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Lausuntopyyntönne 700 MHz taajuusalueen huutokaupasta

TeliaSonera Finland Oyj (”Sonera”) kiittää mahdollisuudesta kommentoida 700 MHz
taajuusalueen huutokauppaan liittyviä asetusluonnoksia luonnosta toimilupien
hakuilmoitukseksi.
Sonera pitää hyvänä ratkaisuna, että 2 x 30 MHz:n taajuusalue osoitetaan kaupalliseen
käyttöön ja on luonnollisesti valmis osallistumaan aktiivisesti syksyllä alkavaan valmisteluun
viranomaisille tarjottavista palveluista. Sonera pitää esitettyä huutokauppajärjestelyä ja
toimilupaehtoja pääsääntöisesti onnistuneena ja kannatettavana. Jäljempänä olemme
kuitenkin ehdottaneet muutamia muutoksia esitettyyn malliin.
Lähtöhinta
Perustelumuistioissa taajuuksien ehdotettua lähtöhintaa on verrattu Euroopassa
järjestettyjen huutokauppojen toteutuneisiin hintoihin. Tähän perustuen on arvioitu, että
toteutuneiden hintojen perusteella Suomen lähtöhinta olisi 28 miljoonaa euroa. Tästä on
perustelumuistioiden mukaan vähennetty 13 miljoonaa euroa 700 MHz – taajuusalueen
teknisten rajoitteiden vuoksi.
Lähtöhintaa on perusteltu huutokauppa-asetuksen muistiossa myös seuraavasti:
Näin ollen asettamalla huutokaupan lähtöhinta mahdollisimman lähelle taajuuksien todellista arvoa
voidaan varmistaa, että jos huutokaupassa ei ole merkittävää kilpailua taajuuksista, saadaan
valtiolle kuitenkin rajallisista ja arvokkaista taajuuksista niiden taloudellista arvoa heijastava
summa. Lähtöhinnalla varmistetaan, ettei taajuuksia voi saada käyttöönsä merkittävästi niiden
taloudellista arvoa alhaisemmalla hinnalla. Lähtöhintaa määriteltäessä on otettu huomioon
taajuuksien taloudellinen arvo, taajuuksien käytettävyys mukaan lukien muiden valtioiden
taajuuskäytöstä aiheutuvat rajoitukset ja toimilupakauden pituus.
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Toimilupakausi
Ehdotettu 17 vuoden toimilupakausi on Soneran näkemyksen mukaan varsin lyhyt.
Pohjoismaissa myönnettyjen 800 MHz:n toimilupien kausi on ollut vähintään 20 vuotta, joka
olisi myös tietoyhteiskuntakaaren mahdollistama toimilupakausi. Pidempi toimilupakausi
mahdollistaisi varmemman investointiympäristön 4G tekniikkaan ja jo lähitulevaisuudessa
5G-tekniikkaan.
Ehdotetulla toimilupien kestolla 700 MHz:n ja 800 MHz:n toimiluvat päättyisivät
samanaikaisesti. Useamman keskeisen toimiluvan päättyminen samanaikaisesti
muodostaa teleyrityksille merkittävän epäjatkuvuuskohdan, joka voi vaikuttaa verkon
kehitysinvestointeja vähentävästi jo useita vuosia etukäteen.
Sonera ehdottaa, että 700 MHz:n toimilupakausi olisi ehdotettua pidempi […]

Myönnettävien taajuuksien määrä
Sonera kannattaa ehdotettua 2 x 10 MHz maksimimäärää / osallistuja. Tämä mahdollistaa
toimivan kilpailutilanteen jatkumisen Suomen markkinoilla.

Yhteisrakentaminen
LVM:n materiaaleissa esitetyin perustein Sonera kannattaa yhteisrakentamisen
mahdollistavia ehtoja.
Peittovaatimukset
Sonera pitää ehdotettuja peittovaatimuksia toteutettavissa olevina ja sisätilavaatimuksen
osalta 800-taajuustoimilupia vastaavana.
Huutokaupan ajoitus
Huutokauppavalmistelut vaativat yrityksissä merkittäviä selvityksiä ja sisäisiä päätöksiä
ennen huutokauppaa.
Sonera toivoo, että huutokaupan tarkka ajankohta sekä lopulliset ehdot ja säännöt olisivat
selvillä mahdollisimman ajoissa, esimerkiksi kaksi kuukautta ennen huutokaupan
ilmoittautumisajan päättymistä. Mikäli tarkkaa aikaa ei pystytä ilmoittamaan, olisi hyödyllistä
tietää ajankohta, jota ennen huutokauppaa ei ainakaan järjestetä. Tämä on välttämätöntä
huutokauppaan valmistautuvan yrityksen valmistelutoimien aikatauluttamisen vuoksi.
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