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I VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS

1. Elisa Oyj:n asema ja sille asetetut velvollisuudet

Viestintävirasto (1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom)
on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että Elisa Oyj:llä (jäljem-
pänä myös Elisa) on tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu huomattavan markkinavoiman asema korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla päätöksessä yksilöidyillä alueilla.

Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren 53 §:n nojalla asettanut Eli-
salle kyseisellä markkinalla seuraavat velvollisuudet, jotka eivät kuiten-
kaan koske verkkoja, joihin yritys on saanut tai tulee saamaan laajakais-
tatukea:

1. Käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet

Elisalla on velvollisuus

a. Luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkon kapasiteettiin (korkealaatuiset
kiinteät yhteydet), ja
b. Luovuttaa käyttöoikeus sellaisiin liitännäistoimintoihin ja -palvelui-
hin, jotka mahdollistavat korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tai vies-
tintäpalvelun tarjoamisen tai tukevat palvelujen tarjoamista kyseisten yh-
teyksien tai palvelun kautta.

Elisalla on velvollisuus luovuttaa käyttöoikeus joko kaapeloinnilla tai
langattomasti toteutettuun korkealaatuisen kiinteän yhteyden kapasiteet-
tiin. Elisan on korkealaatuisen kiinteän yhteyden kapasiteettia vuokrates-
saan varmistettava, että kapasiteettia tukkutuotteena hankkiva yritys voi
vuokraamaansa kapasiteettia hyväksi käyttäen tarjota omia korkealaatui-
sia yhteystuotteitaan.

Elisan tulee lisäksi tarjota rinnakkain sijoittamista ja muita liitännäistoi-
mintojen yhteiskäyttötapoja kuten laitetiloja, jotka mahdollistavat kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien käyttämisen. Elisan on sallittava, että
käyttöoikeuden saanut teleyritys tuo ja asentaa omat kaapelinsa laiteti-
laan. Elisan on myös sallittava, että käyttöoikeuden saanut teleyritys tai
tämän edustaja pääsee laitetilaan tarpeellisia asennuksia ja ylläpitoa var-
ten.

Elisalla on niin ikään velvollisuus vuokrata korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien hyödyntämiseksi tarvittavia ja välttämättömiä liitännäistoi-
mintoja kuten sähkönsyöttöä ja laitetilan sisäistä kaapelointia.
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2. Syrjimättömyysvelvollisuus

Elisalla on velvollisuus

a. Hinnoitella edellä 1 kohdassa mainitut käyttöoikeudet ja niiden hyö-
dyntämisessä tarvittavat välttämättömät liitännäistoiminnot syrjimättö-
mästi, ja
b. Noudattaa syrjimättömiä ehtoja edellä 1 kohdassa mainittuja käyttöoi-
keuksia ja liitännäistoimintoja tarjotessaan.

Elisalla on velvollisuus hinnoitella edellä kohdassa 1 mainitusta käyttö-
oikeuksista sekä niiden hyödyntämiseksi tarvittavista liitännäistuotteista
perittävät korvaukset siten, että korvaukset ovat syrjimättömiä sekä
muutoinkin noudattaa syrjimättömiä ehtoja. Jos Elisa käyttää tiettyä pal-
velua itse tai tarjoaa sitä tytäryhtiölleen tai muulle sellaiselle taholle, sen
on tarjottava vastaavaa palvelua vastaavin ehdoin ja vastaavanlaatuisena
kilpailevalle teleyritykselle.

3. Avoimuutta koskevat velvollisuudet

Elisalla on velvollisuus julkaista edellä kohdassa 1 mainittujen käyttöoi-
keuksien ja niiden hyödyntämisessä tarvittavien välttämättömien liitän-
näistoimintojen toimitusehdot ja hinnastot.

Elisan on julkaistava käyttöoikeuden luovuttamisen kannalta merkityk-
selliset edellä kohdassa 1 mainittujen käyttöoikeuksien toimitusehdot
siltä osin, kun ne eivät sisällä liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tie-
toja. Toimitusehdot on julkaistava yrityksen internet-sivuilla.

2. Viestintäviraston päätöksen perustelut

Viestintävirasto on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on
kysymys, todennut päätöksensä perusteluissa seuraavaa (alaviitteitä ei
ole kaikilta osin selostettu):

(---)

2 Johdanto

Tietoyhteiskuntakaaren (jäljempänä TYK) mukaisesti Viestintäviraston
tulee tehdä säännöllisin väliajoin markkina-analyysi merkityksellisiksi
määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista. Viestintävirasto nimeää
yrityksen huomattavan markkinavoiman (HMV) yritykseksi, jos sillä
markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan tietyillä markkinoilla
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sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomat-
tavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista
käyttäjistä. HMV-päätöksessä yritykselle asetetaan tarpeelliseksi katsot-
tavat velvoitteet kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistä-
miseksi kyseisillä markkinoilla.

HMV-sääntelyn tavoitteena on edistää teleyritysten välistä kilpailua ja
poistaa kilpailun esteitä pitkällä aikavälillä. HMV-sääntelyllä pyritään
vaikuttamaan jo ennalta sellaisten markkinoiden toimintaan, joilla on ha-
vaittu erityisiä kilpailuongelmia. HMV-sääntely on luonteeltaan poik-
keuksellista ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa yleinen kilpailuoikeus ei riitä
ratkaisemaan markkinoilla olevia ongelmia. HMV-sääntely perustuu
aina säännöllisin väliajoin tehtävään markkina-analyysiin. Jos markki-
noilla ei ole ongelmia, sääntely poistetaan. Markkina-analyysin perus-
teella HMV-asemassa oleville yrityksille asetetaan tarpeelliset velvolli-
suudet, jotka voivat koskea esimerkiksi käyttöoikeuden luovutusta, avoi-
muutta, syrjimättömyyttä ja hinnoittelua koskevia velvoitteita. Viestintä-
verkkojen tasapuolinen ja kohtuullinen hinnoittelu on edellytys uusien
palveluja tarjoavien yritysten markkinoille tulolle. Lisääntyvä kilpailu
puolestaan luo teleyrityksille paineita uusien palveluiden kehittämiselle
ja loppukäyttäjiltä perittävien hintojen alentamiselle.

Huomattavan markkinavoiman sääntely perustuu EU:n sähköisen vies-
tinnän direktiiveihin, joista HMV-sääntelyn kannalta keskeisimpiä ovat
puite- ja käyttöoikeusdirektiivi. Puitedirektiivissä [Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (2002/21/EY), sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 2009/140/EY] määritetään puitteet sääntelyvi-
ranomaisten puuttumiselle sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen
markkinahäiriöihin. Käyttöoikeusdirektiivissä [Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoi-
mintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (2002/19/EY), sellai-
sena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY] määritetään puo-
lestaan keinot, joilla markkinaongelmat voidaan ratkaista. Euroopan
unionin huomattavaa markkinavoimaa koskevat säännökset saatettiin
Suomessa voimaan viestintämarkkinalailla, joka on sittemmin korvattu
TYKillä.

Euroopan komissio voi antaa suosituksia sähköisen viestinnän direktii-
vien yhdenmukaisesta soveltamisesta, jos eroavaisuudet kansallisten
sääntelyviranomaisten tavoissa panna täytäntöön direktiivissä määritel-
tyjä sääntelytehtäviä voivat luoda esteen sisämarkkinoille. Viestintävi-
raston on otettava komission suositukset toiminnassaan mahdollisimman
tarkasti huomioon. Jos Viestintävirasto ei noudata komission suositusta,
sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja perusteltava ratkaisunsa.
HMV-sääntelyn ja erityisesti korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
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markkinoiden sääntelyn kannalta keskeisin suositus on komission suosi-
tus ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja pal-
velumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla [Komission suositus säh-
köisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestel-
mästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityk-
sellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla
(2014/710/EU), myöhemmin markkinasuositus].

3 Aiemmat huomattavan markkinavoiman päätökset

Viestintävirasto analysoi paikallistason kiinteiden yhteyksien tukku-
markkinat ja antoi markkinoita koskevat yrityskohtaiset HMV-päätökset
edellisen kerran vuonna 2009. Markkina-analyysin perusteella Viestintä-
virasto katsoi 31 teleyrityksen, Elisa mukaan lukien, olevan HMV-ase-
massa omalla toimialueellaan. Viestintävirasto asetti näille yrityksille
yhteyksien vuokrausvelvollisuuden ohella toimitusehtojen ja hinnaston
julkaisuvelvollisuuden sekä velvollisuuden noudattaa syrjimätöntä hin-
noittelua ja muutoinkin syrjimättömiä ehtoja.

4 Julkinen kuuleminen

4.1 Kansallinen kuuleminen

Ensimmäinen kansallinen kuuleminen

Viestintäviraston on TYK 310 §:n mukaan varattava teleyrityksiä ja
käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuus esittää lausuntonsa ennen lain 51–
79 §:n mukaisten päätösten antamista, jos niillä on huomattava vaikutus
viestintämarkkinoihin.

Viestintävirasto lähetti markkinavoiman päätöksiä koskevat luonnokset
kansalliselle kuulemiselle 24.1.2017. Viestintävirastossa järjestettiin
myös 3.2.2017 huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksia koskeva
keskustelutilaisuus.

Viestintävirasto sai yhteensä 9 lausuntoa, joista kuudessa esitettiin tar-
kemmin näkemyksiä huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksia
koskien. Akavalla ry:llä ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAK ry:llä ei ollut lausuttavaa päätösluonnoksista. Laitilan Puhelin Osk
huomautti markkina-alueen numerointia koskevasta virheestä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi lausunnossaan erityissäänte-
lyn olevan perusteltua toimivan kilpailun turvaamisen näkökulmasta.
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KKV piti tärkeänä, että huomattavan markkinavoiman sääntely kohdis-
tetaan jatkossakin ainoastaan niille markkinoiden osa-alueille, joilla ylei-
sen kilpailuvalvonnan ei katsota olevan riittävää.

DNA Oyj:n (DNA) mukaan Viestintäviraston näkemystä markkinakehi-
tyksestä voitiin tukea ja pidettiin hyvänä, että sääntelyä purettiin alueilta,
joille verkkokilpailua oli syntynyt. Viestintäviraston markkina-analyy-
sissä esittämät näkemykset sekä vähittäismarkkinoiden että tukkumark-
kinoiden tilanteesta sekä merkityksellisistä markkinoista vastasivat
DNA:n näkemystä. DNA piti Viestintäviraston sääntelyehdotuksia kui-
tenkin riittämättöminä etenkin hinnoitteluvelvoitteiden osalta niillä alu-
eilla, joilla verkkokilpailua ei vielä ollut kehittynyt.

DNA katsoi, että säänneltyihin tuotteisiin tulisi sisällyttää myös aallon-
pituustuotteet (WDM). DNA:n mielestä Viestintäviraston olisi tullut
käyttää huomattavan markkinavoimaa osoittavana markkinaosuutena va-
kiintuneen oikeuskäytännön mukaista 50 prosentin osuutta. DNA esitti
lausunnossaan myös, että Viestintäviraston tulisi analysoida ja tutkia yri-
tysten hinnoittelukäyttäytyminen tarkemmin ja perusteellisemmin kuin
päätösluonnoksessa näytti tehdyn. DNA myös esitti tarkempia palvelui-
den tuotteistusta koskevia sääntelyehdotuksia.

Elisa Oyj:n mukaan markkinoiden 3 ja 4 välinen rajanveto oli epäselvä,
minkä johdosta markkinan 4 tuotteita olisi täsmennettävä. Elisan mu-
kaan maantieteelliset markkinat ja Elisan markkinavoiman arviointi oli
tehty väärin ja myös markkinaosuuksien laskentatapa oli epäselvä. Eli-
san mukaan markkinan 4 sääntelystä olisi pitänyt luopua, koska komis-
sion suosituksen mukainen kolmen kriteerin testi ei enää täyty.

Finnet-liitto ry katsoi, että päätösluonnos on perusteltu huolella EU:n
suositusten ja TYKin kannalta ja että siinä on huomioitu toimialan tekni-
nen kehitys, kysynnän muutokset ja uudet tuoteratkaisut. Finnet-liitto
totesi myös lausunnossaan, että sääntelyn vähentäminen kokonaisuudes-
saan edistää jäsenyritysten kuituinvestointeja ja vastaa toimialan nykyti-
lan haasteisiin.

Netplaza Oy:n (Netplaza) mukaan Viestintävirasto oli tutkinut telemark-
kinakenttää laajasti ja tunnistanut siellä ongelmakohtia, jotka ovat omi-
aan hankaloittamaan kilpailijaoperaattoreiden toimintaa suurten teleope-
raattoreiden perinteisillä markkina-alueilla. Netplaza totesi yhtyvänsä
suurelta osin Viestintäviraston operaattoreille tekemissään päätösluon-
noksissa tehtyihin johtopäätöksiin. Netplaza myös katsoi, että kyseiset
johtopäätökset ovat pääosin oikeita ja toteutuessaan niillä olisi positiivi-
sia vaikutuksia kilpailun edistämisessä, etenkin valokuituverkon palvelu-
jen osalta.
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Netplazan mukaan päätösluonnoksien kuntajaottelu ei ollut optimaalisin
maantieteellisen aluejaon osalta, vaan se olisi pitänyt tehdä perinteisiä
alueita noudattaen. Myös hinnoittelun epäkohtiin olisi pitänyt puuttua.

Telia Finland Oyj:n (Telia) mukaan markkinalla 4 ei ole merkittäviä kil-
pailuongelmia ja tarvetta ehdotettua tiukemmalle sääntelylle ei ole. Te-
lian mukaan maantieteellisen alueen pieneneminen vastasi markkinati-
lannetta, vaikka toisaalta Telian näkemyksen mukaan osasta alueellisia
markkinoita oli muodostunut maantieteellisesti liian suuria. Telian mu-
kaan päätösluonnoksessa ei myöskään oltu linjattu riittävän tarkasti, mitä
korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien paikallistasolla tarkoitettiin. Telia
myös katsoi, että velvoitteiden kohteena olevat tuotteet tulisi selkiyttää.

Toinen kansallinen kuuleminen

Viestintävirasto lähetti huomattavan markkinavoiman päätöksiä koske-
vat luonnokset toiselle kansalliselle kuulemiselle 8.5.2017 päätösluon-
noksiin ensimmäisen kuulemiskierroksen perusteella tehtyjen muutosten
vuoksi. Viestintävirasto sai yhteensä 6 lausuntoa. KKV:llä ja Finnet-lii-
tolla ei ollut lausuttavaa.

DNA Oyj toisti osin ensimmäisellä kuulemiskierroksella esittämiään nä-
kemyksiä. DNA:n mukaan on ollut hyvää ja perusteltua se, että Viestin-
tävirasto on päättänyt käyttää HMV-aseman arvioinnissa tilaajayhteys-
ja bitstream-markkinoiden kanssa yhdenmukaista 50 prosentin markki-
naosuusrajaa ensimmäisissä päätösluonnoksissa käytetyn 55 prosentin
sijasta. DNA:n näkemyksen mukaan yleisesti käytetty ja muiden markki-
noiden kanssa yhtenäinen tapa tarkastella markkinavoimaa lisää enna-
koitavuutta ja selkeyttää markkinavoiman arviointia. Lisäksi DNA to-
tesi, että yli 50 prosentin markkinaosuutta on yleensä pidetty jo sellaise-
naan osoituksena huomattavan markkinavoiman asemasta.

DNA korosti edelleen sitä, että yrityksille tulisi asettaa kustannussuun-
tautuneen hinnoittelun velvoite vähittäismarkkinakilpailun edistä-
miseksi. DNA:n näkemyksen mukaan kyseisen velvoitteen asettamatta
jättäminen on TYKin säännöksen vastaista.

Elisa Oyj viittasi aiemmassa lausunnossa esiin nostamiinsa asioihin.
Elisa ei myöskään pitänyt aluejaottelumuutosta ja sen mukana tulevia
uusia HMV-alueita perusteltuina. Elisan näkemyksen mukaan Viestintä-
virasto on täysin ohittanut sen aikaisemmassa lausunnossaan esittämät
kommentit ja korjausehdotukset.

Mariehamns Telefon Ab lausui ainoastaan, ettei sillä ole lainkaan kiin-
teää verkkoa Kökarissa, minne sille on asetettu HMV-asema.
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Telia Finland Oyj viittasi lausunnossaan aiemmin antamaansa lausun-
toon, jossa esitettyjä näkemyksiä ei sen mukaan ole otettu huomioon.

4.2 Kansainvälinen kuuleminen

Viestintäviraston on tietoyhteiskuntakaaren 82 §:n mukaan varattava ko-
missiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yh-
teistyöelimelle tilaisuus antaa lausuntonsa kuukauden määräajassa ennen
ETA-valtioiden väliseen kauppaan vaikuttavaa markkina-analyysiä ja
huomattavaa markkinavoimaa koskevaa päätöstä.

Viestintävirasto lähetti markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoi-
man päätöstä koskevan luonnoksen kansainväliselle kuulemiselle
1.6.2017.

4.3 Komissio antoi lausuntonsa 3.7.2017. Lausunto ei sisältänyt huo-
mautuksia markkina-analyysistä tai päätösluonnoksista. Muutokset
kuulemisten jälkeen

Viestintävirasto päätyi ensimmäisen kansallisen kuulemisen jälkeen
muuttamaan markkinavoiman tarkastelussa käyttämäänsä prosentti-
osuusrajaa 55 prosentista 50 prosenttiin. Markkinavoimatarkasteluissa
käytetään yleisesti 50 prosentin rajaa ja yli 50 prosentin markkinaosuus
on poikkeustilanteita lukuun ottamatta usein jo sellaisenaan osoitus yri-
tyksen huomattavan markkinavoiman asemasta. Viestintävirasto perusti
ensimmäisille lausunnoille lähetetyissä päätösluonnoksissa käyttämänsä
55 prosentin rajan sille, että edellisen markkina-analyysin aikaan kaikilla
HMV-yrityksillä oli yli 55 prosentin markkinaosuudet. Rajan muuttami-
nen 50 prosenttiin on kuitenkin saatujen lausuntojen valossa perusteltua
ja luo yhtenäisyyttä markkinavoiman tarkastelutapaan myös eri markki-
noiden välillä. Tehty korjaus aiheutti muutoksia kahdeksan yrityksen
HMV-alueisiin, muun ohella Elisa Oyj:n HMV-alueisiin.

(---)

Viestintävirasto katsoo, että ensimmäisen kansallisen kuulemisen yhtey-
dessä saadut lausunnot eivät muutoin antaneet aihetta arvioida mark-
kina-analyysin johtopäätöksiä tai asetettavien velvoitteiden tarpeelli-
suutta toisin. Viestintävirasto teki kuitenkin lausunnoissa esitettyjen nä-
kemysten pohjalta täsmennyksiä päätösluonnoksiin.

Viestintävirasto täsmensi lisäksi velvollisuuksien voimaantuloajankoh-
taa siten, että päätöksessä asetetut velvollisuudet tulevat voimaan kuu-
kauden kuluttua päätöksen antamisesta.
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Toinen lausuntokierros ei Viestintäviraston mielestä antanut aihetta uu-
siin muutoksiin. Myöskään kansainvälinen kuuleminen ei aiheuttanut
muutostarpeita.

5 Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkina-analyysi

5.1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle

TYKin 52 §:n 1 momentin mukaan Viestintäviraston on kilpailutilanteen
selvittämiseksi tehtävä merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähit-
täismarkkinoista säännöllisin väliajoin markkina-analyysi. Säännöksen
esitöiden mukaan Viestintäviraston on merkityksellisiä markkinoita
määritellessään otettava asianmukaisesti huomioon komission markkina-
suositus.

Merkitykselliset hyödykemarkkinat muodostuvat päätöksessä korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoista. Kiinteillä yhteyksillä
tarkoitetaan kahden pisteen välillä toteutettua tiedonsiirtokapasiteettia.

TYKin 52 §:n 3 momentin mukaan Viestintäviraston on päätöksellään
määrättävä yritys huomattavan markkinavoiman yritykseksi, jos sillä
markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan tietyillä markkinoilla
yksin tai yhdessä muiden kanssa sellaista taloudellista vaikutusvaltaa,
jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kil-
pailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä.

Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden analysoinnin
lisäksi Viestintävirasto on analysoinut samanaikaisesti myös tilaajayh-
teyksien ja bitstream-tuotteiden markkinat (markkinasuosituksen mark-
kinat 3a ja 3b) ja antanut niistä erilliset yrityskohtaiset päätökset.

5.2 Markkina-analyysin eteneminen ja tarkasteltavat asiat

Viestintävirasto on ottanut markkina-analyysin laatimisessa huomioon
komission markkinasuosituksen perustelumuistioineen [komission mark-
kinasuosituksen (2014/710/EY) perustelumuistio, Commission staff
working document, Explanatory note, SWD (2014) 298, 9.10.2014] sekä
komission ohjeet markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman
arvioimista varten (komission ohjeet markkina-analyysiä ja huomattavan
markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja
ja palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä 2002/C 165/03,
EYVL C 165, 11.7.2002).

Komissio on uusimmassa markkinasuosituksessaan määritellyt tarkastel-
tavat tukkumarkkinat uudelleen. Uuden markkinasuosituksen mukainen
markkina 4 vastaa joitain muutoksia lukuun ottamatta vuoden 2007
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markkinasuosituksen mukaista markkinaa numero 6, eli kiinteiden yh-
teyksien paikallisosien tukkumarkkinoita. Suosituksessa korostetaan kui-
tenkin uudella tavalla yhteyksien korkealaatuisuutta. Korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien avulla kilpailevat teleyritykset voivat paikallista-
solla yhdistää omia laajakaistakeskittimiään, matkaviestinverkon tuki-
asemia sekä muiden langattomien verkkojen tukiasemia omiin paikalli-
siin verkkoihinsa tai yhdistää yksittäisiä paikallisia verkkoja toisiinsa.

Tässä markkina-analyysissä tarkastellaan ensimmäistä kertaa myös kor-
kealaatuisten tuotteiden vähittäismarkkinoita. Vähittäismarkkinoilla yri-
tysasiakkaat kysyvät korkealaatuisia laajakaistatuotteita tai esimerkiksi
toimipisteiden yhdistämisratkaisuja. Tähän kysyntään perinteiset kulut-
tajille suunnatut laajakaistapalvelut eivät usein pysty vastaamaan. Jäl-
jempänä korkealaatuisten tuotteiden vähittäismarkkinoita kuvaavassa
kappaleessa kerrotaan tarkemmin, mitä ominaisuuksia tuotteilta vaadi-
taan.

Markkina-analyysissa selvitetään korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinoiden kilpailuongelmat vähittäis- ja tukkutasolla tilanteessa,
jossa tukkumarkkinoihin ei kohdisteta huomattavan markkinavoiman en-
nakkosääntelyä. Markkina-analyysi on laadittu vallitseviin markkinaolo-
suhteisiin perustuen, ottaen huomioon myös tulevaisuuden kehityksen
(noin kolme vuotta päätösten antamisesta eteenpäin).

Markkina-analyysissä käsitellään aluksi tukkumarkkinoihin liittyviä vä-
hittäismarkkinoita. Vähittäismarkkina-analyysissä määritellään sekä
merkitykselliset tuotemarkkinat tarkastelemalla korkealaatuisten kiintei-
den yhteyksien kysynnän ja tarjonnan korvaavuutta että markkinoiden
maantieteellistä ulottuvuutta. Vähittäismarkkina-analyysin lopuksi arvi-
oidaan, ovatko määritellyt vähittäismarkkinat tehokkaasti kilpailulliset
ilman tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyä.

Tämän jälkeen määritellään korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tuk-
kumarkkinat tarkastelemalla tukkutuotteiden kysynnän ja tarjonnan kor-
vaavuutta sekä markkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta. Lopuksi arvi-
oidaan, onko korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä tarjoavilla teleyrityksillä
huomattavaa markkinavoimaa.

Markkina-analyysissä vähittäismarkkinoiden tarkastelu sekä merkityk-
sellisten tukkumarkkinoiden määrittely on tehty yleisellä tasolla kattaen
kaikkien suomalaisten teleyritysten toiminnan vähittäis- ja tukkumarkki-
noilla. Sen sijaan huomattavan markkinavoiman arvioinnin osuudet on
laadittu yrityskohtaisesti, jolloin on tarkasteltu vain sen teleyrityksen toi-
mintaa tukkumarkkinoilla, jota huomattavan markkinavoiman päätös
koskee.
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Viestintäviraston analyysin perusteena ovat useat tietolähteet. Merkittä-
vin yksittäinen tietolähde ovat teleyrityksiltä saadut vastaukset viraston
alkuvuodesta 2016 lähettämään tietopyyntöön. Viestintävirasto sai yh-
teensä 75 korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoihin liittyvää
vastausta. Viestintäviraston markkina-analyysiin ovat vaikuttaneet myös
markkinatoimijoilta tulleet yhteydenotot ja muut korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien markkinoihin liittyvät keskustelut.

6 Korkealaatuisten tuotteiden vähittäismarkkinat

Ennakkosääntelyn tavoitteena on saada loppukäyttäjille kilpailulliset
markkinat. Tämä tarkoittaa tehokkaasti hinnoiteltuja ja monipuolisia pal-
veluja, joita on riittävästi saatavilla. Korkealaatuisia tuotteita kysyvät
yritykset haluavat usein myös räätälöityjä ratkaisuja, jolloin mahdolli-
suus palvelujen kilpailutukseen eri teleyritysten välillä on oleellista vä-
hittäisasiakkaiden kannalta. Näin ollen korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien tukkumarkkinoiden analysoinnin lähtökohtana tulee olla loppu-
käyttäjämarkkinoiden analysointi. Tarkastelussa on otettava huomioon
myös tulevaisuuden kehitys.

Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä käytetään jäljempänä kuvattujen asia-
kasyritysten yhteystuotteiden lisäksi myös teleyritysten omissa paikalli-
sissa siirtoyhteyksissä. Näitä siirtoyhteyksiä ovat esimerkiksi matkavies-
tinverkon tukiasemayhteydet, kiinteän puhelinverkon vaihdeyhteydet ja
laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteys (backhaul). Koska näillä
tuotteilla ei kuitenkaan ole varsinaisia vähittäismarkkinoita, niitä tarkas-
tellaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden yhtey-
dessä.

Vuoden 2014 markkinasuosituksen perustelumuistiossa erotellaan inter-
net-yhteystuotteissa massamarkkinatuotteen vähittäismarkkinat sekä
korkealaatuisten yhteyksien vähittäismarkkinat. Massamarkkinatuotetta
tarjotaan kuluttajille ja yrityksille, joille korkealaatuiset yhteydet eivät
ole kriittisiä liiketoiminnan kannalta tai joilla ei ole useaa toimipistettä.
Näiden tuotteiden kysyntä eroaa keskisuurten ja suurten yritysten kysy-
mistä korkealaatuisista yhteyspalveluista.

Korkealaatuisilla yhteyksillä komissio tarkoittaa yritysasiakkaille tarjot-
tavia pitkälle kehittyneitä ja luotettavia yhteys- ja verkottamispalveluita,
joilla esimerkiksi yhdistetään asiakasyrityksen eri toimipisteitä lähiver-
koksi. Yhteistä näille palveluille on, että ne räätälöidään vastaamaan
kunkin yritysasiakkaan tarpeita.
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Nämä kaksi vähittäismarkkinaa eroavat myös tukkutasolla toisistaan.
Massamarkkinatuotteiden tukkumarkkinoita on kuvattu tarkemmin Vies-
tintäviraston tilaajayhteyksiä ja bitstreamtuotteita koskevassa markkina-
analyysissa.

6.1 Vähittäismarkkinoiden yleinen kehitys

Korkealaatuisten tuotteiden vähittäismarkkinoilla toimii Suomessa sekä
valtakunnallisesti että alueellisesti palveluja tarjoavia teleyrityksiä. Osa
teleyrityksistä tarjoaa hyvin laajan tuotevalikoiman korkealaatuisia tuot-
teita ja useita lisäpalveluita. Osa, erityisesti alueellisesti toimivista te-
leyrityksistä, tarjoaa kiinteää yhteystuotetta laatustandardein, mutta ei
muita lisäpalveluita.

Yritysasiakkaiden yhteystuotteita koskevat tarpeet vaihtelevat suuresti.
Yleinen suuntaus kuitenkin on, että vaatimukset yhteystuotteille kasva-
vat alati. Moni teleyritys toi tietopyyntövastauksessaan esiin, että yritys-
asiakkaat ovat erittäin hintatietoisia ja markkinoille on tullut uusia (myös
globaaleja) kilpailijoita. Teknologioiden kehittyessä vähittäismarkki-
noille on odotettavissa entisestään lisääntyvää kilpailua. Esimerkiksi oh-
jelmistopohjaisen verkottamisen ja pilvipalveluiden myötä uusina toimi-
joina markkinoille ovat tulossa erilaiset OTT-toimijat (over the top -toi-
mijat).

Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä vuokraamalla kilpailevat teleyritykset
voivat tarjota loppukäyttäjille räätälöityjä yhteyspalveluita ja niiden lii-
tännäispalveluita ilman omaa verkkoinfrastruktuuria. Tämä helpottaa ja
nopeuttaa uusien yritysten markkinoille tuloa ja lisää kilpailupainetta
yritysasiakkaista. Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien vuokraaminen
onkin hieman lisääntynyt viime markkina-analyysin jälkeen. Vuoden
2008 lopussa teleyritykset vuokrasivat noin 20 prosenttia kiinteistä yh-
teyksistä. Vuoden 2015 lopussa vuokrattujen kiinteiden yhteyksien
osuus oli teleyrityksiltä kerättyjen tietojen mukaan noussut yli 22 pro-
senttiin. Vuokrayhteyksiä tarvitaan myös silloin, kun alueellinen teleyri-
tys tarjoaa asiakkailleen toimipisteiden yhdistämisratkaisuja alueille,
jonne oma verkkoinfrastruktuuri ei ylety.

Koko Suomen tasolla tarkasteltuna korkealaatuisten kiinteiden yhteyk-
sien markkinat ovat keskittyneet muutamalle toimijalle. Kolmen suurim-
man yrityksen (DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj) markkina-
osuus kaikista yhteyksistä (tukkutaso mukaan lukien) on yli 85 prosent-
tia. Tämä luku antaa myös suuntaa tilanteesta vähittäismarkkinoilla. Ti-
lanne vaihtelee kuitenkin hyvin paljon eri maantieteellisten alueiden vä-
lillä. Osassa Suomea pienemmillä yrityksillä on hyvin korkeita markki-
naosuuksia, kun taas toisaalla kilpailu yritysten välillä on tasaisempaa.
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Markkinoilla toimivat yritykset

Viestintäviraston teleyrityksiltä saamien tietojen mukaan Suomen kor-
kealaatuisten tuotteiden vähittäismarkkinoilla on tapahtunut jonkin ver-
ran eriytymistä yrityksiin, jotka tarjoavat monipuolisesti kaikkia yhteys-
tuotteita ja toisaalta yrityksiin, jotka erikoistuvat vain kuluttaja- tai yri-
tysasiakkaisiin. Lisäksi osa aiemmin huomattavan markkinavoiman
omanneista yrityksistä ei enää toimi aktiivisesti korkealaatuisten kiintei-
den yhteyksien markkinoilla tai ei muuten panosta korkealaatuisiin tuot-
teisiin.

Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla toimii korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien markkinoilla yhteensä noin 60 verkko- ja palveluyritystä.
Toisin kuin monissa muissa EU-jäsenmaissa, Suomessa ei ole vain yhtä
valtakunnallista päätoimijaa, vaan eri verkkoyritykset omistavat kupari-,
valokuitukaapeleilla ja radiolinkeillä toteutettuja verkkoja eri maantie-
teellisillä alueilla.

Perinteiset teleyritykset

Suurimmat toimijat korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla
ovat Elisa Oyj, Telia Finland Oyj sekä DNA Oyj, jotka tarjoavat palve-
luja ympäri Suomea. Loput perinteisistä teleyrityksistä ovat Finnet-liit-
toon kuuluvia, huomattavasti pienempiä alueellisia toimijoita. Kaikki pe-
rinteiset teleyritykset omistavat sekä kupari- että kuituverkkoja. Perintei-
set yritykset ovat vertikaalisesti integroituneita, eli ne tarjoavat vähittäis-
tasolla palveluja omassa verkossaan. Osa yrityksistä tarjoaa vähittäispal-
veluita myös oman verkkonsa ulkopuolella, toisilta verkkoyrityksiltä
hankkimiensa tukkutuotteiden avulla. Kaikilla perinteisillä verkkoyrityk-
sillä todettiin vuonna 2009 HMV-asema markkinasuosituksen 2007 mu-
kaisella kiinteiden yhteyksien paikallisosien markkinoilla.

Seutuverkkoyritykset

Eri puolille Suomea on viimeisen kymmenen vuoden aikana perustettu
noin 50 kuituverkko-osuuskuntaa sekä kunnallisia osakeyhtiöitä, jotka
ovat rakennuttaneet valokuituverkkoja haja-asutusalueille, joissa vakiin-
tuneet verkkoyritykset eivät ole katsoneet rakentamista kaupallisesti
kannattavaksi. Nämä niin sanotut seutuverkkoyritykset ovat yleishyödyl-
lisiä toimijoita, joiden tavoitteena on valokuituverkoilla edistää toimialu-
eensa kotitalouksien, yritysten ja koko kunta- tai kyläyhteisön hyvin-
vointia. Seutuverkkoyrityksiä on perustettu paikallisin voimin vastaa-
maan alueen loppuasiakkaiden nopeiden laajakaistayhteyksien kysyn-
tään. Eri seutuverkkoyritysten toiminnan laajuus vaihtelee muutamasta
kymmenestä loppuasiakasliittymästä muutamaan tuhanteen liittymään.
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Osa on rakennuttanut kuituverkkoja paikallisesti esimerkiksi kyläyhtei-
sön käyttöön, mutta joidenkin toiminta ulottuu useiden kuntien alueelle.

Valokuituverkkojen rakennuttamisen lisäksi seutuverkkoyritykset tyypil-
lisesti vastaavat liittymien myynnistä loppuasiakkaille. Verkon hallin-
noinnin suhteen yritysten toimintamallit vaihtelevat. Osa yrityksistä hal-
linnoi verkkoa itse, ja osa ostaa toisilta teleyrityksiltä verkon hallinnoin-
tipalveluita. Seutuverkkoyritykset toimivat niin kutsutulla avoimen ver-
kon mallilla (open access), jossa mahdollistetaan toisten teleyritysten
pääsy verkkoon tarjoamaan vähittäispalveluja, tai ne toimivat muuten
vain tukkutasolla ilman omia tuotteistettuja vähittäisliittymiä. Osa seutu-
verkkoyrityksistä tarjoaa myös korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä, mutta
pääosin verkot on rakennettu palvelemaan alueiden kuluttaja-asiakkaita
sekä pienyrityksiä ja niissä tarjotaan perustason laajakaistatuotteita.

Muut verkkoyritykset

Perinteisten teleyritysten sekä seutuverkkojen lisäksi kiinteää tai ra-
diolinkeillä toteutettua verkkoa Suomessa omistavat Haminan Energia,
Oy MP Masterplanet Ab, Mäntsälän Sähkö, Nyttab Ab sekä Tampereen
Puhelin.

Palveluyritykset

Korkealaatuisten tuotteiden markkinoilla toimii Suomessa muutamia
kymmeniä palveluyrityksiä, jotka eivät omista omaa verkkoa ainakaan
laajalti, vaan joiden liiketoiminta perustuu tukkutuotteiden vuokraami-
seen muilta verkkoyrityksiltä.

6.2 Kysytyt tuotteet

Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä tarvitaan eri sektoreilla moninaisiin
ICT-toimintoihin. Kiinteät yhteydet tuotteistetaan vähittäismarkkinoilla
korkealaatuisiksi yhteyspalveluiksi, joilla asiakasyritykset
- Saavat pääsyn internetiin
- Tallentavat dataa pilvipalveluihin, siirtävät dataa toimipisteiden vä-

lillä tai palvelinkeskuksiin
- Tukevat puhelin- ja videoneuvottelupalvelujen käyttämiä sovelluksia
- Toipuvat vikatilanteista varmemmin
- Saavat räätälöityjä palveluja (esimerkiksi finanssisektori tarvitsee

erittäin pienen viipeen), sekä
- Monitoroivat kriittistä kansallista infrastruktuuria kuten vesi- ja

sähkö- verkkojen toimintaa.

Korkealaatuisten yhteyspalveluiden pohjana toimii kiinteä yhteys, jolle
määritellään halutut laatutasot ja muut ominaisuudet yritysten tarpeiden
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mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi taattu käytettävyys, kor-
keat ja symmetriset tiedonsiirtonopeudet, lyhyet korjausajat, asiakastuki
sekä tae palvelutason heikkenemättömyydestä esimerkiksi verkon ruuh-
katilanteissa.

Kokonaisratkaisut

Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan yritysasiakkaat kysyvät enene-
vissä määrin kokonaisratkaisuja yhteyspalveluille yksittäisten tuotteiden
sijaan. Erityisesti suuremmat asiakasyritykset arvostavat kokonaisratkai-
suja. Vaatimukset kokonaisratkaisuille ovat kasvaneet ja nykyään myös
muun muassa verkonhallintapalvelut ja palvelinsalit ulkoistetaan palve-
luntarjoajalle.

Tällainen markkinakehitys suosii teleyrityksiä, jotka pystyvät tarjoa-
maan laajalla valikoimalla erilaisia palveluja. Yksi erottava tekijä ovat
matkaviestinpalvelut. Kokonaisratkaisuihin liitetään usein myös matka-
viestinverkon liittymät työntekijöille. Kolme Suomen suurinta teleyri-
tystä voivat tarjota näitä palveluja omassa verkossaan. Lisäksi useat te-
leyritykset toimivat jonkun matkaviestinverkon operaattorin jälleenmyy-
jänä tarjotakseen asiakkailleen myös matkaviestinverkon palveluita
osana kokonaisratkaisuja.

Vähittäismarkkinoilla varsinainen pullonkaulatuote on kuitenkin korkea-
laatuinen yhteystuote, joten markkina-analyysissä kokonaisratkaisut ovat
lähinnä täydentävää palvelua, joiden tarjoaminen tuo teleyrityksille kil-
pailuetua.

