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Kaisa Laitinen
TOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN
Toimiluvat teletoimintaan taajuusalueella 791-821 MHz ja 832-862 MHz

1. Lainsäädäntö
Viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:n mukaan radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun tarjoaminen
matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa edellyttää toimilupaa.
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista tuli voimaan 1. heinäkuuta 2009 (462/2009). Ensimmäinen
radiotaajuuksien huutokauppa järjestettiin Suomessa samana vuonna 2,6 gigahertsin taajuusalueella.
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 8. marraskuuta
2012 (592/2012). Eduskunta muutti huutokauppalakia siten, että lakia voitiin soveltaa myös
langattomaan laajakaistaan osoitetun niin sanotun 800 megahertsin taajuusalueen toimilupien
myöntämisprosessiin.
Huutokauppalain 1 §:ssä säädetään, että toimiluvat 800 megahertsin taajuusalueelle myönnetään
huutokaupalla. Lain 4 §:n mukaan valtioneuvoston on myönnettävä tässä laissa tarkoitettu toimilupa
yritykselle tai yhteisölle, joka on tehnyt huutokaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouksen
taajuuskaistasta tai taajuuskaistaparista, jollei lupaviranomaisella ole erityisen painavia perusteita epäillä
toimiluvan myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta. Toimilupa myönnetään 4 §:n 2
momentin mukaan enintään 20 vuodeksi.
Huutokauppalain 14 §:n mukaan yritys, jolle toimilupa myönnetään, on velvollinen suorittamaan
toimilupamaksun, joka on huutokaupan korkein hyväksytty tarjous. Pykälän 3 momentin mukaan 800
megahertsin taajuusalueen toimilupamaksu maksetaan viidessä vuosittaisessa tasaerässä toimiluvan
myöntämisestä lähtien. Maksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto.

2. Huutokauppamenettely
Ilmoitus toimilupien julistamisesta haettavaksi julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 20.
marraskuuta 2012 ja Virallisessa lehdessä 21. marraskuuta 2012.
Huutokauppaan osallistuvien tuli ilmoittautua Viestintävirastolle viimeistään 17.12.2012 huutokauppalain
5 §:ssä säädetyllä ja Viestintäviraston määräyksessä 64 määrätyllä tavalla. Lisäksi yrityksen tai yhteisön
tuli maksaa huutokauppalain 6 §:ssä säädetty 65 000 euron osallistumismaksu.
Huutokaupan järjestämisestä vastasi Viestintävirasto. Huutokauppa järjestettiin sähköisen järjestelmän
avulla internetin välityksellä. Tarkempia määräyksiä huutokauppamenettelystä on Viestintäviraston 800
megahertsin taajuusalueen huutokaupasta antamassa määräyksessä 64.
Taajuusalueelta huutokaupattiin yhteensä kuusi kappaletta 5 megahertsin taajuuskaistapareja. Yritystä tai
yhteisöä kohden voitiin myöntää enintään kolme kappaletta 5 megahertsin taajuuskaistapareja.
Huutokauppalain 9 §:n mukaan huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta oli 800 megahertsin
taajuusalueella 16,67 miljoonaa euroa yhtä 5 megahertsin taajuuskaistaparia kohden.
Huutokauppa järjestettiin 24.tammikuuta - 30.lokakuuta 2013 välisenä aikana. Pakottavista teknisistä
syistä johtuen taajuushuutokauppa oli keskeytettynä 20. syyskuuta - 23. lokakuuta välisenä aikana.
Samanaikaisesti Viestintävirasto pyysi huutokauppaan osallistuneilta lausuntoja viraston antaman
huutokauppamääräyksen mahdollisesta muuttamisesta tai huutokaupan peruuttamisesta huutokaupan
pitkään kestoon liittyen. Huutokauppa kuitenkin saatiin päätökseen ilman toimivaltaisen viranomaisen
toimenpiteitä.

Huutokaupan

päätyttyä

Viestintävirasto
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liikenne-

ja

viestintäministeriölle. Toimiluvat myytiin kolmelle vakiintuneelle toimijalle yhteishintaan 108 010 000
euroa. 3. Asian käsittely
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Yritykselle tai yhteisölle myönnetään yksi toimilupa, joka sisältää kaikki ne taajuudet, joista yritys tai
yhteisö on tehnyt korkeimman hyväksytyn tarjouksen. Viestintäviraston ilmoituksen mukaan huutokaupan
päättyessä 30. lokakuuta 2013 klo 13.59 voittavat tarjoukset olivat:
DNA Oy
FDD 1 16 900 000 euroa
FDD 2 16 670 000 euroa
Elisa Oyj
FDD 5 16 670 000 euroa FDD
6 16 670 000 euroa
TeliaSonera Finland Oyj
FDD 3 22 200 000 euroa
FDD 4 18 900 000 euroa

