaa joissakin tapauksissa 
lisätä riskiä haitallisille häiriöille ja Viestin-
tävirastolla tulee olla ajantasainen tieto käy-
tössä olevasta teknologiasta mahdollista häi-
riöselvittelyä varten.  

16 §. Toimiluvan siirtäminen. Toimiluvan 
siirrettävyydellä pyrittäisiin tehostamaan taa-
juuksien käyttöä. Jos toimiluvan haltija tar-
vitsisi esimerkiksi vain osan käytössään ole-
vasta taajuudesta, hän voisi myydä ylimää-
räisen osuuden taajuudesta, jolloin koko taa-
juusalueen käyttö tehostuisi.  

Pykälän 1 momentin mukaan toimiluvan 
haltija voisi siirtää toimilupansa toiselle toi-
mijalle. Toimiluvan siirtoon tulisi saada val-
tioneuvoston hyväksyntä ennen kuin se voi-
daan toteuttaa. Toimiluvan haltijan tulisi il-
moittaa valtioneuvostolle aikeestaan siirtää 
toimilupa. Valtioneuvoston olisi 3 momentin 
mukaan päätettävä siirtämisestä kahden kuu-
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kauden kuluessa siirtoa koskevan hakemuk-
sen saapumisesta.  

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 
mukaan valtioneuvoston yleisistunnossa rat-
kaistaan yhteiskuntapoliittisesti tai taloudelli-
sesti merkittävät hallitus- ja hallintoasiat, joi-
ta ei ole säädetty kuuluviksi minkään muun 
viranomaisen toimivaltaan. Ohjesäännön 9 
§:n mukaan asiat joita ei ole säädetty käsitel-
täväksi ja ratkaistavaksi yleisistunnossa, rat-
kaistaisiin ministeriössä. Toimiluvan siirtä-
mistä koskevat asiat ratkaistaisiin todennä-
köisesti useimmiten liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä.  

Valtioneuvoston tulisi pääsääntöisesti hy-
väksyä siirto, jos sillä ei ole perusteltua syytä 
epäillä siirron estävän kilpailua tai haittaavan 
kansallista turvallisuutta tai radioviestinnän 
häiriöttömyyttä. Jos kysymys on kansallises-
ta turvallisuudesta, valtioneuvosto voisi arvi-
onsa tueksi pyytää esimerkiksi puolustus-
voimien tai suojelupoliisin lausuntoa asiasta. 
Jos valtioneuvosto hyväksyisi siirron, myyjä 
luovuttaisi toimilupansa valtioneuvostolle, 
joka myöntäisi sen edelleen uudelle ostajalle. 

Toimiluvan siirtona pidettäisiin myös ti-
lannetta jossa tosiasiallinen määräysvalta 
toimiluvan haltijaan nähden muuttuu. Myös 
tällaisesta tilanteesta tulisi ilmoittaa toimilu-
paviranomaiselle. Valtioneuvosto hyväksyisi 
toimiluvan siirroksi katsotun määräysvallan 
muutoksen jos pykälän 1 momentissa sääde-
tyt siirtämisen edellytykset täyttyvät. Sään-
nös on tarpeen, jotta 1 momentissa säädettyjä 
edellytyksiä ei kierrettäisi omistusjärjeste-
lyin. Toimiluvan peruuttamisesta tosiasialli-
sen määräysvallan muuttumista koskevassa 
siirtotilanteessa säädettäisiin lain 17 §:n 4 
momentissa.  

Tosiasiallinen määräysvalta voi yrityksessä 
muuttua esimerkiksi yrityskauppojen, fuusi-
oiden tai muiden liikkeenluovutustilanteiden 
yhteydessä. Määräysvalta toimiluvan halti-
jaan nähden muuttuu, jos yrityksen omistaja 
vaihtuu kokonaan. Selkeiden omistajanvaih-
dosten lisäksi useissa tilanteissa, esimerkiksi 
omistusosuuksien muuttuessa on harkittava, 
onko määräysvallan muutos tapahtunut. Täl-
löin on tarkasteltava omistussuhteita ja muita 
määräysvaltaan vaikuttavia tekijöitä ja ver-
rattava niitä toimilupaa myönnettäessä val-
linneeseen tilanteeseen. Määräysvaltaan yh-

tiössä voivat vaikuttaa esimerkiksi osakasso-
pimukset tai osakkeiden erilaiset äänimäärät.  

Pykälän 4 momentin mukaan toimiluvan 
voisi siirtää myös osittain. Tällöin siirto kos-
kisi toimilupaan sisältyviä yksittäisiä taa-
juuksia. Toimiluvanhaltija voisi myydä osan 
taajuuksistaan toiselle yritykselle tai yhteisöl-
le esimerkiksi tilanteessa, jossa kaupallisen 
toiminnan volyymit eivät ole arvioitua luok-
kaa ja osa taajuuksista jää tarpeettomaksi. 
Tässä tilanteessa ostajalla voi olla jo toimilu-
pa, joka oikeuttaa käyttämään kyseessä ole-
vaa 2500 — 2690 megahertsin taajuusaluetta. 
Valtioneuvosto muuttaisi sekä myyjän että 
ostajan toimilupaa taajuuksien osalta. Jos os-
tajalla ei ole ennestään toimilupaa kyseessä 
olevalle taajuusalueelle, valtioneuvosto 
myöntäisi toimiluvan hankituille taajuuksille 
ja muuttaisi myyjän toimilupaa sen mukai-
sesti. Taajuuksia ei kuitenkaan voisi siirtää 
alueellisesti, vaan siirrettävät taajuudet siir-
tyisivät koko toimilupa-alueen osalta. 

Pykälän 4 momentin mukaan toimiluvan-
haltijan olisi toimiluvan siirtoa koskevassa 
hakemuksessa selvitettävä, kuka siirron jäl-
keen vastaa 14 §:ssä säädetyn toimilupamak-
sun suorittamisesta. Tilanteissa, joissa toimi-
luvasta siirretään vain osa taajuuksista, val-
tioneuvoston tulee saada varmuus siitä, että 
teleyritykset keskenään sopivat jäljellä ole-
van toimilupamaksun maksamisesta.  

Siirrettävien taajuuksien määrää ei rajoitet-
taisi, koska valtioneuvosto voisi olla hyväk-
symättä siirron, jos sillä on perusteltua syytä 
epäillä siirron estävän kilpailua. 

Valtioneuvoston tulisi pyytää Viestintävi-
rastolta selvitystä toimiluvan siirtoon vaikut-
tavista teknisistä kysymyksistä sekä siirron 
vaikutuksesta markkinoiden kilpailutilantee-
seen. Pyytämällä asiasta lausunto Viestintä-
virastolta voidaan varmistua taajuuksien käy-
tön riittävästä häiriöttömyydestä etenkin sil-
loin, kun toimilupaan liittyvät taajuudet siir-
retään osittain toiselle yritykselle. Toimilu-
van tai siihen liittyvien taajuuksien siirto voi 
vaikuttaa viestintämarkkinoiden kilpailutilan-
teeseen ja yritykselle viestintämarkkinalain 
nojalla asetettuun huomattavaa markkina-
voimaa koskevaan päätökseen ja velvoittei-
siin.  

Pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvos-
ton hyväksymistä edellyttävänä toimiluvan 
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siirtona ei pidettäisi toimiluvan siirtämistä 
konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin 
omistaman tytäryhtiön välillä. Säännös on 
tarpeen sääntelyn selkeyden vuoksi. Siirrosta 
olisi kuitenkin ilmoitettava valtioneuvostolle.  

Pykälän 6 momentin mukaan toimiluvan 
siirtäjän kaikki oikeudet ja velvollisuudet 
siirtyisivät toimiluvan uudelle haltijalle. Näin 
ollen toimiluvan ehdot sekä toimilupaan liit-
tyvät maksut siirtyisivät toimiluvan siirron 
saajalle. Osittaisen siirtämisen tilanteissa te-
leyritysten tulisi keskenään sopia toimilupa-
maksun jakautumisesta ja ilmoittaa siitä val-
tioneuvostolle 3 momentin mukaisesti.  

Pykälän 7 momentin mukaan toimiluvan 
siirtyessä myös siihen liittyvä taajuusvaraus 
tai radiolupa siirtyy kokonaan tai osittain. 
Toimiluvan haltijalle myönnetyn taajuusva-
rauksen tai radioluvan siirtymisestä olisi vä-
littömästi ilmoitettava Viestintävirastolle. 
Viestintäviraston olisi saatava siirrot tietoon-
sa luparekisterin ajan tasalla pitämiseksi. 
Osittaisen siirtymisen tilanteissa Viestintävi-
rasto muuttaisi sekä toimiluvan siirtäjän että 
siirron saajan taajuusvarausta tai radiolupaa. 

17 §. Toimiluvan muuttaminen ja peruut-
taminen. Pykälän 1 momentin mukaan Val-
tioneuvosto voisi muuttaa teleyrityksen toi-
milupaa siten kuin viestintämarkkinalain 11 
§:ssä säädetään.  

Viestintämarkkinalain 11 §:n mukaan toi-
milupaa voidaan muuttaa toimiluvan voimas-
saoloaikana toimiluvanhaltijan suostumuk-
sella ja muutoinkin, jos se on teknisestä kehi-
tyksestä tai luvanvaraisen toiminnan toimin-
taedellytyksissä tapahtuvasta olennaisesta 
muutoksesta johtuvasta erityisestä syystä 
välttämätöntä. Toimiluvan haltijalle sekä te-
leyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille on 
viestintämarkkinalain 118 §:n 2 momentin 
mukaisesti varattava tilaisuus kuukauden ku-
luessa esittää käsityksensä toimilupaehtojen 
muuttamisesta.  