6.3 Kysynnän korvaavuus

Kysynnän korvaavuus -tarkastelussa käydään läpi muita mahdollisesti
vaihtoehtoisia tekniikoita ja tuotteita ja analysoidaan, ovatko ne vähit-
täisasiakkaiden näkökulmasta korvaavia kiinteillä yhteyksillä toteute-
tuille korkealaatuisille yhteystuotteille. Vaihtoehtoiset tekniikat ja tuot-
teet ovat korvaavia, jos vähittäisasiakkaat voivat helposti siirtyä käyttä-
mään niitä, kun alkuperäisen tuotteen hinnassa tapahtuu pieni (5–10 pro-
senttia), mutta pysyvä korotus. Tämän lisäksi edellytyksenä on, että kor-
vaamista esiintyy niin paljon, että hinnankorotus muuttuu kannattamat-
tomaksi alkuperäisen tuotteen tarjoajalle siitä seuraavien myyntitappioi-
den vuoksi. Korvaavuuteen ei riitä, että marginaalinen joukko siirtyy
käyttämään vaihtoehtoista tuotetta.

Kysynnän korvaavuuden arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa
vaihtoehtoisten palveluiden ominaisuudet: laatu, saatavuus sekä vaihta-
misesta aiheutuvat kustannukset. Korvaavilla palveluilla tulee olla lop-
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puasiakkaiden näkökulmasta sama käyttötarkoitus kuin tarkastelun koh-
teena olevalla palvelulla, ja niiden tulee tyydyttää loppuasiakkaiden tar-
peet samalla tavalla.

Kuten edellä on kuvattu, korkealaatuisten yhteystuotteiden markkinoille
kuuluvat yhteystuotteet, joilla voidaan tarjota korkean laadun ja luotetta-
vuuden omaavia yhteyksiä sekä tukea ICT-palveluiden tarjontaa vähit-
täismarkkinoilla.

Korkealaatuisten yhteyksien palveluiden tyypillisiä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi taattu käytettävyys, korkeat ja symmetriset tiedonsiirtono-
peudet, lyhyet korjausajat, asiakastuki sekä tae palvelutason heikkene-
mättömyydestä esimerkiksi verkon ruuhkatilanteissa.

Nämä ominaisuudet voidaan toteuttaa SDH/PDH- sekä Ethernet-teknii-
koilla. Aikaisemmin kiinteitä yhteyksiä toteutettiin pääasiallisesti
SDH/PDH-tekniikoiden avulla. Teknisen kehityksen myötä teleyritykset
ovat siirtyneet lähes täysin käyttämään Ethernet-tekniikkaa korvaten
SDH/PDH-tekniikat. Koska asiakasyritysten kysymiä tuotteita voidaan
edelleen toteuttaa sekä SDH/PDH- että Ethernet-tekniikoilla, Viestintä-
virasto on ottanut kysynnän korvaavuuden lähtökohdaksi tarkastella
vaihtoehtoisia toteutustapoja suhteessa SDH/PDH- ja Ethernet-tekniikoi-
hin.

Vuoden 2008 lopussa valtaosa kiinteistä yhteyksistä oli toteutettu
SDH/PDH-tekniikalla. Pienemmillä teleyrityksillä kyseisten tekniikoi-
den osuus oli arviolta yli 90 prosenttia ja isommilla teleyrityksillä arvi-
olta yli 70 prosenttia. Seitsemässä vuodessa Ethernet-yhteydet ovat pää-
osin korvanneet SDH/PDH-yhteydet. Viraston saamien tietojen mukaan
kiinteistä yhteyksistä Ethernet-tekniikalla toteutettujen osuus oli keski-
määrin jo noin 95 prosenttia.

Massalaajakaistatuotteiden korvaavuus

Massalaajakaistatuotteilla tarkoitetaan niin sanottuja perustason laaja-
kaistapalveluita, joihin ei liity tyypillisesti esimerkiksi tiedonsiirtopalve-
lujen loppuasiakaskohtaista räätälöintiä, yksin tiedonsiirron käyttöön va-
rattua, niin sanottua dedikoitua kapasiteettia ja symmetristä kapasiteettia
tai taattuja korjausaikoja. Suomessa nämä palvelut on erikseen tuotteis-
tettu kuluttajille ja pienyrittäjille. Myös komissio on suosituksessaan
erottanut massalaajakaistamarkkinat (M3) omiksi markkinoikseen eikä
Viestintävirasto ole havainnut syitä, joiden vuoksi kuluttajille suunnatut
tuotteet kuuluisivat korkealaatuisten yhteyspalveluiden markkinoille
(M4).
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Kaapelitelevisioverkossa toteutetut yhteydet ovat massamarkkinatuot-
teita, sillä ne hyödyntävät jaettua kaistaa ja ovat tyypillisesti epäsymmet-
risiä yhteyksiä. Näin ollen korkealaatuisten yhteystuotteiden vaatimaa
niin sanottua dedikoitua kapasiteettia ei voida taata näissä verkoissa.
Kaapelitelevisioverkolla ja massalaajakaistatuotteilla toteutetut yhteydet
eivät siten ole korvaavia korkealaatuisille yhteyksille.

Mobiililaajakaistan korvaavuus

Matkaviestinverkolla toteutetun laajakaistan avulla ei voida taata vaadit-
tuja laatutasoja tai niin sanottua dedikoituja nopeuksia asiakkaille. Mat-
kaviestinverkkojen tiedonsiirtonopeuksia tarkasteltaessa on myös huo-
mattava, että nopeus riippuu käytössä olevasta taajuuskaistasta, käytettä-
västä tekniikasta ja alueen tukiasemasolun käyttäjien määrästä. Matka-
viestinverkon avulla toteutetun laajakaistan varaan rakennetut yhteydet
eivät siten ole riittävän korkealaatuisia, jotta ne olisivat korvaavia yritys-
asiakkaiden näkökulmasta.

Virtuaaliverkkoratkaisujen korvaavuus

Asiakasyritysten verkottamisratkaisuja voidaan jossain määrin toteuttaa
myös virtuaaliverkkoratkaisujen avulla. Nämä palvelut tarvitsevat kui-
tenkin kiinteän yhteyden, jonka avulla virtuaalinen ratkaisu voidaan alun
perin rakentaa. Tähän verkkoon liitetyt muut asiakasyrityksen toimipis-
teet voivat hyödyntää mitä tahansa massalaajakaistayhteyttä, mutta ko-
konaan tällaisen yhteyden varaan ei virtuaaliverkkoa voi rakentaa. Virtu-
aaliverkkoratkaisut eivät siten ole korvaavia korkealaatuisille kiinteille
yhteyksille.

6.4 Tarjonnan korvaavuus

Tarjonnan korvaavuudella tarkoitetaan muiden kuin korkealaatuisia yh-
teyksiä tarjoavien yritysten mahdollisuutta siirtyä heti tai lyhyellä aika-
välillä tarjoamaan kyseisiä palveluja ilman huomattavia kustannuksia tai
riskejä. Pelkkä hypoteettinen tarjonnan korvaavuus ei ole riittävää mark-
kinoiden määrittelyssä.

Suomessa on viime vuosina tullut korkealaatuisten yhteyksien vähittäis-
markkinoille uusia yrityksiä, jotka kilpailevat perinteisten teleyritysten
kanssa. On kuitenkin huomattava, että suurin osa näistä uusista yrityk-
sistä tarjoaa vähittäispalveluja tukeutuen perinteisten teleyritysten verk-
koon.

Jotta kilpailevat yritykset voisivat tarjota palveluja riippumattomasti lop-
puasiakkaille, niiden tulisi rakentaa paikallistason verkko, joka ulottuu
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asiakasyritykselle asti. Tällaisen verkon rakentamiseen liittyy merkittä-
viä investointikustannuksia. Uusien tarjoajien mahdollisuus siirtyä tar-
joamaan laajamittaisesti korkealaatuisia yhteyksiä on varsin rajallinen
lyhyellä aikavälillä.

Viestintävirasto katsoo, että olemassa olevien paikallistason verkkojen
toisinnettavuus kilpailevien teleyritysten toimesta ei ole mahdollista ly-
hyellä aikavälillä ja ilman merkittäviä uponneita kustannuksia. Siten
korkealaatuisten yhteyksien markkinoilla ei ole riittävästi tarjonnan kor-
vaavuutta, jolla olisi merkitystä hyödykemarkkinoiden määrittelyssä.

6.5 Maantieteellinen ulottuvuus

Suomessa on useita teleyrityksiä, jotka toimivat vain paikallisesti tai alu-
eellisesti. Lisäksi markkinoilla on yrityksiä, jotka tarjoavat korkealaatui-
sia yhteyspalveluita läpi Suomen. Näin ollen kilpailuolosuhteet vaihtele-
vat alueellisesti markkinoilla olevien teleyritysten mukaan.

Kilpailun intensiteettiin vaikuttaa myös yritysasiakkaiden kysynnän
muodostuminen. Joillain alueilla on tiheämmin yrityksiä, jotka kysyvät
korkealaatuisia vähittäispalveluita. Tämä vaikuttaa myös teleyritysten
tarjontaan ja siihen, minne verkot ensisijaisesti rakennetaan. Tarjonta
onkin lisääntynyt erityisesti suuremmissa kaupungeissa, joissa on paljon
korkealaatuisia yhteyksiä kysyviä yrityksiä. (---) Tarjonta on keskittynyt
suurelta osin samoille alueille, missä on myös eniten potentiaalisia asi-
akkaita. (---)

Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan osa yrityksistä on valmiita ra-
kentamaan lisää verkkoa palvellakseen merkittävimpiä asiakasyrityksiä.
Tämä lisää korkealaatuisten yhteyksien markkinadynamiikkaa, joka
edistää kilpailua sekä vähittäis- että tukkutasolla. Asiakasyritysten pal-
veleminen uutta verkkoa rakentamalla ei kuitenkaan tyypillisesti kosketa
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden kysyntä ei usein ole teleyrityksille
riittävä kannustin uuden verkon rakentamiseen asiakasyritystä varten.

Korkealaatuisten yhteyksien markkinat ovat Viestintäviraston näkemyk-
sen mukaan alueelliset. Maantieteellistä jakoa tarkastellaan enemmän
tukkumarkkinoiden yhteydessä, sillä vähittäis- ja tukkumarkkinat mukai-
levat toisiaan. Vähittäismarkkinoilla toimivat vertikaalisesti integroitu-
neet yritykset toimivat luonnollisesti samoilla maantieteellisillä alueilla
myös tukkumarkkinoilla. Näiden toimijoiden lisäksi vähittäismarkki-
noilla toimii yrityksiä, joilla ei ole lainkaan omaa verkkoa, jolloin toi-
minta perustuu vuokrayhteyksiin.
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7 Vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmien määrittely

Edellä on määritelty, että korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien hyödy-
kemarkkinoihin kuuluvat SDH/PDH-tekniikalla ja Ethernet-tekniikalla
toteutetut yhteydet. Lisäksi vähittäismarkkinoiden on määritelty olevan
maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan alueelliset.

Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien ennakkosääntelemättömässä ti-
lanteessa vähittäismarkkinoilla on vakavia kilpailuongelmia alueilla,
joissa tukkumarkkinat ovat keskittyneet yhdelle vertikaalisesti integroi-
tuneelle teleyritykselle. Tällaisessa tilanteessa teleyrityksen tavoitteena
on maksimoida tulot vähittäismarkkinoilla, ja yrityksellä on heikot kan-
nustimet päästää kilpailevia teleyrityksiä verkkoonsa tarjoamaan loppu-
asiakkaille vaihtoehtoisia palveluja. Tämä estää tehokkaan kilpailun syn-
tymistä vähittäismarkkinoilla ja aiheuttaa hyvinvointitappioita loppu-
asiakkaille. Vähittäismarkkinoiden keskittyminen yhdelle toimijalle joh-
taa myös siihen, että loppuasiakkailla on suppeampi mahdollisuus valita
erilaisten palvelujen ja palveluntarjoajien välillä. Pitkällä aikavälillä in-
novaatio- ja kehittämistoiminta vähittäismarkkinoilla kärsivät, sillä te-
leyrityksellä on suojatun markkina-asemansa vuoksi heikot kannustimet
kehittää ja parantaa vähittäispalveluja.

Niillä alueilla, joissa kiinteitä verkkoja omistava teleyritys ei ole verti-
kaalisesti integroitunut, tai yritys on perustettu loppuasiakkaiden tai kun-
tien toimesta varmistamaan kohtuuhintaisten ja nopeiden laajakaistapal-
velujen tarjonta, kilpailuongelmien ei lähtökohtaisesti voida katsoa ole-
van vakavia, vaikka verkkoyritys olisikin alueella vahvassa asemassa
tukkumarkkinoilla. Myöskään alueilla, joissa tukkumarkkinat eivät ole
vahvasti keskittyneet vain yhdelle teleyritykselle, vähittäismarkkinoiden
kilpailuongelmia ei lähtökohtaisesti voida pitää vakavina.

Suomessa korkealaatuisten yhteyksien vähittäismarkkinoilla on runsas
joukko yrityksiä. Näiden joukossa on myös sellaisia toimijoita, jotka tar-
joavat palveluja koko Suomen alueella. Kilpailun voi todeta suureksi
osin toimivan vähittäismarkkinoilla tällä hetkellä, vaikka alueellisia
eroja esiintyy. Toimivaa vähittäismarkkinakilpailua on edistänyt alalle
pääsyn esteiden madaltaminen vastaavien tukkutuotteiden ennakkosään-
telyn avulla. Näin osa vähittäismarkkinatoimijoista ei ole rakentanut
omaa verkkoa, vaan niiden toiminta on perustunut vuokrattujen tukku-
tuotteiden varaan.

Edellä esitetyn perusteella on tarpeen määritellä korkealaatuisten yh-
teyksien tukkumarkkinat ja arvioida, millä teleyrityksillä on alueellisilla
tukkumarkkinoilla huomattavaa markkinavoimaa tavalla, joka johtaa va-
kavien kilpailuongelmien syntyyn vähittäismarkkinoilla.
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8 Korkealaatuisten tuotteiden tukkumarkkinat

8.1 Tukkumarkkinoiden yleinen kehitys

Edellisessä analyysissä vuonna 2008 tukkumarkkinat määriteltiin siten,
että merkityksellisiin tuotemarkkinoihin kuuluivat paikallistason kiinteät
yhteydet riippumatta siirtokapasiteetista tai kiinteiden yhteyksien tarjon-
taan käytetystä tekniikasta. Paikallistason kiinteisiin yhteyksiin kuului-
vat sekä kaapeloinnilla että langattomasti toteutetut kiinteät yhteydet.

Edellisessä markkina-analyysissä kiinnitettiin huomiota siihen, että kiin-
teiden yhteyksien käyttötarkoitus oli siirtynyt puheensiirrosta datasiir-
toon. Tämä kehitys on jatkunut ja se on lisännyt kiinteiden korkealaa-
tuisten yhteyksien kapasiteettivaatimuksia. Vuoden 2015 lopussa liityn-
täpisteiden kapasiteettien keskiarvo oli noin 320 Mbit/s. Kapasiteetiltaan
vähintään 1 Gbit/s olevien liityntäpisteiden osuus kaikista liityntäpis-
teistä oli 12 prosenttia. Asiakasyritysten tarpeet nopeuksille eivät ole
kasvaneet samassa suhteessa kuin kuluttajamarkkinoilla. Myös hitaam-
mille 2 Mbit/s kiinteille yhteyksille löytyy edelleen kysyntää.

Vuonna 2008 paikallistason kiinteistä yhteyksistä 20 prosenttia oli vuok-
rattuna muille toimijoille. Kiinteitä yhteyksiä vuokrataan edelleen enem-
män kuin esimerkiksi tilaajayhteyksiä. Vuoden 2015 lopun tietojen pe-
rusteella yli 22 prosenttia kiinteistä yhteyksistä oli vuokrattuna muille.
Yhteyksien vuokraamisessa on kuitenkin paljon alueellista vaihtelua.
Tätä selittää muun muassa se, että alalle on tullut alueellisia palveluope-
raattoreita, jotka toimivat pelkästään vuokrayhteyksien varassa. Vuok-
rayhteyksissä on suurta yrityskohtaista vaihtelua myös perinteisten te-
leyritysten kesken. Toisilla omaa verkkoakin omistavilla yrityksillä
muilta vuokrattujen yhteyksien määrä on suhteessa huomattavasti suu-
rempi kuin toisilla.

Teleyritysten korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien hinnoittelu perustuu
useaan eri tekijään, jotka vaihtelevat eri teleyritysten välillä. Yleisimmät
tekijät ovat kapasiteetti sekä käytetty tekniikka. Myös yhteyden pituus,
liityntäpiste, ylläpitokustannukset, maantieteellinen alue sekä halutut
laatutasot vaikuttavat hintaan.

8.2 Tukkutuotteiden kuvaus ja määrittely

8.2.1 Tuotteiden käyttötarkoitukset

Kappaleessa 6 on kuvattu korkealaatuisten yhteyksien ominaisia piirteitä
vähittäistasolla. Tukkutasolla korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä voidaan
hyödyntää paitsi asiakasyritysten yhteystuotteiden toteutuksessa myös
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teleyritysten omissa paikallisissa siirroissa ja matkaviestinverkon tuki-
asemayhteyksissä. Alla on kuvattu tarkemmin korkealaatuisten kiintei-
den yhteyksien käyttötarkoituksia.

Asiakasyritysten yhteystuotteet

Asiakasyritysten yhteystuotteilla tarkoitetaan edellä kuvattuja korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien vähittäismarkkinoita. Voidakseen tarjota
korkealaatuisia yhteyspalveluja teleyritys tarvitsee tukkutasolta joko
erillisen yhteyden tai yhteyden, joka on jaettu. Yhteyteen rakennetaan
aktiivilaitteilla joko symmetrinen tai epäsymmetrinen yhteys riippuen
asiakkaan tarpeista. Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien ominaisuuk-
sia ovat esimerkiksi taattu käytettävyys, korkeat ja symmetriset tiedon-
siirtonopeudet, lyhyet korjausajat, asiakastuki sekä tae palvelutason
heikkenemättömyydestä esimerkiksi verkon ruuhkatilanteissa.

Yrityksen sisäiseen verkkoon tai toimipisteiden yhdistämisratkaisuihin
voidaan käyttää myös erillistä vuokrattua yhteyttä tai jaettua kiinteää yh-
teyttä. Palvelu käsittää kaiken tiedonsiirron yrityksen sisäisessä ver-
kossa, muun muassa puhepalvelut, internetyhteyden, hallinnon ja logis-
tiikan, maksujenkäsittelyn, laskutuksen ja tilauskannan. Teleyritys tar-
joaa yrityksen sisäisiä verkkoratkaisuja yhdistämällä toimipaikat toi-
siinsa ja perustamalla virtuaalisen ”yritysverkon”. Yritysverkossa lii-
kenne on täysin erillään muusta liikenteestä. Teleyritys kontrolloi liiken-
nettä päästä päähän.

Yrityksen sisäisiä verkottamisratkaisuja tehdään nykyään pääosin Ether-
net-tekniikalla. Tietyt ominaisuudet, esimerkiksi videokonferenssit, vaa-
tivat korkeampaa yhteyden laatua, vähäisiä viipeen vaihteluita (low jit-
ter), eivätkä salli tiedonsiirtopakettien hävikkiä. Pelkkään hallinnolliseen
käyttöön tarkoitettu yrityksen sisäinen verkko voi laatuvaatimuksiltaan
olla huomattavasti matalampi.

Teleyritysten omat paikalliset yhteydet

Kiinteän puhelinverkon vaihteet

Teleyritykset tarvitsevat kiinteitä yhteyksiä yhdistääkseen loppuasiak-
kaan puhelinvaihteen omaan verkkoonsa. Kiinteän puhelinverkon vaih-
teet on toteutettu joko vanhalla PSTN-tekniikalla tai nykyisin käytössä
olevalla IP-pohjaisella tekniikalla.

IP-pohjaisissa kiinteissä puhelinverkoissa liikenne on pakettimuotoista.
Tällöin käytetään tyypillisesti Ethernet-tekniikalla toteutettuja yhteyksiä.
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IP-pohjaiset vaihdeverkot (sekä mobiilivaihteiden käyttö) ovat vähentä-
neet tarvetta perinteisten analogisten tai SDH/PDH-tekniikoiden avulla
toteutetuille kiinteille yhteyksille. Teleyritysten mukaan näitä perinteisiä
yhteyksiä on käytössä enää hyvin vähän ja ne tullaan korvaamaan Ether-
net-pohjaisilla yhteyksillä lähitulevaisuudessa.

Laajakaistakeskittimien (DSLAMien) tai kuitukytkimien runkoverkkoyh-
teydet (backhaul)

Kiinteitä yhteyksiä käytetään yhdistämään laajakaistakeskittimiä tai kui-
tukytkimiä runkoverkkoon. Käytännössä aina, kun vuokrataan tilaajayh-
teyksiä, syntyy tarve aktiiviselle runkoverkkoyhteydelle. Teleyritysten
mukaan runkoverkkoyhteys toteutetaan enimmäkseen itse. Palveluope-
raattorit, joilla ei ole omaa fyysistä infrastruktuuria tarvitsevat tilaajayh-
teyden lisäksi aina myös runkoverkkoyhteyden.

Passiivinen runkoverkko ei kuulu merkitykselliseen tuotemarkkinaan.
Komission perustelumuistion mukaan passiiviseen infraan pääsyssä ei
ole unionin laajuista markkinoiden kilpailuongelmaa. Myöskään Suo-
messa Viestintävirasto ei ole havainnut kilpailuongelmaa näissä palve-
luissa.

Matkaviestinverkon tukiasemayhteydet

Matkaviestinverkon operaattorit tarvitsevat tukiasemilleen kiinteän yh-
teyden yhdistääkseen matkaviestinverkon liikenteen runkoverkkoonsa.
Osa näistä kiinteistä yhteyksistä on toteutettu radiolinkkien avulla.

Teleyritysten mukaan valtaosa tukiasemayhteyksistä on toteutettu Ether-
net-tekniikalla. Osaan 2G (ja jopa 3G) -verkon tukiasemista käytetään
kuitenkin vielä SDH/PDH-tekniikkaa. 4G-verkon tukiasemissa vaadi-
taan nopeita Ethernet-yhteyksiä.

Tukiasemayhteyksiä on rakennettu paljon myös radiolinkkien avulla.
Matkaviestinoperaattorit ovat rakentaneet erityisesti 4G-verkolle 99 pro-
sentin väestökattavuuden, joten yhteyksiä tarvitaan paljon myös har-
vaanasutuilla alueilla. Radiolinkeillä voi toteuttaa jopa 60 kilometriä pit-
kiä yhteyksiä, joten rakentaminen voi olla taloudellisesti järkevämpää
radiolinkkien avulla. Erityisesti tilanteissa, jossa valokuituyhteyksille ei
ole muuten riittävästi kysyntää alueella.

Teleyritykset ovat kertoneet, että tukiasemayhteyksien tarjoaminen mat-
kaviestinverkon operaattoreille on merkittävä osa kiinteistä yhteyksistä
saatavan liikevaihdon määrää. Matkaviestinoperaattoreiden välillä on
suurta eroa siinä, toteutetaanko tukiasemayhteydet omassa verkossa vai
vuokratuotteilla.
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8.2.2 Eri tekniikat

Kiinteiden yhteyksien ominainen piirre on symmetrinen ja dedikoitu ka-
pasiteetti taatulla palvelutasolla. Kiinteitä yhteyksiä voidaan tarjota eri
tekniikoilla. Perinteiset kiinteät yhteydet (Legacy options) sisältävät ana-
logiset hitaat yhteydet sekä digitaaliset yhteydet, joissa nopeuksia on tar-
jolla enemmän esimerkiksi SDH/PDH-tekniikoihin pohjautuen. Nyky-
ään kiinteitä yhteyksiä tarjotaan enenevässä määrin Ethernet-pohjaisilla
ratkaisuilla, jotka ovat joustavammat, usein kustannuksiltaan halvemmat
ja jotka voivat olla joko point-to-point tai point-to-multipoint -yhteyksiä.
Ethernet-pohjaiset kiinteät yhteydet on monissa jäsenvaltioissa todettu
korvaaviksi perinteisille kiinteille yhteyksille.

SDH ja PDH ovat piirikytkentäistä tekniikoita, joissa yhteydelle varattu
kapasiteetti on koko ajan saatavissa/käytettävissä. SDH-tekniikat saatta-
vat samasta syystä olla myös suhteellisen kalliita, sillä kapasiteetti on
dedikoitua. SDH/PDH-tekniikoita käytetään sekä ääni- että datayhteyk-
sissä.

Jotta Ethernet-pohjaiset (niin sanottu pakettivälitteinen tiedonsiirto) tuot-
teet täyttäisivät yritysasiakkaiden korkeat laatuvaatimukset, tulee riittävä
kapasiteetti olla saatavilla jokaisella ajanhetkellä. Saatavuus on mahdol-
lista priorisoimalla asiakkaan tietoliikennettä teleyrityksen verkossa. Et-
hernet-pohjaisissa yhteyksissä täytyy täten olla käytössä liikenteen prio-
risointi, jotta saavutetaan halutut laatu-/palvelutasot (QoS). Korkealaa-
tuisten yhteyksien kapasiteetin ja saatavuuden priorisointi eivät kuiten-
kaan yllä yleisen internetin puolelle, vaan koskee ainoastaan korkealaa-
tuisella yhteydellä toteutettua kahden pisteen välistä yhteyskapasiteettia
teleyrityksen verkossa.

SDH/PDH- ja Ethernet-yhteyksiä voidaan toteuttaa myös, jos kuitu,
jonka päällä yhteydet ovat, on jaettu eri aallonpituuksiin. Tätä kutsutaan
Wavelength-division multiplexing (WDM) -tekniikaksi. WDM oli alun
perin teleyritysten käyttämä tekniikka runkoverkoissa, mutta on nykyisin
yleistynyt myös tiettyihin suurta kapasiteettia vaativiin vähittäistuottei-
siin. Näitä tuotteita ovat muun muassa yhteydet datakeskuksiin tai näi-
den välillä.

8.3 Kysynnän korvaavuus

Tukkumarkkinoiden kysyntä on niin sanotusti vähittäismarkkinoilta joh-
dettua kysyntää, ja mikäli jotkin tuotteet vähittäismarkkinoilla eivät ole
vähittäisasiakkaiden näkökulmasta toisiaan korvaavia, voidaan katsoa,
etteivät näiden yhteyksien toteuttamiseen tarvittavat tukkutuotteet ole
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myöskään toisiaan korvaavia. Jos jotkin tuotteet ovat vähittäisasiakkai-
den näkökulmasta toisiaan korvaavia, on mahdollista, että näiden toteut-
tamiseen tarvittavat tukkutuotteet ovat myös toisiaan korvaavia. Tällöin
tulee arvioitavaksi, onko kilpaileville teleyrityksille tarjolla näitä yhteyk-
siä ja onko teleyrityksillä realistiset mahdollisuudet käyttää näitä korvaa-
via tukkutuotteita.

Vähittäismarkkinoiden kysynnän korvaavuus -kappaleessa tarkasteltiin
massalaajakaistatuotteiden, mobiililaajakaistan ja virtuaaliverkkoratkai-
sujen kysynnän korvaavuutta korkealaatuisille yhteystuotteille. Näiden
kaikkien kolmen osalta todettiin, etteivät ne ole korvaavia ratkaisuja kor-
kealaatuisille kiinteille yhteystuotteille. Tukkumarkkinoiden kysynnän
korvaavuus -tarkastelussa käydään läpi muita mahdollisesti vaihtoehtoi-
sia tekniikoita ja tuotteita ja analysoidaan, ovatko ne tukkuasiakkaiden
näkökulmasta korvaavia korkealaatuisille yhteyksille. Koska korkealaa-
tuiset yhteystuotteet ovat kapasiteettituotteita, eivät fyysiset tilaajayhtey-
det kuulu mukaan tukkukysynnän korvaavuustarkasteluun.

Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkutuotteen tulee vastata kap-
paleessa 7.2 (oikeastaan 8.2) kuvattuihin tarpeisiin. Tukkutuotteen
avulla täytyy voida tarjota joko vähittäisasiakkaiden korkealaatuisia yh-
teystuotteita tai sillä täytyy voida toteuttaa teleyritysten paikallisia siir-
toja tai matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä. Yhteyden sijainti mää-
rittää lähtökohtaisesti kulloisenkin käyttötarkoituksen.

Viestintävirasto on ottanut korvaavuustarkastelun lähtökohdaksi
SDH/PDH- ja Ethernet-tekniikoin toteutetut korkealaatuiset kiinteät yh-
teydet kiinteässä (kuidulla tai kuparilla toteutetussa) verkossa. Perinteis-
ten SDH/PDH-yhteyksien avulla voidaan toteuttaa edelleen yhteyksiä,
joissa palvelutaso on erittäin korkealaatuinen ja yhteyden toimintavar-
muus on jopa parempi kuin Ethernet-yhteyksissä. Se, kumpaa tekniikka
asiakas haluaa käyttää, riippuu kulloisestakin palvelun tarpeesta.

Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien nopeudet

Teleyritysten tarpeet vaihtelevat suuresti korkealaatuisille kiinteille yh-
teyksille. Toisessa päässä tarjontaa ovat perinteiset 2 Mbit/s -yhteydet, ja
toisaalta markkinoilla on tarjolla operaattoritason Ethernet-palveluja.
Nämä esimerkkituotteet eivät ole suoraan keskenään korvaavia. Eri no-
peuksista tuotteista muodostuu kuitenkin substituutioketju, jolloin tuot-
teet ovat keskenään korvaavia suhteessa vähän hitaampaan tai nopeam-
paan yhteyteen. Tällöin esimerkiksi radiolinkeillä toteutetut yhteydet
ovat korvaavia, vaikka yhteyksillä ei saavutetakaan kuidun päällä toteu-
tetun Ethernet-yhteyden huippunopeutta. Lisäksi on huomattava, että eri
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nopeuksiset yhteydet kohtaavat samanlaista kilpailupainetta (muun mu-
assa uusien verkkojen rakentamisen uhka koskee kaikkia nopeuksia yhtä
lailla). Myös tämän takia niitä on syytä katsoa yhtenä tuotemarkkinana.

Radiolinkeillä toteutetut korkealaatuiset yhteydet

Radiolinkillä muodostetaan kiinteä tiedonsiirtoyhteys kahden paikan vä-
lille. Digitaalisten radiolinkkien tyypilliset tiedonsiirtonopeudet ovat
34–400 Mbit/s. Soveltuvia tekniikoita käyttäen voidaan kuitenkin saa-
vuttaa jopa 800 Mbit/s tai suurempia nopeuksia. Yhden radiolinkkijän-
teen pituus riippuu käytettävästä taajuudesta. Esimerkiksi alle 10 GHz:n
taajuuksilla yhden radiolinkkijänteen pituus voi olla jopa 60 km. Toi-
saalta 81 GHz:n taajuudella pituus on vain muutaman sadan metrin luok-
kaa. Jos tarvitaan pidempiä yhteyksiä, voidaan radiolinkkijänteitä kytkeä
peräkkäin.

Viime vuosina teleyritykset ovat suuressa määrin korvanneet vanhoja
kapean kanavanleveyden radiolinkkejä suuremman kanavanleveyden ra-
diolinkeillä. Kapasiteetti on uusilla suuremman kanavanleveyden ra-
diolinkeillä jopa yksi gigabitti sekunnissa. Kapasiteetin kasvattamisen
taustalla on muun muassa matkaviestinverkkojen merkittävästi lisäänty-
nyt käyttö.

Radiolinkkejä käytetään tyypillisesti silloin, kun kohdepaikkaan ei ole
järkevää rakentaa kuituyhteyttä. Käyttökohteita ovat haja-asutusalueella
esimerkiksi matkaviestinverkon tukiasemat sekä vesi- ja sähkölaitokset.
Teleyritykset ovat laajentaneet matkaviestinverkkoaan usein ensin ra-
diolinkkien avulla. Näin saadaan nopeammin kattavuutta syrjäseuduille.
Kapasiteettitarpeen kasvaessa alueelle voidaan rakentaa myöhemmin
kuidun päällä kulkeva kiinteä yhteys.

Toinen yleinen käyttökohde radiolinkeillä ovat kaupunkialueet, jonne
yksittäisten kuituyhteyksien rakentaminen saattaa olla kallista. Kaupun-
kialueilla radiolinkeissä käytetään korkeampia taajuuksia, jolloin radio-
lähettimien etäisyydet toisistaan jäävät lyhyemmiksi. Pääkaupunkiseu-
dulla on tietyistä taajuuksista pulaa, mutta pääsääntöisesti Viestintävi-
rasto on löytänyt vaihtoehtoisia häiriöttömiä taajuuksia teleyrityksille
myös pääkaupunkiseudulla.

Radiolinkkejä käytetään pääsääntöisesti vaihtoehtona kaapeloinnilla to-
teutetuille kiinteille yhteyksille. Osa toimijoista käyttää linkkejä myös
korvaamaan runkoverkkoa siirtoyhteyksissä, mutta tämä on harvinai-
sempaa. Radiolinkkejä vuokrataan myös edelleen muille yrityksille,
vaikka pääosa linkeistä on teleyritysten omassa käytössä.
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Lupia radiolinkeille haetaan Viestintävirastosta yli kymmenen viikoit-
tain. Teleyritysten käytössä oleva kokonaismäärä oli vuonna 2016 hie-
man alle 7 000 kappaletta. Kokonaismäärä on viimeisen viiden vuoden
aikana ollut hieman laskeva.

Viestintäviraston näkemyksen mukaan radiolinkeillä toteutetut kiinteät
yhteydet ovat edelleen korvaavia kiinteän verkon avulla toteutetuille
korkealaatuisille kiinteille yhteyksille.

Bitstreamilla toteutetut korkealaatuiset yhteydet

Korkealaatuiset kiinteät yhteydet ovat kahden pisteen välisiä kapasiteet-
tituotteita. Teleyritykset tarjoavat myös muita yhteystuotteita kuin kor-
kealaatuisia kapasiteettituotteita. Näistä käytetään yleisnimenä laajakais-
tatukkutuote, eli niin sanottu bitstream-tuote. Ero korkealaatuisten kiin-
teiden yhteystuotteiden ja bitstream-tuotteiden välillä on siinä, että
bitstream-tuotteita ei räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan ja ne eivät
täytä alla lueteltuja komission markkinasuosituksen mukaisia kriteereitä,
joiden perusteella ne voitaisiin määritellä korkealaatuisiksi kiinteiksi yh-
teystuotteiksi. Markkinasuosituksen mukaan bitstream-tuotteet voivat
kuulua korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoille, kun ne täyt-
tävät alla mainitut neljä kriteeriä (i–iv):

(i) Taattu saatavuus ja korkeampi laatutaso kaikissa olosuhteissa mukaan
lukien SLA:t, ympärivuorokautinen asiakastuki, lyhyet korjausajat ja
yritysasiakkaille suunnattu ”varmennus”
(ii) Korkealaatuinen verkonhallinta, mukaan lukien runkoverkkoyhteys
(backhaul) ja vähäinen ruuhkatilanteista johtuva laadun heikkeneminen
(limited contention)
(iii) Mahdollisuus verkkoon pääsyyn niillä alueilla, joilla on tiheämmin
yritysasiakkaita
(v) Läpinäkyvä päästä päähän Ethernet-jatkuvuus.

Teleyritysten mukaan Suomessa ei ole tarjolla edellä olevat kriteerit
täyttäviä korkealaatuisia bitstream-tuotteita. Tulevaisuudessa PON-verk-
kojen seuraavan sukupolven, NGPON2:n, avulla voidaan tarjota sym-
metrisiä yhteyksiä, jotka voivat täyttää edellä luetellut kriteerit. Tämän
tekniikan kaupallinen lanseeraaminen ei Viestintäviraston saamien tieto-
jen mukaan tapahdu kuitenkaan vielä nyt kyseessä olevan analyysin tar-
kastelujakson aikana (2–3 vuotta).

8.4 Tarjonnan korvaavuus

Tarjonnan korvaavuudella tarkoitetaan muiden kuin korkealaatuisia kiin-
teitä yhteyksiä tarjoavien yritysten mahdollisuutta siirtyä heti tai lyhyellä
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aikavälillä tarjoamaan näitä palveluja ilman huomattavia kustannuksia
tai riskejä.

Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoille voi tulla joko tar-
joamalla kiinteitä yhteyksiä langattomasti tai kaapeloinnilla. Yhteyden
lisäksi tarvitaan aktiivilaitteita, joilla voidaan saavuttaa haluttu yhteys-
tekniikka.

Langattomasti toteutetut yhteydet (radiolinkit) vaativat mastopaikan, ra-
diolinkkilähettimet, radiolähetinluvat sekä aktiivilaitteet. Mastopaikan
voi hankkia joko rakentamalla maston itse tai vuokraamalla paikka jon-
kun muun yrityksen omistamasta mastosta. Tarjonnan korvaamista ra-
diolinkeillä voidaan pitää taloudellisesti ja teknisesti kannattavana vain
yksittäistapauksissa. Useampien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
rakentamista (tai kokonaisen verkon korvaamista) radiolinkeillä ei voida
pitää kannattavana heti tai lyhyellä aikavälillä.

Viestintäviraston näkemyksen mukaan korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien markkinoille tulolle on huomattavia rajoituksia. Uudelta tuli-
jalta vaaditaan merkittäviä investointeja fyysisen paikallisen verkon ra-
kentamiseen, jotta se kykenisi tarjoamaan korkealaatuisia kiinteitä yh-
teyksiä. Siten korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla ei
voida katsoa olevan tarjonnan korvaavuutta.

8.5 Maantieteelliset markkinat

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkityksellinen maantieteelli-
nen markkina muodostuu alueesta, jolla asianomaiset yritykset osallistu-
vat kyseisten tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen. Lisäksi näillä alu-
eilla kilpailuolosuhteet ovat samanlaiset tai riittävän samankaltaiset ja
alueet voidaan erottaa lähialueista, joilla kilpailuolosuhteet ovat selvästi
erilaiset.

Eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (European Regulators
Group, ERG) yhteisen näkemyksen mukaan maantieteellisten markki-
noiden määrittely voidaan tehdä kolmeportaisesti.

