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MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV NÄTKONCESSION
Nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i det mobilnät som fungerar i
myndighetsnätet i frekvensområdena 380–386 megahertz och 390–396 megahertz.
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)
en nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i det mobilnät som fungerar i myndighetsnätet i
frekvensområdena 380–386 megahertz och 390–396 megahertz ledig att sökas. Nätkoncessionen
beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt lagens 10 §.
Koncessionsansökan med bilagor ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor
(kirjaamo@lvm.fi). Ansökningstiden går ut den 23.10.2019 kl. 12.00.
Närmare information om nätkoncessionen och ansökningsförfarandet finns på statsrådets webbplats
på adressen www.lvm.fi/toimiluvat.
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INFORMATION OM NÄTKONCESSIONEN OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDET

Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) en
nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i det mobilnät som fungerar i myndighetsnätet i
frekvensområdena 380–386 megahertz och 390–396 megahertz ledig att sökas.
Enligt 11 § 1 mom. i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en
frekvensplan (1246/2014) är de frekvensområden som ska användas för det riksomfattande digitala
myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet 380–386 megahertz och 390–396 megahertz. Enligt 2
mom. finns det ett enda riksomfattande digitalt myndighetsradionät.
Verksamhetsområdet för den nätkoncession som ska beviljas är hela landet med undantag för
landskapet Åland. Nätkoncessionen beviljas för tiden 1.1.2020–31.12.2033.
Syftet med den nätkoncession som ska beviljas är i enlighet med 1 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation att trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser samt att säkerställa
att kommunikationsnäten är tekniskt utvecklade, håller god kvalitet och är driftsäkra. Myndighetsnätet
finns till för att säkra att de myndigheter som är väsentliga för ett fungerande samhälle och de aktörer
som har hand om centrala funktioner med avseende på säkerheten har tillgång till ett gemensamt
myndighetsnät.
Transport- och kommunikationsverket beviljar koncessionshavaren radiotillstånd för de
frekvensområden i myndighetsnätet som enligt nätkoncessionen är avsedda för användning av
basstationer.
Enligt 250 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation kan abonnemang som berättigar till
användning av myndighetsnätet tillhandahållas myndigheter och andra användargrupper som är
nödvändiga för skötseln av uppgifter som avser statens ledning och säkerhet, försvaret, den allmänna
ordningen
och
säkerheten,
gränssäkerheten,
räddningsverksamheten,
sjöräddningen,
nödcentralsverksamheten, invandringen, jourverksamheten inom social- och hälsovården,
spårtrafiksäkerheten och befolkningsskyddet. Kommunikationsministeriet fattar vid behov beslut om
användargrupper och om antalet abonnemang efter ett ha hört finansministeriet. Enligt 3 mom. ska
koncessionshavaren för myndighetsnätet årligen lämna en utredning om myndighetabonnemangen till
Transport- och kommunikationsverket. Utredningen ska även lämnas om Transport- och
kommunikationsverket särskilt begär det.
Transport- och kommunikationsverket har med stöd av 325 § rätt att i myndighetsnätet utföra tekniska
säkerhets- och funktionsinspektioner.
Dessutom ska koncessionshavaren betala avgifter enligt kommunikationsministeriets förordning om
administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets
frekvensförvaltningsprestationer (1150/2018).
Genom en lagändring (52/2019) som trädde i kraft i början av februari 2019 har man möjliggjort en
bredbandig nättjänst med anknytning till myndighetskommunikation. Avsikten är att stegvis ersätta den
nuvarande smalbandiga myndighetskommunikationstjänsten som grundar sig på myndighetsradionätet
(VIRVE). Den nya tjänsten för myndighetskommunikation ger möjlighet till bredbandig kommunikation,
såsom överföring av videobild, ger en noggrannare lägesbild och förbättrar på så sätt myndigheternas
förmåga att reagera till exempel vid olyckor eller störningar. Den nätkoncession som nu ska beviljas
påverkar inte införandet av den bredbandiga tjänstelösningen för myndighetskommunikation.
Nätkoncessioner beviljas av statsrådet med stöd av 8 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation och förutsatt att villkoren i lagens 10 § uppfylls. Enligt lagens 10 § 1 mom. ska
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nätkoncession beviljas om sökanden har tillräckliga ekonomiska resurser att sörja för nätföretagets
skyldigheter, koncessionsmyndigheten inte har grundad anledning att misstänka att sökanden bryter
mot bestämmelserna i lagen i fråga och koncessionsmyndigheten inte har särskilt vägande skäl att
misstänka att beviljandet av koncession uppenbart kommer att äventyra den nationella säkerheten.
Enligt 2 mom. ska nätkoncession för tillhandahållande av nättjänster i myndighetsnät beviljas om
sökanden utöver de förutsättningar som avses i 1 mom. har den förmåga och yrkesskicklighet som
krävs med hänsyn till särdragen i verksamheten.
Om antalet sökande är större än det antal nätkoncessioner som finns att bevilja, beviljas
koncessionerna med stöd av 10 § de sökande vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.
Dessa är bland annat att trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser och att
säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är tekniskt utvecklade, håller god
kvalitet och är driftsäkra.
Enligt 10 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska i ansökan om koncession lämnas
alla de uppgifter som koncessionsmyndigheten begär och som behövs vid bedömningen av
förutsättningarna att bevilja koncession.
En ansökan om koncession ska innehålla följande uppgifter och redogörelser:
1) sökandens kontaktinformation
2) ett handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden
3) sökandens ägarförhållanden
4) en beskrivning av nättjänsterna
5) en beskrivning av verksamhetsområdet
6) en beskrivning av eller plan över kommunikationsnätet
7) en uppskattning av de investeringar som verksamheten kräver och finansieringen av dem
8) en uppskattning av hur affärsverksamheten utvecklas under koncessionsperioden
9) en redogörelse för användargrupperna i myndighetsnätet
10) övriga uppgifter som behövs vid bedömningen av sökandens förutsättningar att bli beviljad
koncession.
Med stöd av 285 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation behöver
ansökningsavgift inte betalas för koncessionsansökningar som gäller myndighetsnät.
Ytterligare information om koncessionsvillkoren och beviljandet av nätkoncession ges av
överinspektör Heidi Mäntylä. Ministeriets e-postadresser är av formen fornamn.efternamn@lvm.fi