4. Toimilupien ehdot
Huutokauppalain 13 §:n mukaan toimilupa myönnetään koko valtakunnan alueelle Ahvenanmaan
maakuntaa lukuun ottamatta.
Lain 13 §:n 2 momentin mukaan toimiluvanhaltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle
määräysten mukaiselle radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden
poistamisesta aiheutuvat työ- ja materiaalikustannukset. Muulla määräysten mukaisella radioviestinnällä
tarkoitetaan televisiolähetyksiä ja niiden vastaanottamista.
Lain 13 §:n 3 momentin mukaan toimilupaan voidaan liittää viestintämarkkinalain 10 §:n 2 momentin
mukaisia ehtoja. Kaikki toimilupiin liitettävät ehdot julkaistiin toimilupien hakuilmoituksen yhteydessä
menettelystä annetuissa lisätiedoissa.
Toimiluvan mukainen toiminta taajuusalueella on oikeus aloittaa 1.1.2014
Toimiluvanhaltijan on aloitettava toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa toimilupakauden
alkamisesta, ellei valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen
taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Toimiluvanhaltija on velvollinen yhteistyössä muiden saman taajuusalueen toimiluvanhaltijoiden kanssa
huolehtimaan siitä, että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu laajakaistaisen
matkaviestinverkon käyttöönotosta televisiovastaanotolle mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin liittyvissä
asioissa.
Toimilupaan, joka sisältää taajuuskaistaparin 806-811/847-852 megahertsiä (TeliaSonera Finland Oyj)
liitetään ehto, jonka mukaan toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 95
prosenttia Manner-Suomen väestöstä 3 vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta ja 99 prosenttia
Manner-Suomen väestöstä 5 vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Muihin toimilupiin (DNA Oy ja
Elisa Oyj) liitetään ehto, jonka mukaan toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa
97 prosenttia Manner-Suomen väestöstä 5 vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Peittoalueen laskemisessa huomioidaan ne laajakaistaiset matkaviestinverkot, joita toimiluvan haltijalla on
2,6 GHz ja 1800 MHz taajuusalueilla.

Teleyrityksen 800 MHz taajuusalueella toimivan verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia vaaditusta
väestöpeitosta. Tämän maantieteellisen alueen ulkopuolella 800 MHz:n taajuusalueella toimivien
radioverkkojen ja radiotaajuuksien yhteiskäyttö on sallittu.
Peittovaatimus tulee toteuttaa siten, että varmistetaan peittoalueella myös kohtuullinen sisätilapeitto.
Kohtuullisella sisätilapeitolla tarkoitetaan sitä, että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia
lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa
käyttöympäristössä. Tarvittaessa toimiluvan haltija on velvollinen todentamaan palveluiden
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saatavuuden.
Peittoaluevelvoitteita ei sovelleta siihen Manner-Suomen maantieteelliseen osaan, jonne ei Venäjän
muusta kuin matkaviestinkäytöstä johtuvista radioteknisistä syistä voida lainkaan rakentaa
laajakaistaista matkaviestinverkkoa. Väestöpeittovelvoitetta sovelletaan koko Manner-Suomeen siitä
lähtien kun maiden välille elokuussa 2011 solmitun koordinointisopimuksen käyttörajoitukset pois
tuvat.
5. Esitys
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtioneuvosto myöntää DNA Oy:lle, Elisa Oyj:lle ja TeliaSonera
Finland Oyj:lle toimiluvat verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa laajakaistaisessa 800 megahertsin
matkaviestinverkossa.

TOIMILUPA
Myöntäjä:

Valtioneuvosto

Lainkohdat:

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (462/2009), siten
kuin muutettuna lailla 592/2012, 4 §

Toimiluvan haltija:

DNA Oy

Myönnetty:

21.11.2013

Voimassaoloaika:

1.1.2014 – 31.12.2033

Toimilupa:

Televerkkopalvelun tarjonta
matkaviestinverkossa

Taajuusalue:

791-796 MHz / 832-837 MHz

digitaalisessa

laajakaistaisessa

796-801 MHz / 837-842 MHz
Toimialue:
Muut ehdot:

Koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

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.