1. Maantieteellisten markkinoiden määrittelyn kannalta sääntelyviran-
omaisen tulee ensiksi arvioida, ovatko kilpailuolosuhteet alueellisilla
markkinoilla siinä määrin riittävän homogeeniset, että markkinamäärit-
tely, markkina-analyysi ja velvoitteiden asettaminen kansallisella tasolla
on perusteltua. Jos alueellisten markkinoiden kilpailuolosuhteet poikkea-
vat toisistaan, tulee sääntelyviranomaisen seuraavaksi tarkastella maan-
tieteellisiä markkinoita kansallista markkinaa tarkemmalla tasolla.
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2. Kansallista markkinaa tarkemman tason tarkastelun ensisijaisena läh-
tökohtana on määritellä sovelias maantieteellistä aluetta kuvaava yk-
sikkö, johon maantieteellisten markkinoiden arviointi perustuu. Maantie-
teellinen yksikkö voi perustua poliittisiin tai hallinnollisiin maantieteelli-
siin rajoihin tai perinteisen teleyrityksen verkkorakenteeseen. Maantie-
teellisen yksikön tulee täyttää seuraavat kriteerit:

i) Yksiköiden tulee olla toisensa poissulkevia ja kansallista yksikköä pie-
nempiä
ii) Kaikkien tarkasteltavien teleyritysten verkkorakenteet ja tarjotut pal-
velut on oltava yhdistettävissä valittuun yksikköön
iii) Yksiköllä tulee olla selkeät ja pysyväisluontoiset rajat, ja
iv) Yksikön tulee olla riittävän pieni, jotta kilpailuolosuhteiden ei voida
katsoa merkittävästi muuttuvan yksikön sisällä, mutta samalla yksikön
tulee olla riittävän suuri, jotta se ei muodosta teleyrityksille ja sääntely-
viranomaiselle estettä luovuttaa, kerätä ja analysoida tietoja.

3. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan alueiden homogeenisuutta ja mää-
ritetään homogeeniset alueet valittuun maantieteellisen yksikkötason tie-
toon perustuen. Alueellisten markkinoiden homogeenisuutta tai eroavai-
suutta voidaan arvioida markkinoille tulon esteiden, tarjoajien määrän,
markkinaosuuksien ja hintojen perusteella. Lisäksi arviointi voi perustua
myös markkinointi- ja myyntistrategioihin, laatu- ja toimivuustekijöihin
sekä kysynnän luonteeseen.

Edellä esitettyjen periaatteiden perusteella Viestintävirasto katsoo, että
tukkumarkkinoilla maantieteelliset markkinat poikkeavat toisistaan
muun muassa kilpailijoiden lukumäärän, suurimman teleyrityksen mark-
kinaosuuden sekä hintojen perusteella, ja siten maantieteellisiä markki-
noita tulee tarkastella kansallisia markkinoita tarkemmalla tasolla.

Edellisessä markkina-analyysissä Viestintävirasto määritteli kiinteiden
yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoilla merkitykselliset maantie-
teelliset markkinat perinteisten teleyritysten toimialuetason tietoon pe-
rustuen. Perinteisiin teleyritysten toimialueisiin perustuva markkinamää-
rittely ei kuitenkaan voida enää pitää tarkoituksenmukaisena, sillä mark-
kinoille on tullut uusia yrityksiä ja kilpailuolosuhteet vaihtelevat toimi-
alueiden sisällä.

Tätä analyysiä varten tietoja on kerätty kuntatasolla. Viestintävirasto
katsoo, että maantieteellisenä yksikkönä kunta täyttää edellä mainitut
maantieteelliselle yksikölle asetetut kriteerit. Maantieteellisenä yksik-
könä kunta muodostaa selkeästi rajatun alueellisen yksikön. Kunnat ovat
yksikköinä toisensa poissulkevia ja tällöin kerättävät tiedot ja annettavat
päätökset on kohdistettavissa selvästi rajatuille hallinnollisille alueille.
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Kaikkien yritysten kiinteän verkon rakenteet on lisäksi mahdollista koh-
distaa kunnittain, ja siten eri verkkojen päällekkäisyyttä on helpompi ar-
vioida. Vaikka tulevaisuudessa kuntia yhdistyy toisiinsa ja kuntarajat
muuttuvat, kuntien rajoja voidaan kuitenkin pitää riittävän pysyväisluon-
toisina. Kunta on yleisesti yksikkönä riittävän pieni, jotta kilpailuolosuh-
teiden ei voida katsoa merkittävästi muuttuvan yksikön sisällä, mutta sa-
malla kunta on yksikkönä riittävän suuri, jotta se ei muodosta yrityksille
ja sääntelyviranomaiselle liian suurta taakkaa luovuttaa, kerätä ja analy-
soida tietoja. Kunta yksikkönä mahdollistaa myös mahdollisten velvoit-
teiden asettamisen maantieteellisesti yksiselitteiselle alueelle.

Viestintävirasto on määritellyt merkitykselliset maantieteelliset markki-
nat kuntatason tietoon perustuen. Merkityksellisten maantieteellisten
markkinoiden määrittelyssä on käytetty seuraavia kriteereitä:

i) Kunnat muodostavat fyysisesti yhtenäisen maantieteellisen markkina-
alueen
ii) Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla toimivien yritys-
ten lukumäärä on lähes sama ( ± 1 teleyritystä)
iii) Markkina-alueella olevissa kunnissa markkinajohtaja on sama ja sen
markkinaosuus on niissä vähintään 50 prosenttia. Viraston päätöksen
alaviitteen 44 mukaan poikkeuksen voivat muodostaa kunnat, joissa
markkinajohtajalla on alle 50 prosentin markkinaosuus.
iv) Teleyritysten omistamien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
määrä on alueella riittävän suuri, jotta alueita ei säännellä liian pienellä
tarkkuudella. Tämä aiheuttaisi teleyrityksille hallinnollista taakkaa ja
markkinat pirstaloituisivat tarpeettomasti. Viestintäviraston näkemyksen
mukaan maantieteelliset markkinat on tarkoituksenmukaista määritellä
tarpeeksi laajaksi, jotta alueella on toimivat markkinat eikä ainoastaan
muutama kymmenen yksittäistä yhteyttä. Jos yhteyksien määrä jää jos-
sain kunnassa alle 30, voidaan se kohdasta iii) poiketen yhdistää osaksi
laajempia merkityksellisiä markkinoita.

Kriteerien perusteella voidaan riittävällä tarkkuustasolla erotella kilpai-
luolosuhteistaan toisistaan poikkeavat alueelliset markkinat. Viestintävi-
rasto on kriteerejä soveltamalla lopulta määritellyt 89 merkityksellistä
maantieteellistä tukkumarkkinaa.

8.6 Yhteenveto tukkumarkkinoista

Edellä esitettyyn perustuen Viestintävirasto katsoo, että merkitykselliset
hyödykemarkkinat muodostuvat korkealaatuisista kiinteistä yhteyksistä,
jotka on toteutettu joko SDH/PDH- tai Ethernet-tekniikalla. Nämä yh-
teydet voidaan toteuttaa joko kupari-, kuituverkossa tai radiolinkeillä.
Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä ei voida korvata tilaajayhteyksillä to-
teutetulla laajakaistalla, mobiililaajakaistalla, virtuaaliverkkoratkaisuilla
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tai bitstream-tuotteilla. Korkealaatuisille kiinteille yhteyksille ei ole
myöskään tarjonnan korvaavuutta paitsi yksittäistapauksissa.

Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien merkitykselliset maantieteelliset
markkinat ovat alueelliset. Alueiden jaossa on otettu huomioon sekä kil-
pailuolosuhteiden samanlaisuus että se, että alueellisista markkinoista ei
muodostu tarkoituksettoman pieniä.

9 Huomattavan markkinavoiman arviointi

Markkinavoiman arvioinnissa tarkastellaan, onko Elisalla huomattavaa
markkinavoimaa edellä määritellyillä merkityksellisillä markkinoilla.
Huomattavan markkinavoiman tapauksessa operaattorilla on kannustin
ja mahdollisuus toimia markkinoilla riippumattomasti kilpailijoista ja
loppuasiakkaista.

Markkinavoiman arvioinnissa Viestintäviraston tulee ottaa huomioon
komission markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioin-
tia koskevissa ohjeissa mainitut tekijät. Suuri markkinaosuus on vahva
indikaattori huomattavasta markkinavoimasta, mutta se ei yksinään ole
riittävä peruste huomattavan markkinavoiman toteamiselle. Viestintävi-
raston näkemyksen mukaan kyseessä olevien tukkumarkkinoiden ta-
pauksessa on olennaista arvioida markkinaosuuden lisäksi erityisesti po-
tentiaalista kilpailua, ostajan tasapainottavaa neuvotteluvoimaa sekä ver-
tikaalista integraatiota korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukku-
markkinoilla.

9.1 Markkinaosuudet

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan erityisen suuri, yli 50 prosentin
markkinaosuus, on poikkeustilanteita lukuun ottamatta jo sellaisenaan
osoitus määräävän aseman olemassaolosta. Yrityksen, jolla on erityisen
suuri markkinaosuus, voidaan olettaa olevan huomattavan markkinavoi-
man asemassa, jos sen markkinaosuus on ollut pidemmän aikaa vakaa.
Mikäli huomattavan markkinavoiman yritys menettää vähitellen markki-
naosuuttaan, tai markkinaosuuksissa tapahtuu heilahteluja, saattaa se hy-
vinkin merkitä sitä, että kilpailu markkinoilla on lisääntymässä. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että yrityksellä ei enää voitaisi todeta markki-
noilla huomattavan markkinavoiman asemaa, mikäli sen markkinaosuus
on edelleen erityisen suuri.

Vuonna 2008 HMV-yritysten markkinaosuudet vaihtelivat 55 prosentin
ja lähes sadan prosentin välillä. Markkinatilanteessa on tämän jälkeen
tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja nykyään korkealaatuisten kiintei-
den yhteyksien markkinoilla toimii monilla maantieteellisillä alueilla
useampia keskenään kilpailevia yrityksiä.
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Viestintävirasto on laskenut markkinaosuudet korkealaatuisten kiintei-
den yhteyksien markkinoilla perustuen yhteyksien lukumäärään. Yh-
teyksien määrän lisäksi Viestintävirasto on tarkastellut verkkojen laa-
juutta perustuen muun muassa liityntäpisteiden määrään. Viestintävi-
rasto on analysoinut lisäksi sitä, miten kilpailutilanne on muuttunut
näillä alueilla edelliseen huomattavan markkinavoiman analyysiin ver-
rattuna.

Elisalla on seuraavilla merkityksellisillä maantieteellisillä markkinoilla
korkeat markkinaosuudet:

Taulukko 1 (Alueet, joilla Elisalla on korkea markkinaosuus)
Markkina-alue 3: Alavieska, Haapavesi, Halsua, Kalajoki, Kannus, Kok-
kola, Kruunupyy, Lestijärvi, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki,
Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Toholampi, Ylivieska. Elisan markki-
naosuus yli 80 prosenttia.

Markkina-alue 12: Espoo, Hausjärvi, Helsinki, Inkoo, Järvenpää, Kark-
kila, Kerava, Kirkkonummi, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Siun-
tio, Tuusula, Vantaa, Vihti. Elisan markkinaosuus yli 60 prosenttia.

Markkina-alue 18: Haapajärvi, Hankasalmi, Joutsa, Kannonkoski, Kars-
tula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Kärsämäki, Lau-
kaa, Multia, Pihtipudas, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Saarijärvi, Siikalatva, Soini,
Toivakka, Uurainen, Äänekoski. Elisan markkinaosuus yli 60 prosenttia.

Markkina-alue 32: Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Lai-
hia, Mustasaari, Teuva, Vaasa, Vöyri. Elisan markkinaosuus yli 60 pro-
senttia.

Markkina-alue 33: Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu,
Polvijärvi, Rääkkylä. Elisan markkinaosuus yli 80 prosenttia.

Markkina-alue 34: Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lapua, Seinäjoki. Eli-
san markkinaosuus yli 80 prosenttia.

Markkina-alue 37: Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo. Elisan markkina-
osuus yli 60 prosenttia.

Markkina-alue 56: Kotka. Elisan markkinaosuus yli 70 prosenttia.

Markkina-alue 61: Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesi-
lahti, Ylöjärvi. Elisan markkinaosuus yli 50 prosenttia.

Markkina-alue 65: Luumäki. Elisan markkinaosuus yli 65 prosenttia.



36 (167)

Markkina-alue 70: Muurame. Elisan markkinaosuus yli 75 prosenttia.

Markkina-alue 74: Oripää, Pöytyä. Elisan markkinaosuus yli 65 prosent-
tia.

Markkina-alue 75: Paimio, Sauvo. Elisan markkinaosuus yli 60 prosent-
tia.

Markkina-alue 81: Raisio. Elisan markkinaosuus yli 80 prosenttia.

Markkina-alue 86: Suonenjoki. Elisan markkinaosuus yli 65 prosenttia.

Markkina-alue 89. Ypäjä. Elisan markkinaosuus 50 prosenttia.

Elisalla ei enää ole korkeita markkinaosuuksia seuraavilla merkitykselli-
sillä maantieteellisillä markkina-alueilla. Näillä alueilla Elisan markki-
naosuus on laskenut. Tämän lisäksi alueilla on korvaavaa tarjontaa, mikä
vähentää Elisan markkinavoimaa.

Taulukko 2 (Alueet, joilla Elisalla ei enää ole korkeita markkinaosuuk-
sia)

Markkina-alue 20: Hamina, Hirvensalmi, Iitti, Imatra, Kouvola, Lap-
peenranta, Lemi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyhtää, Savitai-
pale, Taipalsaari. Elisan markkinaosuus alle 30 prosenttia.

Markkina-alue 28: Hämeenkyrö. Elisan markkinaosuus alle 50 prosent-
tia.

Markkina-alue 31: Ikaalinen. Elisan markkinaosuus alle 40 prosenttia.

Markkina-alue 35: Janakkala. Elisan markkinaosuus alle 50 prosenttia.

Markkina-alue 38: Juupajoki, Jyväskylä, Jämsä. Elisan markkinaosuus-
alle 45 prosenttia.

Markkina-alue 44: Kangasala. Elisan markkinaosuus alle 50 prosenttia.

Markkina-alue 47: Kauniainen. Elisan markkinaosuus alle 50 prosenttia.

Markkina-alue 54: Korsnäs, Maalahti. Elisan markkinaosuus alle 45 pro-
senttia.

Markkina-alue 58: Lahti, Mäntsälä, Orimattila, Pornainen, Pukkila. Eli-
san markkinaosuus alle 25 prosenttia.
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Markkina-alue 62: Lieto. Elisan markkinaosuus alle 45 prosenttia.

Markkina-alue 78: Petäjävesi. Elisan markkinaosuus alle 50 prosenttia.

9.2 Potentiaalinen kilpailu

Potentiaalisen kilpailun tapauksessa on odotettavissa, että teleyrityksen
toiminta-alueen tukkumarkkinoille tulee keskipitkällä aikavälillä korkei-
den tulojen houkuttelemana kilpailevia kiinteän verkon yrityksiä. Poten-
tiaalisessa kilpailussa markkinoille tuloon voi liittyä merkittäviä upon-
neita kustannuksia. Kilpaileva yritys voi olla täysin uusi tai olemassa
oleva kiinteän verkon yritys, joka laajentaa verkkoaan nykyisen toi-
minta-alueensa ulkopuolelle. Mikäli potentiaalisen kilpailun uhka on to-
dellinen ja merkittävä, teleyrityksen ei kannata periä tukku- tai vähittäis-
palvelusta kilpailullista tasoa korkeampaa hintaa, mikäli se haluaa puo-
lustaa markkina-asemaansa ja tehdä markkinoille tulon kilpailijoille epä-
houkuttelevaksi. Siksi potentiaalinen kilpailu voi rajoittaa teleyrityksen
markkinavoimaa jo nykyhetkessä.

Verkon rakentaminen on hidasta ja kallista, joten markkinoille tulon
kynnys on yleisesti ottaen suuri. Suuremmissa kaupungeissa ja alueilla,
joissa on enemmän kysyntää korkealaatuisille tuotteille, markkinoille
voi olla houkuttelevampaa tulla. Erityisesti suuriin kaupunkeihin on tul-
lutkin uusia kilpailijoita. Tämä näkyy muun muassa perinteisten teleyri-
tysten markkinaosuuksien laskuna ja jopa HMV-yrityksen vaihtumisena
kyseisillä merkityksellisillä markkinoilla.

Potentiaaliseen kilpailuun vaikuttaa lisäksi se, onko kilpailevalla teleyri-
tyksellä tarjota ainoastaan yksittäisiä kiinteitä yhteyksiä vai kattavampi
valikoima korkealaatuisia palveluja. Mikäli yritys pystyy tarjoamaan
laajan tuotevalikoiman ja räätälöimään tarjoamiansa tuotteita ja palve-
luita erilaisia asiakastarpeita vastaaviksi, pystyy se paremmin kilpaile-
maan HMV-aseman omaavan yrityksen kanssa. Ensisijaisesti potentiaa-
lisen kilpailun paine voi tulla kilpailevien teleyritysten rakentamista va-
lokuidun päällä toteutetuista Ethernet-yhteyksistä.

Elisan oma paikallistason verkko ulottuu suureen osaan Suomesta. Elisa
kohtaa oman verkkonsa alueella kilpailua, joka kuitenkin suureksi osaksi
on hyvin vähäistä. Elisalla on huomattavaa markkinavoimaa useassa
suuressa kaupungissa, joten kaupunkien lisääntynyt ja potentiaalinen kil-
pailu kohdistuvat markkinoita voimakkaammin Elisaan. Elisan toimialu-
een suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Elisa
on säilyttänyt suuren markkinaosuuden viime markkina-analyysiin ver-
rattuna.
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Ypäjällä Elisa on noussut jo Telian ohi halliten puolta markkinoista,
mutta koska Ypäjällä yhteyksiä on kaiken kaikkiaan vain kahdeksan,
heilauttaisi yhdenkin liittymän vaihdos markkinaosuudet toisinpäin.
Vaihtoehtoisesti kolmannen kilpailijan lisätessä tarjontaansa yhdelläkin
liittymällä, ei kukaan yrityksistä hallitsisi enää puolta markkinoista.
Elisa on siten vahvistanut asemaansa tällä markkina-alueella selkeästi,
mutta sen asema ei todellisuudessa ole siellä Teliaa vahvempi.

Viestintävirasto katsoo, että Elisa ei kohtaa taulukossa 1 (Alueet, joilla
Elisalla on korkea markkinaosuus) luetelluilla toimialueillaan, pois lu-
kien Ypäjä, korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla sellaista
laajaa potentiaalisen kilpailun uhkaa, joka ennakkosääntelemättömässä
tilanteessa rajoittaisi riittävästi Elisan kykyä toimia riippumattomasti
tukkutuotteen ostajista sekä palveluja ostavista loppuasiakkaista.

9.3 Vertikaalinen integraatio

Vertikaalisesti integroituneella teleyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka
toimii usealla tuotantoportaan tasolla arvoketjun ensimmäisestä vai-
heesta aina lopputuotteen tarjoamiseen saakka. Usein vertikaalisesti in-
tegroitunut yritys toimii sekä infrastruktuuria vuokraavana osapuolena
tukkumarkkinoilla että loppuasiakastuotteita tarjoavana yrityksenä vähit-
täismarkkinoilla. Vertikaalisesti integroitunut yritys ei ole riippuvainen
tukkupalveluista saamistaan tuloista, koska se operoi myös vähittäis-
markkinoilla.

Johtuen vertikaalisesti integroituneen yrityksen asemasta tukkumarkki-
noilla, teleyrityksellä on mahdollisuus estää uusien yritysten tulo vähit-
täismarkkinoille tai sulkea markkinoita siellä jo toimivien palveluyritys-
ten osalta. Koska vertikaalisesti integroitunut teleyritys kilpailee vähit-
täismarkkinoilla tukkutuotteita vuokraavien yritysten kanssa, on sillä
myös kannustin kilpailun estämiseen. Vähittäismarkkinoiden sulkemi-
nen voi tapahtua tukkutuotteiden korkean hinnoittelun avulla tai tarjoa-
malla kilpailijoille huonompilaatuisia tukkutuotteita kuin omalle palve-
luyritykselleen. Yritys voi myös olla tarjoamatta tukkutuotetta lainkaan,
jolloin verkko-operaattorin infrastruktuurista riippuvaisen palveluyrityk-
sen toiminta vähittäismarkkinoilla estyy kokonaan. Tällä tavalla verti-
kaalisesti integroitunut yritys voi vahvistaa omaa markkina-asemaansa
vähittäismarkkinoilla.

Kaikki HMV-yritykset toimivat sekä merkityksellisillä tukkumarkki-
noilla että näitä vastaavilla vähittäismarkkinoilla. Näin ollen ne eivät ole
riippuvaisia muille teleyrityksille vuokrattujen tukkutuotteiden tuloista.
Niillä on myös ennakkosääntelemättömässä tilanteessa mahdollisuus ja
kannustin sulkea vähittäismarkkinoita kilpailulta niillä alueilla, joissa
yrityksellä on vahva markkina-asema. Lisäksi vertikaalinen integraatio
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mahdollistaa teleyritykselle palvelutuotannon kustannus- ja tehokkuus-
etuja. Vertikaalinen integraatio vahvistaa siten HMV-yrityksen mark-
kina-asemaa.

9.4 Ostajan tasapainottava neuvotteluvoima

Ostajan tasapainottava neuvotteluvoima on tekijä, joka voi rajoittaa te-
leyrityksen markkinavoimaa tukkumarkkinoilla. Ostajan tasapainotta-
valla neuvotteluvoimalla tarkoitetaan tukkutuotetta ostavan kilpailevan
teleyrityksen kykyä vaikuttaa tuotteen tarjoamisen ehtoihin, jolloin kiin-
teää verkkoa omistava teleyritys ei voi toimia riippumattomasti ostajasta.
Ostajan tasapainottavan neuvotteluvoiman ei kuitenkaan voida katsoa
rajoittavan teleyrityksen markkinavoimaa riittävästi, jos vain jokin tietty
ostaja tai rajoitettu ostajaryhmä pystyy omalla kohdallaan tasapainotta-
maan markkinavoimaa. Tasapainottavan neuvotteluvoiman tulee siis
suojella suurta osaa ostajia markkinavoiman käytöltä.

Ostajan tasapainottava neuvotteluvoima voi toteutua, jos ostaja on tuk-
kutuotetta tarjoavalle teleyritykselle merkittävä asiakas ja pystyy asetta-
maan uskottavan uhan siitä, että se pystyy hankkimaan tuotteet vaihtoeh-
toiselta toimijalta, lopettamaan tuotteiden kysynnän tai tuottamaan pal-
velun itse.

Koska korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla on korkeat
markkinoille tulon esteet, tukkutuotteen oma tarjonta ei ole kilpailevalle
teleyritykselle vaihtoehto. Lisäksi koska tukkutuotteen vuokraaminen on
vähittäispalvelujen tarjoamisen edellytys, ostaja ei myöskään voi olla
hankkimatta tukkutuotetta. Siten käytännössä ainoa vaihtoehto tasapai-
nottaa neuvotteluvoimaa on uhata tukkutuotteen tarjoajan vaihtamisella.

Elisan tukkutuotteita voi hankkia pienten teleyritysten lisäksi kaksi
suurta teleyritystä, DNA sekä Telia, joten Elisa voi kohdata tukkumark-
kinoilla vahvoja ostajia, joilla periaatteessa voisi olla jonkinasteista tasa-
painottavaa neuvotteluvoimaa. Tulee kuitenkin huomata, että Elisan tuk-
kumarkkinaosuudet ovat taulukossa 1 (Alueet, joilla Elisalla on korkea
markkinaosuus) luetelluilla alueellisilla markkinoilla hyvin korkeat, eikä
tukkumarkkinoilla ole toista teleyritystä, joka pystyisi tarjoamaan tukku-
tuotteita yhtä kattavasti kuin Elisa. Poikkeuksen muodostaa Ypäjä, jossa
yksikin liittymämuutos johtaisi toisenlaiseen lopputulokseen markkina-
osuustarkastelussa. Muiden alueiden osalta edes suuret kilpailevat te-
leyritykset eivät pysty uskottavasti uhkaamaan tukkutuotteen tarjoajan
vaihtamisella. Tasapainottavaa neuvotteluvoimaa heikentää myös se,
että Elisa on vertikaalisesti integroitunut yritys, eikä se ole riippuvainen
tukkutuotteista saamistaan tuloista. Ypäjällä Elisa on noussut tasavah-
vaksi toimijaksi Telian rinnalle ja kumpikin rajoittaa toisensa mahdolli-
suuksia toimia muista riippumattomasti.
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Viestintävirasto katsoo, että Elisa ei kohtaa tukkumarkkinoilla taulu-
kossa 1 (Alueet, joilla Elisalla on korkea markkinaosuus) luetelluilla toi-
mialueillaan sellaista ostajan tasapainottavaa neuvotteluvoimaa, joka en-
nakkosääntelemättömässä tilanteessa rajoittaisi riittävästi Elisan kykyä
toimia riippumattomasti tukkutuotteen ostajista ja laajakaistapalvelujen
loppuasiakkaista. Poikkeuksen tästä muodostaa Ypäjän markkina-alue.

9.5 Muut markkinavoimaan vaikuttavat tekijät

Muita komission markkina-analyysiohjeissa esimerkinomaisesti mainit-
tuja markkinavoiman arviointiin liittyviä tekijöitä ovat muun muassa
vaikeasti toisinnettavan infrastruktuurin hallinta, tekninen etulyönti-
asema tai paremmuus, helppo tai etuoikeutettu mahdollisuus hyödyntää
pääomamarkkinoita ja rahoituslähteitä, tuotteiden/palveluiden monipuo-
lisuus, tuotevarioinnin edut tai pitkälle kehittynyt jakelu- ja myyntiver-
kosto sekä laajentumisen esteet.

Viestintävirasto on kiinnittänyt huomiota erityisesti teleyrityksen tarjoa-
maan tuotevalikoimaan sekä kehittyneeseen jakelu- ja myyntiverkos-
toon. Teleyrityksen kyky tarjota vähittäismarkkinoilla monipuolisia pal-
veluita laajalla maantieteellisellä alueella lisää yrityksen vertikaalisen
integraation mukanaan tuomaa markkinavoimaa. Kuten vähittäismarkki-
natarkastelussa on todettu, asiakasyritykset kysyvät enenevissä määrin
räätälöityjä palveluja. Näihin palveluihin kuuluvat myös yritysten ver-
kottamisratkaisut, johon on etuna, jos teleyrityksen oma verkko ulottuu
laajalle maantieteelliselle alueelle.

Teleyrityksen verkon laajuuteen vaikuttaa myös liityntäpisteiden määrä.
Tiheämpi liityntäpisteverkosto luo kilpailuetua ja näin lisää markkina-
voimaa, sillä osa teleyrityksistä hinnoittelee korkealaatuisen kiinteän yh-
teyden myös pituuden mukaan. Vuokraamalla yhteyden läheltä haluttua
päätepistettä korkealaatuisen kiinteän yhteyden vuokraavan teleyrityksen
ei tarvitse maksaa tarpeettoman pitkästä yhteydestä.

Elisan oma verkko ulottuu suureen osaan Suomea. Elisa pystyy tämän
takia toteuttamaan yritysten verkottamispalveluita laajalti omassa ver-
kossaan. Elisalla on myös kattava oma tuotevalikoima, joten se pystyy
palvelemaan hyvin laajaa joukkoa potentiaalisia asiakkaita.

Viestintävirasto on arvioinnissaan ottanut huomioon myös komission
mainitsemat muut tekijät. Nämä tekijät eivät Viestintäviraston näkemyk-
sen mukaan ole kuitenkaan sellaisia, että niillä olisi merkittävää vaiku-
tusta huomattava markkinavoiman arvioimiseen korkealaatuisten kiintei-
den yhteyksien tukkumarkkinoilla.
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Komission ohjeissa mainittujen tekijöiden lisäksi Viestintävirasto katsoo
tarpeelliseksi ottaa huomioon huomattavan markkinavoiman arvioin-
nissa valtion laajakaistatukien ehtojen vaikutukset markkinavoiman
käyttöön korkealaatuisten kiinteiden yhteystuotteiden markkinoilla.

Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusaleilla annetun lain
(1186/2009, jäljempänä laajakaistatukilaki) 9 §:ssä säädetään tuen
myöntämisen erityisistä edellytyksistä. Sen mukaan laajakaistatukea saa-
van yrityksen tulee sitoutua luovuttamaan seitsemän vuoden ajan tuen
viimeisen erän maksamisesta muille teleyrityksille käyttöoikeuden tuen
avulla rakennettuun viestintäverkkoon, verkkoelementtiin ja verkon ka-
pasiteettiin kohtuulliseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin. Luovutusvel-
vollisuus ei koske kohdetta, joka on tuen saajan omassa käytössä tai tar-
peen sen omaa kohtuullista tulevaa tarvetta varten. Laajakaistatukea saa-
van yrityksen tulee sitoutua myös julkaisemaan seitsemän vuoden ajan
tuen viimeisen erän maksamisesta lukien palvelun toimitusehdot ja muut
käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuden kannalta merkitykselliset tiedot.
Laajakaistatukilaki on ensisijainen siten, että jos samaan omaisuuteen
kohdistuu myös tietoyhteiskuntakaaresta johtuva käyttöoikeuden luovu-
tusvelvollisuus tai yleispalveluvelvoite, käyttöoikeuden luovutuksen hin-
noitteluun ja muihin ehtoihin sovelletaan ensisijaisesti laajakaistatukilain
säännöksiä.

Elisa on saanut laajakaistarakentamisen valtiontukea valokuituverkkojen
rakentamiseen ainakin Kontiolahdelle, Liperiin, Outokumpuun sekä
Tampereelle. Viestintävirasto katsoo, että valtion laajakaistatuen velvoit-
teet takaavat tukea saaneissa verkoissa kilpaileville teleyrityksille käyt-
töoikeuden korkealaatuisiin kiinteisiin yhteystuotteisiin kohtuulliseen
hintaan ja syrjimättömin ehdoin, eikä Elisalla ole mahdollisuutta käyt-
täytyä tukkumarkkinoilla näiden verkkojen osalta riippumattomasti kil-
pailijoista ja loppuasiakkaista.

9.6 Johtopäätökset ja huomattavan markkinavoiman aseman toteami-
nen

Viestintävirasto on ottanut huomattavan markkinavoiman arvioinnissa
huomioon edellä mainitut tekijät ja analysoinut kilpailuongelmia alue-
kohtaisesti. Kilpailuongelmat vaihtelevat eri maantieteellisten alueiden
ja eri teleyritysten välillä.

Analyysin perusteella Viestintävirasto katsoo, ettei potentiaalisen kilpai-
lun uhka, ostajan tasapainottava neuvotteluvoima tai muut markkinavoi-
maan vaikuttavat tekijät riittävästi heikennä Elisan markkinavoimaa tau-
lukossa 1 (Alueet, joilla Elisalla on korkea markkinaosuus) luetelluilla
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markkina-alueilla, lukuun ottamatta Ypäjää. Näin ollen Elisan markkina-
voiman alueellisessa tarkastelussa vaikuttavana tekijänä toimii pääasi-
assa Elisan alueellinen markkinaosuus.

Viime markkina-analyysin tilanteeseen verrattuna Suomessa on nyt run-
saasti alueita, joissa kilpailu toimii korkealaatuisten kiinteiden yhteyk-
sien markkinoilla. Kilpailuintensiteetin kasvamista selittää erityisesti se,
että teleyritykset ovat investoineet runsaasti omien perinteisten toimialu-
eidensa ulkopuolelle. Yhtenä merkittävänä verkkoinvestointien ajajana
on ollut matkaviestinverkon operaattorien rakentama 4G-verkko, jonka
tukiasemat tarvitsevat korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä. Viestintävi-
rasto on ottanut tämän markkinadynamiikan analyysissään huomioon.
Yli 50 prosentin markkinaosuudet eivät automaattisesti tarkoita sitä, että
teleyrityksellä olisi huomattavaa markkinavoimaa. Näin erityisesti esi-
merkiksi tilanteissa, joissa alueen suurin teleyritys on vaihtunut viime
markkina-analyysiin verrattuna, tai kun alueen toiseksi suurimmalla te-
leyrityksellä on yli 40 prosentin markkinaosuus. Näin on käynyt esimer-
kiksi Ypäjällä, missä Elisa on noussut aiemman HMV-yrityksen Telian
kanssa tasavahvaksi kilpailijaksi ja jopa ohittanut sen. Liittymien vähäi-
syydestä johtuen yksikin liittymämuutos johtaisi kuitenkin toisenlaiseen
markkinaosuusjakoon.

Toisaalta on edelleen paljon sellaisia alueita, joissa kilpailu ei toimi ja
joissa yhdellä teleyrityksellä, tässä tapauksessa Elisalla, on markkina-
analyysin perusteella huomattava markkinavoima. Näillä alueilla Elisa
voi käyttää väärin markkina-asemaansa.

Tehokkaan kilpailun puute taulukossa 1 (Alueet, joilla Elisalla on korkea
markkinaosuus) luetelluilla Elisan merkityksellisillä maantieteellisillä
markkinoilla johtaa vakavien kilpailuongelmien syntyyn sekä tukku- että
vähittäistasolla, mikäli tukkumarkkinoihin ei kohdisteta ennakkosäänte-
lyä. Poikkeuksen alueista muodostaa markkina-alue 89 (Ypäjä), jossa
Elisalla on näennäisesti Teliaa vahvempi markkina-asema. Alueella ei
kuitenkaan ole enää havaittavissa kilpailuongelmia.

Elisa on vertikaalisesti integroitunut yritys, joka ei ole liiketoiminnas-
saan riippuvainen muille teleyrityksille vuokrattujen tukkutuotteiden tu-
loista ja jonka tavoitteena on säilyttää itsellään vahva asema vähittäis-
markkinoilla. Elisan oma paikallistason verkko ulottuu suureen osaan
Suomea. Lisäksi Elisalla on oma matkaviestinverkko, jonka turvin se
tarjoaa osana yrityspalvelujen kokonaisratkaisuja matkaviestinverkon
palveluita omassa verkossaan. Ennakkosääntelemättömässä tilanteessa
yrityksellä on ensinnäkin mahdollisuus ja kannustin kieltäytyä korkea-
laatuisten kiinteiden yhteyksien tarjoamisesta estääkseen kilpailijan tu-
lon vähittäismarkkinoille. Tämän lisäksi erityisesti alueilla, joilla kysyn-
tää ei ole tarpeeksi kannustamaan muita teleyrityksiä investoimaan ja
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joilla kilpailussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen huo-
mattavan markkinavoiman analyysiin verrattuna, on epätodennäköistä,
että Elisa kohtaisi riittävää kilpailupainetta edes analyysin tarkastelu-
ajanjaksoa pidemmällä aikavälillä. Näin ollen yritys voi soveltaa syrjiviä
ehtoja, jolloin yritys tarjoaa tukkutuotteita kilpailijalle huonoimmin eh-
doin tai ominaisuuksin kuin se tarjoaa omalle palveluyritykselleen. Yri-
tys voi myös olla luovuttamatta kilpailijoille tietoa esimerkiksi tukku-
tuotteiden toimitusehdoista ja saatavuudesta tarpeeksi nopeasti sekä riit-
tävällä tasolla.

Edellä mainittu käyttäytyminen rajoittaa kilpailevien teleyritysten edel-
lytyksiä tarjota kilpailukykyisiä korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä taulu-
kossa 1 (Alueet, joilla Elisalla on korkea markkinaosuus) luetelluilla Eli-
san toimialueilla, pois lukien Ypäjä. Siten se estää tehokkaan kilpailun
syntymistä vähittäismarkkinoilla ja aiheuttaa hyvinvointitappioita loppu-
asiakkaille. Kilpailijoiden markkinoille tulon estäminen johtaa kilpailul-
lista tasoa korkeampiin vähittäishintoihin, jolloin HMV-yrityksen kerää-
mien ylimääräisten tulojen maksajina toimivat lopulta korkealaatuisia
kiinteitä yhteyksiä käyttävät loppuasiakkaat. Markkinoilla tapahtuu täl-
löin tulonsiirto loppuasiakkailta HMV-yritykselle.

Markkinoiden keskittyminen yhdelle toimijalle johtaa myös siihen, että
loppuasiakkailla on suppeampi mahdollisuus valita erilaisten palvelujen
ja palveluntarjoajien välillä. Pitkällä aikavälillä innovaatiotoiminta
markkinoilla kärsii, sillä yrityksellä on suojatun markkina-asemansa
vuoksi vähemmän tarvetta kehittää uudenlaisia vähittäispalveluita, ja toi-
saalta hyvin heikot kannustimet tarjota yhä kehittyneempiä tukkupalve-
luja kilpailijoiden käyttöön.

Vaikka markkinatilanteessa on korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
osalta tapahtunut merkittäviäkin muutoksia ja joillain alueilla erityisesti
potentiaalisen kilpailun uhka on lisääntynyt, ei markkinoiden tilanne
kuitenkaan vielä tässä vaiheessa osoita sellaista kehityssuuntaa, ettei
huomattavan markkinavoiman omaava yritys kykenisi toimimaan huo-
mattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista
käyttäjistä.

Markkina-analyysin perusteella Viestintävirasto toteaa, että Elisalla on
huomattavan markkinavoiman asema viraston päätöksen liitteessä 1
(Alueet, joilla Elisalla on huomattavaa markkinavoimaa) mainituilla
maantieteellisillä markkinoilla. Tehokkaalla ennakkosääntelyllä voidaan
estää kilpailuongelmien synty kyseisillä markkinoilla sekä mahdollistaa
monipuolinen palvelutarjonta loppuasiakkaille.
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Markkina-analyysin perusteella Viestintävirasto toteaa, että Elisalla ei
enää ole huomattavan markkinavoiman asemaa viraston päätöksen liit-
teessä 2 (Alueet, joilla Elisalla ei enää ole huomattavaa markkinavoi-
maa) mainituilla maantieteellisillä markkinoilla. Näillä alueilla Elisan
markkinaosuudet ovat laskeneet ja vastaavasti kilpailu näillä alueilla on
kasvanut.

10 HMV-yritykseksi nimeäminen ja HMV-aseman poistaminen

TYKin 52 §:n 3 momentin mukaan Viestintäviraston on päätöksellään
määrättävä yritys huomattavan markkinavoiman yritykseksi, jos sillä
markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan tietyillä markkinoilla
yksin tai yhdessä muiden kanssa sellaista taloudellista vaikutusvaltaa,
jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kil-
pailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä.

