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Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö komission esityksistä sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi (LVM/1598/03/2016)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa komission esityksistä sähköisen viestinnän sääntelykehyksen
uudistamiseksi. Lausuntopyynnön kohteena on viisi asiakirjaa, näistä pisin on yli 250-sivuinen. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet pitää lausunnoille varattua kahden viikon aikaa kohtuuttoman lyhyenä, kun otetaan huomioon
lausunnon kohteena olevan materiaalin laajuus. Lausunnossaan Kuluttajaliitto keskittyy ensisijaisesti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa koskevaan strategiaan, lisäksi esitetään joitakin huomioita sähköisen viestinnän säännöstöä koskevasta direktiiviehdotuksesta.
Eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa koskeva strategia
Kuluttajaliitto yhtyy Eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa koskevassa strategiassa esitettyyn näkemykseen erittäin
suuren kapasiteetin verkkojen merkityksestä. Teknologian, palvelujen ja verkkosisältöjen kehittyminen; käyttäjämäärien lisääntyminen sekä käyttötapojen muutokset lisäävät verkoissa siirrettävän datan määrää huomattavasti
ja tämä vaatii tiedonsiirtokapasiteetin lisäämistä. Kuluttajia suoraan koskevat muutokset liittyvät muun muassa esineiden internetiin, liikenteen automatisoitumiseen, television ja videoiden katselun siirtymiseen verkkoon sekä lisättyyn todellisuuteen.
Kuluttajaliitto pitää tärkeänä erittäin nopeiden verkkoyhteyksien lisäämistä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää,
että edistetään sekä kiinteiden että langattomien tekniikoiden leviämistä. Kiinteät verkot takaavat langattomia
verkkoja suuremman kapasiteetin (jopa useita gigabittejä sekunnissa) sekä vakaammat yhteydet, joten ne ovat ylivoimaisia kiinteissä käyttöpaikoissa, kuten kodeissa. Langattomien verkkojen etuna on niiden mobiilius: yhteyksiä
voidaan käyttää kodin ulkopuolella ja liikkeellä oltaessa – tämän vuoksi ne ovatkin välttämättömiä esimerkiksi liikenteen automatisoimisessa. Lisäksi langattomien avulla voidaan mahdollistaa nopeat yhteydet sinne, missä kiinteiden verkkojen rakentaminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Kuluttajaliitto pitää tavoitetta 100 Mbit/s yhteyksien takaamisesta kaikille eurooppalaisille kotitaloukille vuoteen 2025 mennessä kunnianhimoisena ja kannattaa
sitä.

Strategiassa asetetaan tavoitteeksi, että samalla kun turvataan kilpailu, loppukäyttäjien valintamahdollisuudet
ja kuluttajansuojan asianmukainen taso, pyritään sääntelyä yksinkertaistamaan ja toimijoille vakaat ja johdonmukaiset olosuhteet sisämarkkinoilla. Kuluttajaliitto pitää tavoitetta kannatettavana. Strategiassa viitataan
myös sähköisen viestinnän säännöstöstä annettuun direktiiviehdotukseen, jossa on tarkoitus nykyaikaistaa
loppukäyttäjien oikeuksia sekä varmistaa että haavoittuvassa asemassa olevien loppukäyttäjien oikeus kohtuuhintaiseen liittymäsopimuksen.
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Sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiiviehdotus
Kuluttajaliitto pitää perusteltuna, että direktiiviehdotuksessa käsitteellä vastike tarkoitetaan muutakin kuin rahallista maksua palveluntarjoajalle, esimerkiksi henkilötietojen tai muiden itseään koskevien tietojen luovuttamista. Ehdotus varmistaa, että kuluttajansuoja koskee laajalti tietoyhteiskunnan palveluita.
Yleispalvelua koskevaa sääntelyä esitetään yksinkertaistettavaksi. Sinänsä oikeus kohtuuhintaisiin viestintäpalveluihin on tarkoitus säilyttää, mutta ehdotuksen mukaan palveluiden ominaisuuksista ei enää säädetä direktiivissä:
tarkoituksena on, että palveluiden sisältö määritellään. Kuluttajaliitto katsoo, että tämä sääntelytavan muutoksen
vaikutuksia pitää selvittää huolellisesti.
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