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Päätös
Verkko-osasto

VN/20761/2021
25.2.2022

Määräajan pidennystä koskeva päätös
Asia:

Verkkotoimiluvat taajuusalueella 703–733 ja 758–788 megahertsiä
Ahvenanmaan maakunnassa

Hakijat:

Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Ålands Telekommunikation Ab

Perustelut:

Valtioneuvosto julisti sähköisen viestinnän palveluista annetun lain
(917/2014) 7 §:n mukaisesti haettavaksi 8.12.2021 kolme verkkotoimilupaa
niin sanotulle 700 megahertsin taajuusalueella Ahvenanmaan
maakunnassa. Hakuaika päättyi 20.1.2022 klo 12.
Lain 10 §:n 5 momentin mukaisesti toimilupaa koskeva valtioneuvoston
päätös on tehtävä kuuden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
Valtioneuvosto voi kuitenkin pidentää kuuden viikon määräaikaa enintään
kahdeksalla kuukaudella, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuuden,
kohtuullisuuden, selkeyden tai avoimuuden varmistamiseksi, hakemusten
täydentämiseksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. Määräajan
pidentämisestä on ilmoitettava julkisesti.
Kuuden viikon määräaika päättyy 3.3.2022. Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 27 §:n 1 momentin 40 kohdan mukaisesti valtion
viranomainen voi myöntää luvan yleisen teletoiminnan harjoittamiseen
maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostumuksella. Asian
käsittelyn määräaikaa on perusteltua pidentää, jotta Ahvenanmaan
maakunnan hallitus voi käsitellä asian riittävällä laajuudella.

Päätös:

Valtioneuvosto pidentää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 10
§:n 5 momentin nojalla määräaikaa 31.5.2022 asti.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2022.

Timo Harakka
Liikenne-ja viestintäministeri

Heidi Mäntylä
Neuvotteleva virkamies
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VALITUSOSOITUS

Liite

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana
arkipäivänä.
Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos on kysymyksessä sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä,
kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Viranomaisen
tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteen oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi, kotikunta ja puhelinnumero
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa, asiamiehensä tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustajansa taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
valitusosoituksineen
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
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- asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja.
Valituksen toimittaminen perille
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen postitse
tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen on saavuttava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan
päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on hallinto-oikeuden
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä
valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15.
Korkeimman hallinto-oikeuden virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite: PL 180, 00131 Helsinki
käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki
puhelinvaihde: 029 56 40200
telefax: 029 56 40382
sähköpostiosoite: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Oikeudenkäyntimaksu
Asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 530 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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