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FiComin lausunto 700 MHz taajuuslupien huutokaupasta
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytänyt lausuntoa otsikkoasiassa. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla
kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Taajuusalueen allokointi kaupallisen käyttöön on kannatettavaa ja perusteltua
FiCom kannattaa muistiossa esitetyn mukaisesti taajuusalueen allokoimista kaupalliseen käyttöön.
Muistiossa on erinomaisen perusteellisesti tuotu esille ne keskeiset perusteet, jotka puoltavat
taajuusalueen osoittamista esitettyyn käyttötarkoituksen.
Kaupallinen käyttötarkoitus mahdollistaa osaltaan suomalaisen mobiilimarkkinan menestystarinan
turvaamisen myös tulevaisuudessa. Nopeiden langattomien laajakaistaverkkojen lisäkapasiteetin ja
tiedonsiirtonopeuksien kasvattaminen on ehdoton edellytys digitalisaation hyödyntämiselle myös jatkossa.
Suomessa on hyvin toimivat, laadukkaat, edulliset ja kilpaillut mobiilimarkkinat. Ehdotettu taajuusjako
(2x30 MHz) ja enintään 2x10 MHz yrityskohtainen rajoitus takaa jatkossakin kilpaillut markkinat ja tämä
hyödyntää mitä suuremassa määrin loppukäyttäjiä.

Viranomaispalveluiden takaaminen langattomissa laajakaistaverkoissa
Muistiossa esitetään, että liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa syksyllä 2016 valmistelun, jonka
tavoitteena on yhdessä keskeisten turvallisuusviranomaisten ja teleyritysten kanssa tarkentaa
viranomaistoiminnan verkoilta edellyttämiä vaatimuksia sekä selvittää ja valmistella tarvittavia
lainsäädäntömuutoksia. Lisäksi esitetään taajuusreservin osoittamista viranomaiskäyttöön.
FiCom kannattaa ja pitää perusteltuina muistion ehdotuksia viranomaistarpeiden selvittämiseksi. Esitetty
ratkaisu viranomaispalveluiden toteuttamiseksi on kustannustehokkain ja mahdollistaa osaltaan näidenkin
palveluiden jatkuvan kehittämisen.
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Huutokaupan maksut
Muistiossa esitetään lähtöhinnaksi 15 miljoonaa euroa yhtä 5 MHz taajuuskaistaparia kohden. Tähän
päädytty huomioimalla Euroopassa vastaavien taajuuksien (sekä 700 MHZ että 800 MHz) huutokaupoissa
toteutuneet hinnat ja Venäjän taajuuskäytöstä aiheutuvat rajoitukset.
FiComin näkemyksen mukaan määriteltyä lähtöhintaa tulisi arvioida uudelleen alaspäin nyt ehdotetusta,
sillä muiden Euroopan maiden toteutuneita hintoja ei tulisi verrata Suomessa käytettävään lähtöhintaan.
Suomessa väestömäärä on selvästi alhaisempi ja toimilupaehdot (rakentamisvelvoitteet,
palvelutasovaatimukset, häiriön poistot jne.) ovat tiukemmat kuin verrokkimaissa. Edelleen Venäjän
aiheuttamat rajoitteet vaikuttavat taajuusalueen käyttömahdollisuuteen huomattavasti toisin kuin muissa
vertailumaissa. Lisäksi lähtöhintaa arvioitaessa tulisi huomioida Suomen mobiilipalveluiden
asiakasystävällinen hinnoittelurakenne ja hintataso verrokkimaihin verrattuna.

Toimilupaehdot
Toimilupakaudeksi ehdotetaan 17 vuotta, jolloin toimiluvat päättyisivät samanaikaisesti 800 MHz
toimilupien kanssa. FiCom ehdottaa, että 700 MHz taajuusaluetta koskevan normaalia lyhyemmän
toimilupakauden sijaan 800 MHz toimilupakautta jatkettaisiin kolmella (3) vuodella.
Rakentamisvelvoitteen osalta muistiossa ehdotetaan väestöpeiton lisäksi kohtuullista sisätilapeittoa. Tällä
tarkoitetaan sitä, että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia saatavilla
vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa käyttöympäristössä. FiCom kiinnittää
liikenne- ja viestintäministeriön huomioita siihen, että uusien uudis- ja peruskorjausrakentamisen
energiatehokkuusvaatimusta koskevien normien yhteydessä on noussut esille niiden aiheuttamat ongelmat
mobiilipalveluiden sisätilakuuluvuudelle. Liikenne- ja viestintäministeriö on itsekin tiedostanut ja
tunnustanut tämän ongelman, jonka ratkaiseminen on riippuvainen siitä, miten tulevissa rakentamista
koskevissa säädöksissä varmistetaan mobiilipalveluiden sisätilakuuluvuuden laatu.
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
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