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Liikenne- ja viestintäministeriö
Kirjaamo

Lausuntopyyntönne LVM/2718/01/2012; 20.12.2012

TeliaSonera Finland Oyj:n kommentit / Huippunopea laajakaista - ehdotus
toimenpideohjelmaksi
TeliaSonera Finland Oyj (”Sonera”) kiittää mahdollisuudesta kommentoida liikenne- ja
viestintäministeriön ehdotusta toimenpideohjelmaksi huippunopean laajakaistan
edistämiseksi.
Sonera pitää toimenpideohjelman käynnistämistä huippunopeiden laajakaistayhteyksien
edistämiseksi kannatettavana ja tarpeellisena. Edistämistoimia tarvitaan erityisesti alueilla,
joille investoimiseen ei ole ollut kaupallisia mahdollisuuksia, ja joilla ei ole saatavilla hajaasutusalueille kohdistettua tukea Laajakaista 2015 – hankkeesta.
Sonera ehdottaa harkittavaksi myös keinoja, joilla kiinteistöjen sisäverkkojen
nykyaikaistamista voitaisiin tukea. Taloyhtiöille kohdistettu neuvonta, jossa muiden suurten
kiinteistön korjausten yhteydessä uusittaisiin myös tietoliikenneyhteydet, olisi yksi keino,
muttei pelkästään riittävä. Taloyhtiöille kohdistettujen taloudellisten kannusteiden
osoittaminen sisäverkkoihin investoiville voisi olla yksi harkittava malli, valtiontalouden
sallimissa rajoissa.
Ehdotuksessa mainitaan, että ohjelman tarkoituksena on kiinteiden ja langattomien
laajakaistayhteyksien tasapainoinen kehittäminen. Tämän tarkoituksen kanssa on
ristiriitaista, että ohjelmassa on määritelty huippunopeaksi laajakaistaksi yhteys, joka
mahdollistaa korkeatasoisen kaksisuuntaisen videokuvan välittämisen. Kaksisuuntaisen
korkeatasoisen videokuvan mahdollistavan yhteyden tarve – ja kysyntä – ei
todennäköisesti olisi merkittävää. Koska toimenpideohjelma linkittyy EU:n Digital Agendan
tavoitteisiin, voisi mahdollisesti harkita tavoitteiden yhdenmukaistamista, jolloin kiinteiden ja
langattomien yhteyksien tasapainoinen kehittäminen olisi selkeämpää.
Ehdotetut toimenpiteet keskittyvät pääasiassa yhteyksien saatavuuden edistämiseen.
Sonera toivoo, että jatkovalmistelussa harkittaisiin lisäksi yhteyksien kysyntää edistäviä
toimia. Yhteyksien kysyntä on luonnollisesti riippuvainen tarjolla olevista, nopeaa yhteyttä
hyödyntävistä palveluista, joihin kuuluu muun muassa kehittyneet televisiopalvelut. Näiden
palvelujen tarjonnan helpottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä esimerkiksi
tekijänoikeussääntelyssä.
Kuten ohjelmaehdotuksessa todetaan, tulevaisuudessa entistä suurempi osa
laajakaistaverkkojen liikenteestä koostuu over-the-top –toimijoiden palvelujen
käyttämisestä. Näitä palveluja käytetään ajasta riippumatta, eri käyttäjien toimesta eri
aikoina. Ohjelmaehdotuksessa mainittu ryhmälähetys tekniikka ei ratkaise näiden
palvelujen käyttämisestä aiheutuvaa verkon kuormitusta. Sonera yhtyy toimenpideohjelman

Päivä

Sivu

25.1.2013

2 (2)

periaatteelliseen kantaan, että ryhmälähetykseen liittyvät asiat on ratkaistava kaupallisin
periaattein. Sääntelyyn ei tässä asiassa ole perusteltua ryhtyä.
Sonera pitää toimenpideohjelman konkreettisia toimenpide-ehdotuksia
laajakaistayhteyksien tarjontaa edistävinä. Erityisen tärkeitä ovat langattoman laajakaistan
käytössä olevien taajuuksien lisääminen ja kiinteiden verkkojen rakentamiseen liittyvien
toimintamallien kehittäminen. Kiinteiden verkkojen rakentamisen edistäminen edellyttää
poikkihallinnollista sitoutumista viestintäverkkojen edistämiseen, siten ettei rakentamista
vaikeuteta esimerkiksi perusteettomilla maksuilla. Ohjelmaehdotuksessa on arvioitu
huippunopean laajakaistan hyötyjen olevan kansallisella tasolla noin kaksi miljardia euroa,
joten koko yhteiskunnan etuna on edistää laajakaistayhteyksien rakentamista.
Lopuksi ilmoitamme, että Sonera yhtyy FiCom ry:n asiassa antamaan lausuntoon.
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