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Lausunto 700 MHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston
asetusluonnoksesta 700 MHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta.
Palvelualojen työnantajat Palta ry haluaa lausua luonnoksesta seuraavaa.
Yleistä
Palta ry katsoo, että avattavat 700 Mhz-taajuudet mahdollistavat jatkossa entistä
paremmin palveluiden tuottamisen ja toimittamisen Manner-Suomen alueella. 4Gverkkoon panostaminen ja sen verkkokapasiteetin lisääminen ovat koko Suomen ja
sen kilpailukyvyn etu.
Liikenne- ja viestintäministeriö päätti helmikuussa 2016, että toimiluvat kaupalliseen
käyttöön 700 megahertsin taajuusalueella myönnetään huutokauppaamalla. Palta
katsoo, että pohjalinjaus siitä, että kaikki taajuudet osoitetaan kaupalliseen
käyttöön, on hyvä.
Palta pitää hyvänä ratkaisuna, että viranomaistarpeet hoidetaan täten kaikkein
tehokkaimmin operaattoreiden toimesta hyvällä yhteistyöllä. Palta katsoo, että
viranomaisten erityistarpeet pystytään parhaiten toteuttamaan kaupallisissa
julkisissa verkoissa ja priorisointimekanismeilla.
Kohtuuhintaiset ja kilpailua edistävät taajuushuutokaupat edistävät Suomen
kilpailukykyä globaalissa markkinassa. Toisaalta voidaan pitää taasen
todennäköisenä, että ylihinnoittelemalla taajuudet haitataan samalla myös
digitaalisen infran optimaalisinta kehitystä.
Suomessa on laadukkaat ja kattavat mobiiliverkot, maailman suurin
mobiililaajakaistan käyttö sekä Euroopan halvimmat hinnat. Tässä on taustalla
osaltaan hyvä taajuuspolitiikka. Palta toivoo tämän jatkuvan vastaisuudessakin.
Esitetyn mukaisesti huutokauppaa esitetään järjestäväksi siten, että se on
puolueeton, selkeä, avoin, syrjimätön sekä teknologia- ja palveluriippumaton.
Palta katsoo hyvänä asiana, että taajuudet jaetaan tasapuolisesti, ja että näiden
jako tapahtuu markkinaehtoisesti. Esitetyn mukaisesti kilpailutilanne turvataan, kun
huutokaupalla mahdollistetaan vähintään kolmen toimijan malli.
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Asetusesityksen vaikutukset ja niiden arviointi
Palta katsoo, että lyhyellä aikavälillä taajuushuutokauppa-asetus on erittäin
olennainen uudistus.
Esitetyn mukaisesti aiemmat taajuushuutokaupat ovat edistäneet taajuuksien
jakamisen markkinaehtoisuutta, tuottaneet valtiolle tuloja ja toimineet avoimena
sekä läpinäkyvänä taajuuksien jakotapana. Palta katsoo esitettyjen
menettelytapojen täyttävän erinomaisesti tasapuolisen kilpailuaseman markkinoilla.
Toisaalta, taajuushuutokaupassa valtiolla ei tulisi olla kuitenkaan liiaksi fiskaalisia
tavoitteita. Lähtöhinnan tulisi olla maltillinen, jotta Suomen alhaiset asiakashinnat
turvataan ja investoinnit verkkoon varmistetaan. Tällä ratkaisulla edistettäisiin vielä
paremmin Suomen kilpailukykyä. LVM:n linjauksessa esitetään lähtöhinnaksi 30
miljoonaa eur 2 x 10 MHz -taajuuskaistasta. Tämä on korkea, kun huomioidaan
mm. Venäjän TV:n häiriöt.
Esitettyjä lähtöhintaa koskevia perusteluita Palta pitää hyvinä, mutta on huolissaan
Venäjän tv-lähetysten asettamien rajoitteiden aiheuttamista lisäkustannuksista.
Lähtöhintojen ollessa liian korkeita, tämä saattaa vaikuttaa yritysten ja yhteisöjen
haluun jatkoinvestoida lähelle rajaseutua, loppuasiakashintoihin ja
innovaatiokehitykseen.

Lopuksi
Palta katsoo, että taajuushuutokauppaa koskevaa asetusesitys vahvistaa Suomen
digitaalista kehitystä huomioimalla markkinaehtoisuuden ja kilpailun
tasapuolisuuden.
Lainsäätäjän tulisikin käynnistää kiireellisesti tarvittava valmistelu, jotta alan kaikki
toimijat voidaan saattaa samalle viivalle digikehityksessä ja saadaan Suomen
seuraava digiaskel käyntiin.

Helsingissä 15.8.2015
Kunnioittaen,

Riitta Varpe
toimitusjohtaja
Palvelualojen työnantajat
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