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TOIMILUVAT TELETOIMINTAAN TAAJUUALUEELLA 2500 – 2690 MEGAHERTSIÄ
1 Lainsäädäntö
Viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:n mukaan radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun
tarjoaminen matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa edellyttää toimilupaa.
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (jäljempänä huutokauppalaki) tuli voimaan 1.
heinäkuuta 2009. Laissa säädetään toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla taajuusalueella 2500 –
2690 megahertsiä. Huutokauppalain 4 §:n mukaan valtioneuvoston on myönnettävä laissa tarkoitettu
toimilupa yritykselle tai yhteisölle, joka on tehnyt huutokaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouksen
taajuuskaistasta tai taajuuskaistaparista, jollei toimilupaviranomaisella ole erityisen painavia
perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
Toimilupa myönnetään pykälän mukaan enintään 20 vuodeksi.
Huutokauppalain 14 §:n mukaan toimiluvan saanut teleyritys on velvollinen maksamaan
toimilupamaksun, joka on hyväksytty korkein tarjous. Toimilupamaksu maksetaan toimilupakauden
aikana vuosittain tasaerissä kuitenkin siten, että viisi ensimmäistä erää maksetaan yhdellä kertaa
toimilupakauden alkaessa.
Tarkempia määräyksiä huutokauppamenettelystä on Viestintäviraston määräyksessä 60 taajuusalueen
2500 – 2690 MHz huutokaupasta.
2 Huutokauppamenettely
Ilmoitus
toimilupien
julistamisesta
haettaviksi
julkaistiin
Helsingin
Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Virallisessa lehdessä ja Financial Timesissa 7. syyskuuta 2009. Lisäksi
ilmoitus julkaistiin EY:n virallisessa lehdessä.
Huutokauppaan osallistuvien tuli ilmoittautua Viestintävirastolle huutokauppalain 5 §:ssä ja viraston
erikseen määräyksessään määräämällä tavalla viimeistään 7. lokakuuta 2009. Lisäksi yrityksen tai
yhteisön tuli maksaa lain 6 §:ssä säädetty 50 000 euron osallistumismaksu.
Viestintävirasto vastasi huutokaupan käytännön järjestämisestä. Huutokauppa järjestettiin sähköisen
järjestelmän avulla yleisen internetin välityksellä.
Huutokauppa järjestettiin 17. – 23. marraskuuta 2009 välisenä aikana. Huutokaupan päätyttyä
Viestintävirasto antoi huutokaupan lopputuloksen tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriölle.
Toimiluvat myytiin yhteishintaan 3 797 800 euroa.
3 Asian käsittely
Viestintäviraston ilmoituksen mukaan huutokaupan päättyessä 23.11.2009 klo 11.50 voittavat
tarjoukset olivat:

2
Taajuuskaista

Voittava hinta /euroa

DNA Oy
FDD1
FDD2
FDD3
FDD4

150 000
150 000
171 700
204 000

Elisa Oyj
FDD10
FDD11
FDD12
FDD13

194 200
163 500
163 500
163 500 FDD14
150 000

TeliaSonera Finland Oy
FDD5
FDD6
FDD7
FDD8
FDD9

219 200
150 000
150 000
150 000
150 000

Pirkanmaan Verkot Oy
TDD

1 468 200

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 24. marraskuuta 2009 suojelupoliisilta ja Pääesikunnan
tutkintaosastolta 7 joulukuuta 2009 mennessä lausunnon ja mahdollisen turvallisuusselvityksen yllä
mainituista yrityksistä. Suojelupoliisi on 4. joulukuuta 2009 lausunnossaan todennut, ettei sillä ole
toimialansa puitteissa lausuttavaa huutokaupassa voittaneista mainituista yrityksistä.
5 Toimilupien ehdot
Huutokauppalain 13 §:n mukaan toimilupa myönnetään koko valtakunnan alueelle Ahvenanmaan
maakuntaa lukuun ottamatta. Pykälän 2 momentin mukaan toimilupaan voidaan liittää
viestintämarkkinalain 10 §:n 2 momentin mukaisia ehtoja. Kaikki toimilupiin liitettävät ehdot
mainittiin toimilupien hakuilmoituksen yhteydessä julkaistuissa menettelyn lisätiedoissa.
Toimilupien mukaan kyseessä on toimilupa televerkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa
laajakaistaisessa 2500 matkaviestinverkossa. Nämä verkot ovat komission päätöksissä (2008/411/EY

ja 2008/477/EY) tarkoitettuja sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä
järjestelmiä.
3

4 Esitys
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtioneuvosto myöntäisi DNA Oy:lle, Elisa Oyj:lle,
TeliaSonera Finland Oyj:lle ja Pirkanmaan Verkot Oy:lle toimiluvat televerkkopalvelun tarjontaan
digitaalisessa laajakaistaisessa 2500 matkaviestinverkossa.