Markkina-analyysin huomattavan markkinavoiman arvioinnin perus-
teella Elisalla on huomattavan markkinavoiman asema korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla viraston päätöksen liitteessä 1
(Alueet, joilla Elisalla on huomattavaa markkinavoimaa) esitetyillä alu-
eilla. Markkina-analyysissä esitetyn perusteella Elisalla on tällä markki-
nalla sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia
huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai
muista käyttäjistä.

TYKin 52 §:n 4 momentin mukaan Viestintäviraston on päätöksellään
poistettava yritykseltä huomattavan markkinavoiman asema tietyillä
markkinoilla, jos markkina-analyysin perusteella havaitaan, ettei yrityk-
sellä enää ole pykälän 3 momentissa tarkoitettua huomattavaa markkina-
voimaa.

Markkina-analyysin perusteella Elisalla ei ole enää huomattavaa markki-
navoimaa viraston päätöksen liitteessä 2 (Alueet, joilla Elisalla ei enää
ole huomattavaa markkinavoimaa) esitetyillä alueilla ja Elisan HMV-
asema näillä alueilla poistetaan.

(---)
15 Lainkohdat, joihin viraston päätös perustuu

Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 51–53 §, 56 §, 67–71 §, 74 §, 75 §,
82 §, 83 § ja 310 §

16 Päätöksen siirtymä- ja voimassaoloaika

Viestintäviraston päätöksessä asetetut velvollisuudet tulevat voimaan
kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta. Viestintäviraston päätös on
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voimassa toistaiseksi, jollei Viestintävirasto muuta päätöstä tietoyhteis-
kuntakaaren 53 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tai mark-
kinoiden kilpailutilanteessa tapahtuneiden merkityksellisten muutosten
vuoksi.

Yhtiölle 9.11.2009 annetussa päätöksessä asetetut velvollisuudet ovat
voimassa tässä päätöksessä asetettujen velvollisuuksien voimaantuloon
asti.

Päätöstä on noudettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviran-
omainen toisin määrää.

II KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA

1. Elisa Oyj:n valitus

Elisa Oyj on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus

1. keskeyttää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia
on lainvoimaisesti ratkaistu;
2. kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Viestintäviras-
tolle uudelleen käsiteltäväksi;
3. velvoittaa Viestintäviraston korvaamaan Elisan oikeudenkäyntikulut
viivästyskorkoineen; ja
4. toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Elisa on lausunut vaatimustensa perusteluina muun ohella seuraavaa:

Tilaajayhteysmarkkinan ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinan välinen yhteys

Viestintäviraston päätös on ilmeisen virheellinen ja lainvastainen. Vies-
tintäviraston päätöksellä on asetettu huomattavan markkinavoiman vel-
voitteita korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla (markkina
4), vaikka tilaajayhteysmarkkinoiden (markkina 3a) osalta huomattavan
markkinavoiman päätöstä ei ole vielä annettu ja huomattavan markkina-
voiman aseman ja velvoitteiden arviointi on kesken Viestintävirastossa,
toisin kuin Viestintäviraston päätöksessä on todettu.

Markkinat 4 ja 3a liittyvät kiinteästi yhteen. Jotta teleoperaattori voi tar-
jota tietyllä maantieteellisellä alueella korkealaatuisia vähittäisyhteyspal-
veluja asiakkailleen, teleoperaattorilla tulee olla pääsy kattavaan fyysi-
seen paikallistason verkkoon, joka ulottuu asiakasyritykselle asti. Mark-
kinan 4 tarkastelua ei siten voida tehdä erillään markkinan 3a tarkaste-
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lusta, eikä markkinan 4 osalta voida tietyllä maantieteellisellä alueella
määrätä huomattavan markkinavoiman asemaa sellaiselle operaattorille,
joka ei ole samalla alueella huomattavan markkinavoiman asemassa
myös markkinalla 3a. Myös korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tuk-
kumarkkinatuotteen tarjoamiseen vaaditaan fyysinen paikallinen verkko,
kuten valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

Kilpailuongelmia voi esiintyä vain tilanteessa, jossa korkealaatuisia kiin-
teitä yhteyksiä tarjoava ja tällä tukkumarkkinalla vahvan aseman
omaava operaattori on tietyllä maantieteellisellä alueella vertikaalisesti
integroitunut eli se omistaa itse myös kattavan fyysisen paikallistason
verkon ja voi siten kontrolloida kilpailijoidensa pääsyä asiakasrajapin-
taan. Viestintävirasto on todennut tämän seikan valituksenalaisessa pää-
töksessään. Pullonkaulatuote on korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
osalta usein nimenomaan paikallistason fyysinen verkko eli käytännössä
markkinalle 3a kuuluvat tilaajayhteydet.

Valituksenalaisessa päätöksessään Viestintävirasto on katsonut Elisan
olevan huomattavan markkinavoiman asemassa ja määrännyt Elisalle
huomattavan markkinavoiman velvoitteita markkinalla 4 myös 41 sellai-
sen kunnan alueella, jotka eivät kuulu Elisan perinteiseen toimialueeseen
ja joiden alueella Elisalla ei ole kattavaa paikallistason verkkoa. Näissä
41 kunnassa toinen operaattori on aikaisempien huomattavan markkina-
voiman päätösten perusteella huomattavan markkinavoiman asemassa
tilaajayhteysmarkkinoilla (markkina 3a) ja aikaisemman markkinasuosi-
tuksen mukaisella markkinalla 6 (paikallistason kiinteät yhteydet).

Jos markkinan 4 huomattavan markkinavoiman asema ja velvoite vuok-
rata korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä määrätään sellaiselle operaatto-
rille, joka ei ole samalla maantieteellisellä alueella huomattavan markki-
navoiman asemassa markkinalla 3a, seurauksena on saatavuusongelma.
Tällaisella maantieteellisellä alueella markkinan 4 huomattavan markki-
navoiman operaattorilta voidaan vuokrata korkealaatuisia kiinteitä yh-
teyksiä korkealaatuisten vähittäispalvelujen tarjoamiseksi vain niille
asiakasyrityksille, jotka ovat jo kyseisen operaattorin sopimusasiakkaita
ja joiden toimipisteisiin kyseinen operaattori on mahdollisesti rakentanut
oman paikallisen fyysisen kuituyhteyden.

Jos jokin kilpaileva operaattori haluaisi vuokrata markkinan 4 huomatta-
van markkinavoiman operaattorilta korkealaatuista kiinteää yhteyttä uu-
teen omaan asiakasyritykseensä, markkinan 4 huomattavan markkina-
voiman operaattorilla ei tällaista olisi tarjottavana, koska sillä ei ole kat-
tavaa fyysistä paikallisverkkoa, joka ulottuisi uudelle asiakasyritykselle
asti. Kattavan fyysisen paikallisverkon omistaa tilaajayhteysmarkkinan
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(markkina 3a) huomattavan markkinavoiman operaattori, jolla ei kuiten-
kaan ole huomattavan markkinavoiman asemaa markkinalla 4, eikä siten
velvollisuutta vuokrata uudelle kilpailijalleen korkealaatuista kiinteää
yhteyttä.

Markkinan 4 ja markkinan 3a välisestä yhteydestä johtuen ainoa mah-
dollinen sääntelyjärjestys on se, että ensin arvioidaan markkinan 3a
osalta, mitkä operaattorit ovat huomattavan markkinavoiman asemassa
ja mitkä ovat 3a markkinalla välttämättömät huomattavan markkinavoi-
man velvoitteet. Tämän jälkeen arvioidaan, onko markkinan 4 sääntely
tarpeellista. Koska markkinan 3a huomattavan markkinavoiman arviointi
on aloitettu uudelleen Viestintävirastossa, valituksenalainen markkinaa 4
koskeva huomattavan markkinavoiman päätös on kumottava ja asia on
palautettava viraston käsiteltäväksi, jotta virasto voi edetä asiassa oi-
keassa järjestyksessä.

Lainvastainen markkinamäärittely

Viestintävirasto on vastoin komission markkinasuositusta ja sen peruste-
lumuistiota katsonut korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumark-
kinoiden pitävän sisällään myös matkaviestinverkon tukiasemayhteyk-
sissä, kiinteän puhelinverkon vaihdeyhteyksissä ja laajakaistakeskitti-
mien runkoverkkoyhteyksissä (backhaul) käytettäviä siirtoyhteyksiä,
joita teleyritykset hankkivat toisiltaan.

Komission markkinasuosituksen perustelumuistion mukaan korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinat liittyvät korkealaatuisten
yhteyksien vähittäismarkkinoihin, jotka ovat erotettavissa internet-yh-
teystuotteiden massamarkkinatuotteen vähittäismarkkinoista. Komission
perustelumuistion mukaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukku-
markkinat pitävät sisällään sellaiset yhteystuotteet (access products),
jotka ovat tarpeen korkealaatuisten vähittäismarkkinatuotteiden tarjoa-
miseksi.

Matkaviestinverkon tukiasemayhteydet ynnä muut eivät kuulu komis-
sion markkinasuosituksen mukaiseen korkealaatuisten yhteyksien tukku-
markkinaan (markkina 4), sillä niitä ei käytetä eivätkä ne edes liity kor-
kealaatuisten vähittäispalvelujen tarjoamiseen yritysasiakkaille. Viestin-
tävirasto on vahvistanut tämän päätöksessään todetessaan, että näillä
tuotteilla ei ole varsinaisia vähittäismarkkinoita. Päätöksessä on myös
todettu, että matkaviestinverkolla toteutetun laajakaistan varaan rakenne-
tut yhteydet eivät ole riittävän korkealaatuisia, jotta ne olisivat korvaavia
korkealaatuisten yhteyspalveluiden kanssa.
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Komission markkinasuosituksen perustelumuistiossa on todettu, että
yksi korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan määrittele-
miseen liittyvä kysymys on, tarvitaanko sääntelyä myös muun muassa
kilpailevien matkaviestinoperaattoreiden tarvitseman infrastruktuurin,
kuten backhaul-yhteyksien osalta. Tältä osin perustelumuistiossa tode-
taan kuitenkin selvästi, että sääntelylle ja markkinamäärittelyn laajenta-
miselle ei tältä osin ole tarvetta, koska kokemus on osoittanut, ettei
markkinahäiriöitä ole olemassa.

Notifioidessaan markkinaa 4 koskevan päätösluonnoksen komissiolle
Viestintävirasto ei ole kiinnittänyt komission huomiota markkinasuosi-
tuksesta poikkeavaan markkinamäärittelyyn, eikä komissiota siten ole
kuultu tästä poikkeavasta markkinamäärittelystä. Komissio ei ole hyvin
lyhyen määräajan puitteissa pystynyt oma-aloitteisesti tarkistamaan
markkinamäärittelyä. Notifikaatio on ollut myös muutoin harhaanjoh-
tava, koska siinä ei ole tuotu esiin huomattavan markkinavoiman ope-
raattorin vaihtumista useilla maantieteellisillä alueilla alueen perintei-
sestä operaattorista markkinoilla tulijaan, jolla ei ole kattavaa fyysistä
asiakasyrityksille asti ulottuvaa paikallisverkkoa.

Viestintävirastolla ei ole toimivaltaa markkinamäärittelyä vääristämällä
laajentaa sääntelyn alaa koskemaan sellaisia yhteyksiä, jotka eivät kuulu
komission markkinasuosituksen mukaiseen markkinaan. Jos Viestintävi-
raston mielestä matkaviestinverkon tukiasemayhteyksien, kiinteän puhe-
linverkon vaihdeyhteyksien ja laajakaistakeskittimien runkoverkkoyh-
teyksien (backhaul) markkinoilla on markkinahäiriö, viraston tulisi tun-
nistaa näiden markkinoiden erityiset kilpailuongelmat ja arvioida erik-
seen yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti, onko syytä tältä osin määri-
tellä uusi merkityksellinen tuotemarkkina, joka täyttää komission mark-
kinasuosituksessa ja sen perustelumuistiossa määritellyn kolmen perus-
teen testin.

Viestintäviraston soveltama, komission markkinasuosituksesta poik-
keava markkinamäärittely on tietoyhteiskuntakaaren 51 §:n vastainen.
Virheellisen markkinamäärittelyn seurauksena myös markkina-analyysin
perustana käytetyt markkinaosuuslaskelmat ovat lähtökohdiltaan virheel-
lisiä, eivätkä kuvaa operaattorin todellista markkina-asemaa korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien markkinalla. Markkinaosuudet eivät liity
mitenkään niihin vähittäismarkkinoihin (korkealaatuiset yhteydet yritys-
asiakkaille), joita koskevia väitettyjä kilpailuongelmia markkinan 4
sääntelyllä on haluttu ratkaista.
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Maantieteelliset markkinat

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu korkealaatuisten yhteyksien
vähittäismarkkinoiden ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukku-
markkinoiden olevan maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan alueelliset.
Elisa on tästä osittain samaa mieltä. Siirtyminen kuituverkkoihin on
muuttanut markkinat entistä alueellisemmiksi. Viestintäviraston markki-
namäärittely ja siihen perustuva markkina-analyysi ovat kuitenkin puut-
teellisia.

Viestintäviraston markkina-analyysissä ei ole erotettu toisistaan yksittäi-
siä kuntia tai niiden alueita eikä arvioitu konkreettisesti markkinaolosuh-
teiden ja kilpailutekijöiden eroja eri kuntien tai yksittäisten kuntien eri
alueiden välillä. Virasto on luokitellut kuntia markkina-alueisiin pelkäs-
tään tukkumarkkinoiden markkinaosuuksien perusteella. Pelkkä markki-
naosuus, jonka laskentaan liittyy virheitä ja puutteita, ei ole riittävä te-
kijä eri kuntien yhdistämiseksi samanlaisiksi markkina-alueiksi. Markki-
naosuuksien perusteella ei voida rajata alueita, joilla kilpailuolosuhteet
ovat samanlaiset tai riittävän samankaltaiset ja jotka voidaan erottaa lä-
hialueista, joilla kilpailuolosuhteet ovat selvästi erilaiset. Markkinaosuus
ei kerro riittävästi eri kuntien alueellisista ja todellisista kilpailuolosuh-
teista, jotta markkinamäärittely ja markkina-alueiden luokittelu voitaisiin
tehdä luotettavasti.

Markkina-alueiden määrittely on osin virheellinen. Elisalle määritelty
huomattavan markkinavoiman alue on selvästi virheellinen ja liian laaja.

Vähittäismarkkinoiden markkina-analyysiä ei ole tehty

Viestintävirasto ei ole analysoinut vähittäismarkkinoita yrityskohtaisesti
tai kunkin merkityksellisen maantieteellisen markkinan osalta. Päätös ei
sisällä korkealaatuisten yhteyksien vähittäismarkkinoiden markkina-ana-
lyysiä. Valituksenalaisessa päätöksessä on esitetty vain vähittäismarkki-
noiden olosuhteista yleisiä keskenään ristiriitaisia huomioita, jotka eivät
riittävällä tavalla perustele Viestintäviraston johtopäätöstä, jonka mu-
kaan vähittäismarkkinoilla olisi vakavia kilpailuongelmia.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan mahdollisena ongelmana vähittäis-
markkinoilla on pääsy paikallistason verkkoon, joka ulottuu asiakasyri-
tykselle asti, sekä vähittäismarkkinoiden keskittyminen yhdelle vertikaa-
lisesti integroituneelle teleyritykselle. Viestintävirasto on kuitenkin pää-
töksessään katsonut Elisan olevan huomattavan markkinavoiman ase-
massa korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla 41 sel-
laisen kunnan alueella, joissa Elisalla ei ole kattavaa paikallistason verk-
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koa, joka ulottuu asiakasyrityksille asti. Viestintävirasto on myös pää-
töksessään katsonut, että Elisan kilpailijoilla ei enää ole huomattavan
markkinavoiman asemaa 41 kunnan alueella, vaikka näillä vertikaalisesti
integroituneilla kilpailijoilla (Telia ja DNA) on näissä kunnissa kattava
paikallistason verkko, joka ulottuu asiakasyrityksille asti. Viestintävi-
rasto on määrännyt Elisalle huomattavan markkinavoiman aseman kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalla niillä Elisan perin-
teiseen toimialueeseen kuuluvilla alueilla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Tampere), joilla vähittäismarkkinat eivät enää ole keskittyneet yhdelle
toimijalle vaan joilla Elisan kilpailijoilla on jo osin Elisaa laajempi kor-
kealaatuinen valokuituverkko, joka ulottuu asiakasyrityksille asti. Edellä
todetut Viestintäviraston virheelliset johtopäätökset ovat johtuneet siitä,
että Viestintävirasto ei ole tehnyt vähittäismarkkinoiden markkina-ana-
lyysiä.

Viestintävirasto on päätöksessään todennut, että kilpailu vähittäismark-
kinoilla toimii suureksi osaksi. Päätöksessään esittämistään toimivaa kil-
pailua koskevista havainnoistaan huolimatta Viestintävirasto on kuiten-
kin todennut, että on tarpeen määritellä korkealaatuisten yhteyksien tuk-
kumarkkinat ja arvioida, millä teleyrityksillä on alueellisilla tukkumark-
kinoilla huomattavaa markkinavoimaa tavalla, joka johtaa vakavien kil-
pailuongelmien syntymiseen vähittäismarkkinoilla. Tämä johtopäätös ei
perustu todelliseen vähittäismarkkinoiden analyysiin vaan ainoastaan
yleisiin pohdintoihin mahdollisista kilpailuongelmista, jotka teoriassa
voisivat esiintyä vain, jos vähittäismarkkinat ovat keskittyneet yhdelle
vertikaalisesti integroituneelle teleyritykselle eikä sen kilpailijoilla ole
pääsyä paikallistason verkkoon, joka ulottuu asiakasyrityksille asti.

Tukkumarkkinoiden markkina-analyysi on puutteellinen

Komission markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman
arviointia koskevien ohjeiden mukaan määräävän markkina-aseman to-
teaminen ei voi perustua pelkästään suuriin markkinaosuuksiin, vaan
kansallisten viranomaisten on tehtävä perusteellinen ja kattava analyysi
merkityksellisten markkinoiden taloudellisista piirteistä ennen päätöstä
huomattavan markkinavoiman aseman olemassaolosta. Myös korkein
hallinto-oikeus on vahvistanut, että Viestintäviraston tulee riittävän laa-
jasti ja yksityiskohtaisesti arvioida kaikkia niitä tekijöitä, jotka on otet-
tava huomioon huomattavan markkinavoiman asemaa harkittaessa
(KHO 2005:67 ja KHO 2014:156).

Viestintävirasto ei ole tehnyt perusteellista ja kattavaa analyysiä, jossa
olisi riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti arvioitu markkinoiden todel-
lista tilannetta. Valituksenalaisen päätöksen sisältämä korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan markkina-analyysi perustuu pel-
kästään mekaaniseen laskennallisten markkinaosuuksien tarkasteluun.
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Näiden markkinaosuuksien laskentaan liittyy merkittäviä puutteita, mikä
johtuu muun muassa virheellisestä markkinamäärittelystä. Elisalle on
esimerkiksi laskettu keinotekoisesti merkittäviä markkinaosuuksia myös
sellaisilla alueellisilla markkinoilla, joilla Elisalla ei ole lainkaan tarjolla
korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä, mutta joilla Elisalla on esimerkiksi
matkaviestintukiasemia ja niiden siirtoyhteyksiä.

Tukkumarkkinaosuudet eivät osoita Elisan markkinavoimaa niillä
alueilla, joilla Elisa ei ole vertikaalisesti integroitunut ja joilla Elisalla ei
ole kattavaa paikallistason verkkoa, joka ulottuisi asiakasyrityksille asti.
Lisäksi useilla alueilla merkityksellinen tukkumarkkina koostuu käytän-
nöstä vain pienestä määrästä yhteyksiä tai jopa muutamista yksittäisistä
yhteyksistä. Tukkumarkkinaosuudet eivät anna oikeaa kuvaa markkina-
voimasta. Tämä koskee erityisesti alueita, jotka eivät ole Elisan perin-
teistä toimialuetta ja joilla Elisa on markkinoille tulija. Näillä alueilla
Elisan markkinaosuudet ovat osoitus Elisan alueelle tuomasta kilpai-
lusta, eivät kilpailuongelmista.

Mekaanisen laskennallisten markkinaosuuksien tarkastelun lisäksi vali-
tuksenalaisen päätöksen markkina-analyysi pitää sisällään vain teoreet-
tista pohdiskelua mahdollisista kilpailuongelmista vailla yhteyttä mark-
kinoiden todellisiin olosuhteisiin päätöksen kohteena olevilla alueilla.

Koska korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden ana-
lyysissään Viestintävirasto ei ole arvioinut todellista alueellista tilannetta
eri kunnissa minkään muun tekijän osalta kuin pelkästään virheellisesti
laskettujen tukkumarkkinaosuuksien valossa, seurauksena on lähtökoh-
diltaan virheellinen markkinavoiman arviointi.

Virheellinen markkinaosuusanalyysi

Viestintävirasto on soveltanut lainvastaista markkinamäärittelyä sekä
laiminlyönyt tietoyhteiskuntakaaren ja hallintolain mukaiset velvoit-
teensa selvittää, mihin konkreettisiin markkinaolosuhteisiin ja muihin
seikkoihin Elisan huomattavan markkinavoiman asema ja Elisalle asete-
tut velvoitteet päätöksessä tarkoitetuilla alueilla perustuvat. Vaikka vali-
tuksenalaisessa päätöksessä on todettu radiolinkkien olevan korvattavuu-
den kannalta merkityksellisiä vain yksittäistapauksissa, virasto on kui-
tenkin markkinaosuuksien laskennassa ottanut radiolinkit huomioon yh-
denvertaisina muiden yhteyksien kanssa. Esimerkiksi päätöksessä esiin
nostetun ainoan yksittäisen kunnan eli Ypäjän osalta virasto on laskenut
Elisan markkinaosuudeksi 50 prosenttia, vaikka Elisalla ei ole Ypäjällä
yhtään korkealaatuista kiinteää yhteyttä, vaan ainoastaan [    ] radiolink-
kiä, joita ei käytetä korkealaatuisten kiinteiden yhteyspalvelujen tar-
joamiseen asiakasyrityksille.
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Markkinaosuuksien vaihtelusta ajan yli ei ole analyysiä

Viestintävirasto on määrännyt Elisan huomattavan markkinavoiman yri-
tykseksi useille sellaisille alueille, jotka ovat Elisalle kokonaan uusia.
Näillä alueilla Elisalla ei ole aikaisemmin ollut suurta markkinaosuutta.
Virasto ei ole päätöksessään näiden Elisan perinteisen toimialueen ulko-
puolisten kuntien osalta ottanut huomioon sitä, että Elisan markkina-
osuus ei näillä alueilla ole ollut pidemmän aikaa vakaa, vaan päinvastoin
Elisa on tullut markkinoille ja pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan
fyysistä paikallisverkkoa hallitsevan operaattorin kustannuksella ja tä-
män huomattavasta markkinavoimasta huolimatta. Aikaisempi huomat-
tavan markkinavoiman yritys on menettänyt markkinaosuuttaan ja mark-
kinaosuuksissa on tapahtunut heilahteluja. Tämä on osoitus Elisan te-
hokkuudesta ja Elisan alueelle tuomasta kilpailusta, eikä Elisaa tulisi
tästä rangaista huomattavan markkinavoiman asemalla ja velvoitteilla.

Vuonna 2009 annetussa vanhaa markkinaa 6 (paikallistason kiinteät yh-
teydet) koskevassa huomattavan markkinavoiman päätöksessä relevantit
hyödykemarkkinat ja relevantit maantieteelliset markkinat ovat poiken-
neet valituksenalaisen päätöksen mukaisesta markkinoiden määrittelystä.
Vuonna 2009 operaattoreille oli asetettu huomattavan markkinavoiman
asema niiden perinteisillä toimialueilla eri tuotteisiin kuin mistä nyt on
kysymys. Vuoden 2008 markkinaosuuksia ei siten voida verrata valituk-
senalaisessa päätöksessä tarkoitettuihin markkinaosuuksiin. Erityisesti
tämä koskee alueita, jotka eivät kuulu Elisan perinteiseen toimialuee-
seen.

Viestintävirasto on päätöksen mukaan analysoinut sitä, miten kilpailuti-
lanne on muuttunut päätöksessä tarkoitetuilla alueilla edelliseen mark-
kina-analyysiin verrattuna. Tästä analyysistä valituksenalaisessa päätök-
sessä ei ole viitteitä. Viestintävirastolla ei edes ole käytettävissään tie-
toja, joiden perusteella virasto voisi tehdä vertailuja markkinaosuuksien
kehityksestä ajan yli nyt tarkoitetuilla markkinoilla.

Markkinaosuuksien laskennassa käytetyt tiedot

Viestintäviraston markkinaosuuslaskelmat perustuvat ilmeisesti viraston
vuonna 2016 teleoperaattoreilta keräämiin tietoihin. Kaikki kerätyt tie-
dot ovat koskeneet lähtökohtaisesti vuoden 2015 lopun tilannetta.

Tiedot ja laskelmat perustuvat lainvastaiseen ja liian laajaan markkina-
määrittelyyn

Markkinaosuuslaskelmien luotettavuutta vähentää lainvastainen ja liian
laaja merkityksellisten hyödykemarkkinoiden määrittely, jonka seurauk-
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sena Viestintävirasto on pyytänyt operaattoreilta tietoja sellaisista mat-
kaviestintukiasemien siirtoyhteyksissä, kiinteän puhelinverkon vaih-
deyhteyksissä tai laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteyksissä (back-
haul) käytetyistä SDH/PDH-yhteyksistä, joita ei käytetä tai edes voida
käyttää korkealaatuisten yhteyspalvelujen tarjoamiseen loppuasiakkaille.
Nämä tiedot eivät liity sellaisiin tukkutuotteisiin, joita voitaisiin käyttää
niillä vähittäismarkkinoilla, joita koskevia väitettyjä kilpailuongelmia
haluttaisiin ehkäistä markkinan 4 huomattavan markkinavoiman säänte-
lyllä.

Ilmeisesti tästä virheestä johtuu muun muassa se, että Elisalle on mää-
rätty huomattavan markkinavoiman asema ja velvoitteita sellaisissa kun-
nissa, joissa Elisa ei lainkaan tarjoa korkealaatuisia yhteyspalveluja asia-
kasyrityksille ja joissa Elisalla ei ole kattavaa fyysistä paikallisverkkoa,
joka ulottuu asiakasyrityksille asti. Elisa ja muut operaattorit ovat joutu-
neet ilmoittamaan Viestintävirastolle sellaisia yhteyksiä, jotka eivät ole
merkityksellisiä tarkasteltaessa operaattorin markkinavoimaa oikein
määritellyillä korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla.

Virheellisen markkinamäärittelyn vuoksi Elisalle on esimerkiksi laskettu
yli 60 prosentin markkinaosuuksia sellaisissa kunnissa, joissa ainoat Eli-
san yhteydet liittyvät Elisan omien matkaviestintukiasemien siirtoyh-
teyksiin ja joissa Elisa on vuokrannut korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä
toiselta operaattorilta.

Esimerkiksi Isojoella Elisan markkinaosuus on päätöksen mukaan yli
60 prosenttia. Elisa on Viestintäviraston tietopyynnön johdosta ilmoitta-
nut omassa käytössä olevien kiinteiden yhteyksien lukumäärän, muille
vuokrattujen yhteyksien lukumäärän, muilta vuokrattujen yhteyksien lu-
kumäärän ja radiolinkkien lukumäärän. Elisan omien yhteyksien, mu-
kaan lukien radiolinkit, lukumäärän ja Elisalle lasketun 60 prosentin
markkinaosuuden perusteella Telian osalle jäävien yhteyksien luku-
määrä on epäuskottava, kun otetaan huomioon, että Isojoki kuuluu Te-
lian perinteiseen toimialueeseen. On syytä epäillä kerättyjen tietojen luo-
tettavuutta. Herää kysymys, ovatko muut operaattorit ilmoittaneet yh-
teyksiä, kun Elisan markkinaosuusluku yli 60 prosenttia on mahdollista
laskea pelkästään Elisan toimittamien lukujen perusteella.

Viestintäviraston tietopyynnön ohjeistuksen vääristävä vaikutus

Laskelmien lähtötietoja vääristää lisäksi Viestintäviraston ohjeistus,
jonka mukaan, jos kiinteän yhteyden alku- ja loppupää sijaitsevat eri
kunnissa, ilmoitetaan yhteys molempien kuntien tiedoissa. Tämän
vuoksi operaattorin markkinaosuus nousee harhaanjohtavan suureksi esi-
merkiksi sellaisen kunnan osalta, jonka alueella on operaattorin runko-
verkon solmukohta, vaikka operaattorilla ei ole kyseisen kunnan alueella
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tarjolla korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkutuotetta eikä ope-
raattori tarjoa kyseisen kunnan alueella korkealaatuisia yhteyspalveluja
loppuasiakkaille.

Elisalle on saatu esimerkiksi Raision kunnan kohdalla korkea laskennal-
linen markkinaosuusluku (yli 80 prosenttia), joka ei kerro Elisan mark-
kina-asemasta korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla.

Raisio kuuluu DNA Oyj:n perinteiseen toimialueeseen. Viestintävirasto
on asettanut Elisalle huomattavan markkinavoiman aseman korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien markkinalla, vaikka on selvää, että yli 90
prosentin tilaajayhteysmarkkinaosuudellaan nimenomaan DNA Oyj on
Raisiossa vertikaalisesti integroitunut operaattori, jonka markkina-ase-
masta tulisi olla huolissaan.

Vanhentuneet tiedot

Valituksenalaisessa päätöksessä esitetyt markkinaosuudet perustuvat
vuoden 2015 tietoihin. Markkinaosuuslaskelmien pohjana olevat tiedot
ovat syksyllä 2017 olleet kaksi vuotta vanhoja. Päätöksen mukaan mark-
kina-analyysin pitäisi perustua vallitseviin markkinaolosuhteisiin ja ottaa
huomioon tulevaisuuden kehitys (noin kolme vuotta päätösten antami-
sesta eteenpäin). Kaksi vuotta vanhojen tietojen käyttäminen markkina-
analyysin ainoana lähteenä tarkoittaa sitä, että päätös on jo tällä perus-
teella perusteeton.

Markkinoiden kehittymistä kuvaa esimerkiksi se, että Elisa on purkanut
tekniikaltaan vanhentuneina lähes puolet niistä SDH/PDH-yhteyksistä,
jotka ovat olleet käytössä vuoden 2015 lopussa ja jotka ovat sisältyneet
Viestintävirastolle toimitettuihin tietoihin. Joidenkin kuntien osalta kehi-
tys on voinut olla vielä nopeampaa. Kehitys on ollut samanlaista myös
muiden operaattoreiden osalta.

Kiinteä puhelinverkko on Suomessa menettänyt merkityksensä, ja kaikki
operaattorit purkavat tällä hetkellä kiinteitä puhelinverkkojaan eri puo-
lilla maata. Vuonna 2015 käytössä olleiden kiinteän puhelinverkon vaih-
deyhteyksien lukumäärän käyttäminen yhtenä lähtötietona väitetysti tu-
levaisuuteen suuntautuvassa markkina-analyysissä osoittaa Viestintävi-
raston lähestymistavan perusteettomuuden.

Valtiontukea saaneet verkot

Valituksenalaisen päätöksen mukaan Elisa on saanut valtiontukea valo-
kuituverkkojen rakentamiseen ainakin Kontiolahdelle, Liperiin, Outo-
kumpuun sekä Tampereelle. Näiden lisäksi Elisa on saanut valtiontukea
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verkkojen rakentamiseen Lieksaan ja Nurmekseen. Kaikkiin näihin kun-
tiin, joista Lieksa, Liperi ja Nurmes eivät kuulu Elisan perinteiseen toi-
mialueeseen, Elisalle on kuitenkin määrätty markkinalla 4 huomattavan
markkinavoiman asema ja velvoitteet, mikä perustuu viraston markkina-
osuuslaskelmiin. Näistä markkinaosuuslaskelmista ei ilmeisesti ole pois-
tettu niitä Elisan ilmoittamia yhteyksiä, jotka liittyvät valtiontuella ra-
kennettuihin verkkoihin. Viestintävirasto ei ole tietopyynnössään 2016
pyytänyt näiden verkkojen tietojen jättämistä pois vastauksista taikka
näiden tietojen toimittamista erikseen. Laskelmat ovat tältäkin osin vir-
heellisiä.

Muut markkina-analyysin ongelmat

Markkinaosuuslukujen mekaanisen laskemisen lisäksi valituksenalaisen
päätöksen sisältämä muu markkina-analyysi on keinotekoinen. Päätök-
sen teksti jää yleiselle tasolle ja osoittaa sen, että Viestintävirasto ei ole
markkinaosuuksien tarkastelun lisäksi tarkastellut korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien markkinoiden todellisia olosuhteita.

Potentiaalinen kilpailu

Viestintävirasto ei ole markkina-analyysissään keskittynyt tarkastele-
maan vain kuidulla toteutettuja Ethernet-yhteyksiä, jotka ovat merkityk-
sellisiä korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien toteuttamisessa. Virasto
on sekoittanut asiaan markkinoille kuulumattomia matkaviestintukiase-
mayhteyksiä ynnä muita sekä tekniikaltaan vanhentuneita ja käytöstä
poistumassa olevia SDH/PDH-yhteyksiä.

Viestintävirasto ei ole markkina-analyysissään ottanut huomioon päätök-
sensä lausumaa siitä, että markkinoille on tullut uusia kilpailijoita, mikä
näkyy perinteisten teleyritysten markkinaosuuksien laskuna ja huomatta-
van markkinavoiman yrityksen vaihtumisena kyseisillä merkityksellisillä
markkinoilla. Uuden markkinoille tulijan saavuttamaa asemaa virasto ei
ole pitänyt osoituksena markkinoille tulon kynnyksen mataluudesta ja
uuden toimijan tuomasta uudesta kilpailusta, jota osoittaa heilahtelut
markkinaosuuksissa. Virasto on katsonut päätöksessään, että pelkkä kor-
kea markkinaosuus osoittaa huomattavan markkinavoiman aseman. Vi-
rasto ei ole siten arvioinut markkina-analyysissään muuta kuin lasken-
nallisia markkinaosuuksia.

Viestintävirasto on tarkastellut päätöksessään lyhyesti Elisan omilla pe-
rinteisillä alueillaan kohtaamaa kilpailua, mutta on ohittanut kysymyk-
sen toteamalla kilpailun olevan suureksi osaksi hyvin vähäistä. Päätös ei
sisällä tietoja tai analyysiä Elisan ja sen kilpailijoiden markkinaosuuk-
sista, hinnoittelusta taikka muista kilpailutekijöistä korkealaatuisten yh-
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teyspalvelujen vähittäismarkkinoilla Elisan alueilla. Virasto on vain vii-
tannut tukkumarkkinoiden markkinaosuuteen ja todennut, että suurim-
missa kaupungeissa Elisa on säilyttänyt suuren markkinaosuuden viime
markkina-analyysiin verrattuna. Virasto on tehnyt johtopäätöksiä vain
markkinaosuuden perusteella.

Virasto ei ole päätöksessään perustellut sitä, että Elisa ei kohtaisi poten-
tiaalisen kilpailun uhkaa esimerkiksi niillä alueilla, joilla huomattavan
markkinavoiman yritys on vaihtunut sen johdosta, että Elisan laskennal-
linen markkinaosuus on ensimmäistä kertaa noussut suuremmaksi kuin
aikaisemman huomattavan markkinavoiman yrityksen. Esimerkiksi Teu-
valla tai Isojoella Elisan markkinaosuus on päätöksen mukaan yli
60 prosenttia, vaikka Elisalla on näissä kunnissa [    ] tai [    ] kiinteää
yhteyttä ja [    ] tai [   ] radiolinkkiä. Näillä alueilla toimii edelleen vah-
vana paikallisena toimijana edellinen huomattavan markkinavoiman yri-
tys, jolla on myös perinteisellä toimialueellaan kattava fyysinen paikal-
listason verkko, joka ulottuu asiakasyrityksiin asti. Elisalla ei ole verk-
koa uusilla alueilla.

Vertikaalinen integraatio

Viestintävirasto on päätöksessään esittänyt vain teoreettisia näkökohtia
vertikaalisesti integroituneen teleyrityksen mahdollisesta aiheuttamasta
kilpailuhaitasta. Tämä teoria pätee vain niillä alueilla, joilla operaattori
omistaa kattavan fyysisen paikallisverkon, joka ulottuu asiakasyrityksiin
asti. Elisalle on valituksenalaisella päätöksellä määrätty huomattavan
markkinavoiman asema ja velvoitteita 41 kunnassa, joissa paikallisver-
kon omistaa toinen operaattori, joka on vertikaalisesti integroitunut val-
takunnallisesti toimiva Elisan kilpailija (esimerkiksi Telia tai DNA).

Viestintävirasto pyrkii kytkemään teoreettisen kilpailuhaitan todellisiin
markkinoihin toteamalla, että kaikki HMV-yritykset toimivat sekä mer-
kityksellisillä tukkumarkkinoilla että näitä vastaavilla vähittäismarkki-
noilla. Tämä pitää teoriassa paikkansa, jos tarkastellaan vähittäismarkki-
noiden tilannetta yleisesti Suomen tasolla, kuten Viestintävirasto on pää-
töksessään tehnyt. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa kaikilla päätök-
sessä tarkoitetuilla alueellisilla relevanteilla maantieteellisillä markki-
noilla, kuten edellä mainituissa 41 Elisan perinteisen toimialueen ulko-
puolisessa kunnassa.