Mahdollisuus toimilupaehtojen muuttami-
seen on nopean teknisen kehityksen takia 
välttämätöntä. Toimilupaehtoja voitaisiin 
kuitenkin muuttaa ainoastaan tarkasti raja-
tuissa tapauksissa. Toimintaedellytyksissä 
tapahtuva olennainen muutos olisi esimerkik-
si tilanne, jossa taajuuksien käyttötarkoitusta 
on muutettava kansainvälisestä taajuusyhteis-

työstä tai EU:n lainsäädännön muuttumisesta 
johtuvasta syystä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimi-
luvan peruuttamisesta. Valtioneuvosto voisi 
peruuttaa toimiluvan, jos teleyritys on toistu-
vasti ja vakavasti rikkonut tämän lain, vies-
tintämarkkinalain, radiolain, sähköisen vies-
tinnän tietosuojalain tai muun teletoimintaa 
koskevan lain säännöksiä tai 13 §:ssä tarkoi-
tettuja toimilupaehtoja. Jos teleyritys ei keho-
tuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään 
kuukauden määräajassa korjaisi menettely-
ään, valtioneuvosto voisi peruuttaa toimilu-
van osaksi tai kokonaan. 

Muu teletoimintaa koskeva laki voisi tar-
koittaa muun muassa rikoslakia. Peruutta-
misperusteena voisi tällöin tulla kysymyk-
seen ainoastaan toimiluvan nojalla harjoitet-
tuun toimintaan kohdistuva rikkomus. 

Koska kysymys on elinkeinotoiminnan ra-
joittamisesta, toimiluvan peruuttamiselle tu-
lee olla erityisen painava syy. Teleyrityksellä 
olisi kohtuullinen määräaika korjata tilanne. 
Valtioneuvosto voisi peruuttaa toimiluvan 
esimerkiksi silloin, jos teleyritys on ennen 
toimiluvan myöntämistä tehnyt lain 8 §:ssä 
kiellettyä yhteistyötä. 

Valtioneuvosto voisi momentin 2 kohdan 
mukaan peruuttaa teleyrityksen toimiluvan 
jos teleyritys ei kahden vuoden kuluessa toi-
milupakauden alkamisesta ole tosiasiallisesti 
aloittanut toimiluvan mukaista toimintaa, ei-
kä se kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, 
vähintään kuukauden määräajassa korjaa 
menettelyään. Tällaisissa tilanteissa, joissa 
olisi kysymys toiminnan aloittamisvelvolli-
suuden korjaamisesta, on erittäin todennä-
köistä, että kohtuullinen määräaika menette-
lyn korjaamiselle olisi pidempi kuin laissa 
säädetty kuukauden vähimmäisaika.  

Säännös edistää taajuuksien tehokasta käyt-
töä. Se, milloin toiminta katsotaan tosiasialli-
sesti aloitetuksi, arvioitaisiin tapauskohtai-
sesti. Toimiluvan haltija voisi kuitenkin ha-
kemuksesta saada valtioneuvostolta luvan 
poiketa aloittamisvelvollisuudesta tekniseen 
kehitykseen tai yleiseen taloudelliseen tilan-
teeseen liittyvistä syistä. Näin voisi tapahtua 
esimerkiksi tilanteissa, joissa esimerkiksi ra-
dio- ja verkkoteknologioiden käyttöönotto 
myöhästyy toimiluvanhaltijasta riippumatto-
mista syistä. Tällaisia syitä voisivat olla on-
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gelmat suunniteltujen radio- ja verkkotekno-
logioiden yleisessä saatavuudessa, yksittäisen 
laitevalmistajan toimitusaikatauluissa ja koh-
tuuhintaisten päätelaitteiden saatavuudessa.  

Ehdotetun 16 §:n mukaan toimiluvan siir-
tämiseen tulisi saada valtioneuvoston hyväk-
syntä. Siirtona pidetään myös sitä, jos tosi-
asiallinen määräysvalta toimiluvan haltijaan 
nähden muuttuu.  

Valtioneuvosto voisi toimiluvan haltijan 
pyynnöstä hyväksyä toimiluvan siirron, jos 
sillä ei ole erityisen painavia perusteita epäil-
lä siirron estävän kilpailua tai vaarantavan 
kansallista turvallisuutta tai radioviestinnän 
häiriöttömyyttä. Valtioneuvoston tulisi päät-
tää siirtämisestä kahden kuukauden kuluessa 
siirtoa koskevan hakemuksen saapumisesta. 
Jos valtioneuvosto ei voisi hyväksyä tosiasi-
allisen määräysvallan muuttumista koskevaa 
siirtoa, se voisi ehdotetun pykälän 4 momen-
tin mukaan peruuttaa teleyrityksen toimilu-
van.  

Jos toimiluvan haltija suunnittelee määrä-
ysvaltaa muuttavan sopimuksen tekemistä, 
hän voisi pykälän 3 momentin mukaan halu-
tessaan pyytää toimiluvan peruuttamisen tar-
peellisuudesta valtioneuvostolta ennakkopää-
töksen. Näin valtioneuvoston kanta siirron 
hyväksyttävyyteen ja toimiluvan peruuttami-
sen tarpeellisuuteen saataisiin selville jo en-
nen lopullisen sopimuksen tekemistä.  

Toimilupaviranomaisen tulisi pykälän 3 
momentin mukaan antaa päätös kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hakemus on saa-
punut viranomaiselle. Jos määräysvallan 
muutos on yrityskauppa, joka on ilmoitettava 
kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) mukaan kilpailuvirastolle tai yri-
tyskeskittymien valvonnasta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaan 
komissiolle, toimilupaviranomaisen päätös 
olisi annettava kahden kuukauden kuluessa 
siitä kun yrityskauppa-asia on lainvoimaisesti 
ratkaistu.  

18 §. Taajuuksien käyttöoikeuden vuok-
raaminen. Toimiluvan haltija voisi vuokrata 
taajuuksien käyttöoikeuksia joko taajuuksit-
tain tai alueellisesti. Toimiluvanhaltija voisi 
vuokrata kaikki radioluvan kattamat taajuu-
det alueellisesti tai koko toimilupa-alueen 
osalta tai osan taajuuksista alueellisesti tai 
koko toimilupa-alueelle. Toimiluvanhaltija 

voisi vuokrata taajuusalueen usealle alueelli-
selle radioverkolle.  

Pykälän 1 momentin mukaan vuokrananta-
ja säilyisi kuitenkin toimiluvanhaltijana vel-
vollisuuksineen. Velvollisuuksilla tarkoite-
taan teleyrityksen tämän lain mukaisia vel-
voitteita ja toimiluvan ja radioluvan mukaisia 
velvoitteita, kuten teknisiä vaatimuksia, joilla 
pyritään takaamaan televiestinnän häiriöttö-
myys.  

Kuten 16 §:ssä säädetyssä toimiluvan siir-
tämistä koskevassa tilanteessa, käyttöoikeu-
den vuokraamiseen tulisi pykälän 2 momen-
tin mukaan saada valtioneuvoston hyväksyn-
tä. Valtioneuvoston tulisi pääsääntöisesti hy-
väksyä siirto, jos sillä ei ole erityisen paina-
via perusteita epäillä siirron vaarantavan il-
meisesti kansallista turvallisuutta. Valtioneu-
vosto voisi arvionsa tueksi pyytää esimerkik-
si puolustusvoimien tai suojelupoliisin lau-
suntoa asiasta.  

Vaikka käyttöoikeuden vuokraamista kos-
kevissa tilanteissa toimilupa säilyisi toimilu-
van haltijalla, kansalliseen turvallisuuteen 
liittyvät seikat tulisi voida ottaa huomioon, 
koska teleyrityksillä on viestintämarkkinalain 
perusteella varsin laajat yhteistyövelvoitteet 
kilpailijoidensa kanssa. Huomattavassa 
markkina-asemassa olevat teleyritykset voi-
daan muun muassa velvoittaa luovuttamaan 
muille teleyrityksille käyttöoikeus omaisuu-
teensa. Käytännössä nämä käyttöoikeuden 
luovutusvelvoitteet mahdollistavat teleyrityk-
sille esimerkiksi pääsyn toisen teleyrityksen 
laitetiloihin, mastoihin sekä sähkön jakelujär-
jestelmiin, mikä saattaa muodostaa merkittä-
vän turvallisuusriskin suomalaisen yhteis-
kunnan elintärkeille toiminnoille myös nor-
maalioloissa, jos käyttöoikeutta hyödyntävä 
teleyritys on liikkeellä vahingoittamistarkoi-
tuksessa. Asiaa on käsitelty jäljempänä koh-
dassa 4.2.  

Valtioneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukai-
sesti taajuuksien vuokraamista koskevat asiat 
voitaisiin todennäköisesti useimmiten rat-
kaista liikenne- ja viestintäministeriön pää-
töksellä.  

19 §. Toimiluvasta luopuminen. Pykälässä 
säädettäisiin toimiluvasta luopumisesta. 
Toimiluvan haltija voisi luopua käyttöoi-
keudestaan toimiluvan tarkoittamiin taajuuk-
siin. Vaikka kannustin toimiluvasta luopumi-
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seen on vähäinen, taajuuksien tehokkaan 
käytön varmistamiseksi tulisi säätää mahdol-
lisuudesta toimiluvan palauttamiseen.  

Pykälän 1 momentin mukaan toimiluvan 
haltija voisi palauttaa toimiluvan toimilupa-
viranomaiselle ennen toimilupakauden päät-
tymistä. Toimiluvan palauttaja olisi toimilu-
van palauttamisen ajankohdasta riippumatta 
maksuvelvollinen 14 §:ssä säädetyn toimilu-
pamaksun viidestä ensimmäisestä vuosittai-
sesta erästä. Ehdotuksen 14 §:n mukaan toi-
milupamaksun viisi ensimmäistä vuosittaista 
erää maksetaan yhdellä kertaa toimilupakau-
den alkaessa.  

