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Liikenne- ja viestintäministeriö
Kirjaamo

Komission ehdotus koskien roaming-tukkuhintoja – TeliaSonera Finland Oyj:n lausunto
TeliaSonera Finland Oyj (”Sonera”) kiittää mahdollisuudesta kommentoida EU-komission
ehdotusta roaming-tukkuhintojen sääntelystä.
Yleisiä kommentteja
Yleisenä kommenttina voidaan todeta, että on valitettavaa, että roaming-markkinoiden
tulevaisuuteen keskeisesti vaikuttavia avoimia asioita, tukkuhintoja ja kohtuullisen käytön
rajoja käsitellään EU:ssa eri aikaan ja eri prosesseissa. Käytännössä nämä asiat ovat
toisistaan täysin riippuvaisia. Tukkuhintojen taso ja rakenne määrittää sen, minkälaisia
kohtuullisen käytön määriä on mahdollista tarjota. Näitä kahta asiaa ei voida päättää
erillisinä.
Komission dokumenteissa on arvioitu roaming-markkinoiden ominaispiirteitä oikein.
Komissio on oikein havainnut, että markkinoille on jo tullut RLAH-tyyppisiä tarjoamia, mutta
ne eivät nykyisen tukkuhintarakenteen ja – tason vuoksi ole EU-laajuisia. Komissio on
myös oikein todennut, että EU-laajuisten roaming-markkinoiden ja sääntöjen
aikaansaamiseksi on tärkeää asettaa yksi kattohintataso koskemaan koko EU-aluetta.
Soneran näkemyksen mukaan operaattoreiden neuvotteluvoima tukkutason sopimuksissa
ei ole riittävä aikaansaamaan tyydyttävää tilannetta. Tiukan ja yksityiskohtaisen
vähittäismarkkinoita koskevan sääntelyn rinnalle on luotava riittävän tiukka tukkutasoa
koskeva sääntely.
Tukkuhintataso
Komissio on oikein todennut, että RLAH-hinnoittelun mahdollistamiseksi tukkuhintakattoja
on alennettava. Soneran näkemyksen mukaan nyt esitetyt hintakatot ovat puheen ja
erityisesti datan osalta liian korkeat ja lisäksi niitä tulisi tulevina vuosina edelleen alentaa.
Syynä tähän on muun muassa lisääntyvien volyymien aiheuttama yksikkökustannusten
lasku. Tukkuhinnoille tulisi säätää vuosittain aleneva taso (”glide path”) vuosille 2018–2022,
toisin kuin komission esityksessä, jonka mukaan esitetyt hinnat olisivat voimassa vuoteen
2022 saakka. Mikäli tämä ehdotus ei olisi mahdollinen, tulisi esityksen mukaista uudelleen
tarkastelua aikaistaa siten, että seuraava hintakattojen tarkistaminen olisi mahdollista
vuonna 2019.
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Kohtuullisen käytön rajat
Vaikka komission esityksessä ei käsitellä kohtuullisen käytön rajoja, ne liittyvät hyvin
läheisesti tukkuhintojen sääntelyyn.
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kohtuullisen käytön rajojen tulee olla asiakkaille
helppoja ymmärtää ja operaattoreille vähäisin kustannuksin laskutusjärjestelmissä
toteutettavia. Käyttörajojen tulisi olla absoluuttisia käyttömääriä, ei kotimaan käyttömäärien
prosentuaalisiin osuuksiin perustuvia. Prosentuaalisiin osuuksiin perustuvat käyttömäärät
olisivat erittäin kalliita toteuttaa, koska operaattoreilla on valtavia määriä erilaisia
liittymätuotteita.
Soneran näkemyksen mukaan käyttörajojen tulisi perustua kuukausittaisiin tarkasteltaviin x
kpl vuorokausia, joiden aikana voisi käyttää kohtuullisen määrän puhe-, tekstiviesti- ja
datapalveluja kotimaan hinnoilla. Kohtuullisen käytön kiintiöitä ei voisi säästää ja siirtää
muille kuukausille. Kuukausittainen tarkastelu on tärkeää, koska kuukausi on yleisesti
käytetty laskutussykli. Tämä malli täyttäisi Soneran näkemyksen mukaan sääntelyn
tavoitteen, olisi käyttäjille omaksuttavissa eikä se aiheuttaisi suhteettomia investointeja
operaattoreille.
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