Viestintävirasto ei ole päätöksessään arvioinut yhdenkään vähittäis- tai
tukkutuotteen hintakehitystä eikä sitä, ilmentääkö hintakehitys väitettyjä
kilpailuongelmia. Esimerkiksi Elisan vuokraamien korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien tukkutuotteen osalta hintakehitys on ollut jatkuvasti
aleneva, mikä osoittaa vääriksi viraston teoreettiset näkökohdat vertikaa-
lisesti integroituneen teleoperaattorin kilpailua haittaavasta toiminnasta.
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Ostajan tasapainottava neuvotteluvoima

Korkeista markkinoille tulon esteistä ei valituksenalaisessa päätöksessä
ole esitetty näyttöä. Viestintävirasto on jättänyt vaille merkitystä sen sei-
kan, että Elisa on päätöksen mukaan onnistunut tulemaan toimijaksi 41
uuden kunnan alueella, vaikka näissä kunnissa toimii aikaisemman pää-
töksen mukainen huomattavan markkinavoiman operaattori, joka on ver-
tikaalisesti integroitunut ja omistaa kattavan fyysisen paikallisverkon.
Viraston päätöksen mukainen Elisan huomattavan markkinavoiman
asema perustuu tosin usean kunnan (esimerkiksi Raisio) osalta enem-
mänkin valituksenalaisen päätöksen virheellisyyteen kuin todelliseen
markkinatilanteeseen. Tosiseikka kuitenkin on, että useilla Elisan perin-
teisillä toimialueilla, kuten pääkaupunkiseudulla, Elisan kilpailijoilla,
Telialla ja DNA:lla, on kattava valokuitupohjainen paikallisverkko.

Viestintävirasto on sivuuttanut havaintonsa tukkumarkkinoiden vahvo-
jen toimijoiden, kuten Telian ja DNA:n, tasapainottavasta neuvotteluvoi-
masta toteamalla, että Elisan tukkumarkkinaosuudet ovat alueellisilla
markkinoilla hyvin korkeat, eikä tukkumarkkinoilla ole toista teleyri-
tystä, joka pystyisi tarjoamaan tukkutuotteita yhtä kattavasti kuin Elisa.
Viestintävirasto on ostajan tasapainottavan neuvotteluvoimankin osalta
arviointinsa ainoana perusteena viitannut mekaaniseen ja pitkälti virheel-
lisiin tietoihin perustuvaan markkinaosuusanalyysiinsä.

Viestintävirasto on pyrkinyt osoittamaan markkina-analyysinsä ajanta-
saisuutta nostamalla esiin Ypäjän kunnan toteamalla, että kunnassa yksi-
kin liittymämuutos johtaisi toisenlaiseen lopputulokseen markkinaosuus-
tarkastelussa. Muiden alueiden osalta viraston mukaan edes suuret kil-
pailevat teleyritykset eivät pystyisi uskottavasti uhkaamaan tukkutuot-
teen tarjoajan vaihtamisella.

Herää kysymys, kuinka Viestintävirasto on analysoinut paikallista tilan-
netta esimerkiksi Isojoella, jossa Elisalla on päätöksen mukaan yli
60  prosentin markkinaosuus [       ] omassa käytössä olevalla yhteydellä
ja [    ] radiolinkillä. Elisa on myös vuokrannut muilta [    ] yhteyttä, jo-
ten ilmeisesti yhteyksien kokonaismäärä kunnassa on [    ] yhteyttä.
Myös Isojoella [   ] liittymämuutos johtaisi toisenlaiseen lopputulokseen
markkinaosuustarkastelussa. Telialla puolestaan on Isojoella yli 60 pro-
sentin markkinaosuus tilaajayhteysmarkkinalla.

Esimerkiksi Halsualla Elisan jopa yli 80 prosentin markkinaosuus perus-
tuu siihen, että Elisalla on omassa käytössään ja muille vuokrattuna yh-
teensä [    ] yhteyttä. Ilmeisesti kunnassa on siis aikaisemmalla huomat-
tavan markkinavoiman operaattorilla Telialla [   ] yhteys ja kunnassa on
yhteensä [       ] yhteyttä. Telialla on kunnassa kuitenkin kattava fyysinen
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paikallisverkko ja sen markkinaosuus on yli 50 prosenttia). Jo [    ] yksit-
täistä liittymämuutosta johtaisi Telian markkinaosuuden kasvuun lähes
60 prosenttiin. Päätöksestä ei käy ilmi, miksi ostajan tasapainottava neu-
votteluvoima ei rajoittaisi Elisan markkinavoimaa tässä tilanteessa.

Muut markkinavoimaan vaikuttavat tekijät

Viestintävirasto on esittänyt päätöksessään yleisiä toteamuksia esimer-
kiksi tuotevalikoimasta ja verkon laajuudesta. Viraston ainoa tarkastelta-
vaan markkinaan liittyvä kommentti on toteamus siitä, että Elisan
verkko ulottuu suureen osaan Suomea, minkä vuoksi Elisa pystyy toteut-
tamaan yritysten verkottamispalveluita laajalti omassa verkossaan ja
oman kattavan tuotevalikoimansa vuoksi Elisa pystyy palvelemaan hy-
vin laajaa joukkoa potentiaalisia asiakkaita.

Nämä huomiot koskevat kuitenkin yhtä lailla niitä Elisan kilpailijoita,
erityisesti Teliaa ja DNA:ta, joilla on ollut aikaisemmin huomattavan
markkinavoiman asema niissä 41 uudessa kunnassa, joihin Viestintävi-
rasto on määrännyt Elisalle huomattavan markkinavoiman aseman ja
velvoitteita. Elisan kilpailijoilla on perinteisillä toimialueillaan kattava
fyysinen paikallisverkko, joka ulottuu asiakasyrityksiin. Elisan kilpaili-
joilla on myös kattava kilpaileva paikallisverkko useilla Elisan perintei-
siin toimialueisiin kuuluvilla alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla ja
Tampereella.

Viestintäviraston päätös ei sisällä mainintaa siitä, miten komission oh-
jeissa mainitut muut tekijät on arvioinnissa otettu huomioon.

Alueellinen kilpailutilanne

Viestintävirasto on määrittänyt 89 merkityksellistä maantieteellistä tuk-
kumarkkinaa, jotka perustuvat kuntarajoihin. Virasto on todennut pää-
töksessään Elisan olevan huomattavan markkinavoiman asemassa pää-
töksen liitteessä 1 luetelluilla 15 markkina-alueilla, jotka pitävät sisäl-
lään yhteensä 98 kuntaa. Näistä kunnista 41 on sellaisia, jotka eivät
kuulu Elisan perinteiseen toimialueeseen ja joiden osalta huomattavan
markkinavoiman asema on Elisalle kokonaan uusi.

Markkina-alueiden määrittely on osin virheellinen, ja Viestintäviraston
päätöksen mukainen Elisan huomattavan markkinavoiman alue on liian
laaja. Toisin kuin Viestintävirasto on katsonut päätöksessään, Elisa koh-
taa kaikilla keskeisillä alueillaan merkittävää verkkotason kilpailua. Eri-
tyisen voimakasta kilpailu on niillä alueilla, joilla väestömäärä ja tarkas-
teltavien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien kannalta keskeisten yri-
tysten määrä on suuri.
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Elisan huomattavan markkinavoiman alue sisältää useita kuiturakenta-
misen kannalta kiinnostavia alueita, joilla verkkotason kilpailu on voi-
makasta. Kilpailevien kuituverkkojen rakentaminen Elisan toimialueilla
on ollut hyvin merkittävää jo yli kymmenen vuoden ajan. Elisa kohtaa
merkittävää verkkotason kilpailua pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.
Kilpailu on todellista eikä potentiaalista. Vähittäismarkkinoiden tasolla
kilpailu on vielä merkittävämpää. Vähittäis- ja tukkumarkkinat eivät ole
keskittyneet yhdelle toimijalle.

Toisaalta valituksenalaisessa päätöksessä Elisan on katsottu olevan huo-
mattavan markkinavoiman asemassa 41 sellaisessa uudessa kunnassa,
jotka kuuluvat Elisan kilpailijoiden perinteisiin toimialueisiin ja joissa
Elisan infrastruktuuri on hyvin vähäistä. Elisalla ei ole näiden kuntien
alueella kattavaa fyysistä paikallisverkkoa, joka olisi välttämätön kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien tarjoamiseksi. Näiden kuntien
alueella Elisalla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin korkealaa-
tuisia kiinteitä yhteyksiä. Niissä kunnissa, joissa Elisalla ei ole lainkaan
tarjottavanaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkutuotetta Eli-
salla ei voi olla huomattavan markkinavoiman asemaa.

Useimmissa näistä 41 kunnasta markkinaosuudet perustuvat muutamiin
yksittäisiin yhteyksiin, joita todennäköisesti ei ole lainkaan käytetty tai
ei edes voida käyttää korkealaatuisten yhteystuotteiden tarjoamiseen yri-
tysasiakkaille. Useissa näistä kunnista Elisalle päätöksessä laskettu
markkinaosuus perustuu esimerkiksi matkaviestintukiasemien siirtoyh-
teyksiin, joilla ei ole merkitystä korkealaatuisten yhteyspalvelujen tar-
joamiseksi asiakasyrityksille. Eräillä uusilla alueilla Elisa on rakentanut
eräitä yksittäisiä korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä tarjotakseen palve-
luitaan. Kysymys on esimerkiksi valtakunnallisen sopimuksen perus-
teella toimitettavasta kokonaisratkaisusta, joka kattaa muun muassa kor-
kealaatuiset yhteydet kaikkiin asiakasyrityksen toimipisteisiin, joista osa
sijaitsee Elisan perinteisen toimialueen ulkopuolella. Pystyäkseen tarjoa-
maan palvelujaan Elisa on voinut esimerkiksi rakentaa kuituyhteyden
asiakasyrityksen toimitiloihin. Tällaiset yksittäiset yhteydet eivät kuiten-
kaan anna Elisalle todellista markkinavoimaa verrattuna kyseisen alueen
perinteiseen paikalliseen operaattoriin, jolla on alueella kattava fyysinen
paikallisverkko, joka ulottuu käytännössä kaikkiin muihin yritysasiak-
kaisiin.

Useat näistä 41 kunnasta ovat hyvin pieniä, ja niiden alueella ei esiinny
juuri lainkaan korkealaatuisten vähittäisyhteyspalvelujen kysyntää. Kun-
nissa on korkeintaan yksittäisiä yrityksiä, jotka tarvitsevat korkealaatui-
sia vähittäispalveluja.

Valituksenalaisessa päätöksessään Viestintävirasto on todennut ratkais-
seensa paikallisen markkinan pienuuden ongelman yhdistämällä alle
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30 yksittäisen yhteyden alueita osaksi laajempia merkityksellisiä mark-
kinoita. Oikea ja tietoyhteiskuntakaaren mukainen ratkaisu on jättää täl-
laiset merkityksettömät alueet markkinan 4 huomattavan markkinavoi-
man sääntelyn ulkopuolelle.

Valituksenalaisessa päätöksessä samaan markkina-alueeseen on yhdis-
tetty sattumanvaraisesti yksittäisiä kuntia, joissa kilpailuolosuhteet poik-
keavat olennaisesti toisistaan. Samaan markkina-alueeseen on saatettu
esimerkiksi yhdistää sellaisia kuntia, jotka kuuluvat Elisan perinteiseen
toimialueeseen, sekä Elisan kilpailijoiden perinteisiin toimialueisiin kuu-
luvia kuntia. Näiden kuntien välillä on kuitenkin olennainen ero kilpailu-
olosuhteissa muun muassa fyysisen paikallisverkon omistamisen suh-
teen.

Ypäjän kunta

Elisa on Viestintäviraston tietopyyntöön toimittamassaan vastauksessa
ilmoittanut, että Elisalla on Ypäjällä radiolinkkejä [    ] kappaletta. Erilli-
sessä, pelkkiä radiolinkkejä koskevassa excel-taulukossa Elisa on ilmoit-
tanut Ypäjällä olevan radiolinkkejä [    ] kappaletta. Ilmeisesti Viestintä-
virasto on käyttänyt markkinaosuuslaskennassa tätä lukua, kun markki-
naosuudeksi on laskettu 50 prosenttia.

Viestintäviraston päätöksessä on lausuttu, että Ypäjällä Elisa on noussut
jo aikaisemman huomattavan markkinavoiman operaattorin ohi halliten
puolta markkinoista. Elisalla on kuitenkin Ypäjällä vain radiolinkkejä,
joiden osalta virasto on toisaalta todennut, että useampien korkealaatuis-
ten kiinteiden yhteyksien rakentamista tai kokonaisen verkon korvaa-
mista radiolinkeillä ei voida pitää kannattavana heti tai lyhyellä aikavä-
lillä.

Ypäjä kuuluu Telian perinteiseen toimialueeseen. Elisalla ei ole Ypäjällä
paikallisverkkoa. Sen sijaan Telialla on kattava fyysinen paikallisverkko
Ypäjällä. Telian markkinaosuus tilaajayhteysmarkkinalla on huomatta-
van markkinavoiman päätösluonnosten liitteen 5 mukaan yli 70 prosent-
tia. Tästä huolimatta Viestintävirasto on katsonut, että Elisa [    ]  tai [    ]
radiolinkillään hallitsee puolta markkinoista.

Vaikka valituksenalaisella päätöksellä ei Elisalle ole Ypäjän osalta mää-
rätty huomattavan markkinavoiman asemaa tai velvoitteita, osoittaa
Ypäjän esimerkki Viestintäviraston markkina-analyysin perusteettomuu-
den ja virheellisyyden. Virasto on laskenut mekaanisesti markkina-
osuuksia tarkastamatta sen pyytämien ja sille toimitettujen tietojen ver-
tailukelpoisuutta ja merkitystä. Saatuja markkinaosuuslukuja virasto on
tulkinnut irrallaan markkinoiden todellisuudesta ja konkreettisista kilpai-
luolosuhteista. Lopputuloksena on vääristynyt markkina-analyysi.
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Markkina-alue 12: pääkaupunkiseutu

Valituksenalaisen päätöksen mukainen pääkaupunkiseudun markkina-
alue 12 on laaja ja muun muassa kilpailuolosuhteiltaan vaihteleva. Näin
ollen alueen keskimääräiset ominaisuudet eivät kuvaa tilannetta alueen
eri osissa oikealla tavalla. Erityisesti Helsinki, Espoo ja Vantaa eivät
kuulu samaan ryhmään muiden markkina-alueen kuntien kanssa, ja niitä
tulisi tarkastella kutakin erikseen.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on toimiva verkkotason kilpailu. Eli-
salla ei ole kattavia tietoja sen kilpailijoiden verkkojen saatavuudesta
pääkaupunkiseudulla, mutta Elisan tietojen mukaan erityisesti Telialla ja
DNA:lla on laaja kuituverkko, jonka avulla ne voivat saavuttaa merkittä-
vän osan kuntien kaikista yrityksistä ja vielä suuremman osan korkealaa-
tuisia yhteyksiä kysyvistä yrityksistä.

Yrityskohteissa verkkotason kilpailu on vielä todennäköisempää kuin
kerrostaloissa, joissa niissäkin verkkotason kilpailu erityisesti pääkau-
punkiseudulla on hyvin kattavaa. Telian kuituverkko pääkaupunkiseu-
dulla kattaa yli puolet kotitalouksista ja yleisen toimialatuntemuksen pe-
rusteella on selvää, että yrityskohteissa kattavuus on tätäkin parempi.
Yrityskohteet toteutetaan verkkoinvestoinneista ensimmäisten joukossa.

Telia on investoinut pääkaupunkiseudun kuituverkkorakentamiseen yli
kymmenen vuotta, ja sen verkko on tällä hetkellä varsin kattava. Telian
kuituverkko on jo maaliskuussa 2013 kattanut jo yli puolet alueen ta-
louksista. Vuonna 2014 Telia on kertonut, että sen valokuituverkko on
Suomen kattavin ja että verkon palvelut ovat saatavilla yli puoleen mil-
joonaan talouteen. Lisäksi Telia on kertonut, että sen 100 megabitin laa-
jakaista on saatavilla 650 000 talouteen. Merkittäviltä osiltaan Telian
kuituverkkorakentaminen on kohdistunut sen perinteisten alueiden ulko-
puolelle kasvukeskuksiin, erityisesti Elisan huomattavan markkinavoi-
man alueille.

DNA on ostanut kaapelitelevisioyhtiö Welhon Sanoma Oyj:ltä vuonna
2010 ja tullut samalla vahvaksi kiinteän verkon toimijaksi pääkaupunki-
seudulla. DNA:n listalleottoesitteen mukaan sen valokuitupohjainen kaa-
peliverkko kattaa yhteensä 850 000 taloutta, verkkoon on kytketty
608 000 taloutta ja verkko mahdollistaa vähintään 350 Mbit/s nopeudet
kaikille talouksille. Pääkaupunkiseudulla ja Oulussa verkko mahdollistaa
1 Gbit/s nopeudet, ja yhtiö odottaa 1 Gbit/s saatavuuden yltävän verkon
peittoalueen kaikkiin talouksiin heinäkuuhun 2017 mennessä. Helsin-
gissä, Espoossa ja Vantaalla DNA:n verkko kattaa vähintään 550 000
taloutta. DNA:n valokuitupohjainen kaapeliverkko kattaa siis valtaosan
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Elisan huomattava markkinavoiman alueen talouksista pääkaupunkiseu-
dulla.

Elisa on kerännyt julkisista lähteistä ja asiakkaille suunnatuilla saata-
vuuskyselyillä tietoja kuluttajamarkkinoiden laajakaistayhteyksien saata-
vuuksista pääkaupunkiseudulla. Kuluttajamarkkinoita koskevat saata-
vuustiedot kuvaavat pitkälti myös yritysmarkkinoiden tilannetta, koska
yrityskohteet ovat operaattoreille kuluttajakohteita houkuttelevampia.
Saatavuustiedot osoittavat, että [                                                           ].

Jos kilpailijoiden verkot eivät tällä hetkellä jotakin yritystä tavoita, verk-
koon voidaan rakentaa tarvittava liityntäyhteys ilman merkittävää vai-
keutta tai merkittäviä panostuksia. Yritysliittymien rakentaminen on
operaattoreille usein yksittäisten kuluttajaliittymien rakentamista kiin-
nostavampaa, koska yritykset voidaan sitoa sopimukseen pidemmäksi
ajaksi ja yritysliittymien tulonodotus on yleensä kotitalouksia parempi.
Verkkotason kilpailu ulottuu siten nykyisiä verkkototeutuksia laajem-
malle alueelle, mikä antaa asiakasyrityksille mahdollisuuden kilpailuttaa
korkealaatuiset yhteyspalvelut. Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinoilla ei ole kilpailuongelmaa vähittäis- eikä tukkutasolla.

Kaikkiin merkittäviin uusiin yrityskeskittymiin rakennetaan useat rin-
nakkaiset liityntäyhteydet jo kiinteistön rakentamisvaiheessa. Tällaisia
kohteita ovat esimerkiksi toimistotalot, yrityspuistot ja muut yrityskäyt-
töön tarkoitetut kohteet, joihin merkittävä osa korkealaatuisia yhteyspal-
veluja kysyvistä yrityksistä sijoittuu.

Alueen 12 kunnasta Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat merkittävimmät. Ne
tulisi arvioida kokonaisuudesta erillään ja ottaa tarkemmin huomioon
muuttunut kilpailuasetelma. Muut alueen kunnat ovat perinteistä Elisan
aluetta, ja pienempinä kuntina ne eivät ole olleet yhtä houkuttelevia kil-
pailijoille kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa. Ne ovat myös kokonaisuuden
kannalta vähemmän merkittäviä ja ne voidaan arvioida yhdessä.

Markkina-alue 12 tulisi siis jakaa neljään osaan:
- Helsinki
- Espoo
- Vantaa
- Hausjärvi, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Loppi,
Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vihti.

Tarkempi markkinamäärittely tunnistaisi Helsingissä, Espoossa ja Van-
taalla tapahtuneen kilpailutilanteen muutoksen tarkemmin. Merkittävästä
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verkkotason kilpailusta johtuen Elisalla ei enää ole huomattavan markki-
navoiman asemaa näissä kunnissa. Markkinaosuuden aleneminen, tekno-
loginen murros ja kilpailevan verkkoinfrastruktuurin laajeneminen puol-
tavat huomattavan markkinavoiman aseman poistamista.

Markkina-alue 18: joukko Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan kuntia

Markkina-alue 18 on erittäin laaja, ja siihen kuuluu yhteensä 22 kuntaa
kahdessa eri maakunnassa. Elisan infrastruktuuri alueen kunnissa on vä-
häistä ja joissakin kunnissa lähes olematonta. Kunnat eivät ole Laukaata
ja Toivakkaa lukuun ottamatta Elisan perinteistä toimialuetta. Yksi
näistä kunnista on Kyyjärvi, jossa Elisalla ei ole roolia. Näiden kuntien
osalta markkinaosuuksien laskenta johtaa virheellisiin tuloksiin. Kaikilla
suurilla operaattoreilla on hyvin kattava valtakunnallinen runkoverkko,
joka palvelee yritysliittymien tarjoamista.

Alueen kunnat ovat pääosin maaseutukuntia tai pieniä kaupunkeja, joissa
yritystiheys on alhainen. On todennäköistä, että korkealaatuisten yhteys-
palvelujen kysyntä on vähäistä ja luultavasti pistemäistä, sillä suurelle
osalle yrityksistä riittävät tavanomaiset markkinaan 3a kuuluvat tilaa-
jayhteyspalvelut. Siten mielekkyyttä määrittää markkinaa 4 koskeva
huomattavan markkinavoiman asema tällä alueella tulisi pohtia uudel-
leen. Aluetta tulisi tarkastella vähintään pienemmissä osissa ja arvioida
kilpailevien yritysten markkina-asemaa laajemmin kuin vain hetkellisten
ja virheellisten markkinaosuuksien perusteella.

Markkina-alue 32: Vaasan ja Suupohjan alue

Markkina-alue 32 on vain osin entistä Anvia Telecom Oy:n (jäljempänä
Anvia) perinteistä aluetta. Alueeseen on kuitenkin otettu mukaan myös
entisiä Telian perinteisiä kuntia, kuten Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja
Teuva, joissa Anvian asema on perinteisesti ollut vähäinen ja Elisan
rooli on nyt vähäinen.

Viestintäviraston menettely, jossa on lisätty usean Anvian perinteisen
alueen kunnan muodostamaan alueeseen naapurikuntia kilpailevan ope-
raattorin perinteiseltä alueelta, vääristää markkinavoiman arviointia ja
laajentaa huomattavan markkinavoiman aluetta perusteetta sellaisille
alueille, joilla markkinavoima on itse asiassa vähäinen. Tämä osoittaa
tarpeen kiinnittää huomiota maantieteellisen markkinan määrittelyyn.
Alueet tulee määrittää siten, että kullakin alueella kilpailuasetelma on
riittävän homogeeninen.

Toisaalta markkina-alueesta 32 Vaasan kaupunkia tulisi tarkastella erik-
seen muusta alueesta. Vaasa on yksi niistä kaupungeista, joissa tarjonta
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on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi Vaasassa on pienellä alueella mer-
kittävä määrä korkealaatuisia yhteyksiä tarvitsevia yrityksiä, joka tekee
kaupungista houkuttelevan ja kannattavan myös rinnakkaisten yhteyk-
sien rakentamiseksi ja heikentää Elisan markkinavoimaa. Telialla on
Vaasan kaupungin keskustassa kattava kuituverkko, jolla se voi palvella
kotitalouksia ja yrityksiä. Pienemmissä kunnissa perinteisen operaattorin
asema on luultavasti säilynyt vahvempana ja markkinaosuus korkeam-
pana, mutta näiden kuntien perusteella ei tulisi vetää johtopäätöksiä Eli-
san mahdollisesta markkinavoimasta Vaasassa.

Markkina-alue 32 tulisi jakaa tarkemmin rajattuihin osa-alueisiin esimer-
kiksi seuraavasti:
- Vaasa erikseen muusta alueesta;
- Entiset Telian perinteiset alueet (Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki) erik-
seen Anvian perinteisestä alueesta;
- Loput alueen kunnat (Ilmajoki, Kurikka, Laihia, Mustasaari ja Vöyri)
omana ryhmänään.

Nykyinen aluemäärittely keskiarvoistaa markkinatilannetta ja vääristää
markkinavoiman arviointia. Vaikka osassa Anvian perinteisen alueen
kunnista Elisan asema on säilynyt vahvana, se ei tee Elisaa vahvaksi esi-
merkiksi Vaasassa tai perinteisissä Telian kunnissa. Päätöksessä käytetty
aluejako ei tunnista kilpailutilanteessa vallitsevaa kirjoa ja se tulee kor-
jata.

Markkina-alue 37: Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo

Juuka, Lieksa ja Nurmes ovat perinteistä Telian aluetta. Elisan infra-
struktuuri kunnissa on hyvin vähäinen ja siksi myös asema markkinoilla
on hyvin vähäinen. Elisan valmiudet korkealaatuisten kiinteiden yhteyk-
sien tarjonnassa eivät ole muita valtakunnallisia yrityksiä paremmat.
Markkinaosuus ei mittaa markkinavoimaa oikein.

Markkina-alue 65: Luumäki

Luumäki on perinteistä Telian aluetta, jossa Elisan oma infrastruktuuri
on hyvin vähäistä ja siten myös rooli markkinoilla on vähäinen.

Markkina-alue 74: Oripää ja Pöytyä

Elisan infrastruktuuri Oripäässä rajoittuu [       ] mobiiliverkon tukiase-
maan, joissa [       ] runkoyhteys on toteutettu kuidulla ja [       ] on radio-
linkki. Elisan rooli on siten hyvin vähäinen.
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Markkina-alue 81: Raisio

Raisio ei ole Elisan, vaan DNA:n perinteistä aluetta, ja Elisan rooli kun-
nassa on hyvin vähäinen. [                                                   ], josta osit-
tain johtuu markkinaosuuslaskennan ilmeinen virheellisyys.

Markkina-alue 86: Suonenjoki

Suonenjoella Elisalla ei ole yritysliittymiä palvelevaa infrastruktuuria.
[                                    ], mutta se ei tee Elisan asemaa muita johtavia
operaattoreita vahvemmaksi.

Asiantuntijalausunto vahvistaa Viestintäviraston markkina-analyysin
puutteellisuuden

Asiantuntijalausunnossaan VTT, Senior Economist Emmi Martikainen
on vahvistanut, että Viestintäviraston markkina-analyysi on puutteelli-
nen vähittäismarkkinoiden ja tukkumarkkinoiden osalta.

Martikaisen mukaan Viestintäviraston merkityksellisten markkinoiden
määrittely ei noudata komission ohjeita tai kilpailuoikeudessa vakiintu-
neesti käytettyjä menetelmiä. Viestintävirasto ei tarkastele kysynnän ja
tarjonnan korvaavuutta siten kuin kilpailuoikeudellisissa tapauksissa teh-
dään, esimerkiksi soveltamalla SSNIP-testiä. Lisäksi Viestintävirasto on
perustellut Elisan huomattavan markkinavoiman asemaa tukkumarkki-
nalla sellaisilla tuotteilla, joiden osalta se ei ole tunnistanut kilpailuon-
gelmaa vastaavalla vähittäismarkkinalla.

Viestintävirasto ei ole tarkastellut kysynnän korvaavuutta vähittäismark-
kinoiden loppuasiakkaiden eli yritysasiakkaiden näkökulmasta määritel-
lessään markkinoita. Tältä osin Viestintäviraston markkina-analyysi
poikkeaa esimerkiksi Ruotsin vastaavan sääntelyviranomaisen Post- och
Telestyrelsenin (PTS) menettelystä sen samaa markkinaa koskevassa
markkina-analyysissä.

Koska Viestintäviraston markkinamäärittely on puutteellisesti tehty, sen
tunnistamat vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmat ja arvio huomatta-
vasta markkinavoimasta jäävät myös vaille merkitystä.

Vaikka Viestintävirasto olisi tehnyt markkinamäärittelyn oikein, sen Eli-
salle asettamat velvoitteet eivät ole kaikilta osin johdettavissa sen vähit-
täismarkkinoilla toteamista kilpailuongelmista. Esimerkiksi päätöksen
mukaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkutuotteiden avulla
täytyy voida tarjota joko vähittäisasiakkaiden korkealaatuisia yhteystuot-
teita tai sillä täytyy voida toteuttaa teleyritysten paikallisia siirtoja tai
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matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä. Sellaisten tukkutuotteiden tar-
joaminen, joilla teleyritykset voivat esimerkiksi toteuttaa matkaviestin-
verkon tukiasemayhteyksiä, eivät kuitenkaan ole välttämättömiä niiden
vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmien ratkaisemiseen, joita Viestintä-
viraston mukaan syntyy ilman ennakkosääntelyä. Vähittäismarkkinoiden
kilpailuongelmien ja säänneltyjen tukkutuotteiden välillä ei siten ole yk-
siselitteistä yhteyttä.

Viestintävirasto ei esitä markkina-analyysin ja sen perusteella teke-
miensä johtopäätöstensä perusteiksi sellaista faktoihin, tilastoaineistoon,
markkinatietoon ja taloustieteeseen perustuvaa analyysiä kuin mitä kil-
pailuoikeudessa yleisesti on tapana esittää tai mitä ennakoiva näkökulma
edellyttäisi. Esimerkiksi Viestintäviraston kuvaus vähittäismarkkinoiden
kilpailuolosuhteista ja mahdollisista kilpailuongelmista ei sisällä tietoja
tai kuvausta esimerkiksi markkinoiden hintatasosta tukku- ja vähittäis-
markkinoilla, teleyritysten markkinaosuuksien muutoksista yli ajan tai
uusien teleyritysten alalle tulosta. Analyysi ei myöskään sisällä loppu-
asiakkaiden näkökulmasta tehtyä arviota siitä, miten kilpailu merkityk-
sellisillä vähittäismarkkinoilla toimii. Perusteellisen ennakoivan koko-
naisarvion tekeminen markkinoiden rakenteesta ja toiminnasta ei ole
mahdollista ilman edellä kuvattua tarkastelua.

Viestintäviraston huomattavan markkinavoiman arviointiin sisältyy sa-
mat ongelmat kuin vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmien määrittämi-
seen. Jotta sääntelyviranomainen voi todeta tietyllä yrityksellä olevan
huomattavaa markkinavoimaa, sen tulee ensiksi määritellä merkitykselli-
set tuote- ja maantieteelliset vähittäismarkkinat ja osoittaa, että kyseisillä
markkinoilla on ilman niitä vastaavan tukkumarkkinan sääntelyä kilpai-
luongelma.

Suullinen käsittely

Asiassa on toimitettava hallintolainkäyttölain 38 §:n mukainen suullinen
käsittely asian selvittämiseksi ja henkilötodistelun vastaanottamiseksi.

Oikeudenkäyntikulut

Koska Viestintäviraston päätös perustuu virheelliseen lainsoveltamiseen
ja sisältää ilmeisiä puutteita, olisi kohtuutonta, että Elisa joutuisi pitä-
mään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.
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2. Viestintäviraston lausunto täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta

Viestintävirasto on lausunnossaan esittänyt muun ohella lähettäneensä
alkuvuodesta 2016 markkina-analyysiä varten laajan tietopyynnön Suo-
messa toimiville teleyrityksille, jossa on pyydetty korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien määrää ja laatua koskevia tietoja. Markkina-analyysiin
ovat vaikuttaneet myös muut markkinatoimijoilta tulleet yhteydenotot ja
korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoihin liittyvät keskuste-
lut. Viestintävirasto on lisäksi hyödyntänyt markkinavoiman arvioin-
nissa keräämiään tietoja radiolinkkien määrästä.

3. Elisan vastaselitys Viestintäviraston täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta lausun-
nosta

Elisa on Viestintäviraston täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan
lausunnon johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella,
että viraston lausunnosta ilmeneviä markkinatoimijoilta tulleita yhtey-
denottoja ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoihin liitty-
viä keskusteluja ei ole valituksenalaisessa päätöksessä yksilöity eikä
päätöksestä tai lausunnosta käy ilmi, mitä tietoja näistä yhteydenotoista
ja keskusteluista on saatu taikka miten nämä yhteydenotot ja keskustelut
ovat markkina-analyysiin vaikuttaneet. Markkina-analyysin on perustut-
tava todellisiin tarkasteltavista markkinoista kerättyihin tietoihin eikä
esimerkiksi virkamiesten tai sääntelyn kohteena olevien yritysten sub-
jektiivisiin näkemyksiin.

Radiolinkit ja SDH/PDH-teknologialla toteutetut yhteydet voivat kuulua
relevantille markkinalle 4, jos niitä käytetään tai voidaan käyttää korkea-
laatuisten kiinteiden vähittäisyhteyspalvelujen tarjoamiseen yritysasiak-
kaille. Sen sijaan matkaviestinverkon tukiasemayhteydet, kiinteän puhe-
linverkon vaihdeyhteydet ja laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhtey-
det (backhaul) eivät kuulu komission markkinasuosituksen mukaiselle
markkinalle 4, koska niitä ei käytetä korkealaatuisten kiinteiden vähit-
täispalvelujen tarjoamiseen. Viestintävirasto on vahvistanut valituksen-
alaisessa päätöksessään, että näillä tuotteilla ei ole vähittäismarkkinoita.
Niiden sääntely ei voi olla tarpeen, kun sääntelyn ainoana tarkoituksena
on ehkäistä mahdollisia kilpailuongelmia korkealaatuisten yhteyksien
vähittäismarkkinoilla.

Valituksenalaisessa päätöksessä on myös vahvistettu, että matkaviestin-
verkolla toteutetun laajakaistan varaan rakennetut yhteydet eivät ole riit-
tävän korkealaatuisia, jotta ne olisivat korvaavia korkealaatuisten yh-
teyspalveluiden kanssa. Matkaviestinverkon tukiasemayhteydet eivät si-
ten voi johtaa korvaavuusketjun kautta korkealaatuiseen tukkutuottee-
seen. Matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä koskevasta toiminnasta
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mahdollisesti seuraavat vaikutukset kohdistuisivat matkaviestinnän vä-
hittäismarkkinoille (esimerkiksi mobiililaajakaistamarkkinat), joiden
mahdollisia kilpailuongelmia ei ole komission markkinasuosituksen tai
sen perustelumuistion mukaan tarkoituskaan nyt tarkasteltavalla markki-
nan 4 sääntelyllä ehkäistä. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole edes
väitetty matkaviestinnän vähittäismarkkinoilla olevan kilpailuongelmia,
eikä päätös sisällä matkaviestinmarkkinoiden markkina-analyysiä, koska
kyse on toisesta relevantista markkinasta. Suomen matkaviestinmarkki-
noilla toimii kolme valtakunnallista vahvaa mobiiliverkko-operaattoria,
joilla on merkittävää tasapainottavaa neuvotteluvoimaa niiden vuokra-
tessa tukiasemayhteyksiä toisiltaan. Kilpailu Suomen matkaviestinmark-
kinoilla on tehokasta ja toimivaa.

4. Viestintäviraston lisälausunto täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta

Viestintävirasto on toimittanut lisälausunnon Elisan vastaselityksen joh-
dosta.

5. Viestintäviraston lausunto

Viestintävirasto on Elisan valituksen johdosta antamassaan lausunnossa
vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää Elisan valituksen oikeuden-
käyntikuluvaatimuksineen ja pysyttää voimassa Viestintäviraston pää-
töksen. Suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole tarpeen.

Viestintävirasto on lausunut vaatimustensa perusteluina muun ohella
seuraavaa:

Markkina-analyysi on komission markkinasuosituksen mukainen

Viestintävirasto on markkinoiden määrittelyssä ja huomattavan markki-
navoiman arvioinnissa noudattanut Euroopan komission markkinasuosi-
tusta ja sen perustelumuistiota sekä komission antamia ohjeita. Viestin-
tävirasto on määritellyt merkitykselliset hyödykemarkkinat kilpailuoi-
keudellisia periaatteita noudattaen kysynnän ja tarjonnan korvaavuuden
ja maantieteellisen ulottuvuuden tarkastelun avulla. Viestintäviraston
päätös ja siinä Elisalle asetetut velvollisuudet perustuvat Viestintäviras-
ton markkina-analyysiin ja sen johtopäätöksiin kyseisillä tukkumarkki-
noilla vallitsevista kilpailuongelmista.

Yhteydenottoja ja keskusteluita on käyty alkuvuoden 2016 tietopyynnön
yhteydessä, kansallisen kuulemisen yhteydessä ja helmikuussa 2017 pi-
detyssä keskustelutilaisuudessa. Viestintävirasto on ottanut näissä yh-
teyksissä esitetyt asiat huomioon päätöksiä valmistellessaan. Elisa on
myös itse ollut virastoon yhteydessä, lausunut päätösluonnoksista ja



69 (167)
osallistunut virastossa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen. Viestintävi-
rasto on lisäksi hyödyntänyt markkinavoiman arvioinnissa keräämiään
tietoja radiolinkkien määristä.

Euroopan komissio on hyväksynyt Viestintäviraston markkina-analyysin
lopputuloksen sellaisenaan ilman huomautuksia puitedirektiivin 7 artik-
lan 3 kohdan mukaisesti ja myös Elisan nimeämisen huomattavan mark-
kinavoiman yritykseksi. Jos komissio olisi ollut eri mieltä markkina-ana-
lyysin lopputuloksesta, se olisi voinut käyttää puitedirektiivin 7 artiklan
mukaista veto-oikeuttaan ja vaatia Viestintävirastoa tekemään markkina-
analyysiin muutoksia. Komissio puuttuu varsin herkästi viranomaisen
markkina-analyyseihin, jos se katsoo, ettei niiden laatimisessa ole nou-
datettu komission markkinasuositusta ja ohjeita tai mikäli analyysi on
laadittu puutteellisesti.

Paikallistason kiinteiden yhteyksien markkina ja korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien markkina vastaavat toisiaan

Komission markkinasuosituksen perustelumuistio osoittaa, että korkea-
laatuisten kiinteiden yhteyksien markkinan (markkina 4) tarkastelun läh-
tökohtana on edellisen markkinasuosituksen mukainen paikallistason
kiinteiden yhteyksien markkina (markkina 6). Muutoksena aiempaan
markkinasuositukseen on se, että uudessa markkinasuosituksessa koros-
tetaan markkinaan 4 lukeutuvien tuotteiden korkealaatuisuutta ja räätä-
löitävyyttä erona massamarkkinoille suunnattuihin standardoidumpiin
tuotteisiin (markkinaan 3b sisältyvät bitstream-tuotteet). Lisäksi komis-
sio on aiempaa tarkemmin määrittänyt kyseisiin tukkumarkkinoihin lin-
kittyvät korkealaatuisten yrityspalvelujen vähittäismarkkinat.