Toimiluvan voisi palauttaa kokonaan tai 
osittain. Jos toimiluvan haltija haluaisi pa-
lauttaa vain osan toimiluvan sisältämistä taa-
juuksista, valtioneuvosto muuttaisi teleyri-
tyksen toimilupaa sen mukaisesti.  

Pykälän 2 momentin mukaan toimiluvan 
kokonaan palauttaneelta teleyritykseltä ei pe-
rittäisi toimilupamaksua jäljellä olevalta toi-
milupakaudelta. Toimiluvan osittain palaut-
taneen teleyrityksen toimilupamaksua alen-
nettaisiin vastaavasti jäljellä olevan toimilu-
pakauden ajalta. 

20 §. Täydennyshuutokauppa. Pykälän 1 
momentin mukaan valtioneuvosto voisi julis-
taa toimiluvan haettavaksi, kun huutokaupal-
la myönnetyistä toimiluvista vapautuu tekni-
sesti ja taajuuksien tehokkaan käytön kannal-
ta tarkoituksenmukaisia taajuuksia.  

Huutokaupattuja taajuuksia voisi palautua 
toimilupaviranomaiselle, jos toimiluvanhalti-
jan toimilupa peruutettaisiin 17 §:n mukai-
sesti tai, jos toimiluvanhaltija 19 §:n mukai-
sesti palauttaisi toimiluvan kokonaan tai osit-
tain. Jos huutokaupattuja taajuuksia palautui-
si takaisin toimilupaviranomaiselle, se voisi 
julistaa toimiluvan haettavaksi, jos vapaana 
olevat taajuudet muodostaisivat toiminnalli-
sesti järkevän kokonaisuuden. Harkintavalta 
olisi valtioneuvostolla.  

Pykälän 2 momentin mukaan täyden-
nyshuutokauppaan sovellettaisiin tämän lain 
säännöksiä. 

21 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentin 
mukaan valtioneuvoston ja Viestintäviraston 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen saisi 
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Säännöksellä pyrittäi-

siin nopeuttamaan riita-asioiden käsittelyä. 
Muutoksenhaku vastaisi teleyrityksille ase-
tettavia velvollisuuksia koskevaa muutok-
senhakusääntelyä viestintämarkkinalaissa.  

Valtioneuvosto ja Viestintävirasto voisivat 
päätöksessään määrätä, että päätöstä on nou-
datettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
valitusviranomainen toisin määrää. 

22 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
olisi tavanomainen säännös lain voimaantu-
loajasta. Lain ehdotetaan tulevaksi voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laki 
on hyväksytty ja vahvistettu.  

Pykälän 2 momentissa on tavanomainen 
säännös mahdollisuudesta ryhtyä lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimiin ennen lain 
voimaantuloa. Viestintävirasto voi tämän 
säännöksen perusteella esimerkiksi jo käyn-
nistää julkisen hankintamenettelyn huuto-
kauppajärjestelmän hankkimiseksi.  
 
 
1.2 Viestintämarkkinalaki 

4 §. Toimiluvan myöntäminen.. Lakitekni-
sistä syistä viestintämarkkinalain 4 §:ään eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka 
mukaan toimiluvan myöntämisestä huuto-
kaupalla säädetään eräiden radiotaajuuksien 
huutokaupoista annetussa laissa.  

12 §. Toimiluvan peruuttaminen ja siirtä-
minen. Lakiteknisistä syistä viestintämarkki-
nalain 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi ko-
konaan. Voimassaolevan pykälän 4 moment-
tiin ei kuitenkaan ehdoteta tehtäväksi muu-
toksia.  

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättävän 
uusi 3 kohta, jonka mukaan toimilupa voitai-
siin peruuttaa myös, jos teleyritys ei ole koh-
tuullisessa ajassa toimilupakauden alkami-
sesta tosiasiallisesti aloittanut toimintaansa.  

Uusi peruuttamisperuste olisi sama kuin 
ehdotetussa huutokauppalaissa ja tarpeen 
toimilupasääntelyn yhdenmukaistamiseksi. 

Toiminnan tosiasiallista aloittamista arvioi-
taisiin tapauskohtaisesti, kuten huutokauppa-
lain 17 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 
on todettu. Toimiluvan haltija voisi kuitenkin 
samoin kuin huutokauppalain 17 §:ssä saada 
hakemuksesta valtioneuvostolta luvan poike-
ta aloittamisvelvollisuudesta tekniseen kehi-
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tykseen tai yleiseen taloudelliseen tilantee-
seen liittyvistä syistä.  

Myös tässä tapauksessa toimiluvanhaltijal-
la olisi kohtuullinen, vähintään kuukauden 
määräaika korjata menettelynsä. Tilanteissa, 
joissa olisi kysymys toiminnan aloittamisvel-
vollisuuden korjaamisesta, on erittäin toden-
näköistä, että kohtuullinen määräaika menet-
telyn korjaamiselle olisi pidempi kuin laissa 
säädetty kuukauden vähimmäisaika. 

Pykälään ehdotetaan säädettäväksi uusi 
neljäs momentti. Muutos olisi tarpeen säänte-
lyn yhdenmukaistamiseksi. Toimiluvan halti-
ja voisi ehdotetun 4 momentin mukaan pyy-
tää 3 momentin perusteella tapahtuvasta toi-
miluvan peruuttamisesta ennakkopäätöksen. 

Toimilupaviranomaisen tulisi antaa päätös 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hake-
mus on saapunut viranomaiselle. Asiasta on 
aikaisemmin mainittu ainoastaan pykälän pe-
rusteluissa. Samanlainen sääntely sisältyy 
myös huutokauppalain 17 §:ään.  

Ehdotetun 4 momentin mukaan jos määrä-
ysvallan muutos on yrityskauppa, joka on il-
moitettava kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) mukaan kilpailuvirastolle tai yri-
tyskeskittymien valvonnasta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaan 
komissiolle, toimilupaviranomaisen päätös 
on annettava kahden kuukauden kuluessa sii-
tä kun yrityskauppa-asia on lainvoimaisesti 
ratkaistu. Toimilupaviranomaisen päätöksen 
määräajan alkaminen kytkettäisiin näin ollen 
kilpailuviranomaisten ratkaisuun. Määräaika 
olisi muutoksen jälkeen yhteensopivampi 
kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) yrityskauppavalvontaan liittyvien 
määräaikojen kanssa ja näin korjattaisiin 
määräajan laskemisessa ilmenneitä ongelma-
tilanteita. 
 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja mää-

räykset  

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi kaksi uutta 
määräyksenantovaltuutta Viestintävirastolle. 
Valtuudet liittyvät huutokaupassa noudatet-
tavan menettelyn tarkempaan sisältöön ja 
huutokaupan ilmoittautumisen määräaikaan 
sekä ilmoittautumislomakkeeseen.  

Sääntelyn asiallinen merkitys ei edellytä, 
että asiasta säädettäisiin lailla tai asetuksella 
ja valtuutussäännökset ovat riittävän tarkka-
rajaisia sekä soveltamisalaltaan täsmällisesti 
rajattuja. Kyse on asiallisesti vähäisistä yksi-
tyiskohdista, joiden sääntelyyn ei liity mer-
kittävää harkintavallan käyttöä.  

Valtuutussäännökset ovat sopusoinnussa 
perustuslain 80 §:n 2 momentin kanssa. 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväk-
sytty. Huutokauppa olisi tarkoitus järjestää 
marraskuun 2009 aikana.  

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

4.1 Johdanto  

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi 
laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 
ja muutettavan viestintämarkkinalakia.  

Osa huutokauppalain säännöksistä on sel-
laisia, että niitä pitää tarkastella myös perus-
tuslain perusoikeuksien näkökulmasta.  

Toimilupasääntelyä koskevat säännökset 
ovat merkityksellisiä perustuslain 18 §:ssä 
säädetyn elinkeinovapauden ja perustuslain 
12 §:ssä säädetyn sananvapauden kannalta. 
Ehdotuksessa on säännöksiä, jotka liittyvät 
asetuksen antamista ja lainsäädäntövallan 
siirtämistä sääntelevään perustuslain 80 
§:ään. Ehdotusta on tarkasteltava myös pe-
rustuslain 81 §:n valtion veroja ja maksuja 
koskevan sääntelyn sekä perustuslain 12 §:n 
2 momentissa säädetyn viranomaistoiminnan 
julkisuusperiaatteen näkökulmasta.  

 
4.2 Sananvapaus 

Lakiehdotuksen 1 §:n mukaan laissa sääde-
tään toimiluvan myöntämisestä huutokaupal-
la viestintämarkkinalain 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun teletoimintaan taajuusalueella 
2500 — 2690 megahertsiä.  

Toimilupa myönnetään ehdotuksen 4 §:n 
mukaan yritykselle tai yhteisölle, joka on 
huutokaupassa tehnyt taajuuskaistasta tai taa-
juuskaistaparista korkeimman hyväksytyn 
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tarjouksen. Toimiluvan myöntämisen ehtona 
on lisäksi, ettei lupaviranomaisella ole erityi-
sen painavia perusteita epäillä toimiluvan 
myöntämisen kyseiselle hakijalle vaaranta-
van ilmeisesti kansallista turvallisuutta.  

Toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Toi-
miluvan ehdoista säädetään 13 §:ssä ja toimi-
luvan muuttamisen ja peruuttamisen edelly-
tyksistä lain 17 §:ssä.  

Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on 
sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus 
ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, 
mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään en-
nakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sa-
nanvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 
Perustuslakivaliokunta on käsitellyt toimilu-
pasääntelyn ja sananvapauden suhdetta lau-
sunnoissa PeVL 19/1998 vp (laki televisio- ja 
radiotoiminnasta), PeVL 23/1993 vp (laki Oy 
Yleisradio-Rundradion Ab:stä) ja PeVL 
8/2002 (viestintämarkkinoita koskevan lain-
säädännön muuttaminen). 

