ILMOITUS TOIMILUVAN JULISTAMISESTA HAETTAVAKSI
Toimilupa teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueella
452,425–456,925 ja 462,425–466,925 MHz (450 megahertsin taajuusalue)
Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 §:n nojalla haettavaksi alueellisen
toimiluvan teletoimintaan 450 megahertsin taajuusalueella.
Toimilupahakemus liitteineen on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon,
Eteläesplanadi 16, Helsinki (PL 31, 00023 Valtioneuvosto). Hakuaika päättyy xx.xx.xxxx klo
xx.xx.
Lisätietoja toimiluvasta ja hakumenettelystä on nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriön
verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi/toimiluvat.
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LISÄTIETOJA HAKUMENETTELYSTÄ JA TOIMILUVASTA
1. Toimiluvan tavoite
Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 §:n nojalla haettavaksi


yhden alueellisen toimiluvan verkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa laajakaistaisessa
matkaviestinverkossa taajuusalueilla 452,425–456,925 ja 462,425–466,925
megahertsiä

Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteiden mukaisesti myönnettävän toimiluvan tavoitteena on
edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä. Myönnettävällä toimiluvalla on
tarkoitus edistää langattoman laajakaistaverkon palvelujen saatavuutta Ahvenanmaan
maakunnan alueella.
2. Toimiluvan kohteena oleva taajuusalue
Toimiluvan kohteena olevasta taajuusalueesta säädetään radiotaajuuksien käytöstä ja
taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen
(1244/2014) 8 §:ssä.
Viestintävirasto osoittaa toimiluvan haltijalle tarvittavat taajuudet. Taajuudet osoitetaan
alueilta 452,425–456,925 ja 462,425–466,925 megahertsiä.
3. Toimialue ja voimassaoloaika
Myönnettävän toimiluvan toimialue on Ahvenanmaan maakunta.
Toimilupa myönnetään ajalle xx.xx.2016-21.6.2025.
4. Muut toimilupamääräykset
Toimilupaan sisällytettävistä määräyksistä säädetään tietoyhteiskuntakaaren 16 §:ssä.
Toimilupaan voidaan liittää 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita edistäviä vaatimuksia, mukaan lukien
243 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai 244 §:ssä tarkoitettuja Viestintäviraston teknisiä
määräyksiä täydentäviä ehtoja, jotka koskevat viestintäverkkojen teknisiä ominaisuuksia tai
taajuuksien tehokasta käyttöä.
Toimiluvan haltijan on tosiasiallisesti aloitettava toimiluvan mukainen toiminta kahden vuoden
kuluessa toimilupakauden alkamisesta, ellei valtioneuvosto toimiluvan haltijan hakemuksesta
tekniseen kehitykseen tai yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Toimiluvan haltija on velvollinen tarjoamaan verkkopalveluja tasapuolisin ja syrjimättömin
ehdoin kaikille palveluyrityksille.
Toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 99 prosenttia Ahvenanmaan
maakunnan väestöstä 3 vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta.
Väestöpeiton laskennassa huomioidaan vakinaiset asunnot ja väestöpeitto perustuu 5 metrin
korkeudella maanpinnasta olevaan suuntaavaan vastaanottoantenniin, jonka antennivahvistus
on 10 dBi.
Raja-alueilla taajuuksien käytölle voidaan asettaa rajoituksia taajuuksien käytön suojaamiseksi
naapurimaissa.
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Peittovelvoitetta ei sovelleta siihen maantieteelliseen osaan, jonne ei naapurimaiden kanssa
sovittujen koordinointisopimusten rajoitteiden vuoksi voida rakentaa laajakaistaista
matkaviestinverkkoa
Toimiluvan haltijan on radiolupahakemuksessa ilmoitettava Viestintävirastolle käytettävä
radioteknologia. Radioluvassa määrätään hakemuksessa ilmoitetun teknologian perusteella
matkaviestinverkolle säädettyjen taajuuksien käyttöoikeusalueet ja tietoyhteiskuntakaaren 243
§:n nojalla määrättävät lupaehdot.
Toimiluvan haltijan on huolehdittava siitä, että käyttäjille järjestetään riittävä tiedotus- ja
neuvontapalvelu verkossa käytettävän radioteknologian vaihtuessa.
Toimiluvanmukaiseen toimintaan sovelletaan lisäksi tietoyhteiskuntakaaren muita säännöksiä.
Viestintävirasto valvoo tietoyhteiskuntakaaren nojalla sitä, että toimiluvan haltija noudattaa
toiminnassaan toimiluvan ehtoja ja vaatimuksia.

5. Toimiluvan myöntäminen
Toimiluvan myöntää valtioneuvosto tietoyhteiskuntakaaren 8 §:n nojalla ja 10 §:n mukaisten
edellytysten täyttyessä.
Tietoyhteiskuntakaaren 16 §:n mukaan valtioneuvosto myöntää toimiluvan määräajaksi,
enintään 20 vuodeksi.
Tietoyhteiskuntakaaren 10 §:n mukaan toimilupa on myönnettävä, jos hakijalla on riittävät
taloudelliset voimavarat huolehtia verkkoyrityksen velvollisuuksista eikä lupaviranomaisella ole
perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan tietoyhteiskaaren säännöksiä taikka erityisen
painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista
turvallisuutta.
Jos hakijoita on enemmän kuin myönnettävissä olevia toimilupia, lupa myönnetään sille
hakijalle, joiden toiminta parhaiten edistää tietoyhteiskuntakaaren 1 §:ssä säädettyjä
tavoitteita.
Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteena on lain 1 §:n mukaan edistää sähköisen viestinnän
palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita on
kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata
radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että
viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja
turvallisia sekä hinnaltaan edullisia.
Tietoyhteiskuntakaaren 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;
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5) toimialue;
6) viestintäverkkoa koskeva kuvaus tai suunnitelma;
7) arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta;
8) arvio liiketoiminnan kehityksestä viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta;
9) muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot.

6. Lisätiedot
Lisätietoja toimilupaehdoista ja toimiluvan myöntämisestä antavat neuvotteleva virkamies Sini
Wirén ja suunnittelija Katariina Vuorela liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ministeriön
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.