Komissio ei ole tarkoittanut sitä, että tukkumarkkinoita tulisi jatkossa
tarkastella aiempaa kapeammin sisältäen pelkästään yrityspalvelukäy-
tössä olevat korkealaatuiset kiinteät yhteydet tai että sääntelyn ulkopuo-
lelle jäisivät ne tukkutuotteet, joita kysytään muuhun tarkoitukseen kuin
yrityspalvelujen tarjoamiseksi. Komissio ei ole markkinasuosituksessa
antanut tällaista ohjeistusta, joten komissio on jättänyt markkinoiden
määrittelemiseen ja sääntelyn kattavuuteen jäsenmaille harkintavaltaa.

BERECin raportin (Report on the convergence of fixed and mobile net-
works) mukaan 16 jäsenmaassa on tällä hetkellä tarjolla säänneltyjä tuk-
kutuotteita tukiasemayhteyden toteuttamiseen joko osana korkealaatuis-
ten kiinteiden yhteyksien markkinan tai tilaajayhteysmarkkinan säänte-
lyä. Näistä kuudessa (oikeastaan seitsemässä) maassa (Saksa, Kroatia,
Kreikka, Suomi, Puola, Slovenia ja Iso-Britannia) tuotteita on säännelty
pelkästään osana korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinaa, ja
viidessä maassa (Itävalta, Ranska, Luxemburg, Portugali ja Espanja)
sääntelyä on asetettu sekä tilaajayhteysmarkkinalle että korkealaatuisten
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kiinteiden yhteyksien markkinalla. Neljässä maassa (Belgia, Viro, Italia
ja Latvia) tuotteita on säännelty pelkästään osana tilaajayhteysmarkki-
naa.

Eurooppalaiset käytännöt osoittavat, että tukkumarkkinoiden sääntely
koskee yleisesti myös muuta käyttöä kuin pelkästään niiden vähittäispal-
velujen tarjoamista, joihin tukkumarkkinoiden sääntelytarvetta tulee
markkinasuosituksen mukaisesti erityisesti peilata.

Viestintävirasto on ottanut markkina-analyysin lähtökohdaksi jo aiem-
min säännellyt kiinteiden paikallisyhteyksien markkinat ja tarkastellut,
millaisia muutoksia edellisen analyysin jälkeen markkinoilla on tapahtu-
nut.

Jos korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkina (markkina 4) ei
olisi korvannut aiempaa kiinteiden paikallisyhteyksien markkinaa
(markkina 6), kiinteiden paikallisyhteyksien markkina sisältyisi omana
markkinanaan markkinasuositukseen. Jos komissio olisi poistanut aiem-
man paikallisyhteyksien markkinan (markkina 6) suosituksesta, komis-
sio olisi suorittanut sen osalta niin sanotun kolmen kriteerin testin ja to-
dennut, että kriteerit markkinan sisällyttämisestä ennakkosääntelyn alai-
siin markkinoihin eivät täyty.

Jos nyt tarkasteltu korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkina olisi
tarkoitettu eri markkinaksi kuin aiemmin säännelty kiinteiden paikallis-
yhteyksien markkina, se tarkoittaisi, että voimassa olisivat jatkossa kor-
kealaatuisia kiinteitä yhteyksiä koskevat huomattavan markkinavoiman
päätökset ja niitä edeltäneet kiinteitä paikallistason yhteyksiä koskevat
huomattavan markkinavoiman päätökset, jotka on annettu vuonna 2009.
Samalla maantieteellisellä alueella olisi päällekkäisiä huomattavan
markkinavoiman yrityksiä päällekkäisin velvollisuuksin. Kiinteiden pai-
kallistason yhteyksiä koskevat markkinat tulisi myös analysoida ja aset-
taa yrityksille mahdollinen huomattavan markkinavoiman asema.

Elisalle valituksenalaisella päätöksellä asetetut velvollisuudet eivät ole
Elisalle uusia, koska päätöksellä asetetut velvollisuudet vastaavat aiem-
min Elisalle vuonna 2009 asetettuja velvollisuuksia. Asetetut velvolli-
suudet ovat tarpeen kilpailun edistämiseksi ja kilpailun esteiden poista-
miseksi korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla ja ne
ovat myös oikeasuhtaisia ja kohtuullisia niillä tavoiteltaviin päämääriin
nähden.
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Tilaajayhteysmarkkinan ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinan välinen yhteys

Komissio on markkinasuosituksessaan erottanut toisistaan tilaajayhteys-
ja bitstream-markkinat (markkinat 3a ja 3b) sekä korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien markkinat (markkina 4). Markkinasuosituksen perus-
telumuistiossa ei edellytetä, että markkinat 3 ja 4 tulisi analysoida yhtä-
aikaisesti tai että markkinoita koskevat huomattavan markkinavoiman
päätökset tulisi antaa samanaikaisesti taikka markkinat 3 ja 4 tulisi ana-
lysoida Elisan väittämässä järjestyksessä.

Viestintävirasto on katsonut markkinoiden analysoinnin samanaikaisuu-
den tuovan etuja myös teleyrityksille, sillä näin niiltä on saatu kerättyä
yhdellä kertaa laajat markkinatiedot sen sijaan, että tietopyyntöjä olisi
lähetetty useita kertoja.

Toisin kuin Elisa on valituksessaan esittänyt, tilaajayhteys- ja bitstream-
markkinoiden analysointia ei ole tarkoitus käynnistää alusta. Komissio ei
ole mainituista päätösluonnoksista antamissaan lausunnoissa esittänyt
vakavia epäilyjä tilaajayhteysmarkkinoiden tai bitstream-markkinoiden
määrittelystä ja huomattavan markkinavoiman arvioinnista. Komission
epäilyt ovat kohdistuneet vain tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoille
asetettaviin velvollisuuksiin. Virasto tulee tarkastelemaan ainoastaan eh-
dottamiensa velvollisuuksien oikeutusta suhteessa komission esittämiin
näkemyksiin. Sillä, ettei korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markki-
noita koskevia päätöksiä anneta samanaikaisesti tilaajayhteys- ja
bitstream-markkinoita koskevien päätösten kanssa, ei ole merkitystä jo
tehtyjen markkina-analyysien osalta.

Tilaajayhteyksien ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien kohdalla ky-
symys on toisistaan erillisistä markkinoista, joilla kummallakin tulee
tehdä oma markkina-arviointinsa. Tehtyjen analyysien perusteella eri
yritykset voivat tulla eri tavoin säännellyiksi mainituilla markkinoilla.
Myöskään aiemmin eri markkinoilla ei ole välttämättä asetettu samoilla
alueilla samoille yrityksille huomattavan markkinavoiman asemaa, ja
markkinoita on tarkasteltu erilaisista lähtökohdista, esimerkiksi maantie-
teellisen jaottelun näkökulmasta.

Markkinan 4 ja markkinan 3 välillä ei ole sellaista yhteyttä, jonka vuoksi
sääntelyjärjestys olisi Elisan esittämän mukainen. Elisan esittämää yh-
teyttä ei ole näiden markkinoiden erillisyyden ja markkinaan 4 sisälty-
vien tukiasemayhteyksien ja radiolinkkien vuoksi. Näin ollen analysoin-
nin pohjana oleva verkko eroaa mainittujen markkinoiden välillä.
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Viestintäviraston päätöksessä on virheellisesti esitetty, että tilaajayhteys-
markkinoiden ja bitstream-markkinoiden (markkinat 3a ja 3b) sekä kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden (markkina 4)
päätökset on annettu samanaikaisesti. Päätökseen on tältä osin jäänyt
virheellinen tieto, joka on jäänyt korjaamatta päätösluonnosta viimeistel-
täessä. Viestintävirasto on säännöllisesti tiedottanut toimialaa ja myös
Elisaa huomattavan markkinavoiman prosessin etenemisestä ja siitä, että
markkinaa 4 koskevat päätökset tullaan antamaan aiemmin kuin markki-
naa 3 koskevat päätökset.

Markkinoiden määrittely

Vähittäismarkkinoiden tarkastelu

Viestintävirasto on markkina-analyysiin sisällyttänyt komission markki-
nasuosituksen mukaisesti ensimmäistä kertaa korkealaatuisten tuotteiden
vähittäismarkkinoiden tarkastelun. Vähittäismarkkina-analyysissä on
määritetty vähittäishyödykkeiden markkinat tarkastelemalla kysynnän
korvaavuutta loppuasiakkaiden näkökulmasta. Tarkastelun perusteella
massalaajakaistatuotteet, mobiililaajakaistat sekä virtuaaliverkkoratkai-
sut eivät ole korvaavia korkealaatuisilla kiinteillä yhteyksillä toteute-
tuille yhteyspalveluille. Hyödykemarkkinat muodostuvat siten eri teknii-
koilla toteutetuista korkealaatuisista yhteyspalveluista, joiden pohjana
toimii kiinteä yhteys, jolle määritellään halutut laatutasot ja muut omi-
naisuudet yritysten tarpeen mukaan. Vähittäistason hyödykemäärittely
vastaa täysin komission markkinasuosituksessaan tekemää määrittelyä.

Hyödykemarkkinoiden määrittelyn jälkeen markkina-analyysissä on tar-
kasteltu komission ohjeiden mukaisesti vähittäispalvelujen tarjonnan
korvaavuutta ja vähittäismarkkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta. Lo-
puksi on arvioitu komission markkina-analyysiä koskevien ohjeiden mu-
kaisesti, ovatko vähittäismarkkinat tehokkaasti kilpailulliset ilman tuk-
kumarkkinoiden sääntelyä.

Viestintävirasto on laatinut vähittäismarkkinoiden arvioinnin komission
markkina-analyysiä koskevia ohjeita ja markkinasuositusta sekä kilpai-
luoikeudellisia menetelmiä noudattaen.

Vähittäismarkkinaosuuksiin vaikuttaa merkittävästi analyysihetkellä voi-
massa oleva tukkumarkkinoiden sääntely. Kun huomattavan markkina-
voiman yrityksellä on voimassa velvollisuus vuokrata tukkutuotteita kil-
paileville yrityksille, tällä on laskeva vaikutus huomattavan markkina-
voiman yrityksen vähittäismarkkinaosuuksiin. Jos ennakkosääntelyn
alaisuudessa syntyneillä vähittäismarkkinaosuuksilla olisi analyyseissä
merkittävä rooli, tämä voisi johtaa virheelliseen johtopäätökseen tukku-
markkinoiden sääntelyn tarpeesta. Sama koskee myös vähittäishintojen
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tarkastelua. Olemassa oleva sääntely on vaikuttanut yritysten hinnoitte-
luun. Sen vuoksi esimerkiksi laskevien hintojen perusteella ei voida
tehdä pitäviä johtopäätöksiä kilpailun toimivuudesta ennakkosääntele-
mättömässä tilanteessa.

Komission mukaan markkina-analyysi tulee laatia niin sanottua modifi-
oitua Greenfieldin menettelytapaa noudattaen, jolloin analyysiä ei perus-
teta ennakkosääntelyn alaisen markkinan tai siihen liittyvän vähittäis-
markkinan realisoituneeseen tilanteeseen, vaan markkinatilanteeseen,
jossa markkinoihin ei kohdisteta ennakkosääntelyä. Tällöin esimerkiksi
vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmien tunnistaminen perustuu teo-
reettiseen tilanteeseen, jossa markkinoihin ei kohdistu ennakkosääntelyä.

Markkina-analyysi sisältää Elisan esittämiä yleisiä teoreettisia havain-
toja vähittäismarkkinoiden mahdollisista kilpailuongelmista juuri sen
vuoksi, että komissio edellyttää tällaista tarkastelua sen sijaan, että ana-
lyysi perustettaisiin pelkästään ennakkosääntelyn seurauksena toteutu-
neisiin markkinaolosuhteisiin. Näin ollen Elisan vaatimukset vähittäis-
markkinaosuuksien ja -hintojen tarkastelusta ovat perusteettomia.

Yrityspalvelujen vähittäismarkkinoilla on runsas joukko yrityksiä. Vies-
tintävirasto on kuitenkin päätöksessään tuonut esiin, että useat teleyri-
tyksistä toimivat vain paikallisesti tai alueellisesti. Tällöin ne eivät ai-
heuta toistensa alueilla kilpailupainetta. Korkealaatuisten yhteyksien
vuokraamisen lisääntymisen tai vähittäishintojen laskun perusteella ei
voida tehdä johtopäätöstä siitä, että vähittäismarkkinat olisivat kilpailul-
liset ennakkosääntelemättömässä tilanteessa ja kaikilla alueilla.

Viestintävirasto on todennut kilpailun toimivan suureksi osaksi vähittäis-
markkinoilla, mutta se on lisäksi todennut, että siinä esiintyy alueellisia
eroja ja että tukkumarkkinoiden sääntelyllä on ollut kilpailun toimi-
vuutta edistävää vaikutusta.

Vaikka osa teleyrityksistä on valmiita rakentamaan lisää verkkoa palvel-
lakseen kaikkein kiinnostavimpia yritysasiakkaita ja valokuituyhteyksien
tarjonta on lisääntynyt esimerkiksi suurimmissa kaupungeissa, tästä ei
kuitenkaan seuraa, että kilpailuongelmia ei olisi vähittäismarkkinoiden
tasolla, sillä vain osa yritysasiakkaista on sellaisia, joiden palvelemiseksi
teleyritykset ovat valmiita rakentamaan tilaajakuituja.

Toisin kuin Elisa on esittänyt, olisi ollut epätarkoituksenmukaista laatia
esimerkiksi vähittäispalvelujen kysynnän tai tarjonnan korvaavuuden
tarkastelua yrityskohtaisesti. On vaikea nähdä, että vähittäis- tai tukku-
hyödykemarkkinoiden määrittelyt voisivat poiketa toisistaan yrityksestä
riippuen. Mitä tulee kilpailuongelmien tunnistamiseen alueellisilla vähit-
täismarkkinoilla, on huomattava, että markkina-analyysin tarkoituksena
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on selvittää tukkumarkkinoiden sääntelytarvetta. Tällöin esimerkiksi
markkinoiden tarkempi maantieteellinen jaottelu on tarkoituksenmu-
kaista suorittaa vasta tukkumarkkinoiden määrittelyn vaiheessa. Yritys-
kohtainen tarkastelu on puolestaan tarpeellista vasta huomattavan mark-
kinavoiman arvioinnin vaiheessa.

Tukkumarkkinoiden määrittely

Merkitykselliset hyödykemarkkinat muodostuvat Ethernet- ja
SDH/PDH-tekniikoilla toteutetuista korkealaatuisista kiinteistä yhteyk-
sistä. Koska näillä tekniikoilla toteutettuja korkealaatuisia kiinteitä yh-
teyksiä voidaan toteuttaa paitsi kupari- tai kuituverkoissa myös radiolin-
keillä, hyödykemarkkinoihin kuuluvat kupari- ja kuituverkoissa sekä ra-
diolinkeillä toteutetut Ethernet- ja SDH/PDH-yhteydet. Radiolinkeillä
voidaan toteuttaa jopa 60 kilometrin pituisia yhteyksiä, joten yhteyksien
rakentaminen voi olla taloudellisesti järkevämpää radiolinkkien avulla
erityisesti tilanteissa, jossa valokuituyhteyksille ei ole muuten riittävästi
kysyntää alueella. Tämän vuoksi on perusteltua, että Viestintävirasto on
ottanut huomioon yritysten radiolinkit huomattavan markkinavoiman ar-
vioinnissaan. Viestintäviraston näkemys ei myöskään ole tässä suhteessa
poikkeus.

Komissio on markkinasuosituksen perustelumuistiossa maininnut hyö-
dykemarkkinoihin potentiaalisesti kuuluviksi tekniikoiksi kaikki edellä
mainitut Ethernet- ja SDH/PDH-tekniikat. Markkinasuosituksen mukai-
set yhteyksien korkealaatuisuutta tai vähittäismarkkinoiden täsmentä-
mistä koskevat uudistukset eivät merkitse esimerkiksi sitä, että tietyt
vanhempaan teknologiaan, kuten SDH/PDH-tekniikkaan, perustuvat yh-
teydet eivät voisi enää olla tämän markkinan kannalta merkityksellisiä ja
sisältyä markkinamäärittelyyn.

Kansainvälisen kuulemisen yhteydessä komissio ei ole löytänyt huo-
mautettavaa hyödykemarkkinoiden määrittelystä, ja komissio on siten
hyväksynyt markkinamäärittelyn. Koska markkinamäärittely on komis-
sion markkinasuosituksen mukainen, ei ole myöskään suosituksesta
poikkeavaa markkinaa, josta komissiota olisi tullut erikseen kuulla. Ko-
mission markkinasuosituksen mukaisuudesta myös seuraa, että Viestin-
täviraston markkinamäärittely ei ole voinut johtaa Elisan esittämiin mer-
kittäviin virheisiin markkinavoiman arvioinnissa.

Elisan tulkinnan mukaan se, että kiinteiden korkealaatuisten yhteyksien
tukkumarkkinoihin linkittyviksi vähittäismarkkinoiksi on komission
markkinasuosituksessa aiempaa selvemmin määritetty yritysasiakkaille
tarjottavat korkealaatuiset palvelut, olisi tullut johtaa siihen, että tukku-
markkinoiden määrittelyssä ja huomattavan markkinavoiman arvioin-
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nissa olisi otettu huomioon vain kyseisten vähittäispalvelujen tarjoa-
miseksi käytössä olevat tukkutuotteet. Tällöin esimerkiksi matkaviestin-
verkon tukiasemayhteys- tai laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteys-
käytössä olevat yhteydet olisi jätetty arvioinnin ulkopuolelle. Tätä ko-
missio ei ole tarkoittanut, vaan on jättänyt jäsenmaille harkintavaltaa
markkinoiden määrittelyyn.

Komissio ei ole katsonut, etteivät tukiasemayhteydet voisi sisältyä mark-
kinaan 4. Tukiasemayhteydet ovat sisältyneet jo edelliseen vuonna 2008
tehtyyn markkina-analyysiin. Kyseinen kiinteiden paikallisosien mark-
kina-analyysi on toiminut valituksenalaisen markkina-analyysin poh-
jana. Viestintävirasto ei ole nähnyt perusteita päätyä tässä analyysissä
toisenlaiseen ratkaisuun.

Merkityksellisten markkinoiden määrittely tapahtuu lähtökohtaisesti tar-
kastelemalla eri tekniikoiden keskinäistä korvaavuutta, ei eri käyttötar-
koitusten korvaavuutta. Toisiaan korvaavat Ethernet- ja SDH/PDH-tek-
niikat muodostavat tässä tapauksessa tukkumarkkinoiden kokonaisuu-
den, joissa osa tuotteista voi olla käytössä yritysasiakkaiden vähittäispal-
velujen tarjoamiseksi ja osa muussa käytössä. Vähittäispalvelujen lisäksi
yhteyksiä voidaan hyödyntää myös muun muassa laajakaistakeskittimien
runkoverkkoyhteyksinä ja matkaviestinverkon tukiasemayhteyksinä. Tu-
kiasemayhteydet ovat siis eräs korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
käyttötarkoitus.

Tukiasema- tai runkoverkkoyhteyksien toteuttamisessa käytettävät kor-
kealaatuiset kiinteät yhteydet ovat tekniikoiltaan ja ominaisuuksiltaan
samanlaisia tukkutuotteita kuin yrityspalvelujen toteuttamiseksi käytettä-
vät korkealaatuiset kiinteät yhteydet. Siten on oleellista sisällyttää tukku-
markkinoihin myös muussa käytössä kuin vähittäispalvelujen tarjoa-
miseksi käytössä olevat tukkutuotteet, koska esimerkiksi niihin kohdis-
tuvalla kysynnän tai kilpailutilanteen muutoksilla on vaikutusta myös
yritysasiakkaiden palvelemiseksi käytettäviin korkealaatuisten kapasi-
teettituotteiden tarjoamisen ehtoihin. Viestintäviraston markkina-ana-
lyysi ei poikkea olennaisesti muiden jäsenmaiden hyödykemarkkina-
määrittelyistä, sillä tukiasemayhteyksiä on käsitelty muissakin mark-
kina-analyyseissä, ja osassa jäsenmaita niitä säännellään.

Komissio ei perustelumuistiossaan tarkoita, että niistä tekniikoista, jotka
sisällytetään hyödykemarkkinoihin, tulisi analyysissä jättää ottamatta
huomioon ne yhteydet, jotka tällä hetkellä ovat esimerkiksi tukiase-
mayhteyskäytössä. Vaikka kaikkiin kyseessä olevien tukkutuotteiden
käyttötapoihin ei liity varsinaisia vähittäismarkkinoita, tästä ei seuraa,
että tällaisissa käytöissä olevat tukkutuotteet tulisi jättää tukkumarkkina-
tarkastelun ulkopuolelle.
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Komissio on perustelumuistiossaan käsitellyt kysymystä sellaisten back-
haul-markkinoiden sääntelyn tarpeesta, jotka koostuvat passiivisista inf-
rastruktuurituotteista. Tällaisten tuotteiden osalta komissio ei ole nähnyt
yleistä markkinoiden epäonnistumista. Kyseessä olevien tukkumarkki-
noiden tuotteet ovat aktiivisia. Aktiivisten korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien osalta komissio toteaa, että kansalliset viranomaiset voivat
harkita, voidaanko niillä toteuttaa tukiasemayhteyksiä tai laajakaistakes-
kittimien runkoverkkoyhteyksiä esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla.
Komissio on perustelumuistiossaan jättänyt kansallisten sääntelyviran-
omaisten harkittavaksi, voiko tukkutason kiinteiden yhteyksien tai vas-
taavien tukkutuotteiden avulla korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
tukkumarkkinalla tarjota tukiasemayhteyttä ja yhteyttä käyttöoikeutta
pyytävän operaattorin rinnakkain sijoitetun laitteiston ja runkoverkon
välille.

Komissio on resursoinnissaan varmasti varautunut siihen, että sille voi
tulla käsiteltäväksi useiden maiden päätösluonnoksia samaan aikaan.
Viestintävirasto ei ole johtanut komissiota harhaan sisällyttäessään tuki-
asemayhteydet merkitykselliseen hyödykemarkkinaan. Viestintävirasto
on direktiivien ja tietoyhteiskuntakaaren vaatimusten mukaisesti kuullut
komissiota markkinamäärittelystä eikä komissiolla ole ollut analyysiin
huomautettavaa. Komissio on lähettänyt Viestintävirastolle kansainväli-
seen kuulemismenettelyyn liittyvän lisätietopyynnön, johon komissio on
sisällyttänyt tukiasemayhteyksiä koskevan tarkentavan kysymyksen. Tu-
kiasemayhteyksien sisältyminen Viestintäviraston korkealaatuisia kiin-
teitä yhteyksiä koskevaan markkina-analyysiin ja niitä koskeva sääntely-
ehdotus ei siten ole ollut komissiolle epäselvä.

Maantieteellisten markkinoiden määrittely

Komissiolla ei ole ollut huomautettavaa maantieteellisten markkinoiden
määrittelystä. Maantieteellisten markkinoiden määrittely ei ole puutteel-
linen.

Teleyritysten perinteiset telealueet kuvaavat paikallisessa teletoimin-
nassa voimassa ollutta aluejakoa vuoteen 1993 saakka. Edellisessä mark-
kina-analyysissä Viestintävirasto oli määritellyt kiinteiden yhteyksien
paikallisosien tukkumarkkinoilla merkitykselliset maantieteelliset mark-
kinat vielä perinteisten teleyritysten toimialuetason tietoon perustuen.
Perinteisiin teleyritysten toimialueisiin perustuvaa markkinamäärittelyä
ei kuitenkaan voida enää pitää tarkoituksenmukaisena, sillä markkinoille
on tullut uusia yrityksiä ja kilpailuolosuhteet vaihtelevat toimialueiden
sisällä. Viestintävirasto on jo vuonna 2012 tekemässään tilaajayhteys- ja
bitstream-markkinoita koskevassa markkina-analyysissä kerännyt tiedot
kuntakohtaisesti. Viestintävirasto on käyttänyt samaa jaottelua myös
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korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien kohdalla. Yhteysmäärien ja mark-
kina-aseman tarkastelu kuntakohtaiseen tietoon perustuen kaikkien
markkinoiden osalta on sääntelyn kannalta selkeintä.

Siltä osin kun yksittäisessä kunnassa kilpailuolosuhteet ovat riittävästi
poikenneet vierekkäisistä kunnista, yksittäinen kunta on voinut muodos-
taa oman markkina-alueensa. Elisan huomattavan markkinavoiman
alueista näin on tehty markkina-alueilla 56 (Kotka), 85 (Luumäki),
70 (Muurame), 81 (Raisio) ja 86 (Suonenjoki).

Maantieteellisten markkinoiden määrittelyä ei ole tehty pelkästään mark-
kinaosuuksien perusteella. Määrittelyssä on otettu huomioon myös tuk-
kumarkkinoilla toimivien yritysten lukumäärä.

Kunta on maantieteellisenä yksikkönä riittävän pieni, jotta kilpailuolo-
suhteiden ei voida katsoa merkittävästi muuttuvan yksikön sisällä, mutta
samalla riittävän suuri, jotta se ei muodosta yrityksille ja sääntelyviran-
omaiselle liian suurta taakkaa luovuttaa, kerätä ja analysoida tietoja. Kil-
pailuolosuhteiden tarkastelu kuntaa pienemmällä tasolla johtaisi mik-
roanalyysiin ja säänneltyjen markkinoiden liialliseen fragmentoitumi-
seen, jota komissio kehottaa markkinasuosituksen perustelumuistiossa
välttämään.

Kolmen kumulatiivisen perusteen testin tarpeettomuus

Komission markkinasuosituksen mukaan suosituksessa luetellut ennak-
kosääntelyn alaisiksi tulevat markkinat on määritetty kolmen kumulatii-
visen perusteen (niin sanotun kolmen kriteerin testin) perusteella. Kan-
sallisen sääntelyviranomaisen on lähdettävä liikkeelle oletuksesta, että
kyseisellä markkinasuosituksen mukaisella markkinalla kaikki kolme
perustetta täyttyvät. Komission markkinasuosituksessa määritetyillä
markkinoilla, joihin myös markkina 4 sisältyy, katsotaan lähtökohtaisesti
olevan suuria ja pysyväisluonteisia esteitä markkinoille pääsyssä ja nii-
den rakenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kilpailuun merkityksel-
lisellä aikavälillä eikä yleisen kilpailuoikeuden soveltaminen ole yksin
riittävää korjaamaan markkinahäiriöitä.

Viestintävirasto on lähtenyt siitä oletuksesta, että markkinasuosituksen
kolme perustetta täyttyvät markkinalla 4. Viestintävirasto ei ole myös-
kään markkinasuosituksen mukaisen markkina-analyysin perusteella to-
dennut markkinatilanteen tukevan päinvastaista tulkintaa markkinamää-
rittelystä.
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Markkina-aseman arvioinnin oikeellisuus

Arviointi on komission ohjeiden mukainen ja kattava

Viestintävirasto on perustellut päätöksessään sen, miksi Elisalle huomat-
tavan markkinavoiman perusteella määritetyt alueet on asetettu ennak-
kosääntelyn alaisiksi. Huomattavan markkinavoiman arviointi perustuu
komission markkinasuositukseen ja markkina-analyysejä koskevaan oh-
jeeseen. Komissio ei ole löytänyt kuulemisen yhteydessä huomautetta-
vaa huomattavan markkinavoiman arviointiin.

Suuri markkinaosuus on vahva indikaattori huomattavasta markkinavoi-
masta, mutta se ei kuitenkaan yksinään ole riittävä peruste huomattavan
markkinavoiman toteamiselle. Yli 50 prosentin markkinaosuus on va-
kiintuneen oikeuskäytännön mukaan, poikkeustilanteita lukuun otta-
matta, jo sellaisenaan osoitus määräävän markkina-aseman olemassa-
olosta. Tämän lisäksi Viestintävirasto on arvioinut komission ohjeiden
mukaisesti myös potentiaalista kilpailua, ostajan tasapainottavaa neuvot-
teluvoimaa ja vertikaalista integraatiota korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien tukkumarkkinoilla. Eri markkinavoiman arvioinnin kriteerejä
on tarkasteltu perusteellisesti huomattavan markkinavoiman totea-
miseksi kyseisillä markkinoilla.

Markkinaosuuksien tarkastelu

Markkinaosuuksien tarkastelu ei ole ollut virheellistä. Hyödykemarkki-
noiden määrittely ei ole komission markkinasuosituksen vastainen. Vies-
tintäviraston markkinamäärittely ei ole johtanut Elisan väittämiin virhei-
siin markkinaosuuksien laskemisessa tai yleisemmin markkinavoiman
arvioinnissa.

Tietopyynnössä esitetyn ohjeistuksen ei voida katsoa vääristävän mark-
kinaosuuslaskelmia. Kun yhteyden alku- ja loppupää sijaitsevat eri kun-
nissa, yrityksellä on markkinavoimaa molemmissa kunnissa, mikä on
otettava huomioon markkinavoiman tarkastelussa molempien kuntien
osalta.

Elisan väite vanhentuneiden tietojen käytöstä on perusteeton. Markkina-
analyysissä käytetyt tiedot vastaavat vuoden 2015 lopun, toisin sanoen
vuoden 2016 alun tilannetta. Päätös Elisalle on annettu syyskuussa 2017.
Huomattavan markkinavoiman päätöksiä ei pystytä antamaan välittö-
mästi tietojenkeruun jälkeen, koska markkinoiden analysointiin on varat-
tava riittävästi aikaa ja päätösluonnosten kotimaiseen ja kansainväliseen
kuulemiseen kuluu yleensä useita kuukausia.
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Markkinaosuuksien laskemiseen tulee sisällyttää myös valtiontuella ra-
kennetut verkot ja yhteydet, sillä niillä voi olla vaikutusta alueellisten
markkinoiden kilpailutilanteeseen. Niiden jättäminen pois markkina-
osuuslaskelmista johtaisi tilanteeseen, jossa osaa Suomessa viime vuo-
sina rakennetuista verkoista ja palveluista ei olisi otettu huomioon te-
leyritysten markkinavoiman arvioinnissa. Elisalle asetetut huomattavan
markkinavoiman velvollisuudet eivät koske verkkoja, joihin yritys on
saanut tai tulee saamaan valtion laajakaistatukea. Tämä koskee kaikkia
valtiontukea saaneita Elisan verkkoja.

Muutokset alueellisissa markkinaosuuksissa on eri yritysten päätöksissä
otettu huomioon purkamalla huomattavan markkinavoiman sääntelyä
niiltä yrityksiltä, jotka eivät enää ole vahvassa asemassa alueellisilla tuk-
kumarkkinoilla. Jos on osoittautunut, että alueella toimii jokin yritys
huomattavassa markkina-asemassa, tälle on asetettu huomattavan mark-
kinavoiman velvollisuuksia. Tulevien analyysikierrosten tehtävänä on
selvittää, onko Elisan uusille huomattavan markkinavoiman alueille syn-
tynyt kilpailua vai onko niissä pysyviä kilpailuongelmia. Siten markki-
naosuuksien heilahteluja Elisan uusilla huomattavan markkinavoiman
alueilla pystytään arvioimaan vasta myöhemmässä vaiheessa.

Tukiasemayhteyksien tarjoaminen matkaviestinverkon operaattoreille
muodostaa merkittävän osan kiinteistä yhteyksistä saatavasta liikevaih-
dosta. Matkaviestinverkon tukiasemayhteydet ovat osa korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinaa. Huomattavan markkinavoiman
arvioinnissa on tarkasteltu vain teleyrityksen toimintaa tukkumarkki-
noilla, jota huomattavan markkinavoiman päätös koskee.

Elisa on laajentanut toimintaansa muiden kilpailijoiden alueille ja monin
osin vaikuttanut positiivisesti kilpailuolosuhteiden paranemiseen. Joilla-
kin alueilla Elisa on kuitenkin saavuttanut jo sellaisen markkina-aseman,
että se on ohittanut vuonna 2009 nimetyn huomattavan markkinavoiman
yrityksen silloisen aseman. Elisan markkinaosuudet osoittavat, että yri-
tyksellä on tällä hetkellä vahva asema markkinoilla useilla sellaisilla
alueilla, jotka aiemmin ovat olleet toisten yritysten huomattavan markki-
navoiman alueita.

Teleyritysten markkina-alueet eivät enää noudata perinteisiä teletoi-
minta-alueita, sillä yritykset ovat vuosien mittaan tehneet esimerkiksi
valokuituinvestointeja ja rakentaneet radiolinkkejä myös toisten teleyri-
tysten perinteisille alueille. Toisaalta osasta Suomea on aktiivisesti pu-
rettu vanhoja kupariverkkoja. Silloin kun investoinnit toisten yritysten
alueille ja kupariverkkojen purkamiset ovat olleet tarpeeksi laajoja ja
vanhojen kupariverkkojen merkitys alueilla on muutenkin laskenut, on
mahdollista, että huomattavan markkinavoiman asema todetaan olevan



80 (167)
jollakin toisella yrityksellä kuin alueen aiemmalla huomattavan markki-
navoiman yrityksellä. Lisäksi edellisestä analyysistä on kulunut jo kah-
deksan vuotta ja markkinatilanteet eri alueilla ovat oletetun mukaisesti
muuttuneet, osalla alueista jopa merkittävästi.

Muiden markkinavoiman arvioinnin kriteerien tarkastelu

Komissio ei edellytä markkina-analyysin laatimista koskevassa ohjeessa
vähittäismarkkinaosuuksia eikä vähittäis- tai tukkutuotteiden hintoja. Ne
eivät ole mukana huomattavan markkinavoiman arvioinnin kriteeris-
tössä. Komissio edellyttää, että markkina-analyysi tulee laatia edellä se-
lostettua niin sanottua modifioitua Greenfieldin menettelytapaa noudat-
taen.

Korkeilla markkinaosuuksilla on suoria vaikutuksia muun muassa poten-
tiaalisen kilpailun uhkaan, eikä näitä tarvitse tai voida käsitellä täysin
toisistaan irrallisina. Vertikaalisen integraation, potentiaalisen kilpailun
ja ostajan tasapainottavan neuvotteluvoiman ohella Viestintävirasto on
kiinnittänyt huomiota muun muassa yritysten tarjoamiin tuotevali-
koimiin, joilla on suuri merkitys korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinoilla siltä osin, kun tukkutuotteita käytetään palvelemaan vähit-
täisasiakkaille yksilöllisesti räätälöityjä palvelutarpeita.

Viestintävirasto on tarkastellut edellä mainittuja asioita kunkin yrityksen
osalta erikseen. Päätöksissä esiin nostetut yleisen tason näkemykset yri-
tysten vertikaalisesta integraatiosta, potentiaalisesta kilpailusta ja ostajan
tasapainottavasta neuvotteluvoimasta pätevät laajalti suuren markkina-
osuuden omaaviin yrityksiin. Tämän vuoksi esiin on nostettu tarkem-
malla tasolla ainoastaan sellaisia tapauksia, joissa on voitu havaita ylei-
sen tason näkemysten vaativan lisäperusteluita tai sellaisia tapauksia,
joissa yleisen tason näkemykset eivät ole pitäneet sellaisinaan paik-
kaansa.

Se, että Viestintävirasto on tuonut yleisemmällä tasolla esiin esimerkiksi
vertikaalisen integraation vaikutukset yrityksiin, Elisa mukaan lukien, ei
tee havainnoista vähemmän merkityksellisiä todellisia kilpailuolosuh-
teita tarkasteltaessa ja yrityksen markkinavoimaa arvioitaessa.

Elisa kuuluu Suomen suurimpiin teleyrityksiin ja sen korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien pohjana toimiva verkko, johon sisältyvät paikallis-
tason verkko ja radiolinkit, ulottuu suureen osaan Suomea. Elisalla on
myös korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla kattava tuote-
valikoima tarjottavanaan. Tuotevalikoiman laajuudella on merkitystä
Elisan asemaa kullakin maantieteellisellä alueella arvioitaessa ja analy-
soitaessa sitä, kuinka vahva asema sillä todellisuudessa on ja miten se
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pystyy tätä asemaansa hyödyntämään. Tuotevalikoiman laajuus tuo Eli-
salle joissain tapauksissa lisäetua esimerkiksi pienempään paikallistoi-
mijaan verrattuna.

Elisa toimii vertikaalisesti integroituneena yrityksenä sen vanhoilla ja
uusilla huomattavan markkinavoiman alueilla. Elisa pystyy toimimaan
riippumattomasti tukkutuotteen ostajista eikä se kohtaa tukkumarkki-
noilla sellaista potentiaalista ostajan tasapainottavaa ostovoimaa, joka
rajoittaisi sen toimintaa merkittävästi. Elisalla on kannustin ja mahdolli-
suus toimia markkinoilla riippumattomasti kilpailijoista ja loppuasiak-
kaista. Tämä on markkinavoimatarkastelun kulmakivi.

Elisa puolustaa voimakkaasti sen omaa vahvaa asemaa yrityksen kiin-
nostavimmilla perinteisillä huomattavan markkinavoiman alueilla, eri-
tyisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tämän vuoksi Elisa on pyrki-
nyt eri yhteyksissä esittämään, että kyseisillä alueilla kilpailevat teleyri-
tykset olisivat rakentaneet niin kattavasti tilaajayhteysverkkoja, että
verkkokilpailu olisi merkittävää ja että Elisan huomattavan markkinavoi-
man asema olisi murentunut. Oman aseman puolustamiseen Elisan koh-
dalla on lisäksi erityisesti kuulunut se, että Elisa on pilkkonut ja/tai pur-
kanut kupariverkkojaan tavalla, joka estää fyysisten tilaajayhteystuottei-
den vuokraamisen kilpaileville teleyrityksille. Samaan aikaan yritys ei
ole ollut halukas tarjoamaan kilpaileville teleyrityksille korvaavia virtu-
aalisia tilaajayhteystuotteita, mikä kertoo siitä, että se pystyy käyttämään
alueilla markkinavoimaansa. Elisa pyrkii myös kyseessä olevan korkea-
laatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinan kohdalla haastamaan
huomattavan markkinavoiman asemansa oikeellisuuden markkina-ase-
mansa säilyttämiseksi.

Markkinaosuusanalyysi ei ole virheellinen

Viestintävirasto on arvioinut kaikki Elisan valituksessaan esille nostamat
alueet yksitellen ja todennut Elisalla olevan kullakin alueella selkeä huo-
mattavan markkinavoiman asema. Viestintävirasto on ottanut huomioon
markkinavoimassa tapahtuneet muutokset ja myös poistanut huomatta-
van markkinavoiman aseman ja sitä koskevan sääntelyn niiden alueiden
osalta, joissa Elisalla ei ole enää markkina-analyysin perusteella katsottu
olevan huomattavan markkinavoiman asemaa. Kilpailuolosuhteet sa-
maan markkina-alueeseen yhdistetyissä kunnissa on analyysissä pidetty
mahdollisimman samankaltaisina päätöksessä esitettyjen merkityksellis-
ten maantieteellisten markkinoiden aluejaottelun kriteerien avulla.
Myöskään komissiolla ei ole ollut tältä osin huomauttamista.