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että lu-
vanvaraisuus muodostaa lähtökohtaisesti on-
gelman sanavapaussäännöksen sisältämän 
ennakkoesteiden kiellon kannalta. Taajuuksi-
en niukkuus on kuitenkin vapaasti eteneviä 
radioaaltoja hyväksi käyttävässä viestinnässä 
edelleenkin sellainen radiotekninen rajoitus-
peruste, jonka huomioon ottamiseksi on hy-
väksyttävää ylläpitää lupajärjestelmää. Sen 
avulla tulee turvata käytettävissä olevien ra-
diotaajuuksien tasapuolinen jako markkinoil-
la toimijoiden kesken ja siten luoda edelly-
tykset sananvapauden toteutumiselle.  

Toimilupasääntelyn perusteena on edelleen 
taajuuksien niukkuus. Sananvapauden rajoit-
tamiselle on siten tältä osin hyväksyttävä pe-
ruste.  

Ehdotuksen 4 §:n mukaan toimilupa olisi 
myönnettävä korkeimman hyväksytyn tarjo-
uksen tehneelle hakijalle, jos lupaviranomai-
sella ei ole erityisen painavia perusteita epäil-
lä toimiluvan myöntämisen tietylle hakijalle 
vaarantavan ilmeisesti kansallista turvalli-
suutta.  

Viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden 
luotettavuus ja turvallisuus ovat ehdottomia 
edellytyksiä yhteiskunnan elintärkeille toi-
minnoille, kuten veden tai sähkön jakelulle 
taikka rahaliikenteelle. Viestintäverkot muo-
dostavat nykyisin niin sanotun kriittisen inf-

rastruktuurin, jonka varassa toimivat useim-
mat yhteiskunnan, kansalaisten, yritysten ja 
yhteisöjen kannalta välttämättömät palvelut. 
Näiden palveluiden on toimittava luotettavas-
ti sekä normaaliolojen häiriötilanteissa että 
valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa 
poikkeusoloissa. 

Yhteiskunnan lisääntyvän teknologiariip-
puvuuden vuoksi sähköisen infrastruktuurin 
häiriintyminen on uhka, jonka estämiseksi tu-
lee voida varmistaa, etteivät tietojen luotta-
muksellisuus, eheys ja saatavuus tiedonsiirto- 
ja käsittelyjärjestelmissä vaarannu. 

Tähän asti toimiluvat viestintämarkkinoilla 
on jaettu niin sanotun kauneuskilpailun pe-
rusteella. Viestintäverkkojen ja siten myös 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-
vallisuus ja toimintavarmuus on tässä menet-
telyssä voitu taata valitsemalla toimiluvan 
hakijoiden joukosta se, jonka toiminta par-
haiten edistää viestintämarkkinalain 1 §:n 
mukaisia tavoitteita sekä täyttää muut toimi-
luvan myöntämisen edellytykset. 

Esityksen mukaan toimiluvan myöntämi-
nen perustuisi Suomessa ensimmäistä kertaa 
huutokauppamenettelyyn. Toimilupa myön-
nettäisiin sille, joka huutokaupassa jättää 
korkeimman hyväksytyn tarjouksen.  

Taajuudet itsessään ovat kiistatta kaikkein 
kriittisintä infrastruktuuria viestintämarkki-
noilla, koska lähes kaikki viestintäpalvelui-
den tarjonta edellyttää taajuuksia.  

Lisäksi teleyrityksillä on viestintämarkki-
nalain perusteella varsin laajat yhteistyövel-
voitteet kilpailijoidensa kanssa. Huomatta-
vassa markkina-asemassa olevat teleyritykset 
voidaan muun muassa velvoittaa luovutta-
maan muille teleyrityksille käyttöoikeus 
omaisuuteensa. Käytännössä nämä käyttöoi-
keuden luovutusvelvoitteet mahdollistavat te-
leyrityksille esimerkiksi pääsyn toisen te-
leyrityksen laitetiloihin, mastoihin sekä säh-
kön jakelujärjestelmiin, mikä saattaa muo-
dostaa merkittävän turvallisuusriskin suoma-
laisen yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille 
jo normaalioloissa, jos käyttöoikeutta hyö-
dyntävä teleyritys on liikkeellä vahingoitta-
mistarkoituksessa. 

Edellä mainituista syistä on välttämätöntä, 
että myös huutokauppaan perustuvassa toimi-
lupamenettelyssä voidaan edelleen ottaa 
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huomioon myös kansalliseen turvallisuuteen 
liittyvät seikat.  

Toimilupaviranomaisen harkintavalta asi-
assa on esityksessä sidottu tilanteisiin, jossa 
lupaviranomaisella on erityisen painavia pe-
rusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaa-
rantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta. 
Kyseessä voisi olla esimerkiksi Suomelle vi-
hamielisen valtion omistama yritys, jonka 
vahingoittamistarkoituksesta on vahva epäi-
lys. Käytännössä valtioneuvoston päätöksen-
teko asiassa perustuisi suojelupoliisin haki-
jasta antamaan lausuntoon ja laajaan turvalli-
suusselvitykseen.  

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-
jaamisesta annetun yleissopimuksen (Ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
tehty yleissopimus ja sen yhdestoista pöytä-
kirja SopS 18/1990 ja 85/1998, jäljempänä 
Euroopan ihmisoikeussopimus) 10 artiklan 2 
kohdan mukaan sananvapautta voidaan ra-
joittaa, jos se on välttämätöntä kansallisen 
turvallisuuden vuoksi.  

Sananvapauden rajoitukset perustuvat tässä 
tapauksessa lakiin ja niille on Euroopan ih-
misoikeussopimuksessa tarkoitettu hyväksyt-
tävä peruste. Sääntely on tarkkarajaista ja 
täsmällistä. Tämän vuoksi toimilupasääntely 
ei ole sananvapauden kannalta ongelmalli-
nen.  

 
4.3 Elinkeinovapaus  

Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on 
lain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkei-
nolla. Perustuslakivaliokunta on aiemmassa 
lausuntokäytännössään käsitellyt toimiluvan 
ja elinkeinovapauden suhdetta muun muassa 
lausunnoissa PeVL 47/1996 vp (telemarkki-
nalaki), PeVL 4/2000 vp (maakaasumarkki-
nalaki), PeVL 19/1998 vp (laki televisio- ja 
radiotoiminnasta) ja PeVL 61/2002 vp (vies-
tintämarkkinalaki).  

Valiokunta on lausuntokäytännössään pitä-
nyt elinkeinovapautta perustuslain 18 §:n 1 
momentin mukaisena pääsääntönä, mutta 
katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraista-
misen olevan poikkeuksellisesti mahdollista. 
Luvanvaraisuudesta on kuitenkin aina säädet-
tävä lailla, jonka on täytettävä perusoikeuden 

rajoitusta koskevat tarkkarajaisuuden ja täs-
mällisyyden vaatimukset.  

Ehdotuksen toimilupasääntelyn perusteena 
on taajuuksien niukkuus. Kuten edellä koh-
dassa 4.2 on todettu, toimiluvan edellytykset 
perustuisivat esityksessä lakiin ja ovat tark-
karajaisia ja täsmällisiä. Myös toimilupaehto-
ja koskeva sääntely täyttää tarkkarajaisuuden 
vaatimukset. Näin ollen toimilupasääntely ei 
ole elinkeinonvapauden kannalta ongelmalli-
nen.  

Ehdotuksen 12 §:ssä säädettäisiin toimilu-
van muuttamisesta ja peruuttamisesta. Perus-
tuslakivaliokunta on erilaisten lupien peruut-
tamisen yhteydessä pitänyt välttämättömänä 
sitoa toimenpide vakaviin tai olennaisiin rik-
komuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, 
että asianosaiselle annetut huomautukset tai 
varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa 
esiintyneiden puutteellisuuksien korjaami-
seen ja ettei mainittuja toimenpiteitä tule to-
teuttaa ennen kuin asianosaiselle on annettu 
mahdollisuus korjata virheensä (PeVL 
41/2006 vp, PeVL 28/2005 vp, PeVL 7/2005 
vp, PeVL 44/2004 vp, PeVL 16/2003 vp). 

Ehdotuksen 12 §:n mukaan valtioneuvosto 
voisi peruuttaa toimiluvan, jos teleyritys on 
toistuvasti ja vakavasti rikkonut mainittujen 
lakien säännöksiä tai toimilupaehtoja tai ei 
kahden vuoden kuluessa toimilupakauden al-
kamisesta ole tosiasiallisesti aloittanut toimi-
luvan mukaista toimintaa, eikä kehotuksesta 
huolimatta kohtuullisessa, vähintään kuukau-
den määräajassa korjaa menettelyään. Ehdo-
tettu sääntely ei ole perustuslain kannalta on-
gelmallinen.  

 
4.4 Norminantovaltuudet 

Laki sisältää säännöksiä Viestintäviraston 
määräystenantovallasta. Ehdotuksen mukaan 
Viestintävirasto voi antaa tarkempia määrä-
yksiä huutokaupassa noudatettavasta menet-
telystä (10 §) sekä huutokaupan ilmoittautu-
misen määräajasta ja ilmoittautumislomak-
keesta (5 §).   

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan 
muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa 
antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asiois-
ta, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liitty-
viä erityisiä syitä, eikä sääntelyn asiallinen 
merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla 
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tai asetuksella. Tällaisen valtuuden tulee olla 
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Li-
säksi perustuslaista johtuu, että valtuuden 
kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa. 
Perustuslakivaliokunta on käsitellyt asiaa 
muun muassa lausunnossaan PeVL 34/2000 
vp (telemarkkinalaki).  

