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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden
radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun
lain (462/2009) muuttamisesta. Lausuntonaan opetus- ja kulttuuriministeriö esittää
kunnioittavasti seuraavan.
Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää pääasiallisesti teknisluonteisia muutoksia,
jotka mahdollistavat lain soveltamisen myös 800 megahertsin taajuusalueen
huutokauppaan. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole näihin säännöksiin
huomauttamista.
Sen sijaan opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota niihin seurauksiin, joita
mainitulla taajuusalueella nykyisin toimivien radiomikrofonien käytön loppumisesta
aiheutuu niiden käyttäjille. Tällä taajuusalueella toimivia langattomia mikrofoneja
hyödyntää nykyisin muun muassa suuri joukko studioita, teattereita ja konserttien
järjestäjiä. Näiden laitteiden käyttö loppuu vuoden 2013 mennessä. Mainittuja
käyttötarpeita varten on jo aikaisemmin osoitettu korvaavia taajuusalueita.
Suurin osa langattomien mikrofonien käyttäjistä toimii opetuksen sekä kulttuurin ja
luovien sisältöjen luomisen alueella ja kuuluvat näin ollen opetus- ja kulttuuriministeriön
keskeisiin sidosryhmiin. Kun nyt puheena olevalla taajuusalueella toimivat langattomien
mikrofonien käyttäjät joutuvat vuoden 2014 alusta siirtymään uudelle taajuusalueelle,
uusien laitteistojen hankinnasta tai vanhojen mutta uusille taajuuksille päivitettävissä
olevien laitteiden päivittämisestä aiheutuu käyttäjille varsin suuria kustannuksia.
Radiomikrofonien käyttäjäryhmät ovat esittäneet, että muutoksesta aiheutuvat
kustannukset tulisi korvata käyttäjille valtion varoista.
Edellä mainittujen käyttäjien määriä ja taajuusalueen muutoksesta aiheutuvia
kustannuksia on arvioitu liikenne- ja viestintäministeriön 31.10.2011 päivätyssä
muistiossa "800 MHz:n taajuusalueen matkaviestinkäyttö ja vapauttaminen
radiomikrofonikäytöstä". Uusien laitteiden hankinnasta ja vanhojen virittämisestä uusille
taajuuksille on arvioitu aiheutuvan kustannuksia 5,4 miljoona euroa. Arvio on tehty
luvallisten radiomikrofonien lukumäärän ja niiden päivitettävyyden pohjalta. Kaikkien
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vanhojen käytöstä poistuvien laitteiden korvaaminen uusilla maksaisi 12 miljoonaa
euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota siihen, että laitteiden käyttäjille
aiheutuvia kustannuksia ei ole millään tavalla käsitelty esitysluonnoksen taloudellisia
vaikutuksia koskevassa perusteluosiossa. Tätä voidaan pitää vakavana puutteena.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön välillä on käyty
keskusteluja siitä, miten taajuusalueiden muutoksesta aiheutuvia laitekuluja voitaisiin
korvata luvallisten radiomikrofonien omistajille. Tarvittava määräraha valtion budjettiin
olisi mahdollista osoittaa taajuusalueiden huutokauppatuloista. Tarvittavan määrärahan
suuruus olisi vielä tarkennettava.
Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, että esityksen taloudellisia vaikutuksia
koskevassa jaksossa käsitellään myös langattomien mikrofonien käyttäjille aiheutuvat
kustannukset ja niiden korvaaminen. Suurin osa merkittävistä käyttäjäryhmistä on
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivia opetus- ja kulttuurilaitoksia ja
luovan talouden toimijoita. Kustannusten korvaamisen käytännön toteutuksessa
voitaisiin hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan jo olemassa olevia
tukimuotoja.
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