TOIMILUPA

Myöntäjä:

Valtioneuvosto

Lainkohdat:

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (462/2009) 4
§

Toimiluvan haltija:

Elisa Oyj

Myönnetty:

17.12.2009

Voimassaoloaika:

17.12.2009 – 16.12.2029 saakka

Toimilupa:

Televerkkopalvelun tarjonta digitaalisessa laajakaistaisessa
2500 matkaviestinverkossa

Taajuusalue:

2545 – 2570 MHz ja 2665 – 2690 MHz

Toimialue:

Koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

Muut ehdot:

Teleyrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa
mitä laissa eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista,
viestintämarkkinalaissa (393/2009) ja laissa
radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) säädetään
sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä
säädetään ja määrätään.
Toimiluvanhaltijan on tosiasiallisesti aloitettava
toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa
toimilupakauden alkamisesta, ellei valtioneuvosto
toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin
määrää.
Toimiluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirtämisestä
on voimassa mitä eräiden radiotaajuuksien huutokaupasta
annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies

Maaret Suomi

Diaarinumero

1830/35/2009

LIITE
TIEDOKSI

Valitusosoitus
Viestintävirasto

VALITUSOSOITUS

Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle
hallintooikeudelle, on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
–
liikenne- ja viestintäministeriön päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi –
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta
–
asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
–
asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
–
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.
–
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
–
Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin
muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä viraston aukioloaikana.
Postiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTOOIKEUS
Unioninkatu 16
00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta
hallintooikeudelta.

TOIMILUPA

Myöntäjä:

Valtioneuvosto

Lainkohdat:

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (462/2009) 4
§

Toimiluvan haltija:

Pirkanmaan Verkko Oy

Myönnetty:

17.12.2009

Voimassaoloaika:

17.12.2009 – 16.12.2029 saakka

Toimilupa:

Televerkkopalvelun tarjonta digitaalisessa laajakaistaisessa
2500 matkaviestinverkossa

Taajuusalue:

2570 – 2620 MHz

Toimialue:

Koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

Muut ehdot:

Teleyrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa
mitä laissa eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista,
viestintämarkkinalaissa (393/2009) ja laissa
radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) säädetään
sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä
säädetään ja määrätään.
Toimiluvanhaltijan on tosiasiallisesti aloitettava
toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa
toimilupakauden alkamisesta, ellei valtioneuvosto
toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin
määrää.
Toimiluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirtämisestä
on voimassa mitä eräiden radiotaajuuksien huutokaupasta
annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies

Maaret Suomi

Diaarinumero

1830/35/2009

LIITE
TIEDOKSI

Valitusosoitus
Viestintävirasto

VALITUSOSOITUS

Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle
hallintooikeudelle, on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
–
liikenne- ja viestintäministeriön päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi –
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta
–
asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
–
asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
–
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.
–
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
–
Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin
muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä viraston aukioloaikana.
Postiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTOOIKEUS
Unioninkatu 16
00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta
hallintooikeudelta.

TOIMILUPA

Myöntäjä:

Valtioneuvosto

Lainkohdat:

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (462/2009) 4
§

Toimiluvan haltija:

DNA Oy

Myönnetty:

17.12.2009

Voimassaoloaika:

17.12.2009 – 16.12.2029 saakka

Toimilupa:

Televerkkopalvelun tarjonta digitaalisessa laajakaistaisessa
2500 matkaviestinverkossa

Taajuusalue:

2500 – 2520 MHz ja 2620 – 2640 MHz

Toimialue:

Koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

Muut ehdot:

Teleyrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa
mitä laissa eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista,
viestintämarkkinalaissa (393/2009) ja laissa
radiotaajuuksista ja telelaitteista (1015/2001) säädetään
sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä
säädetään ja määrätään.
Toimiluvanhaltijan on tosiasiallisesti aloitettava
toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa
toimilupakauden alkamisesta, ellei valtioneuvosto
toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin
määrää.
Toimiluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirtämisestä
on voimassa mitä eräiden radiotaajuuksien huutokaupasta
annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies

Maaret Suomi

Diaarinumero

1830/35/2009

LIITE
TIEDOKSI

Valitusosoitus
Viestintävirasto

VALITUSOSOITUS

Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle
hallintooikeudelle, on ilmoitettava
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
–
liikenne- ja viestintäministeriön päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi –
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta
–
asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
–
asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
–
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.
–
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
–
Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin
muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä viraston aukioloaikana.
Postiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTOOIKEUS
Unioninkatu 16
00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta
hallintooikeudelta.