Ehdotuksessa valtuutussäännökset on sijoi-
tettu säänneltävää asiaa koskevaan pykälään. 
Norminantovalta on säädetty mahdollisim-
man tarkkarajaisesti ja täsmällisesti. Määrä-
ysten antamiseen liittyy vain vähäisissä mää-
rin tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Sään-
nökset ovat välttämättömiä sääntelyn kohteen 
teknisen luonteen ja sääntelyn edellyttämän 
erityisen asiantuntemuksen vuoksi. 

Perustuslain 80 §:n mukaan lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista. Ehdotetut valtuutussäännökset 
on pääosin rajoitettu koskemaan ainoastaan 
teknisluontoisia yksityiskohtia yritysten oi-
keusaseman perusteiden määräytyessä lain 
säännösten perusteella. Näin ollen ehdotuk-
sen norminantovaltuudet eivät ole ristiriidas-
sa perustuslain 80 §:n kanssa.  

 
 

4.5 Valtion verot ja maksut  

Valtion verosta säädetään perustuslain 81 
§:n 1 momentin mukaan lailla, joka sisältää 
säännökset verovelvollisuuden ja veron suu-
ruuden perusteista sekä verovelvollisen oike-
usturvasta. Verolaista tulee yksiselitteisesti 
ilmetä verovelvollisuuden piiri. Lain sään-
nösten tulee olla myös sillä tavoin tarkkoja, 
että lakia soveltavien viranomaisten harkinta 
veroa määrättäessä on sidottua. Valtion vi-
ranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 
muun toiminnan maksullisuuden sekä mak-
sujen suuruuden yleisistä perusteista sääde-
tään perustuslain 81 §:n 2 momentin perus-
teella lailla.  

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt vero-
jen ja maksujen välistä rajanvetoa ainakin 
rautatielakia koskevassa lausunnossaan 
PeVL 66/2002 vp, rahoitustarkastusta koske-
vassa lausunnossaan PeVL 67/2002 vp sekä 
lausunnoissa PeVL 61/2002 vp ja PeVL 
3/2003 vp, jotka molemmat koskivat viestin-
tämarkkinalakia. Myös sähköisen viestinnän 
tietosuojalakia koskevassa perustuslakivalio-

kunnan lausunnossa PeVL 9/2004 vp on kä-
sitelty asiaa.  

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tul-
kintakäytännön mukaan maksuille on omi-
naista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita 
julkisen vallan palveluista. Muut rahasuori-
tukset valtiolle ovat sen sijaan valtiosääntö-
oikeudellisesti arvioiden yleensä veroja.  

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 
hahmotellut eräitä seikkoja, jotka maksun tu-
lisi täyttää, jotta se olisi valtiosääntöoikeu-
dellisesti arvioiden maksu eikä vero.  

Suoritteiden, joista maksu peritään, tulee 
olla jollakin tavalla yksilöitävissä. Jos raha-
suoritus peritään yleisesti jonkin toiminnan 
rahoittamiseen, kyseessä on valtiosääntöoi-
keudellisesti pikemminkin vero kuin maksu. 
Vaikka maksuluonteen edellytyksenä ei ole-
kaan täysi kustannusvastaavuus, maksun suu-
ruuden ja määräytymisperusteiden tulee kui-
tenkin säilyttää jokin yhteys suoritteen tuot-
tamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mitä 
suuremmaksi ero maksun ja etenkin julkisoi-
keudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen 
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välil-
lä kasvaa, sitä lähempänä on pitää suoritusta 
verona.  

Merkitystä voi olla myös sillä, onko asian-
omaisen suoritteen vastaanottaminen vapaa-
ehtoista vai pakollista. Veron suuntaan viit-
taa, jos suoritusvelvollisuuden aiheuttamista 
suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus 
koskee suoraan lain nojalla tietyt tunnusmer-
kit täyttäviä oikeussubjekteja.  

Rahasuorituksen mahdollisella rajoitetulla 
käyttötarkoituksella ei perustuslakivaliokun-
nan lausuntokäytännön mukaan ole merkitys-
tä suorituksen valtiosääntöoikeudellista 
luonnetta arvioitaessa.  

Huutokaupan osallistumismaksua (6 §) tu-
lee arvioida perustuslakivaliokunnan asetta-
mien edellä mainittujen kriteerien mukaises-
ti.  

Osallistumismaksu ei kohdistu tietynlaista 
toimintaa harjoittaviin yrityksiin, vaan sen 
ovat velvollisia suorittamaan ainoastaan ky-
seessä olevaan huutokauppaan osallistuvat 
yritykset. Huutokaupalla myönnetään toimi-
lupa ainoastaan yksittäiselle, tässä laissa sää-
detylle taajuusalueelle, joten osallistumatta 
jättäminen ei estä teletoiminnan harjoittamis-
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ta. Suoritteen vastaanottamisen voidaan näin 
ollen katsoa olevan vapaaehtoista.  

Osallistumismaksulla pyritään kattamaan 
ainoastaan Viestintävirastolle huutokaupan 
järjestämisestä aiheutuvat kulut. Tästä näkö-
kulmasta osallistumismaksua voitaisiin pitää 
yritykselle tai yhteisölle määrättävänä vas-
tikkeena huutokauppapalvelusta. Toisaalta 
osallistumismaksulla katetaan Viestintäviras-
tolle tietyn laissa säädetyn tehtävän, huuto-
kaupan, järjestämisestä aiheutuvat kustan-
nukset, mikä viittaa osallistumismaksun ve-
ronluonteisuuteen.  

Koska osallistumismaksua saatetaan valtio-
sääntöoikeudellisessa mielessä mahdollisesti 
pitää verona, ehdotettu säännös on varmuu-
den vuoksi pyritty laatimaan siten, että siitä 
ilmenee vähintään maksuvelvollisuuden ja 
maksun suuruuden perusteet, maksuvelvollis-
ten oikeusturva ja maksuvelvollisten piiri pe-
rustuslain 81 §:n 1 momentissa edellytetyllä 
tavalla.  

Ehdotuksen 14 §:ssä säädettäisiin toimilu-
pamaksusta. Toimiluvan saanut teleyritys 
olisi velvollinen suorittamaan toimilupamak-
sun, joka olisi sen tekemä korkein hyväksytty 
tarjous. Toimilupamaksua voidaan pitää pe-
rustuslain 81 §:n 2 momentissa tarkoitettuna 
maksuna taajuuden käytöstä.  

 
4.6 Viranomaisasiakirjojen julkisuus 

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan vi-
ranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuut-
ta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla 
erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada 
tieto julkisesta asiakirjasta tai tallenteesta.  

Eduskunta on julkisuuslainsäädännön ko-
konaisuudistuksen yhteydessä korostanut pi-
dättyvää suhtautumista viranomaisen tietojen 
salassapitoa koskevien säännösten sijoittami-
seen erityislainsäädäntöön (EV 303/1998 
vp).  

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 
309/1993 vp) on todettu, että julkisuusperi-
aatteesta joudutaan poikkeamaan erilaisten 
tärkeiden intressien vuoksi. Esimerkkeinä 
mainittiin yksityisyyden suoja, liikesalaisuu-
det, valtakunnan turvallisuuteen liittyvät in-
tressit, suhteiden säilyttäminen toiseen valti-

oon sekä talous-, raha- ja valuuttapolitiikan 
hoidon vaatimukset.  

Tästä syystä perusoikeusesitykseen sisältyi 
lakivaraus, jonka mukaan tietojensaantioi-
keudesta säädetään tarkemmin lailla. Perus-
tuslakivaliokunta kuitenkin tiukensi ehdotus-
ta tältä osin niin, että lähtökohtana olevaa 
julkisuutta voidaan rajoittaa pelkästään lailla 
ja vain välttämättömistä syistä (PeVM 
25/1994 vp). Valiokunnan mukaan lailla 
erikseen säädettävät rajoitukset voivat merki-
tä nykyiseen tapaan asiakirjojen ja muiden 
tallenteiden salaisuutta tai luvanvaraista jul-
kisuutta.  

Lain sanamuoto ja perusoikeusuudistuksen 
säätämisasiakirjat osoittavat, että perustuslain 
sisältämänä oikeusnormina on voimassa vi-
ranomaisen asiakirjojen julkisuus, mutta jul-
kisuutta voidaan rajoittaa välttämättömien 
syiden vuoksi lailla erikseen. Erityisesti sa-
lassapitovelvoitteen on näin ollen täytettävä 
kolme edellytystä; salassapito perustuu vält-
tämättömiin syihin ja sen perusteet määritel-
lään laintasoisella säännöksellä, jolla julki-
suutta rajoitetaan erikseen. 

Esityksen 11 §:ssä säädettäisiin huuto-
kauppamenettelyn julkisuudesta. Esityksen 1 
momentin mukaan huutokauppaan ilmoittau-
tuneen yrityksen ja yhteisön nimi ja muut il-
moittautumisen yhteydessä antamat tiedot ei-
vät olisi julkisia ennen huutokauppamenette-
lyn päättymistä.  

Julkisuuslain 7 §:n mukaan viranomaiselle 
toimitettu asiakirja tulee lähtökohtaisesti jul-
kiseksi, kun viranomainen on sen saanut. 
Säännös merkitsisi tältä osin poikkeusta jul-
kisuuslakiin. Säännöksessä tarkoitettuihin 
tietoihin ei voida soveltaa julkisuuslain 7 §:n 
2 momentin poikkeussäännöstä, koska kyse 
ei vielä ole tarjouksista, vaan ainoastaan 
osallistujien yhteystiedoista.  

