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Liikenne- ja viestintäministeriö

LVM lausuntopyyntö 700 MHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta
Rajavartiolaitoksen esikunta toimii samalla sisäministeriön rajavartio-osastona
ja se lausuu asiassa seuraavaa:
Rajavartiolaitoksen toiminnan osalta ei ole teknistä estettä toimilupien huutokaupalle koskien 700 MHz taajuusaluetta. Samalla todettakoon, että merkittävä
osa Rajavartiolaitoksen tehtäväkentästä suuntautuu juurikin tuolle lausuntopyynnössä mainitulle 1 %:n alueelle Manner-Suomesta tai Manner-Suomen ulkopuolelle, joita alueita 700 MHz taajuusalue ei kata.
Kansallisen turvallisuuden näkökulmasta esitetään tarkasteltavaksi, voiko Suomi rajoittaa taajuushuutokauppaan osallistuvia tahoja. Mahdollisten hybridiuhkien torjumiseksi tämä voi olla tarpeen ainakin siinä laajuudessa, ettei taajuustoimilupia tai radioverkkojen infrastruktuureja pääsisi kulkeutumaan vieraan valtion omistamien tai tukemien tahojen haltuun siten, että niitä voitaisiin käyttää
Suomen kansallista turvallisuutta vaarantavalla tai haittaavalla tavalla.
Lausuntopyynnöstä ilmenee, että liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa syksyllä
2016 valmistelun, jonka tavoitteena on yhdessä keskeisten turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä teleyritysten kanssa tarkentaa viranomaistoiminnan
verkoilta edellyttämiä vaatimuksia sekä selvittää ja valmistella tarvittavia muutoksia lainsäädäntöön. Rajavartiolaitos edellyttää, että se kutsutaan sisäministeriön rajavartio-osastona mukaan tähän valmistelutyöhön heti sen alusta lukien.
Lisäksi Rajavartiolaitos kiinnittää huomiota siihen, että tulisiko mainitulta 700
MHz taajuusalueelta varata tulevaisuutta silmällä pitäen tietty osa puhtaasti viranomaiskäyttöä ja viranomaisten tulevaisuuden tarpeita varten, koska taajuusalueen toimilupien huutokaupan jälkeen niiden ottaminen ja/tai saaminen viranomaisten käyttöön kaupallisilta toimijoilta voi aiheuttaa huimiakin kustannuksia.
Etenkin jollei ole varmuutta vuonna 2016 syksyllä valmisteltaviksi tulevien vaatimusten ja lainsäädännön ulottumisesta koskemaan myös näitä nyt huutokauSisäministeriö
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pattavaksi aiottuja taajuuksia, tulisi ehdottomasti vähintään yksi taajuuspari jättää huutokaupan ulkopuolelle ja varata se viranomaiskäyttöön. Toinen vaihtoehto on lykätä huutokauppa toteutettavaksi vasta mainitun lainsäädännön valmistumisen jälkeen, jotta viranomaistoiminnan ehdottomasti tarvitseman kapasiteetin saatavuus tarvittavilla käytettävyys- ja varautumisvaatimuksilla kyetään varmistamaan.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 06.07.2016 klo
14.21. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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