VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS
TAAJUUSPOLIITTINEN PERIAATEPÄÄTÖS
Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:
1. Toimiluvat digitaalisen laajakaistaisen 800 MHz:n matkaviestinverkon käyttöön myönnetään
taajuushuutokaupalla.
2. Huutokaupan edellyttämät lainsäädäntömuutokset toteutetaan siten, että huutokauppa olisi
järjestettävissä viimeistään vuoden 2013 aikana.
3. Huutokaupan tavoitteena on:
a) Taajuuksien tehokkaan käytön ja markkinaehtoisuuden edistäminen
b) Mobiililaajakaistan saatavuuden laajentaminen erityisesti taajama-alueiden ulkopuolella
c) Valtakunnallisen laajakaistaisen matkaviestinverkon mahdollisimman nopea käyttöönotto
d) Tulojen hankkiminen valtiolle
4. Huutokaupattavaan taajuusalueeseen sisältyvät taajuudet huutokaupataan 2x5 MHz
taajuuskaistapareissa.
5. Huutokaupattavan taajuusalueen taajuudet huutokaupataan siten, että yritys tai yhteisö saisi
toimiluvan jokaiseen taajuuskaistapariin, josta se on tehnyt korkeimman hyväksytyn tarjouksen,
edellyttäen, että taajuuksien kokonaismäärä ei ylitä 2x15 MHz.
6. Yhden 2x5 MHz taajuuskaistaparin lähtöhinta on 16,67 miljoonaa euroa. Huutokauppamaksu
suoritetaan valtiolle viiden vuoden aikana.
7. Osalle myönnettävistä taajuuksista asetetaan toimilupaan 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 alueelle myönnettäviin toimilupiin asetetaan ehto,
jonka mukaan toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 97 prosenttia
Manner-Suomen väestöstä 5 vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Teleyrityksen oman verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia vaaditusta väestöpeitosta. Omaa
verkkoa edellyttävän alueen ulkopuolella verkkojen yhteiskäyttöä ei rajoiteta.
Peittoalueen laskemisessa huomioidaan verkot, joita toimiluvan haltijat ovat rakentaneet 2,6 GHz ja
1800 MHz taajuusalueille.
Peittovaatimus tulee toteuttaa siten, että varmistetaan peittoalueella myös kohtuullinen sisätilapeitto.
8. Toimiluvat taajuusalueelle myönnetään teknologianeutraalisti.
9. Toimiluvat taajuusalueelle myönnetään 20 vuodeksi.
10. Toimilupaehtoihin ja huutokauppamenettelyyn sovelletaan soveltuvin osin
viestintämarkkinalain (393/2003) ja vuoden 2012 aikana muutettavan eräiden radiotaajuuksien
huutokaupoista annetun lain (462/2009) säännöksiä, toimiluvan siirrettävyyttä, taajuuksien

käyttöoikeuden vuokraamista ja tarkempia määräyksiä huutokauppamenettelystä mukaan lukien
tarjousten siirtäminen taajuuskaistaparien välillä.
11. Muut huutokaupan ja toimilupien ehdot valmistellaan lainvalmistelun yhteydessä. Muut
toimilupaan liitettävät ehdot ilmoitetaan viimeistään toimilupien haettavaksi julistamisen
yhteydessä.
12. Huutokaupattavan taajuusalueen muu kuin laajakaistaisen matkaviestinverkon käyttö lakkaa
vuoden 2013 loppuun mennessä. Radiomikrofoneille on jo aikaisemmin osoitettu korvaavia
taajuusalueita. Periaatepäätöksen hyväksymisen jälkeen viranomaiset huolehtivat riittävästä
tiedotuksesta asianosaisille sekä ohjeistavat mahdollisesti tarvittavista toimista.
13. Hallitusohjelman mukaisesti valmisteltava tietoyhteiskuntakaari valmistellaan siten, että
huutokauppamenettelyä voidaan käyttää myös jatkossa erityisesti myönnettäessä toimilupia uusille
taajuusalueille. Samassa yhteydessä harkitaan taajuuksien markkina-arvoa heijastavan,
hallinnolliset kustannukset ylittävän taajuusmaksun käyttöönottoa sellaisilla taajuusalueilla, joihin
huutokauppamenettelyä ei sovellettaisi.
14. Taajuuspoliittinen periaatepäätös koskee matkaviestintoimintaa. Televisiotoiminnan
tulevaisuuteen liittyvät ratkaisut tullaan arvioimaan hallitusohjelmaan kirjatussa sähköisen median
viestintäpoliittisessa ohjelmassa.
15. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa taajuusasiain neuvottelukunnan avustamaan liikenne- ja
viestintäministeriötä taajuuspolitiikan kehittämisessä, kuten taajuuspoliittisen periaatepäätöksen
toimeenpanon valmistelussa.