Julkisuuslaista poikkeaminen olisi tässä ta-
pauksessa kuitenkin tarpeen ensinnäkin huu-
tokaupassa kielletyn yhteistyön estämiseksi. 
Osallistuvien yritysten ja yhteisöjen henkilöl-
lisyyden salaaminen ennen huutokauppaa on 
muutoinkin välttämätön tae huutokaupan on-
nistumiselle. Kansainvälisestä vertailusta 
selviää, että useimmat huutokaupat ulkomail-
la on järjestetty anonyymisti. Huutokaupan 
järjestäminen nimettömien osallistujien kes-
ken vähentää huutokauppaan osallistuvien 
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tahojen taktikointimahdollisuuksia ja siten 
todennäköisesti nostaa huutokaupassa jätetty-
jen tarjousten hintatasoa. 

Säännöksessä tarkoitetut tiedot tulisivat 
julkisiksi huutokauppamenettelyn päätyttyä, 
joten julkisuusperiaatteesta poikkeaminen 
olisi vain tilapäistä ja lyhytkestoista. 

Esityksen 11 §:n 3 momentin mukaan muut 
kuin voittaneet tarjoukset olisivat salassa pi-
dettäviä. Säännös edellyttäisi asianosaisjulki-
suuden osalta julkisuuslaista poikkeamista.  

Julkisuuslain 24 §:ssä säädetään salassa pi-
dettävistä asiakirjoista. Pykälän 20 kohdan 
mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksittäisestä 
liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin 
sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoi-
mintaa koskevasta seikasta, jos tiedon anta-
minen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoitta-
jalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole 
kuluttajan terveyden tai ympäristön terveelli-
syyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa 
kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityk-
sellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan 
velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevis-
ta tiedoista.  

Asianosaisjulkisuudesta säädetään jul-
kisuuslain 11 §:ssä, jonka 1 momentin mu-
kaan asianosaisella on oikeus saada asiaa kä-
sittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta 
tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisäl-
löstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen 
asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen 
edustajallaan ja avustajallaan ei pykälän 2 
momentin 6 kohdan mukaan ole 1 momentis-
sa tarkoitettua oikeutta viranomaisen järjes-
tämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen 
tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin 
tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta.  

Esityksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitetut 
tarjoukset kuuluisivat todennäköisesti jul-
kisuuslaissa tarkoitetun liike- ja ammat-

tisalaisuuden piiriin, mutta ilman nimen-
omaista poikkeussäännöstä huutokauppaan 
osallistuneet saisivat julkisuuslain 11 §:n 2 
momentin 6 kohdan nojalla kuitenkin tietää 
toistensa tarjousten hinnat.  

Tämä on haluttu estää nimenomaisella 
säännöksellä, koska huutokaupattavien taa-
juuksien vähäinen määrä sekä suomalaisten 
viestintämarkkinoiden pieni koko huomioon 
ottaen jo pelkkä tieto tarjousten määrästä ja 
hintatasosta voisi tosiasiassa paljastaa toisista 
hakijoista liike- ja ammattisalaisuuksien pii-
riin kuuluvia seikkoja. Tiedot jätettyjen tar-
jousten määristä ja hinnoista huutokaupan eri 
kierroksilla yhdessä huutokaupan osallistuja-
tietojen kanssa muodostavat kokonaisuuden, 
joka saattaa antaa kuvan jopa yrityksen tule-
vasta liiketoimintastrategiasta suomalaisilla 
viestintämarkkinoilla.  

Liikesalaisuuksien paljastumisen vaara 
saattaisi vähentää yritysten halukkuutta osal-
listua huutokauppaan. Liikesalaisuuksien pal-
jastuminen puolestaan voisi vahingoittaa kil-
pailua viestintämarkkinoilla. Muiden kuin 
voittaneen tarjouksen julkistamiselle ei toi-
saalta ole erityisiä perusteita julkisen vallan 
ja julkisten varojen valvonnan näkökulmasta 
taikka yksilöiden tai yhteisöjen oikeuksien ja 
etujen valvonnan kannalta.  

Ehdotettua sääntelyä ei siten ole pidettävä 
perustuslain kannalta ongelmallisena.  

 
4.7 Säätämisjärjestyksen arviointi 

Ehdotusta valmisteltaessa on edellä esite-
tyin perustein katsottu, että laki voidaan käsi-
tellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään toimiluvan myöntä-
misestä huutokaupalla viestintämarkkinalain 
(393/2003) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
teletoimintaan taajuusalueella 2500 — 2690 
megahertsiä. Laissa on säännöksiä myös tällä 
taajuusalueella käytettävästä radioluvasta.  

Lain tavoitteena on edistää kilpailua ja var-
mistaa taajuuksien tehokas käyttö.  

 
 

2 §  

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Jollei tässä laissa muuta säädetä, laissa tar-
koitettuun toimintaan sovelletaan myös vies-
tintämarkkinalakia ja radiotaajuuksista ja te-
lelaitteista annettua lakia (1015/2001). 

 
 

3 §  

Taajuusalueen tekninen jaottelu   

Taajuusalueilta 2500 — 2570 ja 2620 — 
2690 megahertsiä huutokaupataan yhteensä 
14 kappaletta 5 megahertsin taajuuskaistapa-
ria. Taajuudet alueella 2570 — 2620 mega-
hertsiä huutokaupataan yhtenä 50 megahert-
sin taajuuskaistana.  

 
 
 
 
 
 

4 §  

Toimiluvan myöntäminen  

Valtioneuvoston on myönnettävä tässä lais-
sa tarkoitettu toimilupa yritykselle tai yhtei-
sölle, joka on tehnyt huutokaupassa kor-
keimman hyväksytyn tarjouksen taajuuskais-
tasta tai taajuuskaistaparista, jollei lupaviran-
omaisella ole erityisen painavia perusteita 
epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan 
ilmeisesti kansallista turvallisuutta.  

Toimilupaa koskeva päätös on tehtävä siten 
kuin viestintämarkkinalain 8 §:n 2 momen-
tissa säädetään. Toimilupa myönnetään enin-
tään 20 vuodeksi. 

Taajuuksia voidaan myöntää enintään 50 
megahertsiä yritystä tai yhteisöä kohden. 

 
 

5 §  

Huutokauppaan ilmoittautuminen  

Yrityksen tai yhteisön, joka haluaa osallis-
tua huutokauppaan, on tehtävä etukäteen il-
moitus osallistumisestaan Viestintävirastolle 
ja maksettava 6 §:ssä säädetty osallistumis-
maksu. Ilmoittautuminen on tehtävä Viestin-
täviraston vahvistamalla lomakkeella määrä-
aikaan mennessä.  

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava 
seuraavat yritystä tai yhteisöä koskevat tie-
dot: 

1) nimi ja yritys- tai yhteisötunnus tai ul-
komaisen yrityksen tai yhteisön vastaava ul-
komainen rekisterinumero; 

2) postiosoite; 
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3) sellaisen yhteyshenkilön, jolla on oikeus 
edustaa yritystä tai yhteisöä huutokaupassa 
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; 

4) selvitys konsernirakenteesta ja tosiasial-
lisesta määräysvallasta yrityksessä tai yhtei-
sössä.  

Viestintävirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä ilmoittautumislomakkeesta ja ilmoit-
tautumisen määräajasta. 
 

6 §  

Osallistumismaksu 

Viestintävirastolle huutokaupan järjestämi-
sestä aiheutuvien hallinnollisten kustannus-
ten kattamiseksi huutokauppaan ilmoittautu-
nut yritys tai yhteisö on velvollinen suoritta-
maan 50 000 euron osallistumismaksun. 
Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka yri-
tys tai yhteisö ei tekisi tarjouksia huutokau-
passa. 

Maksun määrää maksettavaksi Viestintävi-
rasto. Viestintäviraston maksun määräämistä 
koskevaan päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 21 §:ssä säädetään.  

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään.  

 
7 §  

Osallistumisoikeuden rajoitus 

Kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä 
tarkoitetusta konsernista huutokauppaan saa 
osallistua vain yksi yritys. 

 
8 §  

Kielletty yhteistyö 

 
Huutokauppaan osallistuvat yritykset eivät 

saa tehdä huutokauppaan liittyvää yhteistyö-
tä. Kielletyksi yhteistyöksi katsotaan: 

1) tarjousten sisältöä koskevat sopimukset; 
2) tarjousten sisältöä koskeva tietojen vaih-

to huutokauppamenettelyn aikana; 

3) muu osallistujien välinen toiminta, jonka 
tarkoituksena on vaikuttaa huutokaupan kul-
kuun ja lopputulokseen.  

 
 

9 §  

Huutokauppamenettely 

Valtioneuvosto julistaa toimiluvan haetta-
vaksi. Huutokaupan järjestää Viestintäviras-
to. Huutokauppa tulee järjestää siten, että se 
on puolueeton, selkeä, avoin, syrjimätön sekä 
teknologia- ja palveluriippumaton. Huuto-
kauppa voidaan toteuttaa sähköistä huuto-
kauppajärjestelmää käyttäen.  

Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta 
on 15 000 euroa yhtä megahertsiä kohden. 

Huutokaupassa järjestetään yksi tai useam-
pia kierroksia nousevin tarjouksin. Lain 
3 §:ssä säädetyt taajuuskaistaparit ja taajuus-
kaista huutokaupataan yhtä aikaa.  

Kaikki huutokaupan aikana annetut tarjo-
ukset ovat sitovia huutokaupan päättymiseen 
saakka. Viestintävirasto julistaa huutokaupan 
päättyneeksi sen kierroksen jälkeen, jonka 
kuluessa yhdestäkään taajuuskaistaparista tai 
taajuuskaistasta ei enää ole annettu uusia tar-
jouksia. Huutokaupan päättyessä kustakin 
taajuuskaistaparista tai taajuuskaistasta an-
nettu korkein hyväksytty tarjous voittaa.  