Toimiluvan mukainen toiminta taajuusalueella on oikeus aloittaa 1.1.2014
Toimiluvanhaltijan on aloitettava toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa toimilupakauden
alkamisesta, ellei valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen
taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Toimiluvan haltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle
aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat työ- ja
materiaalikustannukset. Muulla määräysten mukaisella radioviestinnällä tarkoitetaan televisiolähetyksiä ja
niiden vastaanottamista.
Toimiluvan haltija on velvollinen yhteistyössä muiden saman taajuusalueen toimiluvanhaltijoiden kanssa
huolehtimaan siitä, että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu laajakaistaisen
matkaviestinverkon käyttöönotosta televisiovastaanotolle mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin liittyvissä
asioissa.
Toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 97 prosenttia Manner-Suomen väestöstä
viiden vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Peittoalueen laskemisessa huomioidaan ne laajakaistaiset matkaviestinverkot, joita toimiluvan haltijalla on
2,6 GHz ja 1800 MHz taajuusalueilla.
Teleyrityksen 800 MHz taajuusalueella toimivan verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia vaaditusta
väestöpeitosta. Tämän maantieteellisen alueen ulkopuolella 800 MHz:n taajuusalueella toimivien
radioverkkojen ja radiotaajuuksien yhteiskäyttö on sallittu.
Peittovaatimus tulee toteuttaa siten, että varmistetaan peittoalueella myös kohtuullinen sisätilapeitto.
Kohtuullisella sisätilapeitolla tarkoitetaan sitä, että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia
lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa
käyttöympäristössä. Tarvittaessa toimiluvan haltija on velvollinen todentamaan palveluiden saatavuuden.

Peittoaluevelvoitteita ei sovelleta siihen Manner-Suomen maantieteelliseen osaan, jonne ei Venäjän muusta
kuin matkaviestinkäytöstä johtuvista radioteknisistä syistä voida lainkaan rakentaa laajakaistaista
matkaviestinverkkoa. Väestöpeittovelvoitetta sovelletaan koko Manner-Suomeen siitä lähtien kun maiden
välille elokuussa 2011 solmitun koordinointisopimuksen käyttörajoitukset poistuvat.
Toimiluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirtämisestä on voimassa mitä eräiden radiotaajuuksien
huutokaupoista annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 2013
Liikenneministeri
Merja Kyllönen
Neuvotteleva virkamies
Kaisa Laitinen
Diaarinumero
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Valitusosoitus

TIEDOKSI

Viestintävirasto

VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Valtioneuvoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, 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 hallintooikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
viraston aukioloaikana.
Postiosoite:

Käyntiosoite:

KORKEIN HALLINTO-OIKEUSKORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180

Unioninkatu 16

00131 Helsinki

00130 Helsinki

Sähköpostiosoite: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallintooikeudelta.

TOIMILUPA
Myöntäjä:

Valtioneuvosto

Lainkohdat:

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (462/2009), siten
kuin muutettuna lailla 592/2012, 4 §

Toimiluvan haltija:

Telia Sonera Finland Oyj

Myönnetty:

21.11.2013

Voimassaoloaika:

1.1.2014 – 31.12.2033

Toimilupa:

Televerkkopalvelun tarjonta
matkaviestinverkossa

Taajuusalue:

801-806 MHz / 842-847 MHz

digitaalisessa

laajakaistaisessa

806-811 MHz / 847-852 MHz
Toimialue:
Muut ehdot:

Koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

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.

Toimiluvan mukainen toiminta taajuusalueella on oikeus aloittaa 1.1.2014
Toimiluvanhaltijan on aloitettava toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa toimilupakauden
alkamisesta, ellei valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen
taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Toimiluvan haltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle
aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat työ- ja
materiaalikustannukset. Muulla määräysten mukaisella radioviestinnällä tarkoitetaan televisiolähetyksiä ja
niiden vastaanottamista.
Toimiluvan haltija on velvollinen yhteistyössä muiden saman taajuusalueen toimiluvanhaltijoiden kanssa
huolehtimaan siitä, että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu laajakaistaisen
matkaviestinverkon käyttöönotosta televisiovastaanotolle mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin liittyvissä
asioissa.
Matkaviestinverkko on rakennettava siten, että se kattaa 95 prosenttia Manner-Suomen väestöstä kolmen
vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta ja 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä viiden vuoden
kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Peittoalueen laskemisessa huomioidaan ne laajakaistaiset matkaviestinverkot, joita toimiluvan haltijalla on
2,6 GHz ja 1800 MHz taajuusalueilla.
Teleyrityksen 800 MHz taajuusalueella toimivan verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia vaaditusta
väestöpeitosta. Tämän maantieteellisen alueen ulkopuolella 800 MHz:n taajuusalueella toimivien
radioverkkojen ja radiotaajuuksien yhteiskäyttö on sallittu.
Peittovaatimus tulee toteuttaa siten, että varmistetaan peittoalueella myös kohtuullinen sisätilapeitto.
Kohtuullisella sisätilapeitolla tarkoitetaan sitä, että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia

lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa
käyttöympäristössä. Tarvittaessa toimiluvan haltija on velvollinen todentamaan palveluiden saatavuuden.
Peittoaluevelvoitteita ei sovelleta siihen Manner-Suomen maantieteelliseen osaan, jonne ei Venäjän muusta
kuin matkaviestinkäytöstä johtuvista radioteknisistä syistä voida lainkaan rakentaa laajakaistaista
matkaviestinverkkoa. Väestöpeittovelvoitetta sovelletaan koko Manner-Suomeen siitä lähtien kun maiden
välille elokuussa 2011 solmitun koordinointisopimuksen käyttörajoitukset poistuvat.
Toimiluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirtämisestä on voimassa mitä eräiden radiotaajuuksien
huutokaupoista annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013
Liikenneministeri
Merja Kyllönen
Neuvotteleva virkamies
Kaisa Laitinen
Diaarinumero
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LIITE