Viestintäviraston tiedot Elisan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
määristä perustuvat Elisan vastaukseen Viestintäviraston tietopyyntöön
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kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoista sekä Viestintävi-
raston omiin tietoihin radiolinkkien määristä. Toisin kuin Elisa on esittä-
nyt, alueellisia markkinaosuuksia ei ole laskettu virheellisellä tavalla.
Elisan markkinavoima on alueilla vahva.

Isojoki

Elisa on tulkinnut Viestintäviraston päätöstä virheellisesti esittäessään,
että sen markkinaosuus Isojoella on Viestintäviraston päätöksen mukaan
yli 60 prosenttia. Päätöksen mukaan Elisalla on markkina-alueella, jolla
Isojoki sijaitsee (markkina-alue 32) yli 60 prosentin markkinaosuus.
Markkina-alueita luotaessa kunnat, joissa samalla markkinajohtajalla on
yli 50 prosentin markkinaosuus, on yhdistetty suuremmaksi markkina-
alueeksi. Näin ollen Elisan markkina-alueisiin kuuluvissa kunnissa Eli-
san markkinaosuudet vaihtelevat [     ] prosentin välillä. Päätöksessä
mainittu yli 60 prosentin markkinaosuus perustuu markkina-alueella si-
jaitsevien kuntien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien yhteismäärään
eikä ainoastaan Isojoen yhteyksiin.

Isojoella on Viestintäviraston tietojen mukaan korkealaatuisia kiinteitä
yhteyksiä yhteensä [  ] kappaletta Elisan valituksessaan mainitseman [   ]
kappaleen sijasta. Elisa ei ole ottanut huomioon valituksessaan Anvia
Oyj:n yritysoston kautta sille tulleita yhteyksiä. Lisäksi Elisalla on Vies-
tintäviraston tietojen mukaan Isojoella [    ] radiolinkkiä Elisan tieto-
pyyntöön antamassaan vastauksessa ilmoittaman [    ] radiolinkin sijasta.
Anvia Oyj:llä on ollut Isojoella [   ] radiolinkkiä. Viestintäviraston tieto-
jen mukaan Elisalla, mukaan lukien Anvia Oyj, on ollut Isojoella ana-
lyysin tekohetkellä [   ] kappaletta korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä,
joka on vastannut noin [   ] prosenttia Isojoen korkealaatuisista kiinteistä
yhteyksistä. Elisalla on selkeästi korkein markkinaosuus kyseisellä alu-
eella.

Teuva

Teuvan osalta tilanne on vastaava kuin Isojoella. Elisa ei ole ottanut
huomioon valituksessaan Anvia Oyj:n tietoja. Elisalla on Viestintäviras-
ton tietojen mukaan Teuvalla [   ] radiolinkkiä Elisan itsensä ilmoittaman
[     ] radiolinkin sijasta. Teuvalla korkealaatuisista kiinteistä yhteyksistä
on ollut analyysihetkellä Elisan, mukaan lukien Anvia Oyj, hallussa [   ]
prosenttia eli [   ] kappaletta. Elisalla on korkein markkinaosuus kysei-
sellä alueella.

Raisio

Markkina-alueelle 81 (Raisio) Viestintävirastolle ilmoittamillaan yh-
teyksillä Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
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tukkumarkkinoilla on ollut analyysihetkellä yli 80 prosenttia. Markkina-
osuuteen vaikuttaa se että, jos kiinteän yhteyden alku- ja loppupää sijait-
sevat eri kunnissa, ilmoitetaan yhteys molempien kuntien tiedoissa. Eli-
salla on selkeästi korkein markkinaosuus kyseisellä alueella.

Kilpailuoikeudellinen tilanne aluekohtaisesti

Elisan valituksessaan esittämät väitteet markkinavoiman vähäisyydestä
valituksessa mainittujen alueiden osalta ovat virheellisiä.

Markkina-alue 89: Ypäjä

Elisan mukaan sillä on Ypäjällä radiolinkkejä [    ] kappaletta. Viestintä-
viraston tietojen mukaan Elisalla on ollut Ypäjällä analyysin ajankoh-
tana [    ] kappaletta radiolinkkejä, mikä on vastannut [   ] prosentin
markkinaosuutta korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkki-
noilla. Viestintävirasto on tarkastellut Ypäjän aluetta, jossa yhteyksiä on
vähän ja jonka kohdalla pienikin muutos liittymämäärässä voisi johtaa
toisenlaiseen markkinaosuuslaskelmaan. Ypäjän markkina-aluetta ei
olisi voitu myöskään yhdistää toiseen Elisalle asetettavaan huomattavan
markkinavoiman markkina-alueeseen markkina-aluejaottelun kriteerien
perusteella.

Viestintävirasto on päätöksessään todennut, ettei Elisalla ole Ypäjällä
todellista markkinavoimaa, vaikka sillä analyysin tekemisen aikaan on
ollut [   ] prosentin markkinaosuus kyseisessä kunnassa. Viestintävirasto
ei tästä syystä ole myöskään asettanut Elisalle velvollisuuksia Ypäjän
alueella. Tämä osoittaa, että Viestintävirasto on tehnyt oikean arvioinnin
kyseisen alueen todellisesta markkinatilanteesta.

Markkina-alue 12: pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun sisältävällä markkina-alueella 12 Elisan markkina-
osuus korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla on vaih-
dellut analyysihetkellä kunnasta riippuen [     ] prosentin välillä. Es-
poossa, Helsingissä, ja Vantaalla, joita pitäisi Elisan mukaan tarkastella
erillään muista markkina-alueen kunnista, Elisan markkinaosuus on
vaihdellut [    ] prosentin välillä.

Elisan esittämät pääkaupunkiseudun laajakaistayhteyksien saatavuusky-
selyn tiedot ovat tulkinnanvaraisia. Tiedot ovat kerätty erilaisista läh-
teistä, joita ei kuitenkaan erikseen mainita, ja joiden vertailukelpoisuu-
desta ja luotettavuudesta ei ole tietoa. Elisa ei myöskään erikseen mai-
nitse, että saatavuuskysely koskettaisi ainoastaan valokuituverkkoja.
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Elisalla on selkeästi huomattavan markkinavoiman asema kussakin alu-
eeseen kuuluvassa yksittäisessä kunnassa, kuten myös koko alueella. Jos
muiden teleyritysten korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tarjoaminen
olisi ollut Elisan esittämällä tavalla laajaa, tämä olisi heijastunut markki-
naosuuksiin siten, että Elisa ei enää olisi alueilla selkeästi suurin toimija
näin korkeilla markkinaosuuksilla. Markkinaosuudet osoittavat, että
Elisa on edelleen perinteisillä toimialueillaan vahvassa asemassa. Elisan
väitteet markkina-aseman virheellisestä arvioinnista ovat perusteettomia.

Markkina-alue 18: joukko Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan
kuntia

Markkina-alueella 18 Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla on vaihdellut analyysihetkellä kunnasta
riippuen [     ] prosentin välillä. Elisan markkina-asema alueen kunnissa
on voimakas. Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden yhteyk-
sien tukkumarkkinoilla Kyyjärvellä on ollut analyysihetkellä [   ] pro-
senttia. Elisan väite siitä, että sillä ei ole Kyyjärvellä roolia, on virheelli-
nen. Elisalla on Viestintäviraston tietojen mukaan Kyyjärvellä [    ] ra-
diolinkkiä Elisan itsensä ilmoittaman [     ] radiolinkin sijasta. Elisalla on
huomattavan markkinavoiman asema kussakin alueeseen kuuluvassa yk-
sittäisessä kunnassa, kuten myös koko alueella.

Markkina-alue 32: Vaasan ja Suupohjan alue

Markkina-alueen 32 kunnassa Elisan markkinaosuus korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla on vaihdellut analyysihetkellä
kunnasta riippuen [    ] prosentin välillä. Markkina-alueen kunnissa Eli-
san markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Anvia Oyj:n yritysoston
kautta.

Karijoella Elisan markkinaosuus jo ennen Anvia Oyj:n yritysostoa on
ollut [    ] prosenttia. Myös Kauhajoella Elisa on ollut markkinajohtaja jo
ennen Anvia Oyj:n yritysostoa, mikä on vahvistanut Elisan markkina-
asemaa Kauhajoella entisestään. Analyysihetkellä Elisalla on ollut Kau-
hajoella yli [   ] prosentin markkinaosuus.

Elisan väite siitä, että mainituissa kunnissa Anvia Oyj:n asema on ollut
perinteisesti vähäinen ja myös Elisan rooli on vähäinen, on virheellinen.
Markkina-alueen 32 kilpailuasetelma on ollut analyysihetkellä myös var-
sin homogeeninen. Elisa ja Anvia Oyj ennen Elisan yritysostoa ovat ol-
leet merkittäviä toimijoita alueen kunnissa korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla.

Elisan mukaan markkina-alueen 32 osalta Vaasan kaupunkia tulisi tar-
kastella erillään muusta alueesta. Ennen Elisan Anvia Oyj:n yritysostoa
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kilpailutilanne Vaasassa on ollut suhteellisen tasainen. Anvia Oyj:n yri-
tysoston jälkeen Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien tukkumarkkinoilla Vaasassa on noussut [   ] prosenttiin, joten
Elisa on hallinnut [         ] markkinoista kyseisen yritysoston jälkeen.

Elisalla on huomattavan markkinavoiman asema kussakin alueeseen
kuuluvassa yksittäisessä kunnassa ja myös koko alueella.

Markkina-alue 37: Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo

Markkina-alueella 37 Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla on vaihdellut analyysihetkellä kunnasta
riippuen [     ] prosentin välillä. Elisalla on ollut markkina-alueen kun-
nissa analyysihetkellä [   ] korkealaatuista kiinteää yhteyttä. Elisan väite
siitä, että sen infrastruktuuri kunnissa on vähäinen ja siksi myös asema
markkinoilla on vähäinen, on virheellinen. Elisalla on Viestintäviraston
tietojen mukaan markkina-alueella 37 yhteensä [   ] radiolinkkiä Elisan
itsensä ilmoittaman [   ] kappaleen sijasta. Elisalla on huomattavan
markkinavoiman asema kussakin alueeseen kuuluvassa yksittäisessä
kunnassa ja myös koko alueella.

Markkina-alue 65: Luumäki

Markkina-alueella 65 Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla on ollut analyysihetkellä [   ] prosenttia.
Elisalla on Viestintäviraston tietojen mukaan markkina-alueella 65 yh-
teensä [   ] radiolinkkiä Elisan itsensä ilmoittaman [   ] kappaleen sijasta.
Elisalla on ollut Luumäellä analyysihetkellä [   ] korkealaatuista kiinteää
yhteyttä. Elisan väite siitä, että sen infrastruktuuri kunnissa on vähäinen
ja siksi myös asema markkinoilla on vähäinen, on virheellinen. Elisalla
on huomattavan markkinavoiman asema kyseisellä alueella.

Markkina-alue 74: Oripää ja Pöytyä

Markkina-alueella 74 Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla on ollut analyysihetkellä [   ] prosenttia
(Oripää) ja [   ] prosenttia (Pöytyä). Elisalla on myös Viestintäviraston
tietojen mukaan markkina-alueella 74 yhteensä [   ] radiolinkkiä Elisan
itsensä ilmoittaman [       ] kappaleen sijasta. Elisalla on huomattavan
markkinavoiman asema molemmissa alueeseen kuuluvassa kunnassa ja
myös koko alueella.

Markkina-alue 86: Suonenjoki

Markkina-alueella 86 Elisan markkinaosuus korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien tukkumarkkinoilla on ollut analyysihetkellä [   ] prosenttia.
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Elisa on valituksen kohteena olevan päätöksen tietopyynnön vastauk-
sessa ilmoittanut kunnassa olevan [   ] kappaletta korkealaatuisia kiin-
teitä yhteyksiä, minkä Viestintävirasto on analyysin osalta korjannut [   ]
kappaleeseen. Viestintävirasto on korjannut yhteyksien lukumäärän Eli-
san virheellisesti ilmoittamasta Suonenjoella sijaitsevien radiolinkkien
määrästä. Elisalla on Viestintäviraston tietojen mukaan [   ] kappaletta
radiolinkkejä Elisan ilmoittaman [     ] kappaleen sijasta. Elisalla on huo-
mattavan markkinavoiman asema kyseisellä alueella.

Asiantuntijalausunto ja Ruotsin sääntelyviranomaisen (PTS) mark-
kina-analyysi

Elisan valituksessaan esittämä VTT, Senior Economist Emmi Martikai-
sen asiantuntijalausunto perustuu yleiseen kilpailuoikeudelliseen näke-
mykseen, eikä se ota huomioon huomattavan markkinavoiman sääntelyn
mukaista ennakolta vaikuttamista sellaisten markkinoiden osalta, joilla
on havaittu erityisiä kilpailuongelmia.

Kilpailuviranomaisen ja Viestintäviraston menetelmät markkina-analyy-
seissä voivat erota toisistaan, koska eri viranomaisten lähtökohdat mark-
kina-analyysien tekemiselle eroavat toisistaan. Viestintävirasto analysoi
tiettyjä markkinoita arvioidakseen sääntelytarvetta. Sen sijaan kilpailuvi-
ranomaiselle tulee tutkittavaksi tapauksia monilta eri toimialoilta, joissa
arvioidaan markkinoiden toimintaa jälkikäteisesti. Tämä seikka määritte-
lee kilpailuviranomaisen analysointimenetelmien valintaa.

Viestintävirastolla on kokemus käsiteltävänä olevien markkinoiden ana-
lysoinnista ja valvonnasta. Virastolla on perusteellinen käsitys näiden
markkinoiden kilpailuolosuhteista, kuten eri tuotteiden korvaavuudesta,
markkinatoimijoiden markkinaosuuksista, ostajan tasapainottavasta neu-
votteluvoimasta ja potentiaalisesta kilpailusta. Viestintäviraston mark-
kina-analyysin lähtökohtana ovat aina samalla markkinalla aiemmin to-
teutetut analyysit.

Martikaisen asiantuntijalausunto ei ota huomioon Viestintäviraston
markkina-analyysin lähtökohtia. Näistä lähtökohtaisista eroavaisuuksista
huolimatta myös kilpailuviranomaisen ratkaisun kilpailuoikeudellinen
arviointi perustuu usein markkinaosapuolilta saatuihin selvityksiin eikä
niinkään asiantuntijalausunnossa tarkoitettuihin taloustieteellisiin mene-
telmiin.

Huomattavan markkinavoiman päätösluonnokset ja markkina-analyysi
ovat olleet Kilpailu- ja kuluttajavirastossa lausuttavana. Kilpailu- ja ku-
luttajavirasto ei ole havainnut Viestintäviraston markkina-analyysissä
puutteita, vaan on todennut lausunnossaan, että kyseisellä markkinalla
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edelleen esiintyy kilpailuongelmia ja sen vuoksi huomattavan markkina-
voiman sääntely on perusteltua kilpailun turvaamiseksi.

PTS:n (Post- och Telestyrelsen) markkina-analyysi perustuu lähtökoh-
taan, jonka mukaisesti PTS:n tavoitteena on ollut sääntelyn purku kysei-
sellä markkinalla tarkastelemalla kolmen perusteen täyttymistä. PTS:n
lähtökohdat markkina-analyysille ovat poikenneet Viestintäviraston läh-
tökohdista. Tämän lisäksi kunkin maan markkinoiden kilpailuolosuhtei-
den kansalliset erityispiirteet määrittävät kyseisen maan viranomaisen
menettelytavat. PTS:n markkina-analyysiä koskevat menettelyvalinnat
poikkeavat Viestintäviraston menettelyvalinnoista.

Martikaisen asiantuntijalausunto ja PTS:n markkina-analyysi ovat asian
ratkaisun kannalta merkityksettömiä, jopa virheellisiä, ja ne tulisi jättää
huomioon ottamatta.

Viestintäviraston menettely asian käsittelyssä

Viestintävirasto on noudattaessaan komission markkinasuositusta, sen
perustelumuistiota ja komission markkina-analyysiä koskevia ohjeita ol-
lut toimivaltainen asettamaan päätöksellään huomattavan markkinavoi-
man aseman Elisalle. Asian ratkaisemiseksi on saatu tarpeelliset tiedot ja
selvitykset. Asia on selvitetty hallintolain edellyttämällä tavalla. Viestin-
täviraston menettelyssä ei ole virhettä. Viestintävirasto on hyvän hallin-
non säännöksiä ja menettelyjä noudattaen ratkaissut asian virkavastuulla
parhaan näkemyksensä mukaisesti. Päätöstä tehtäessä menettely on ollut
hallintolain vaatimusten mukaisesti asianmukaista ja tasapuolista.

Suullinen käsittely

Suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa on ilmeisen tarpeetonta. Ky-
seessä oleva asia on luonteensa vuoksi parhaiten ratkaistavissa kirjalli-
sessa menettelyssä. Tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä koskevat tosi-
seikat voidaan tuoda ilmi kirjallisessa menettelyssä oikeudenkäyntiasia-
kirjoihin sisältyvien tietojen ja osapuolten kirjallisten selitysten perus-
teella. Kirjallinen oikeudenkäyntiaineisto ei ole sillä tavoin kiistan-
alaista, puutteellista tai epäselvää, ettei asiaa voitaisi ratkaista pelkästään
sen perusteella. Elisalla on myös kirjallisessa menettelyssä riittävä mah-
dollisuus esittää oman kantansa perusteet ja kommentoida Viestintävi-
raston esittämiä seikkoja.

Oikeudenkäyntikuluvaatimus

Viestintäviraston antamassa päätöksessä on kysymys normaalista tieto-
yhteiskuntakaaren mukaisesta päätöksenteosta ja laintulkinnasta. Oikeu-
denkäynti ei johdu Viestintäviraston virheestä. On kohtuullista, että



88 (167)
Elisa joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan asian loppu-
tuloksesta riippumatta.

6. Elisan vastaselitys

Elisa on vastaselityksessään uudistanut valituksessaan esittämänsä vaati-
mukset lukuun ottamatta täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevaa vaa-
timustaan. Elisa on lausunut muun ohella seuraavaa:

Viestintävirasto ei ole todennut markkinoilla olevan konkreettisia kilpai-
luongelmia, vaikka niiden ehkäiseminen on huomattavan markkinavoi-
man sääntelyn perimmäinen tarkoitus.

Viestintävirasto on jättänyt perustelematta, millä tavalla Elisalle määrä-
tyt huomattavan markkinavoiman velvollisuudet olisivat välttämättömiä
kilpailun edistämiseksi tai miten ne soveltuvat konkreettisesti Elisan to-
delliseen tilanteeseen korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumark-
kinoilla ylipäätään ja erityisesti 41 uuden kunnan kohdalla.

Komission markkinasuosituksen perustelumuistiossa korostetaan mark-
kinan 4 osalta uudella tavalla yhteyksien korkealaatuisuutta, minkä li-
säksi uudessa markkinasuosituksessa korostetaan aiempaa voimakkaam-
min vähittäismarkkinoiden merkitystä. Uusi markkina 4 eroaa vanhasta
markkinasta 6. Markkina 4 sisältää vain ne tukkutuotteet, joita käytetään
korkealaatuisten vähittäisyhteyspalvelujen tarjoamiseen yritysasiak-
kaille. Markkinan 4 osalta kyse on uudesta markkinasta, vaikka se osit-
tain onkin päällekkäinen vanhan markkinan 6 kanssa.

Viestintävirasto ei ole lausunnossaan edelleenkään ottanut kantaa siihen,
että korkealaatuisten kiinteiden tukkumarkkinatuotteen tarjoamiseksi
kattava fyysinen paikallinen verkko on välttämätön.

Vähittäismarkkinoita ei ole analysoitu yrityskohtaisesti tai kunkin merki-
tyksellisen maantieteellisen markkinan osalta. Päätöksessä ei ole myös-
kään arviota vähittäismarkkinoiden alueellisista markkinaosuuksista,
alueellisesta hintakehityksestä tai muista relevanteista kilpailuolosuh-
teista.

Viestintäviraston tulkinta modifioidun Greenfieldin menettelytavan so-
veltamisesta on virheellinen. Vaikka komissio Viestintäviraston tulkin-
nan mukaisesti edellyttäisi mahdollisten kilpailuongelmien tarkastelua
yleisten teoreettisten havaintojen pohjalta, komissio ei ole tarkoittanut,
että markkina-analyysi voisi perustua pelkästään yleisiin teoreettisiin tul-
kintoihin tai että todellinen kilpailutilanne pitäisi jättää huomioimatta.



89 (167)
Radiolinkit ja SDH/PDH-teknologialla toteutetut yhteydet voivat kuulua
markkinalle 4, jos niitä käytetään tai voidaan käyttää korkealaatuisten
kiinteiden vähittäisyhteyspalvelujen tarjoamiseen yritysasiakkaille. Sen
sijaan matkaviestinverkon tukiasemayhteydet, kiinteän puhelinverkon
vaihdeyhteydet ja laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteydet (back-
haul) eivät kuulu komission markkinasuosituksen mukaiselle markki-
nalle 4, koska niitä ei käytetä korkealaatuisten kiinteiden vähittäispalve-
lujen tarjoamiseen, eikä niillä ole lainkaan vähittäismarkkinoita.

Komissiolle toimitettu yhteenveto päätösluonnoksesta ei sisällä mainin-
taa siitä, että matkaviestinverkon tukiasemayhteydet, kiinteän puhelin-
verkon vaihdeyhteydet ja laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteydet
(backhaul) on otettu komission markkinasuosituksesta poiketen mukaan
markkinamäärittelyyn. Se, että komissio ei ole puuttunut viraston mark-
kina-analyysin lopputulokseen, ei ole osoitus markkinamäärittelyn oi-
keellisuudesta.

Viestintävirasto ei ole riittävällä tavalla arvioinut kilpailuolosuhteiden
kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Vertikaalisen integraation osalta vi-
rasto ei ole tarkastellut todellisia alueellisia olosuhteita, kuten sitä, onko
Elisalla lainkaan tietyllä maantieteellisellä alueella kattavaa fyysistä pai-
kallisverkkoa, joka ulottuu asiakasyrityksiin saakka. Ostajan tasapainot-
tavan neuvotteluvoiman osalta viraston analyysi puolestaan on kiteyty-
nyt ainoastaan markkinaosuuksien tarkasteluun.

Valituksenalaisesta päätöksestä tai lausunnosta ei käy ilmi, miten verti-
kaalinen integraatio, potentiaalinen kilpailu ja ostajan tasapainottava
neuvotteluvoima ovat vaikuttaneet markkinavoiman arviointiin.

Markkina-alue 89: Ypäjä

Elisa on ilmoittanut radiolinkkejä tietopyyntöön toimittamassaan vas-
tauksessa [     ] kappaletta ja ilmeisesti myöhemmässä, pelkästään ra-
diolinkkejä koskevassa excel-taulukossa [    ] kappaletta. Lukujen ero
johtunee siitä, että tilanne on muuttunut tietojen keräyshetkien välillä.

Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita ei voida käyttää korkealaatuisten
kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoamiseen yritysasiakkaille, koska Eli-
salla ei ole Ypäjällä kattavaa paikallisverkkoa, joka ulottuu asiakasyri-
tyksiin saakka.

Vastaselityksen antamisen aikaisessa tilanteessa Elisalla on Ypäjällä [   ]
kappaletta radiolinkkejä, kun mukaan lasketaan kahden kunnan rajan
ylittävät yhteydet.
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Markkina-alue 81: Raisio

Elisan rooli kunnassa on hyvin vähäinen. [       ], josta osittain johtuu
markkinaosuuslaskennan ilmeinen virheellisyys.

Markkina-alue 12: pääkaupunkiseutu

Viestintävirasto on pyrkinyt ohittamaan saatavuuskyselyn tulokset kom-
mentoimalla saatavuustietojen luotettavuutta. Sen sijaan saatavuusky-
selyn konkreettisiin tuloksiin virasto ei ole ottanut kantaa. Saatavuusky-
selyn tiedot perustuvat julkisista lähteistä ja asiakkaille suunnatuilla saa-
tavuuskyselyillä kerättyihin tarkimpiin mahdollisiin tietoihin ja ne kos-
kevat valokuituverkkoja.

Markkina-alue 18: joukko Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan kuntia

Viestintävirasto on viitannut lausunnossaan tältä osin viraston omiin tie-
toihin radiolinkkien määrästä. Elisalla ei ole tietoa siitä, mihin viraston
tiedot perustuvat. Vastaselityksen antamisen hetkellä Elisalla on Kyyjär-
vellä vain [    ] radiolinkkiä. Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita ei
voida käyttää korkealaatuisten kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoami-
seen yritysasiakkaille, koska Elisalla ei ole alueella kattavaa paikallis-
verkkoa, joka ulottuu asiakasyrityksiin saakka.

Markkina-alue 32: Vaasan ja Suupohjan alue

Vastaselityksen antamisen hetkellä Elisalla on Isojoella [     ] radiolink-
kiä ja Teuvalla [     ] radiolinkkiä. Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita
ei voida käyttää korkealaatuisten kiinteiden vähittäispalveluiden tar-
joamiseen yritysasiakkaille, koska Elisalla ei ole alueella kattavaa pai-
kallisverkkoa, joka ulottuu asiakasyrityksiin saakka.

Markkina-alue 37: Juuka, Lieksa, Nurmes ja Valtimo

Vastaselityksen antamisen hetkellä Elisalla on alueella radiolinkkejä [  ].
Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita ei voida käyttää korkealaatuisten
kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoamiseen yritysasiakkaille, koska Eli-
salla ei ole alueella kattavaa paikallisverkkoa, joka ulottuu asiakasyrityk-
siin saakka.
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Markkina-alue 65: Luumäki

Vastaselityksen antamisen hetkellä Elisalla on Luumäellä [   ] radiolink-
kiä. Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita ei voida käyttää korkealaa-
tuisten kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoamiseen yritysasiakkaille,
koska Elisalla ei ole alueella kattavaa paikallisverkkoa, joka ulottuu
asiakasyrityksiin saakka.

Markkina-alue 74: Oripää ja Pöytyä

Vastaselityksen antamisen hetkellä Elisalla on markkina-alueella [   ] ra-
diolinkkiä. Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita ei voida käyttää kor-
kealaatuisten kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoamiseen yritysasiak-
kaille, koska Elisalla ei ole alueella kattavaa paikallisverkkoa, joka ulot-
tuu asiakasyrityksiin saakka.

Markkina-alue 86: Suonenjoki

Vastaselityksen antamisen hetkellä Elisalla on Suonenjoella [   ] ra-
diolinkkiä. Kyse on yksittäisistä yhteyksistä, joita ei voida käyttää kor-
kealaatuisten kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoamiseen yritysasiak-
kaille, koska Elisalla ei ole alueella kattavaa paikallisverkkoa, joka ulot-
tuu asiakasyrityksiin saakka.

7. Viestintäviraston lisäkirjelmä

Viestintävirasto on lisäkirjelmässään lausunut muun ohella, että Elisa ei
ole ottanut kantaa siihen, miten muissa jäsenmaissa on ollut mahdollista
jatkaa uusimman markkinasuosituksen mukaan tukiasemayhteyksien
sääntelyä osana korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinaa.

Komissio ei ole markkinasuosituksessa eikä sen perustelumuistiossa oh-
jeistanut tarkastelemaan sitä, millaisia kilpailuongelmia vähittäismarkki-
noilla on realisoitunut, vaan sitä, onko kuluttajahaitasta olemassa riskiä
ennakkosääntelemättömässä tilanteessa.

Tukkumarkkinoiden sääntelyn edellytyksenä ei ole yrityksen huomatta-
van markkinavoiman aseman toteaminen vähittäismarkkinoilla eikä vi-
ranomaiselta vaadita markkinaosuuksien tai muiden huomattavan mark-
kinavoiman arvioinnin kriteerien tarkastelua vähittäistasolla, kun arvioi-
daan tukkumarkkinoiden sääntelyn tarvetta.
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Viestintävirasto on todennut, että potentiaalinen kilpailu tai ostajan tasa-
painottava neuvotteluvoima eivät rajoita riittävästi Elisan markkinavoi-
maa ja että vertikaalinen integraatio vahvistaa Elisan huomattavan mark-
kinavoiman asemaa.

Elisa on esittänyt alueellisen kilpailutilanteen osalta radiolinkkien mää-
rän vastaselityksen antamisen hetkellä, millä ei ole kuitenkaan merki-
tystä asian ratkaisun kannalta. Päätös perustuu aina tietyn ajankohdan
tilanteeseen, ja muutoksia voidaan ottaa huomioon päätöksen antamis-
ajankohtaan asti. Viestintäviraston 1.9.2017 tekemän päätöksen perus-
teena on ollut Viestintäviraston tekemä markkina-analyysi. Markkina-
analyysi perustuu tietyn ajankohdan tilanteeseen eli silloiseen todelliseen
markkinatilanteeseen ja sen aikaiseen tietoon markkinoista. Viestintävi-
rastolla ei ole myöskään ollut perusteltua syytä epäillä sille toimitettujen
ja hallinnassaan olevien tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta päätöstä
annettaessa.

Lisäkirjelmä on lähetetty tiedoksi Elisa Oyj:lle.

8. Muut kirjelmät

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Viestintävirastoa toimittamaan
19.11.2009 antamansa päätöksen Elisa Oyj:n huomattavasta markkina-
voimasta paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla ja pää-
töksen perusteena olevan markkina-analyysin, jotka Viestintävirasto on
toimittanut tänne.

Korkein hallinto-oikeus on 6.3.2019 pyytänyt Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficomilta selvityksen siitä, mihin ajankohtaan perustuvat viras-
ton Elisan valituksen johdosta antamassa lausunnossa ilmoittamat viras-
ton omat tiedot radiolinkkien määrästä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 11.3.2019 toimittamassaan
selvityksessä viitannut 22.3.2018 toimittamaansa lausuntoon ja lisäksi
esittänyt muun ohella seuraavaa:

Liikenne- ja viestintäviraston omat tiedot perustuvat tehtyyn tietokanta-
ajoon viraston hallinnoimasta taajuustietokannasta teleyritysten käytössä
olevien radiolinkkien määrästä 31.12.2015. Koska virasto on teleyrityk-
sille lähettämässään tietopyynnössä pyytänyt toimittamaan kiinteiden
yhteyksien lukumääriä koskevat tiedot ajankohdan 31.12.2015 mukaan,
viraston tietokannasta on haettu samaa ajankohtaa kuvaava tilanne.

Taajuustietokannan tiedot radiolinkeistä pohjautuvat voimassaoleviin
taajuuslupiin. Virasto on päätynyt käyttämään taajuustietokannan tietoja
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markkinaosuuslaskelmissa yritysten ilmoittamien radiolinkkien määrän
sijaan.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficomilta selvitystä 6.3.2019 päivätyllä selvityspyynnöllä fyysisen pai-
kallistason verkon ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien välisestä yh-
teydestä sekä fyysisen paikallistason verkon merkityksestä tarjottaessa
muille teleyrityksille korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä näiden asiakas-
yritysten yhteystuotteissa käytettäviksi ja arvioitaessa Elisan huomatta-
van markkinavoiman asemaa korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinalla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 25.3.2019 toimittamassaan
selvityksessä viitannut valituksenalaisen päätöksen lukuun 8.2 ”Tukku-
tuotteiden kuvaus ja määrittely” ja lukuun 8.3 ”Kysynnän korvaavuus”
sekä lisäksi lausunut muun ohella seuraavaa:

Paikallistason fyysisen verkon ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
välinen yhteys

Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä voidaan toteuttaa sekä kupari- ja kui-
tuverkoissa että radiolinkeillä tai näiden yhdistelmällä. Silloin kun yh-
teydet on toteutettu kupari- tai kuituverkossa, voidaan sanoa, että yh-
teyksiä tarjotaan niin sanotussa fyysisessä verkossa eli fyysisen kaape-
loinnin avulla toteutetussa verkossa. Elisa käyttää tässä yhteydessä nimi-
tystä fyysinen paikallistason verkko.

Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä on mahdollista kuitenkin toteuttaa
myös langattomasti radiolinkeillä eli ilman pääsyä fyysiseen verkkoon/
fyysiseen paikallistason verkkoon. Korkealaatuisten kiinteiden yhteyk-
sien markkinoiden ulottuvuus on siis laajempi kuin pelkän fyysisen ver-
kon kattavuus. Siten Elisan väite siitä, ettei markkinan 4 mukaisia kor-
kealaatuisia kiinteitä yhteyksiä voisi tarjota ilman pääsyä kattavaan fyy-
siseen paikallistason verkkoon, ei pidä paikkaansa.

Esimerkiksi matkaviestinverkon tukiasemaan tarvitaan tiedonsiirtoyh-
teys matkaviestinoperaattorin runkoverkosta. Tyypillisesti tiedonsiirto-
yhteys toteutetaan esimerkiksi 300 Mbit/s Ethernet-yhteytenä, joka on
toteutettu fyysisen kuituyhteyden avulla. Vastaavanlainen 300 Mbit/s
Ethernet-yhteys on mahdollista kuitenkin toteuttaa myös radiolinkin
avulla. Näin tehdään esimerkiksi, jos tukiasemalle ei ole mahdollista tai
kannattavaa rakentaa kuituyhteyttä. Kyseisen esimerkin mukainen
300 Mbit/s Ethernet-yhteys on markkinan 4 mukainen korkealaatuinen
kiinteä yhteys, ja se voidaan toteuttaa niin fyysisellä paikallistason ver-
kolla kuin radiolinkeillä. Myös Elisa on toteuttanut tukiasemayhteyksiä
radiolinkkien avulla.
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Keskeistä on “fyysisen verkon” määritelmän erottaminen ”langattomasta
verkosta” ja näiden avulla toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet.
Paikallistason verkolla tarkoitetaan karkeasti kullakin erillisellä alueella
olevaa verkkoinfrastruktuuria.

Paikallistason fyysisen verkon merkitys tarjottaessa muille teleyrityksille
korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä näiden asiakasyritysten yhteystuot-
teissa käytettäviksi

Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä tarvitaan moninaisiin ICT-toimintoi-
hin toimialasta ja yrityksestä riippuen. Tukkupuolen korkealaatuiset
kiinteät yhteydet, jotka voidaan toteuttaa niin kupari- ja kuituyhteyksillä
kuin myös radiolinkeillä, tuotteistetaan vähittäismarkkinoilla asiakasyri-
tyksille tarjottaviksi korkealaatuisiksi yhteyspalveluiksi. Nämä palvelut
räätälöidään tyypillisesti kunkin asiakasyrityksen tarpeisiin. Joidenkin
teollisuuslaitosten tapauksessa valokuitutilaajaverkon päällä toteutettu
Ethernet-yhteys voi olla optimaalisin ratkaisu. Toisaalta joissakin teolli-
suuslaitoksissa tai esimerkiksi vesi- ja sähkölaitoksissa voi olla kysyntää
radiolinkeillä toteutetuille korkealaatuisille yhteyksille. Korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien käyttötarpeet asiakasyritysten näkökulmasta voivat
siten olla hyvin erilaisia.

Se, millä yhteysratkaisulla kunkin asiakasyrityksen tarvitsema yhteys-
tuote tai tuotteet on toteutettu, riippuu muun muassa asiakasyrityksen
tarpeista ja sijainnista sekä palvelua tarjoavan teleyrityksen korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien tarjoamiseksi tarvittavan verkon kattavuu-
desta. Tässä kattavuudessa tulee analyysissä esitetyn mukaisesti ottaa
huomioon niin teleyrityksen fyysisessä verkossa (kupari- ja kuituverkot)
toteutetut tuotteet kuin sen omistamat radiolinkit.

Fyysisen verkon osuus on vain yksi, joskin merkittävä, osa sitä verkko-
pohjaa, jolla asiakasyritysten tarvitsemia yhteyspalveluja voidaan toteut-
taa. Fyysisissä kupari- ja kuituverkoissa tarjottavat yhteydet ovat teleyri-
tysten asiakasyritysten yhteystuotteiden toteuttamisessa merkittävässä
roolissa ja suurin osa käytössä olevista radiolinkeistä on puolestaan mo-
biilitukiasemien siirtoyhteyskäytössä. Kummatkin käyttötapaukset sisäl-
tyvät korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoihin.

Tarjottaessa muille teleyrityksille korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä fyy-
sisen verkon merkitys on suuri, mutta ei yksinään ratkaiseva tai riittävä,
sillä sen ohella korkealaatuista kiinteää yhteyttä itselleen vuokraava tele-
yritys voi tarvita vain radiolinkillä toteutetun yhteyden tai fyysisen ver-
kon ja radiolinkin yhdistelmällä tarjotun yhteyden.
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Markkinavoiman arviointi korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien osalta,
joita käytetään vähittäisasiakkaiden yhteystuotteissa

Viestintävirasto oli määritellyt korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinat laajemmin kuin kattamaan pelkästään ne yhteydet, joita käy-
tetään teleyritysten asiakasyritysten yhteystuotteiden toteuttamisessa.
Tämän vuoksi markkinavoiman arvioinnissa tulee huomioida laajasti eri
käytössä olevat kiinteät yhteydet sen sijaan, että tarkasteltaisiin pelkäs-
tään asiakasyritysten vähittäispalveluissa käytettäviä yhteyksiä. Koska
markkinamäärittelyn mukaisia korkealaatuisia yhteyksiä voidaan toteut-
taa myös radiolinkeillä, ja niitä tarjotaan myös esimerkiksi mobiilituki-
asemien siirtoyhteysverkostoissa, markkinavoiman arviointia ei ole tul-
lut rajoittaa asiakasyritysten vähittäispalvelujen tarjoamisessa käytettä-
viin kiinteisiin yhteyksiin.