 
 

10 §  

Tarkemmat määräykset huutokauppamenet-
telystä 

Viestintävirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä huutokaupassa noudatettavasta me-
nettelystä. Määräykset voivat koskea: 

1) tarjousten antamista; 
2) tarjousten korottamista; 
3) tarjousten siirtämistä taajuuskaistaparien 

ja taajuuskaistan välillä; 
4) huuto-oikeuden määräytymistä kullakin 

tarjouskierroksella; 
5) voimassa olevan korkeimman tarjouksen 

määräytymistä; 
6) huutokaupan keskeyttämistä tai peruut-

tamista ylivoimaisesta esteestä tai muusta 
teknisestä syystä johtuen; 
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7) muita vastaavia huutokaupan sääntöjä 
sekä sen teknistä järjestämistapaa.  

 
 

11 §  

Huutokauppamenettelyn julkisuus  

Huutokauppaan ilmoittautuneen yrityksen 
ja yhteisön nimi ja muut ilmoittautumisen 
yhteydessä annetut tiedot eivät ole julkisia 
ennen huutokauppamenettelyn päättymistä.  

Voittavat tarjoukset julkistetaan huuto-
kauppamenettelyn päätyttyä. Muut yrityksen 
tai yhteisön tekemät tarjoukset ovat salassa 
pidettäviä. Viestintävirasto voi antaa huuto-
kaupan aikana tiedon huutokaupan kullakin 
kierroksella annettujen tarjousten yhteenlas-
ketusta euromäärästä. Huutokauppaan osal-
listujille annetaan lisäksi tieto taajuuksista 
tehtyjen tarjousten lukumäärästä ja kor-
keimman tarjouksen euromäärästä. 

Muilta osin tietojen julkisuudesta säädetään 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999).  

Viestintäviraston tulee salassapitosäännös-
ten estämättä luovuttaa tässä laissa säädettyjä 
tehtäviä suorittaessaan saamiaan 1 — 2 mo-
mentissa tarkoitettuja valvontaa ja ohjausta 
varten tarpeellisia tietoja liikenne- ja viestin-
täministeriölle tämän pyynnöstä.  

 
 

12 §  

Tarjousten hylkääminen  

 
Viestintäviraston tulee hylätä yrityksen tai 

yhteisön tekemä tarjous, jos tosiasiallinen 
määräysvalta yrityksessä tai yhteisössä muut-
tuu ennen toimiluvan myöntämistä siten, ettei 
yritys tai yhteisö enää täytä 7 §:ssä säädettyjä 
huutokauppaan osallistumisen edellytyksiä.  

Viestintävirasto voi päättää hylätä yrityk-
sen tai yhteisön tekemän tarjouksen, jos se on 
antanut oleellisesti vääriä tietoja huutokau-
pan kannalta merkityksellisistä asioista tai 
jos se muutoin rikkoo tätä lakia tai Viestintä-
viraston määräyksiä, eikä kehotuksesta huo-
limatta välittömästi korjaa menettelyään.  

Valtioneuvosto voi päättää hylätä yrityksen 
tai yhteisön tekemän tarjouksen, jos sillä on 
erityisen painavia perusteita epäillä toimilu-
van myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kan-
sallista turvallisuutta.  

 
13 §  

Toimiluvan ehdot 

Toimilupa myönnetään koko valtakunnan 
alueelle Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ot-
tamatta.  

Toimilupaan voidaan liittää viestintämark-
kinalain 10 §:n 2 momentin mukaisia ehtoja.  

 
14 §  

Toimilupamaksu 

 
Teleyritys, jolle on 4 §:n nojalla myönnetty 

toimilupa on velvollinen suorittamaan toimi-
lupamaksun. Toimilupamaksu on 4 §:ssä sää-
detty hyväksytty korkein tarjous.  

Toimilupamaksu maksetaan toimilupakau-
den aikana vuosittain tasaerissä. Maksun 
määrää maksettavaksi Viestintävirasto. Viisi 
ensimmäistä vuosittaista erää maksetaan kui-
tenkin yhdellä kertaa toimilupakauden alka-
essa.  

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
säädetään. Jollei maksua suoriteta viimeis-
tään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle 
peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan 
mukaan. 

 
15 §  

Taajuusvaraus ja radiolupa 

Viestintävirasto myöntää radiotaajuuksista 
ja telelaitteista annetun lain 9 §:n mukaisen 
taajuusvarauksen kaikille toimiluvanhaltijoil-
le ilman hakemusta.  

Viestintävirasto myöntää radiotaajuuksista 
ja telelaitteista annetun lain 7 §:n mukaisen 
radioluvan toimiluvan haltijalle tai siirron 
saajalle hakemuksesta sen jälkeen, kun toimi-
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luvan haltija on suorittanut 14 §:n 2 momen-
tissa säädetyn toimilupamaksun ensimmäiset 
viisi vuosierää. 

Viestintävirasto voi liittää radiolupaan taa-
juuksien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen 
käytön ja radioviestinnän häiriöiden estämi-
sen tai poistamisen kannalta tarpeellisia ehto-
ja. Viestintävirasto voi muuttaa radioluvan 
ehtoja ilman luvanhaltijan suostumusta, jos 
se on välttämätöntä toimiluvan, radiotaajuu-
delle vahvistetun käyttösuunnitelman, taa-
juuksia koskevien määräysten tai kansainvä-
listen sopimusvelvoitteiden muuttumisen 
vuoksi taikka jos se on perusteltua radiovies-
tinnän häiriöiden estämiseksi tai poistami-
seksi.  

Viestintäviraston tulee peruuttaa radiolupa 
kokonaan tai osittain, jos toimilupa lakkaa 
olemasta voimassa.  

Toimiluvan haltijan on ennen toiminnan 
aloittamista ilmoitettava Viestintävirastolle 
radioverkossa käytettävä teknologia. Jos toi-
miluvan haltija muuttaa käytettävää teknolo-
giaa, sen on ennen muutoksen toteuttamista 
ilmoitettava siitä Viestintävirastolle. 

 
 

16 §  

Toimiluvan siirtäminen 

Valtioneuvosto voi toimiluvan haltijan 
pyynnöstä siirtää toimiluvan, jos sillä ei ole 
erityisen painavia perusteita epäillä siirron 
estävän kilpailua tai vaarantavan radiovies-
tinnän häiriöttömyyttä tai ilmeisesti kansal-
lista turvallisuutta.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna siirtona 
pidetään myös sitä, jos tosiasiallinen määrä-
ysvalta toimiluvan haltijaan nähden muuttuu. 
Määräysvallan muuttumisesta on ilmoitettava 
välittömästi toimilupaviranomaiselle. 

Valtioneuvoston on päätettävä siirtämisestä 
kahden kuukauden kuluessa siirtoa koskevan 
1 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai 2 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen saapu-
misesta.  

Toimiluvan siirto voi koskea myös vain 
osaa toimilupaan sisältyvistä taajuuksista. 
Toimiluvan haltijan on toimiluvan siirtoa 
koskevassa hakemuksessa selvitettävä kuka 

siirron jälkeen vastaa 14 §:ssä säädetyn toi-
milupamaksun suorittamisesta. 

Toimiluvan siirtona ei pidetä toimiluvan 
siirtämistä konsernin sisäisesti emoyhtiön ja 
sen täysin omistaman tytäryhtiön välillä. Täl-
laisesta siirrosta on kuitenkin ilmoitettava 
Valtioneuvostolle. 

Toimiluvan haltijan kaikki oikeudet ja vel-
vollisuudet siirtyvät toimiluvan uudelle halti-
jalle.  

Toimiluvan siirtyessä myös siihen liittyvä 
taajuusvaraus tai radiolupa siirtyy kokonaan 
tai osittain. Toimiluvan luovuttajan on välit-
tömästi ilmoitettava siirtymisestä Viestintävi-
rastolle. 

 
 

17 §  

Toimiluvan muuttaminen ja peruuttaminen 

Valtioneuvoston oikeudesta muuttaa toimi-
lupaa säädetään viestintämarkkinalain 11 
§:ssä. Toimiluvan haltijan sekä teleyrityksiä 
ja käyttäjiä edustavien tahojen kuulemisesta 
säädetään viestintämarkkinalain 118 §:n 2 
momentissa.  

Valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan 
osaksi tai kokonaan, jos toimiluvan haltija: 

1)on toistuvasti ja vakavasti rikkonut tä-
män lain, viestintämarkkinalain, radiotaa-
juuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköi-
sen viestinnän tietosuojalain (516/2004) tai 
muun teletoimintaa koskevan lain säännöksiä 
tai 13 §:ssä tarkoitettuja toimilupaehtoja; tai 

2) ei kahden vuoden kuluessa toimilupa-
kauden alkamisesta ole tosiasiallisesti aloit-
tanut toimiluvan mukaista toimintaa, ellei 
valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuk-
sesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen ta-
loudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toi-
sin määrää.  

Peruuttamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
toimiluvanhaltija ei kehotuksesta huolimatta 
kohtuullisessa, vähintään kuukauden määrä-
ajassa korjaa menettelyään.  

Valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan, 
jos 16 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimilu-
van siirto ei täytä 16 §:n 1 momentissa sää-
dettyjä siirtämisen edellytyksiä. Toimiluvan 
haltija, joka tekee 16 §:2 momentissa tarkoi-
tetun toimiluvan siirron, voi pyytää toimilu-
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van peruuttamisesta ennakkopäätöksen. Toi-
milupaviranomaisen tulee antaa päätös kah-
den kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus 
on saapunut viranomaiselle. Jos määräysval-
lan muutos on yrityskauppa, joka on ilmoitet-
tava kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) mukaan kilpailuvirastolle tai yri-
tyskeskittymien valvonnasta annetun neuvos-
ton asetuksen (”EY:n sulautuma-asetus”) 
(EY) N:o 139/2004 mukaan komissiolle, 
toimilupaviranomaisen päätös on annettava 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun yritys-
kauppa-asia on lainvoimaisesti ratkaistu.  