Valitusosoitus

TIEDOKSI

Viestintävirasto

VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Valtioneuvoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, 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 hallintooikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
viraston aukioloaikana.
Postiosoite:

Käyntiosoite:

KORKEIN HALLINTO-OIKEUSKORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180

Unioninkatu 16

00131 Helsinki

00130 Helsinki

Sähköpostiosoite: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallintooikeudelta.

TOIMILUPA
Myöntäjä:

Valtioneuvosto

Lainkohdat:

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista (462/2009), siten
kuin muutettuna lailla 592/2012, 4 §

Toimiluvan haltija:

Elisa Oyj

Myönnetty:

21.11.2013

Voimassaoloaika:

1.1.2014 – 31.12.2033

Toimilupa:

Televerkkopalvelun tarjonta
matkaviestinverkossa

Taajuusalue:

811-816 MHz / 852-857 MHz

digitaalisessa

laajakaistaisessa

816-821 MHz / 857-862 MHz
Toimialue:
Muut ehdot:

Koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa

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.

Toimiluvan mukainen toiminta taajuusalueella on oikeus aloittaa 1.1.2014
Toimiluvanhaltijan on aloitettava toimiluvanmukainen toiminta kahden vuoden kuluessa toimilupakauden
alkamisesta, ellei valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen
taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Toimiluvan haltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle
aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat työ- ja
materiaalikustannukset. Muulla määräysten mukaisella radioviestinnällä tarkoitetaan televisiolähetyksiä ja
niiden vastaanottamista.
Toimiluvan haltija on velvollinen yhteistyössä muiden saman taajuusalueen toimiluvanhaltijoiden kanssa
huolehtimaan siitä, että kuluttajille järjestetään riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu laajakaistaisen
matkaviestinverkon käyttöönotosta televisiovastaanotolle mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin liittyvissä
asioissa.
Toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 97 prosenttia Manner-Suomen väestöstä
viiden vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Peittoalueen laskemisessa huomioidaan ne laajakaistaiset matkaviestinverkot, joita toimiluvan haltijalla on
2,6 GHz ja 1800 MHz taajuusalueilla.
Teleyrityksen 800 MHz taajuusalueella toimivan verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia vaaditusta
väestöpeitosta. Tämän maantieteellisen alueen ulkopuolella 800 MHz:n taajuusalueella toimivien
radioverkkojen ja radiotaajuuksien yhteiskäyttö on sallittu.
Peittovaatimus tulee toteuttaa siten, että varmistetaan peittoalueella myös kohtuullinen sisätilapeitto.
Kohtuullisella sisätilapeitolla tarkoitetaan sitä, että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia
lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa
käyttöympäristössä. Tarvittaessa toimiluvan haltija on velvollinen todentamaan palveluiden saatavuuden.

Peittoaluevelvoitteita ei sovelleta siihen Manner-Suomen maantieteelliseen osaan, jonne ei Venäjän muusta
kuin matkaviestinkäytöstä johtuvista radioteknisistä syistä voida lainkaan rakentaa laajakaistaista
matkaviestinverkkoa. Väestöpeittovelvoitetta sovelletaan koko Manner-Suomeen siitä lähtien kun maiden
välille elokuussa 2011 solmitun koordinointisopimuksen käyttörajoitukset poistuvat.
Toimiluvan muuttamisesta, peruuttamisesta ja siirtämisestä on voimassa mitä eräiden radiotaajuuksien
huutokaupoista annetun lain 16 ja 17 §:ssä säädetään.
Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013
Liikenneministeri
Merja Kyllönen
Neuvotteleva virkamies
Kaisa Laitinen
Diaarinumero

LVM/2097/07/2013

LIITE

Valitusosoitus

TIEDOKSI

Viestintävirasto

VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Valtioneuvoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, 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 hallintooikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
viraston aukioloaikana.
Postiosoite:

Käyntiosoite:

KORKEIN HALLINTO-OIKEUSKORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180

Unioninkatu 16

00131 Helsinki

00130 Helsinki

Sähköpostiosoite: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallintooikeudelta.

