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Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa koskien
700 MHz taajuusalueen toimilupien huutokauppaa koskevista asetus- ja muista menettelyyn liittyvistä luonnoksista. Tietoyhteiskuntakaaren mukaan matkaviestintoimintaan osoitetut uudet taajuudet jaetaan huutokauppamenettelyä käyttäen. 700 MHz taajuusalue (703–733 ja 758–788 MHz) on osoitettu langattomaan mobiililaajakaistakäyttöön vuoden 2017 alusta lukien, mistä syystä toimiluvat tullaan myöntämään kuluvan
vuoden aikana. Kyseinen taajuusalue voidaan ottaa valtakunnallisesti kaupalliseen
käyttöön 4G-verkille ja -mobiililaajakaistapalveluille. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavaa.
Asetusluonnoksen mukaan voidaan yritystä kohden myöntää enintään kaksi 5 MHz
taajuuskaistaparia, jolloin kaikilla valtakunnallisesti toimivilla matkaviestinoperaattoreilla olisi jatkossakin mahdollisuus rakentaa ja parantaa matkaviestinverkkoa ja palvelujaan. Katsomme, että ehdotettu yhtiökohtaisen enimmäismäärän rajoittaminen on
Suomen nykyisen kilpailutilanteen huomioiden hyvä asia.
Turvallisuudesta vastaavien viranomaisten langattomien laajakaistapalveluiden tarpeeseen ehdotetaan menettelyä, jolla viranomaisten toiminta turvattaisiin yhden tai
useamman kaupallisen teleyrityksen laajakaistaverkon kautta. Mielestämme on kannatettavaa mahdollistaa viranomaispalveluiden toteutus kaupallisissa verkoissa erillisen viranomaisverkon sijasta ja samalla välttää ylimääräisiä kustannuksia ja säätelyä.
Luonnoksissa on hyvää myös se, että ehdotetuilla toimilupaehdoilla mahdollistetaan
verkkojen yhteisrakentaminen vastaavasti kuin aiemmin 800 MHz taajuusalueen
osalta.
Keskuskauppakamari vastusti huutokauppamenettelyn käyttöön ottoa tietoyhteiskuntakaaren valmistelun yhteydessä, koska huutokaupassa maksetut korvaukset ovat
poissa alan investointeihin käytettävistä varoista ja nostavat viestintäpalveluiden hintoja. Totesimme, etteivät verotukselliset tavoitteet saa olla peruste, jolla määritellään
taajuuksien jakoperusteet. Ikävä kyllä joudumme toteamaan, että nyt käsiteltävänä olevassa asetusluonnoksessa esitetään huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinnaksi 15
miljoonaa euroa/ 5 MHz taajuuskaistapari, jolloin kaikkien huutokaupattavien taajuuskaistaparien lähtöhinnaksi tulisi yhteensä 90 miljoonaa euroa. Paljoksumme esitettyä
lähtöhintaa.
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Haluamme kiinnittää huomiota lähtöhinnan määrittelyssä käytettyihin perusteluihin. Niiden mukaan taustalta löytyy tiettyjen EU-maiden 800 MHz taajuusalueiden toteutuneet
huutokauppahinnat. Katsomme, ettei Suomen 700 MHz taajuusalueen lähtöhintaa tulisi määritellä muiden EU-maiden 800 MHz taajuusalueiden toteutuneilla huutokauppahinnoilla. Lähtöhinnan pitäisi myös olla matalampi kuin tavoitellun loppuhinnan, koska
lähtökohtaisesti huutokaupassa hinnat nousevat. Lisäksi taajuuksien hintatasoa määriteltäessä tulisi muun muassa ottaa huomioon toimijoille ehdotettujen rakentamisvelvoitteiden laajuus, Venäjän alueelta aiheutuvat häiriöt ja niistä aiheutuvat vaikutukset
taajuuksien käyttöön ja häiriösuojausvaatimukset sekä Suomen maantieteen ja palvelutason edellyttämien tukiasemien määrä asukasta kohti.
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