 
 

18 §  

Taajuuksien käyttöoikeuden vuokraaminen  

Toimiluvan haltija voi vuokrata käyttöoi-
keuden toimiluvassa tarkoitettuihin taajuuk-
siin toiselle yritykselle tai yhteisölle. Toimi-
luvan ja siihen liittyvän radioluvan ja taa-
juusvarauksen mukaisista velvoitteista vastaa 
kuitenkin edelleen toimiluvanhaltija. 

Käyttöoikeuden vuokraamiseen tulee saada 
valtioneuvoston hyväksyntä. Valtioneuvosto 
voi hyväksyä toimiluvanhaltijan hakemuk-
sesta käyttöoikeuden vuokraamisen, jos sillä 
ei ole erityisen painavia perusteita epäillä 
vuokraamisen vaarantavan ilmeisesti kansal-
lista turvallisuutta. Valtioneuvoston on pää-
tettävä hyväksymisestä kahden kuukauden 
kuluessa hakemuksen saapumisesta.  

 
 
 
 

19 §  

Toimiluvasta luopuminen 

Toimiluvanhaltija voi luopua toimiluvasta 
ilmoittamalla asiasta toimilupaviranomaiselle 
ennen toimilupakauden päättymistä.  

Toimiluvanhaltijalta, joka on luopunut toi-
miluvasta kokonaan, ei peritä toimilupamak-
sua jäljellä olevalta toimilupakaudelta. Toi-
miluvasta osittain luopuneen toimilupamak-
sua alennetaan vastaavasti jäljellä olevan 
toimilupakauden ajalta. 

 
 

20 §  

Täydennyshuutokauppa  

Valtioneuvosto voi julistaa toimiluvan uu-
delleen haettavaksi, jos tämän lain nojalla 
myönnetyistä toimiluvista vapautuu teknises-
ti ja taajuuksien tehokkaan käytön kannalta 
tarkoituksenmukaisia taajuuksia.  

Täydennyshuutokauppaan sovelletaan tä-
män lain säännöksiä. 

 
 

21 §  

Muutoksenhaku  

Valtioneuvoston ja Viestintäviraston tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Valtioneuvoston ja 
Viestintäviraston päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää. 

 
22 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  
.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

————— 
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2.  

Laki 

viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 12 § sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 518/2004 ja  
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
 

 
4 §  

Toimiluvan myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla 
säädetään eräiden radiotaajuuksien huuto-
kaupoista annetussa laissa (/).  

 
 

12 §  

Toimiluvan peruuttaminen ja siirtäminen 

Valtioneuvosto voi peruuttaa teleyrityksen 
toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos:  

1) teleyritys on toistuvasti ja vakavasti rik-
konut tämän lain, radiolain, sähköisen vies-
tinnän tietosuojalain tai muun teletoimintaa 
koskevan lain säännöksiä taikka 10 §:ssä tar-
koitettuja toimilupaehtoja, 

2) teleyrityksellä ei enää ole toiminnan laa-
tu ja laajuus huomioon ottaen riittäviä talou-
dellisia voimavaroja huolehtia velvollisuuk-
sistaan; tai  

3) teleyritys ei ole kohtuullisessa ajassa 
toimilupakauden alkamisesta tosiasiallisesti 
aloittanut toimiluvan mukaista toimintaa ellei 
valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuk-
sesta tekniseen kehitykseen tai muihin toi-
minnan edellytyksiin liittyvistä syistä toisin 
määrää.  

Peruuttamisen edellytyksenä on lisäksi että 
teleyritys ei kehotuksesta huolimatta kohtuul-
lisessa, vähintään kuukauden määräajassa 
korjaa menettelyään, saata taloudellisia voi-
mavarojaan jälleen riittäviksi tai osoita aloit-
taneensa toimintaansa. 

Toimilupaa ei saa siirtää. Valtioneuvosto 
voi peruuttaa toimiluvan, jos tosiasiallinen 
määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden 
muuttuu. Määräysvallan muuttumisesta on 
ilmoitettava välittömästi toimilupaviranomai-
selle. Valtioneuvoston on päätettävä toimilu-
van peruuttamisesta kahden kuukauden kulu-
essa ilmoituksesta.  

Toimiluvan haltija voi pyytää 3 momentin 
perusteella tapahtuvasta toimiluvan peruut-
tamisesta ennakkopäätöksen. Toimilupavi-
ranomaisen tulee antaa päätös kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hakemus on saa-
punut viranomaiselle. Jos määräysvallan 
muutos on yrityskauppa, joka on ilmoitettava 
kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) mukaan kilpailuvirastolle tai yri-
tyskeskittymien valvonnasta annetun neuvos-
ton asetuksen (”EY:n sulautuma-asetus”) 
(EY) N:o 139/2004 mukaan komissiolle, 
toimilupaviranomaisen päätös on annettava 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun yritys-
kauppa-asia on lainvoimaisesti ratkaistu.  

Peruuttamisen edellytyksenä olevana toi-
miluvan siirtona ei pidetä toimiluvan siirtä-
mistä konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen 
täysin omistaman tytäryhtiön välillä. Tällai-
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sesta siirrosta on välittömästi ilmoitettava 
toimilupaviranomaiselle.  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20  . 
————— 

 
Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009   

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 

 

Viestintäministeri Suvi Lindén 
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 Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 12 § sel-

laisena kuin se on osaksi laissa 518/2004 ja  
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 
 4 §  

Toimiluvan myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla 
säädetään eräiden radiotaajuuksien huuto-
kaupoista annetussa laissa (/).  

 
 

 12 §  

Toimiluvan peruuttaminen ja siirtäminen 

Valtioneuvosto voi peruuttaa teleyrityksen 
toimiluvan osaksi tai kokonaan, 

1) jos teleyritys on toistuvasti ja vakavasti 
rikkonut tämän lain, radiolain, sähköisen 
viestinnän tietosuojalain tai muun teletoimin-
taa koskevan lain säännöksiä taikka edellä 10 
§:ssä tarkoitettuja toimilupaehtoja tai  

2) jos teleyrityksellä ei enää toiminnan laa-
tu ja laajuus huomioon ottaen ole riittäviä ta-
loudellisia voimavaroja huolehtia velvolli-
suuksistaan, 

ja teleyritys ei kehotuksesta huolimatta koh-
tuullisessa, vähintään kuukauden määräajassa 
korjaa menettelyään tai saata taloudellisia 
voimavarojaan jälleen riittäviksi. 

 
 
 
 

12 §  

Toimiluvan peruuttaminen ja siirtäminen 

Valtioneuvosto voi peruuttaa teleyrityksen 
toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos:  

1) teleyritys on toistuvasti ja vakavasti rik-
konut tämän lain, radiolain, sähköisen vies-
tinnän tietosuojalain tai muun teletoimintaa 
koskevan lain säännöksiä taikka 10 §:ssä tar-
koitettuja toimilupaehtoja, 

2) teleyrityksellä ei enää ole toiminnan laa-
tu ja laajuus huomioon ottaen riittäviä talou-
dellisia voimavaroja huolehtia velvollisuuk-
sistaan; tai  

3) teleyritys ei ole kohtuullisessa ajassa 
toimilupakauden alkamisesta tosiasiallisesti 
aloittanut toimiluvan mukaista toimintaa ell-
ei valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hake-
muksesta tekniseen kehitykseen tai muihin 
toiminnan edellytyksiin liittyvistä syistä toisin 
määrää.  

Peruuttamisen edellytyksenä on lisäksi että 
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Toimilupaa ei saa siirtää. Valtioneuvosto 

voi peruuttaa toimiluvan, jos tosiasiallinen 
määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden 
muuttuu. Määräysvallan muuttumisesta on 
ilmoitettava välittömästi toimilupaviranomai-
selle. Valtioneuvoston on päätettävä toimilu-
van peruuttamisesta kahden kuukauden kulu-
essa ilmoituksesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peruuttamisen edellytyksenä olevana toimi-

luvan siirtona ei pidetä toimiluvan siirtämistä 
konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin 
omistaman tytäryhtiön välillä. Tällaisesta siir-
rosta on välittömästi ilmoitettava toimilupavi-
ranomaiselle 

teleyritys ei kehotuksesta huolimatta kohtuul-
lisessa, vähintään kuukauden määräajassa 
korjaa menettelyään, saata taloudellisia voi-
mavarojaan jälleen riittäviksi tai osoita aloit-
taneensa toimintaansa. 

Toimilupaa ei saa siirtää. Valtioneuvosto 
voi peruuttaa toimiluvan, jos tosiasiallinen 
määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden 
muuttuu. Määräysvallan muuttumisesta on 
ilmoitettava välittömästi toimilupaviranomai-
selle. Valtioneuvoston on päätettävä toimilu-
van peruuttamisesta kahden kuukauden kulu-
essa ilmoituksesta.  

Toimiluvan haltija voi pyytää 3 momentin 
perusteella tapahtuvasta toimiluvan peruut-
tamisesta ennakkopäätöksen. Toimilupavi-
ranomaisen tulee antaa päätös kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hakemus on saa-
punut viranomaiselle. Jos määräysvallan 
muutos on yrityskauppa, joka on ilmoitettava 
kilpailunrajoituksista annetun lain 
(480/1992) mukaan kilpailuvirastolle tai yri-
tyskeskittymien valvonnasta annetun neuvos-
ton asetuksen (”EY:n sulautuma-asetus”) 
(EY) N:o 139/2004 mukaan komissiolle, toi-
milupaviranomaisen päätös on annettava 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun yritys-
kauppa-asia on lainvoimaisesti ratkaistu.  

Peruuttamisen edellytyksenä olevana toimi-
luvan siirtona ei pidetä toimiluvan siirtämistä 
konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin 
omistaman tytäryhtiön välillä. Tällaisesta 
siirrosta on välittömästi ilmoitettava toimilu-
paviranomaiselle.  

 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-
ta 20  . 

——— 
 


