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ILMOITUS VERKKOTOIMILUVAN JULISTAMISESTA HAETTAVAKSI
Verkkotoimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen viranomaisverkossa toimivassa
matkaviestinverkossa taajuusalueilla 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä.
Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n nojalla
haettavaksi verkkotoimiluvan verkkopalvelun tarjoamiseen viranomaisverkossa toimivassa
matkaviestinverkossa taajuusalueilla 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä. Verkkotoimilupa
myönnetään lain 10 §:ssä säädetyssä vertailevassa menettelyssä.
Toimilupahakemus liitteineen on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon
(kirjaamo@lvm.fi). Hakuaika päättyy 23.10.2019 klo 12.00.
Lisätietoja verkkotoimiluvasta ja hakumenettelystä on nähtävillä valtioneuvoston verkkosivuilla
osoitteessa www.lvm.fi/toimiluvat.
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LISÄTIETOJA HAKUMENETTELYSTÄ JA VERKKOTOIMILUVASTA

Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n nojalla
haettavaksi verkkotoimiluvan verkkopalvelujen tarjoamiseen viranomaisverkossa toimivassa
matkaviestinverkossa taajuusalueilla 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä.
Radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1246/2014)
11 §:n 1 momentin mukaan valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan
käytettävät taajuusalueet ovat 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä. Pykälän 2 momentin
mukaan valtakunnallisia digitaalisia viranomaisverkkoja on yksi.
Myönnettävän verkkotoimiluvan toimialue on koko maa mukaan lukien Ahvenanmaan maakunnan.
Verkkotoimilupa myönnetään ajalle 1.1.2020-31.12.2033.
Verkkotoimiluvan myöntämisen tavoitteena on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 1 §:ssä
säädetyn mukaisesti turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä varmistaa, että
viestintäverkot ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä ja toimintavarmoja. Viranomaisverkolla
voidaan turvata yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisimmille viranomaisille ja turvallisuuden
kannalta keskeisiä tehtäviä hoitaville tahoille mahdollisuus käyttää yhteistä viranomaisverkkoa.
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää toimiluvanhaltijalle radioluvan viranomaisverkossa käytettävien
tukiasemien käyttöön verkkotoimiluvassa tarkoitetuilla taajuuksilla.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 250 §:n mukaisesti viranomaisverkon liittymiä voidaan
tarjota viranomaiselle ja muulle valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen
järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan,
hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintaan,
raideliikenneturvallisuuteen tai väestönsuojeluun liittyvien tehtävien hoitamisen kannalta
välttämättömälle käyttäjäryhmälle. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää tarvittaessa käyttäjäryhmistä
ja tarvittaessa liittymämäärästä kuultuaan valtiovarainministeriötä. Pykälän 3 momentin mukaisesti
viranomaisverkon toimiluvan haltijan on toimitettava vuosittain Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys
viranomaisliittymistä. Selvitys on myös toimitettava Liikenne- ja viestintäviraston sitä erikseen
pyytäessä.
Liikenne- ja viestintävirastolla on 325 §:n mukaisesti tarkastusoikeus tekniseen turvallisuus- ja
toimivuustarkastukseen viranomaisverkossa.
Lisäksi toimiluvanhaltijan on maksettava hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja
viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksen (1150/2018) mukaiset maksut.
Tämän vuoden helmikuun alusta voimaan tulleella lakimuutoksella (52/2019) on mahdollistettu
laajakaistainen viranomaisviestintään liittyvä verkkopalvelu, jolla on tarkoitus korvata vaiheittain
nykyinen viranomaisradioverkkoon (VIRVE) perustuva kapeakaistainen viranomaisviestintäpalvelu.
Uusi viranomaisviestintäpalvelu mahdollistaa laajakaistaisen viestinnän, esimerkiksi videokuvan siirron
ja parantaa näin tilannekuvan tarkkuutta sekä viranomaisvastetta muun muassa onnettomuus- ja
häiriötilanteissa. Nyt myönnettävällä verkkotoimiluvalla ei ole vaikutusta laajakaistaiseen
viranomaisviestinnän palveluratkaisun käyttöönottoon.

3(3)

Verkkotoimiluvan myöntää valtioneuvosto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 8 §:n nojalla
lain 10 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Lain 10 §:n 1 momentin mukaan verkkotoimilupa on
myönnettävä, jos hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia verkkoyrityksen
velvollisuuksista, toimilupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan tämän lain
säännöksiä ja toimilupaviranomaisella ei ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan
myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
Pykälän 2 momentin mukaan verkkotoimilupa, joka koskee verkkopalvelujen tarjontaa
viranomaisverkossa, on myönnettävä, jos hakijalla on 1 momentissa tarkoitettujen edellytysten lisäksi
toiminnan erityisluonteen edellyttämä kyky ja ammattitaito.
Jos hakijoita on enemmän kuin myönnettävissä olevia verkkotoimilupia, luvat myönnetään lain 10 §:n
nojalla niille hakijoille, joiden toiminta parhaiten edistää sähköisten viestinnän palveluista annetun lain
1 §:ssä säädettyjä lain tavoitteita, joita ovat muun muassa turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön
käyttö sekä varmistaa, että viestintäverkot ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä ja
toimintavarmoja.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 10 §:n mukaan toimilupahakemuksessa on annettava
kaikki ne toimilupaviranomaisen pyytämät tiedot, jotka ovat tarpeen arvioitaessa toimiluvan
myöntämisen edellytyksiä.
Toimilupahakemuksessa pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) hakijan yhteystiedot;
2) kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta;
3) hakijan omistussuhteet;
4) verkkopalveluiden kuvaus;
5) toimialue;
6) viestintäverkkoa koskeva kuvaus tai suunnitelma;
7) arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta;
8) arvio liiketoiminnan kehityksestä toimilupakauden aikana;
9) selvitys viranomaisverkon käyttäjäryhmistä;
10) muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 285 §:n 2 momentin mukaisesti
toimilupahakemusmaksua ei tarvitse suorittaa viranomaisverkkoa koskevasta toimilupahakemuksesta.

Lisätietoja toimilupaehdoista ja verkkotoimiluvan myöntämisestä antaa ylitarkastaja Heidi Mäntylä.
Ministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.