Huomattavan markkinavoiman arviointia markkinalla 4 ei myöskään ole
tullut sitoa fyysisiin tilaajayhteysverkkoihin. Tilaajayhteysmarkkinan
(markkina 3a) ulottuvuus rajoittuu pelkästään fyysisiin kupari- ja kuituti-
laajayhteysverkkoihin, kun taas markkinan 4 ulottuvuus on selkeästi tätä
laajempi. Tämän vuoksi tilaajayhteysmarkkinat sekä korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien markkinat eivät muodosta keskenään vastinparia,
ja niiden huomattavan markkinavoiman aseman arviointi voi tuottaa eri-
laiset lopputulokset.

Elisa on väittänyt, että sillä ei ole kattavaa fyysistä paikallisverkkoa kai-
killa huomattavan markkinavoiman alueilla. Tämän väitteen osalta on
kuitenkin huomattava, että tilaajayhteysmarkkinan huomattavan markki-
navoiman yrityksen lisäksi alueille ovat muutkin operaattorit voineet ra-
kentaa fyysistä paikallistason verkkoa (esimerkiksi kuituyhteyksiä tuki-
asemilleen), jonka avulla markkinan 4 mukaisia korkealaatuisia kiinteitä
yhteyksiä on mahdollista toteuttaa. Elisa on laajentanut toimintaansa
muiden kilpailijoiden alueille, ja joillakin alueilla Elisa on saavuttanut
sellaisen markkina-aseman, että se on ohittanut vuonna 2009 nimetyn
huomattavan markkinavoiman yrityksen silloisen aseman. Lisäksi Elisan
tekemät yritysostot ovat laajentaneet yhtiön verkkojen kattavuutta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on korkeimman hallinto-oikeu-
den 6.3.2019 esittämän ja 18.3.2019 tarkentaman selvityspyynnön joh-
dosta 29.3.2019 toimittanut suomenkieliset käännökset seuraavista asia-
kirjoista, joihin on viitattu viraston lausunnossa:
- Viestintäviraston yhteenveto komissiolle huomattavan markkinavoi-
man päätösluonnoksesta (Summary of FICORA's market analysis and
draft decision on M4);
- markkinaa 4 koskeva komission tietopyyntö (Request for information
pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC) ja siihen annettu
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Viestintäviraston vastaus (Response to RFI pursuant to Article 5(2) of
Directive 2002/21/EC);
- komission markkinasuosituksen perustelumuistio 9.10.2014 (Commis-
sion Staff Working Document, Explanatory Note) s. 12–14 (2.5. The
definition of relevant geographic markets), s. 36–37 (kohdat Retail high-
quality market ja Analysis of the retail markets) sekä s. 49–52 (kohta
4.2.2.3. Wholesale high-quality access);
- BEREC, Report on the convergence of fixed and mobile networks, s.
16–17 (kohdat 3. National regulatory experiences and practices, 3.1
NRAs’ experience in mobile backhaul regulation ja 3.1.1 Parts of the
fixed network subjected to regulation that could impact on mobile back-
haul).

Käännökset on toimitettu tiedoksi Elisa Oyj:lle.

Korkein hallinto-oikeus on 12.3.2019 pyytänyt Elisa Oyj:tä lausumaan
siitä, vastaavatko Viestintäviraston Elisa Oyj:n valituksen johdosta anta-
massa lausunnossa ilmoittamat korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
lukumäärätiedot Elisa Oyj:n näkemystä sillä tuolloin 31.12.2015 ollei-
den korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien lukumääristä ja mikäli eivät
vastaa, yksilöidysti esittämään Elisa Oyj:n näkemyksen mukaiset tiedot.
Lisäselityspyyntöön on liitetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin
11.3.2019 antama selvitys.

Elisa Oyj on korkeimman hallinto-oikeuden lisäselityspyynnön ja Lii-
kenne- ja viestintävirasto Traficomin 11.3.2019 antaman selvityksen
johdosta 28.3.2019 antamassaan lisäselityksessä lausunut muun ohella
seuraavaa:

Elisa on valituksessaan ja vastaselityksessään ilmoittanut, kuinka monta
korkealaatuista kiinteää yhteyttä ja radiolinkkiä Elisalla on ollut valituk-
sessa yksilöidyillä paikkakunnilla ja markkina-alueilla Elisan viraston
tietopyyntöön antaman vastauksen mukaan 31.12.2015. Elisan vastaus
viraston tietopyyntöön sisältää tiedot viraston määritelmän mukaisista
korkealaatuisista kiinteistä yhteyksistä ja radiolinkeistä.

Elisalla ei ole ollut prosessin aikana tietoa siitä, mihin aineistoon viras-
ton Elisan antamista tiedoista poikkeavat yhteyksien ja radiolinkkien lu-
kumäärät perustuvat. Virasto on selvityksessään 11.3.2019 ensimmäistä
kertaa ilmoittanut, että viraston omat tiedot radiolinkkien määrästä pe-
rustuvat viraston hallinnoimasta taajuustietokannasta tehtyyn tietoko-
neajoon. Pelkästään voimassaoleviin taajuuslupiin perustuvat tiedot eivät
anna oikeaa kuvaa siitä, mitkä ovat olleet Elisan käytössä olleet radiolin-
kit 31.12.2015.
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Elisa ei ole pyynnöstään huolimatta vielä saanut lisäselityksen laatimi-
sen ajankohtaan mennessä virastolta selvitystä sen radiolinkkien luku-
määrän määrityksessä käyttämän taajuustietokannasta tehdyn tietoko-
neajon sisällöstä. Markkina-analyysissä käytettyjen lähtötietojen on käy-
tävä selvästi ilmi päätöksestä, ja tietojen on oltava läpinäkyvästi asian-
osaisten saatavilla. Päätöksen kohteena olevalla yrityksellä on oltava to-
dellinen mahdollisuus tarkistaa käytettyjen lähtötietojen oikeellisuus.
Tämän sääntelyn kohteena olevien yritysten oikeusturvan kannalta kes-
keisen lähtökohdan virasto on valituksenalaista päätöstä valmistellessaan
jättänyt ottamatta huomioon.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on Elisa Oyj:n 28.3.2019 anta-
man lisäselityksen johdosta 8.4.2019 antamassaan selvityksessä lausunut
muun ohella seuraavaa:

Virasto on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että analyysin
perusteena ovat olleet yrityksiltä saadut vastaukset viraston alkuvuodesta
2016 lähettämään tietopyyntöön, mutta sen lisäksi myös muut tietoläh-
teet. Virasto on lausunnossaan 16.11.2017 selventänyt, että radiolinkkien
määrää on tarkasteltu ottaen huomioon tietopyyntöön saadut vastaukset
ja viraston radiotaajuustietokannassa olevat tiedot. Näin on toimittu
myös muiden yritysten kohdalla. Elisan ei voida katsoa olleen tietämä-
tön myös muiden tietolähteiden käytöstä analyysin yhteydessä. Viras-
tolla on lakiin perustuva harkintavalta arvioitaessa analyysin perusteena
käytettäviä tietoja.

Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämän taajuustietokannan voidaan
katsoa perustuvan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain taajuuk-
sien hallinnointia koskeviin säännöksiin, kuten mainitun lain 6 luvun
säännöksiin, joiden mukaisesti ja perusteella radioluvat myönnetään yri-
tyksille. Jotta radiotaajuuksien hallinnointi ja radiolupien sekä taajuusva-
rauksien myöntäminen, muun muassa sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain 41 §:n mukaisesti on mahdollista, Liikenne- ja viestintävi-
rasto ylläpitää ajantasaista tietokantaa radiolinkeistä. Kyseiseen tietokan-
taan tallennetaan niiden radiolähettimien tekniset tiedot, joille on myön-
netty radiolupa. Ajantasaisen tietokannan ylläpitämisen voidaan katsoa
kuuluvan ja perustuvan viraston toimivaltaan kuuluvien lakisääteisten
tehtävien hoitamiseen. Ottaen huomioon viraston toimivalta ja vastuu
taajuuksien hallinnoinnista, kyseisen tietokannan on katsottava olleen
luotettavin tietolähde radiolinkkien määrän osalta, kun otetaan huo-
mioon Elisan tietopyyntöön antaman vastauksen sisältämien tietojen ris-
tiriitaisuudet ja puutteellisuudet tietokannan sisältämiin tietoihin verrat-
tuna.

Liikenne- ja viestintävirasto on 29.3.2019 toimittanut Elisalle taajuustie-
tokannasta eritellyt tiedot Elisan ja Anvia Oyj:n radiolinkkien määrästä
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ajankohdalta 31.12.2015, kun asiaa koskevat salassapitoa koskevat sei-
kat on saatu selvitettyä. Virasto on liittänyt korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle toimittamaansa selvitykseen mainitut tiedot.

Viraston selvitys on lähetetty tiedoksi Elisa Oyj:lle.

Elisa Oyj on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 25.3.2019 toimitta-
man selvityksen johdosta 26.4.2019 toimittamassaan lisäselityksessä
lausunut muun ohella seuraavaa:

Selvityksessään virasto on vastannut korkeimman hallinto-oikeuden esit-
tämiin kysymyksiin, mutta jättänyt käsittelemättä sen laajemman asiayh-
teyden, johon kysymys korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien ja kiin-
teän fyysisen verkon välinen yhteys liittyy.

Huomattavan markkinavoiman päätöksen mukaan kilpailuongelmat liit-
tyvät vertikaaliseen integraatioon. Valituksenalainen päätös perustuu
pelkästään siihen, että ennakkosääntelemättömässä tilanteessa vertikaali-
sesti integroitunut teleyritys eli teleyritys, joka toimii sekä tukkutasolla
että vähittäistasolla eli omistaa fyysisen paikallisen verkon, voisi rajoit-
taa kilpailevien teleyritysten pääsyä tarjoamaan vähittäismarkkinoilla
loppuasiakkaille korkealaatuisia vaihtoehtoisia palveluja. Elisalla ei ole
tällaista mahdollisuutta niiden 41 kunnan osalta, jotka kuuluvat Elisan
kilpailijoiden perinteiseen toimialueeseen ja joiden alueella Elisalla ei
ole kattavaa paikallisverkkoa, joka ulottuu asiakasyrityksiin asti. Elisalla
ei myöskään ole tätä mahdollisuutta niillä Elisan perinteisillä alueilla,
joilla on jo merkittävää verkkotason kilpailua eli erityisesti Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla ja Tampereella.

Viestintävirasto on liioitellut radiolinkkien merkitystä. Selvityksessään
virasto on todennut, että korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä voidaan to-
teuttaa myös radiolinkkien avulla. Teknisesti tarkasteltuna tämä pitää
paikkansa, mutta viraston selvitys on radiolinkkien merkityksen osalta
harhaanjohtava. Viestintävirasto on virheellisesti korostanut radiolink-
kien merkitystä analyysissään, mikä on johtanut täysin virheelliseen lop-
putulokseen erityisesti edellä mainittujen 41 kunnan osalta.

Vertikaalisesti integroituneella paikallisella teleyrityksellä, joka hallitsee
perinteisellä toimialueellaan tukkumarkkinaa ja paikallista fyysistä verk-
koa, on huomattavaa markkinavoimaa, ja se voi haitata kilpailijoiden
markkinoille tuloa valituksenalaisessa päätöksessä kuvatulla tavalla. Täl-
laisen teleyrityksen markkinavoima on syntynyt pääosin jo kilpailun va-
pauttamista ja telemarkkinoiden sääntelyä edeltäneenä monopoliaikana.
Sen sijaan kyseisen alueen suhteen uudella toimijalla, joka on rakentanut
radiolinkkejä esimerkiksi oman matkaviestinverkkonsa tukiasemayh-
teyksiksi, ei ole käytännössä lainkaan markkinavoimaa.
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Elisan käytössä olevat radiolinkit on rakennettu muutamia yksittäisiä
poikkeuksia lukuun ottamatta matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiksi
sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole ollut saatavilla kohtuullisen hintaista
kiinteää fyysistä yhteyttä. Jotta näitä yhteyksiä voitaisiin edes teoriassa
käyttää loppuasiakasyhteyksiin, asiakkaan tulisi sijaita samassa paikassa
kuin mobiilitukiasemakin. Näillä radiolinkeillä ei pystytä toteuttamaan
loppuasiakkaille korkealaatuisia yhteyksiä, koska ne ovat mobiilirunko-
verkon yhteyskäytössä. Erityisesti 4G-verkon myötä radiolinkkien koko
kapasiteetti on Elisan oman mobiiliverkon käytössä, eikä vuokrattavaa
kapasiteettia ole edes teoriassa.

Elisa ei pidä perusteltuna käyttää lähtötietona viraston hallinnoimaa taa-
juustietokantaa, joka ei verkon rakentamisesta ja/tai purkamisesta joh-
tuen ole ajantasainen kulloinkin todellisessa käytössä olevien radiolink-
kien määrän osalta.

Elisa on vasta tämän valitusprosessin yhteydessä saanut virastolta tiedon
siitä, mihin selvitykseen viraston käyttämät radiolinkkien määrät perus-
tuivat. Kyseiset taajuustietokantaan perustuvat tiedot Elisa on saanut vi-
rastolta erikseen pyydettyinä vasta maaliskuun lopussa 2019. Valituk-
senalaisesta päätöksestä ei ole käynyt ilmi, mitä lähtötietoja markkina-
analyysissä on tältä osin käytetty. Elisalla ei siten ole ollut mahdolli-
suutta tarkistaa käytettyjen tietojen oikeellisuutta. Menettely valituksen-
alaista päätöstä valmisteltaessa on ollut lainvastaista.

Radiolinkkien osalta on lisäksi olennaista huomata, että matkaviestin-
verkko on jatkuvan rakentamisen ja optimoinnin kohteena, ja radiolink-
kien määrä vaihtelee voimakkaasti. Elisan osalta radiolinkkien määrä on
laskenut viime vuosina voimakkaasti verkon kehityksen seurauksena.

Markkinamäärittely on lainvastainen. Esimerkiksi matkaviestinverkon
tukiasemayhteyksien sisällyttäminen merkitykselliseen markkinaan on
perusteetonta. Valituksenalaista päätöstä on perusteltu vain korkealaa-
tuisten yhteyspalvelujen mahdollisilla kilpailuongelmilla sääntelemättö-
mässä tilanteessa. Matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä käytetään
vain mobiiliverkon ylläpitämiseksi, eikä niiden avulla tarjota loppu-
asiakkaille korkealaatuisia yhteyspalveluja, joiden vähittäismarkkinoi-
den ongelmia päätöksellä pyritään ehkäisemään.

Suomessa on lähtökohtaisesti kolme rinnakkaista kilpailevaa matkavies-
tinverkkoa, eikä virasto ole edes väittänyt, että matkaviestinverkkojen
välityksellä tarjottavien mobiililaajakaistapalvelujen osalta olisi ole-
massa vastaavanlaisia potentiaalisia kilpailuongelmia kuin korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien osalta. Valituksenalainen päätös ei sisällä
minkäänlaista mobiilimarkkinoiden markkina-analyysiä, eikä virasto ole
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päätöksessä todennut mobiilimarkkinoiden kilpailuongelmia, joiden eh-
käisemiseksi matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä tulisi säännellä.

Elisa on kilpailijoiden perinteisillä alueilla haastaja, ei huomattavan
markkinavoiman yritys. Elisan tekemien yritysostojen (esimerkiksi An-
via Telecom Oy) seurauksena Elisalle siirtyneiden uusien verkkojen
osalta aikaisempi huomattavan markkinavoiman asema on siirtynyt Eli-
salle. Elisan yritysostot eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet esimerkiksi ti-
lanteeseen edellä mainituissa 41 kunnassa, joilla aikaisempi huomatta-
van markkinavoiman operaattori on edelleen määräävässä markkina-ase-
massa tilaajayhteysmarkkinoilla (markkina 3a) ja käytännössä usein
myös nyt tarkasteltavalla markkinalla 4.

Asian selvittämiseksi, esimerkiksi sen selventämiseksi, mikä on ra-
diolinkkien merkitys korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinan
arvioinnissa, ja Elisan esittämän henkilötodistelun vastaanottamiseksi
asiassa on toimitettava suullinen käsittely Elisan esittämän vaatimuksen
mukaisesti.

Elisa Oyj:n lisäselitys on lähetetty tiedoksi Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomille.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 7.5.2019 ilmoittanut, että sillä
ei ole lausuttavaa Elisan Oyj:n lisäselityksestä.

Elisa Oyj on ilmoittanut arvonlisäverottomien oikeudenkäynti- ja asian-
osaiskulujensa määräksi 98 265 euroa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lausumassaan kiistänyt Elisa
Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Vi-
rasto on lausunut muun ohella seuraavaa:

Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä, koska Elisa Oyj:n
valitus on perusteeton.

Viraston tekemässä huomattavan markkinavoiman päätöksessä on kysy-
mys sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin (917/2014) perus-
tuvasta tavanomaisesta viranomaisen päätöksenteosta ja lain tulkinnasta.
Oikeudenkäynti ei ole aiheutunut viraston virheestä eikä asiassa ole esi-
tetty seikkoja, joiden perusteella olisi kohtuutonta, että Elisa Oyj joutuu
pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Jos korkein hallinto-oikeus vastoin viraston käsitystä hyväksyisi Elisa
Oyj:n valituksessa esittämät vaatimukset kokonaan tai osaksi, Elisa Oyj
on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan erityisesti
asian laadun ja tulkinnanvaraisuuden perusteella.
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Jos oikeudenkäyntikulujen korvausvastuun edellytykseksi asetettujen
seikkojen katsottaisiin vastoin viraston käsitystä täyttyvän, viraston ku-
luvastuu voisi tulla kyseeseen ainoastaan asiamiehen käytöstä aiheutu-
neiden kulujen osalta. Elisa Oyj:n henkilöstökuluista tulee Elisa Oyj:n
vastata riippumatta asiassa annettavasta ratkaisusta, koska kyseiset kulut
liittyvät yhtiön normaaliin yritystoimintaan sisältyvien tehtävien hoita-
miseen.

Virasto paljoksuu Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrää
80 tuntia ylittäviltä osin. Elisa Oyj:n vaatimuksen perusteena olevaa työ-
tuntimäärä on asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuuttoman suuri eri-
tyisesti ottaen huomioon, että Elisa Oyj:n kirjelmät ovat sisältäneet huo-
mattavan määrän toistoa. Virastolla ei ole huomautettavaa keskimääräi-
sestä tuntihinnasta noin 359 euroa.

Jos korkein hallinto-oikeus katsoo vastoin viraston näkemystä, että kor-
vausvastuu käsittää myös Elisa Oyj:n henkilöstötunteja koskevan vaati-
muksen, virasto paljoksuu vaatimuksen perusteena olevaa työtuntimää-
rää, kun otetaan huomioon, että Elisa Oyj:n kirjelmät ovat sisältäneet
huomattavan määrän toistoa. Virastolla ei ole huomautettavaa keskimää-
räisestä tuntihinnasta noin 117 euroa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuma on lähetetty tiedoksi
Elisa Oyj:lle.

III KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS

Korkein hallinto-oikeus on 14.12.2017 antamallaan välipäätöksellä tal-
tionumero 6478 hylännyt Elisa Oyj:n hakemuksen Viestintäviraston va-
lituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

IV MERKINNÄT

Tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta annetulla lailla (68/2018), joka
on tullut voimaan 1.6.2018, tietoyhteiskuntakaaren nimike on muutettu
sähköisen viestinnän palveluista annetuksi laiksi. Nimikkeen muutok-
sesta huolimatta tässä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä käyte-
tään lain nimikkeenä tietoyhteiskuntakaarta.

Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenneviraston
tietyt toiminnot on yhdistetty 1.1.2019 lukien Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficomiksi. Tässä päätöksessä käytetään jäljempänä viranomai-
sen nimenä edelleen myös Viestintävirastoa.
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V KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Elisa Oyj:n vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta hylätään.

2. Viestintäviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomille uudelleen käsiteltäväksi.

3. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom velvoitetaan korvaamaan, vaati-
mukset enemmälti hyläten, Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkeim-
massa hallinto-oikeudessa 30 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viiväs-
tyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokan-
nan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksen antamisesta.

4. Korkeimman hallinto-oikeuden kumoamaa Viestintäviraston päätöstä
on noudatettava, kunnes asia on ratkaistu Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomissa uudestaan tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficom mää-
rää sitä ennen toisin. Tämä korkeimman hallinto-oikeuden antama täy-
täntöönpanoa koskeva määräys on voimassa kuitenkin enintään
30.6.2021 saakka.

VI KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

1. Suullinen käsittely

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on
toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä.
Sama koskee korkeinta hallinto-oikeutta sen käsitellessä valitusta hallin-
toviranomaisen päätöksestä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely
voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään
heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä
ilmeisen tarpeeton.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee esillä olevaa tietoyhteiskuntakaaren
mukaista yrityksen huomattavaa markkinavoimaa ja yritykselle määrät-
täviä velvoitteita koskevaa asiaa ensimmäisenä ja ainoana oikeusasteena
ja sillä on asiassa sovellettavaksi tulevan unionin sääntelyn ja unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla velvollisuus taata muutoksen-
hakujärjestelmän tehokkuus, jossa mahdollistetaan se, että tapauksen to-
siseikat otetaan asianmukaisesti huomioon (tuomio 15.9.2016,
Koninklijke KPN ym., C-28/15, EU:C:2016:692, 39 kohta).

Korkein hallinto-oikeus katsoo tästä päätöksestään jäljempänä ilmene-
villä perusteluilla, että kysymyksessä olevaa korkealaatuisten kiinteiden
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yhteyksien markkinaa koskeva Viestintäviraston markkina-analyysi ja
Elisan huomattavan markkinavoiman asemaa koskeva arviointi ovat
puutteellisia ja tietoyhteiskuntakaaren säännösten vastaisia. Tämän
vuoksi korkein hallinto-oikeus kumoaa Viestintäviraston päätöksen ja
palauttaa asian Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille uudelleen käsi-
teltäväksi. Korkein hallinto-oikeus ei ota päätöksessään kantaa siihen,
onko Elisa huomattavan markkinavoiman yrityksen asemassa kysymyk-
sessä olevalla markkinalla ja onko sille voitu asettaa Viestintäviraston
päätöksen mukaiset velvollisuudet.

Kun Viestintäviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan virastolle uu-
delleen käsiteltäväksi, asian lopputulokseen nähden suullisen käsittelyn
toimittaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ilmeisen tarpee-
tonta.

2. Pääasia

2.1 Ratkaistavat kysymykset

Asiassa on ensin ratkaistava, onko Viestintävirasto menetellyt päätös-
tään koskevassa kansainvälisessä kuulemisessa Elisan esittämällä tavalla
lainvastaisesti. Mikäli Viestintäviraston päätös ei ole tältä osin lainvas-
tainen, asiassa on sen jälkeen ratkaistava, onko Viestintäviraston päätök-
sen mukainen markkinoiden määrittely ja niiden analysointi sekä Elisan
huomattavan markkinavoiman aseman arviointi lainvastaisia. Kysymys
on siitä, onko Viestintävirastolla ollut lainmukaiset perusteet asettaa Eli-
salle päätöksensä mukaiset huomattavan markkinavoiman velvollisuu-
det.

2.2 Kansainvälinen kuuleminen

2.2.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on Elisan valituksen johdosta kysymys siitä, onko Viestintävi-
rasto varatessaan komissiolle tilaisuuden antaa lausuntonsa Elisaa koske-
vasta huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta antanut komis-
siolle oikeat ja riittävät tiedot omaksumastaan markkinoiden määritte-
lystä sekä kilpailu- ja markkinatilanteesta korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien markkinalla Suomessa.

2.2.2 Sovellettavat oikeusohjeet ja muu asiassa huomioon otettava aineisto

Tietoyhteiskuntakaaren 82 §:n (917/2014) 1 momentin mukaan Viestin-
täviraston on varattava komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän
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sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tilaisuus antaa lausuntonsa kuu-
kauden määräajassa ennen ETA-valtioiden väliseen kauppaan vaikutta-
vaa:
1) komission suosituksesta poikkeavaa markkinamäärittelyä;
2) markkina-analyysiä;
3) huomattavaa markkinavoimaa koskevaa päätöstä;
(---)

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan Viestintäviraston on lykättävä
1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kahdella kuukaudella, jos
komissio ilmoittaa pitävänsä päätösehdotusta Euroopan unionin oikeu-
den vastaisena. Viestintäviraston on kuuden kuukauden kuluessa komis-
sion ilmoituksesta peruttava 1 momentissa tarkoitettu päätöksensä tai
muutettava sitä, jos komissio tätä vaatii. Pykälän 3 momentin mukaan,
jos Viestintävirasto muuttaa 1 momentissa tarkoitettua päätösehdotusta
komission vaatimuksesta, Viestintäviraston on varattava niille asianosai-
sille, joiden oikeutta tai etua päätös koskee, mahdollisuus antaa lausun-
tonsa muutetusta päätösehdotuksesta. Viestintäviraston on lopullista pää-
töstä tehdessään otettava asianmukaisesti huomioon myös 1 momentissa
tarkoitetut lausunnot. Viestintäviraston on annettava päätös tiedoksi ko-
missiolle.

Tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 221/2013 vp)
82 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säännöksellä
pannaan täytäntöön muun ohella puitedirektiivin (Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -
palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä sellaisena kuin se on muutet-
tuna direktiivillä 2009/140/EY) 7 artiklan 2–5 kohdat.

Puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaan, jollei 7 b artiklan mukai-
sesti hyväksytyissä suosituksissa tai suuntaviivoissa toisin määrätä, jos
kansallinen sääntelyviranomainen aikoo 6 artiklassa tarkoitetun kuule-
misen jälkeen toteuttaa toimenpiteitä, jotka
a) kuuluvat tämän direktiivin 15 tai 16 artiklan taikka direktiivin
2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 5 tai 8 artiklan soveltamisalaan, ja
b) vaikuttaisivat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan,
sen on asetettava toimenpide-ehdotus perusteluineen samaan aikaan ko-
mission, yhteistyöelimen ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten säänte-
lyviranomaisten saataville 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä ilmoitet-
tava siitä komissiolle, yhteistyöelimelle ja muille kansallisille sääntely-
viranomaisille.

Komissio on antanut suosituksen 2008/850/EY (menettelysuositus) il-
moituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään puitedirektii-
vin 7 artiklassa.
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2.2.3 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisa on valituksessaan esittänyt, että Viestintävirasto on vastoin komis-
sion markkinasuositusta ja sen perustelumuistiota katsonut korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden pitävän sisällään myös
matkaviestinverkon tukiasemayhteyksissä, kiinteän puhelinverkon vaih-
deyhteyksissä ja laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteyksissä (back-
haul) käytettäviä siirtoyhteyksiä, joita teleyritykset hankkivat toisiltaan.

Elisan valituksen mukaan se, että komissio ei ole puuttunut viraston
markkina-analyysin lopputulokseen, ei ole osoitus markkinamäärittelyn
oikeellisuudesta. Elisan mukaan Viestintävirasto ei ole ilmoittaessaan
huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksista komissiolle kiinnittä-
nyt komission huomiota markkinasuosituksesta poikkeavaan markkina-
määrittelyyn, eikä komissiota ole siten kuultu markkinasuosituksesta
poikkeavasta markkinamäärittelystä. Viestintäviraston komissiolle toi-
mittama yhteenveto huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta
ei ole sisältänyt mainintaa siitä, että matkaviestinverkon tukiasemayh-
teydet, kiinteän puhelinverkon vaihdeyhteydet ja laajakaistakeskittimien
runkoverkkoyhteydet (backhaul) on otettu komission markkinasuosituk-
sesta poiketen mukaan markkinamäärittelyyn.

Elisan lausuman mukaan Viestintäviraston ilmoitus komissiolle huomat-
tavan markkinavoiman päätösluonnoksista on ollut puutteellinen myös
sen vuoksi, että Viestintävirasto ei ole tuonut esiin huomattavan markki-
navoiman operaattorin vaihtumista useilla maantieteellisillä alueilla alu-
een perinteisestä operaattorista markkinoilla tulijaan, jolla ei ole kattavaa
fyysistä paikallisverkkoa, joka ulottuu asiakasyrityksille asti.

Viestintävirasto on korkeimmassa hallinto-oikeudessa lausunut, että vi-
rasto ei ole johtanut komissiota harhaan sisällyttäessään tukiasemayhtey-
det merkitykselliseen hyödykemarkkinaan. Viestintävirasto on direktii-
vien ja tietoyhteiskuntakaaren vaatimusten mukaisesti kuullut komis-
siota markkinamäärittelystä, eikä komissiolla ole ollut analyysiin huo-
mautettavaa. Komissio on lähettänyt Viestintävirastolle kansainväliseen
kuulemismenettelyyn liittyvän lisätietopyynnön, johon komissio on si-
sällyttänyt tukiasemayhteyksiä koskevan tarkentavan kysymyksen. Tuki-
asemayhteyksien sisältyminen korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä koske-
vaan markkina-analyysiin ja niitä koskeva sääntelyehdotus ei siten ole
ollut komissiolle epäselvä.

2.2.4 Viestintäviraston komissiolle kansainvälisen kuulemisen yhteydessä antamat tiedot

Viestintäviraston komissiolle 1.6.2017 toimittaman markkinan 4 mark-
kina-analyysiä ja päätösluonnoksia koskevan yhteenvedon (Summary of
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FICORA's market analysis and draft decisions on M4) liitteenä ovat ol-
leet huomattavaa markkinavoimaa markkinalla 4 koskevat päätösluon-
nokset. Yhteenvedon mukaan komissiolle on toimitettu myös epäviralli-
nen englanninkielinen käännös Elisaa koskevasta päätösluonnoksesta.

Edellä mainitussa yhteenvedossa on osan 1 ”Markkinoiden määrittely”
kohdassa 1.1 ”Merkitykselliset tuote-/palvelumarkkinat” todettu, että
korvaavuustarkastelun perusteella Viestintävirasto katsoo, että korkea-
laatuisten kiinteiden yhteyksien merkitykselliset tuote- ja palvelumarkki-
nat muodostuvat korkealaatuisista, joko SDH/PDH- tai Ethernet-teknii-
kalla toteutetuista yhteyksistä. Nämä yhteydet voidaan toteuttaa joko ku-
pari- tai kuituverkossa tai radiolinkeillä. Tuote- ja palvelumarkkinoihin
sisältyvät sellaiset toiminnot ja palvelut, joita kilpailevat teleyritykset
tarvitsevat hyödyntääkseen oikeuttaan kyseisiin yhteyksiin. Markkinoi-
hin sisältyviä keskeisiä toimintoja ja palveluja ovat muun muassa laiteti-
lat, sähkönsyöttö ja laitetilojen sisäiset kaapeloinnit.

Yhteenvedon kohdassa 1.2 ”Merkitykselliset maantieteelliset markkinat”
on todettu, että sovellettujen kriteerien perusteella (päätösluonnoksen
kohta 8.5) Viestintävirasto on määrittänyt 89 merkityksellistä maantie-
teellistä markkinaa, joiden olosuhteet poikkeavat toisistaan (päätösluon-
noksen liitteet 3 ja 4).

Yhteenvedon kohdassa 1.4 “Yleiskatsaus julkisen kuulemisen tulok-
sista” on todettu muun ohella, että Elisa Oyj katsoo, että markkinoiden
3 ja 4 välinen jako on epäselvä. Elisan mukaan maantieteellisiä markki-
noita koskeva arvio on virheellinen.

Yhteenvedon osan 2 ”Huomattavan markkinavoiman yritykseksi nimeä-
minen” kohdassa 2.3 ”Pääkilpailijat merkityksellisillä markkinoilla” on
todettu, että eri maantieteellisten alueiden kilpailutilanteet poikkeavat
toisistaan, ja ne kuvataan erikseen kussakin huomattavaa markkinavoi-
maa koskevassa päätösluonnoksessa (luonnosten kohta 9). Alueilla,
joilla Viestintävirasto on nimennyt HMV-yrityksen, kilpailu ei ole vielä
kehittynyt riittävästi, jotta se rajoittaisi HMV-yrityksen markkinavoiman
käyttöä.

Yhteenvedon kohdassa 2.6 ”Julkisen kuulemisen tulokset” on todettu
muun ohella, että Elisa katsoo, että Elisan markkinavoimaa koskeva ar-
vio on virheellinen. Elisan mukaan markkinan 4 sääntelystä pitäisi luo-
pua, koska komission suosituksen mukainen kolmen kriteerin testi ei
enää täyty.

Komissio on esittänyt Viestintävirastolle 9.6.2017 päivätyn lisätieto-
pyynnön markkinaa 4 koskevien päätösluonnosten johdosta. Lisätieto-
pyynnön mukaan sen tarkoituksena on hankkia komissiolle tarvittavat
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tiedot, jotta se voi valmistella arvionsa ilmoitetuista toimenpide-ehdo-
tuksista tietoisena tosiseikoista ja taloudellisesta kontekstista.

Komissio on pyytänyt Viestintävirastolta muun ohella seuraavaa lisätie-
toa markkinan 4 osalta: ”Ymmärtääksemme mustien kuitujen ei katsota
kuuluvan markkinaan 4. Tämän osalta esittäkää lisäselvityksiä sellaisten
korkealaatuisten yhteyspalvelujen saatavuudesta (markkinalla 4), joilla
taataan runkoverkkoyhteyspalvelut erityisesti matkaviestinverkon tuki-
asemiin (sekä kyseisten palvelujen mahdollinen tarve 4G- ja 5G-verkon
käyttöönoton yhteydessä).”

Viestintävirasto on 14.6.2017 päivätyllä kirjeellä vastannut komission
lisätietopyyntöön seuraavasti: ”Matkaviestinverkon runkoverkkoyhteys-
palveluja säännellään, ja ne kuuluvat kiinteiden yhteyksien markkinaan
(M6/2007 tai M4/2014). Kiinteiden yhteyksien markkinaan kuuluvat
vain kapasiteettituotteet (=aktiiviset), eivät mustat kuidut tai kaapelika-
navat. Teleyritysten mukaan kiinteiden yhteyksien tarjoamisesta saata-
vasta liikevaihdosta merkittävä osuus koostuu mobiilitukiasemien run-
koverkkoyhteyksistä. Yhteisrakentamisdirektiiviin perustuvan kansalli-
sen lainsäädännön nojalla voidaan myös myöntää käyttöoikeuksia kaa-
pelikanaviin.”

2.2.5 Komission päätös FI/2017/1990

Komission 3.7.2017 antaman päätöksen kohdassa 2.2.1 ”Korkealaatuis-
ten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinat” on todettu muun ohella, että
Viestintävirasto sisällyttää tuotemarkkinoihin korkealaatuiset kiinteät
yhteydet, jotka on toteutettu joko SDH/PDH- tai Ethernet-tekniikalla.
Nämä yhteydet voidaan toteuttaa joko kupari- tai valokuituverkossa tai
radiolinkeillä. Markkinoiden maantieteellisen määrittelyn osalta Viestin-
tävirasto vahvisti markkinoiden jakamisen eri alueisiin, mutta eri tavalla
kuin aikaisemmassa markkina-analyysissä. Nyt antamassaan ilmoituk-
sessa se ehdottaa, että maantieteellisenä yksikkönä käytetään kuntia. Tä-
män perusteella on määritelty 89 merkityksellistä tukkumarkkinaa.

Komission päätöksen edellä mainitussa kohdassa lausutun mukaan Vies-
tintävirasto on todennut, että vaikka HMV-yritysten markkina-asema ei
ole muuttunut merkittävästi ja markkinaosuudet ovat edelleen yli 50 pro-
senttia monilla maantieteellisillä alueilla, edelliseen markkina-analyysiin
verrattuna joillain maantieteellisillä alueilla toimii nykyisin korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla useampia keskenään kilpaile-
via yrityksiä. Kilpailu on Viestintäviraston arvioinnin mukaan kehittynyt
siten, että nykyisessä markkina-analyysissä 89:stä alueesta kilpailtuina
pidetään 32 aluetta.
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Komissio on päätöksessään arviointinaan todennut tutkineensa korkea-
laatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoita Suomessa koskevan
Viestintäviraston ilmoituksen sekä sen toimittamat lisätiedot eikä komis-
siolla ole huomautettavaa. Komissio on vielä lausunut, että Viestintävi-
rasto voi puitedirektiivin 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksyä toi-
menpide-ehdotuksen siltä osin kuin se koskee tukkutason korkealaatuista
yhteyttä kiinteään sijaintipaikkaan Suomessa, ja jos Viestintävirasto te-
kee niin, sen on annettava toimenpide tiedoksi komissiolle.

2.2.6 Oikeudellinen arviointi ja korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston on tietoyhteiskun-
takaaren ja puitedirektiivin mukaisesti varattava komissiolle tilaisuus an-
taa lausuntonsa kuukauden määräajassa ennen ETA-valtioiden väliseen
kauppaan vaikuttavaa komission suosituksesta poikkeavaa markkina-
määrittelyä, markkina-analyysiä ja huomattavaa markkinavoimaa koske-
vaa päätöstä. Viestintäviraston on lykättävä huomattavaa markkinavoi-
maa koskevan päätöksen tekemistä, jos komissio ilmoittaa pitävänsä
päätösehdotusta Euroopan unionin oikeuden vastaisena. Viestintäviras-
ton on peruttava huomattavaa markkinavoimaa koskevan päätöksensä tai
muutettava sitä, jos komissio tätä vaatii.

Valituksenalaisessa asiassa Viestintävirasto on 1.6.2017 varannut komis-
siolle tilaisuuden antaa lausuntonsa korkealaatuisten kiinteiden yhteyk-
sien tukkumarkkinaa koskevista huomattavan markkinavoiman päätös-
luonnoksista. Viestintävirasto on toimittanut komissiolle edellä seloste-
tun markkinaa 4 koskevan yhteenvedon, minkä lisäksi komissiolla on
ollut käytettävissään huomattavan markkinavoiman päätösluonnokset ja
siten myös Elisaa koskeva päätösluonnos 31.5.2017.

Viestintäviraston komissiolle toimittamassa markkinaa 4 koskevassa yh-
teenvedossa merkityksellisten markkinoiden on ilmoitettu sisältävän sel-
laiset toiminnot ja palvelut, joita kilpailevat teleyritykset tarvitsevat hyö-
dyntääkseen oikeuttaan kyseisiin yhteyksiin.

Yhteenvedon liitteenä olleesta, Elisaa koskevasta 31.5.2017 päivätystä
päätösluonnoksesta muun ohella kohdasta 8.2 ”Tukkutuotteiden kuvaus
ja määrittely” on käynyt ilmi, että Viestintäviraston markkina-analyysin
mukaiselle korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinalle si-
sältyvät teleyritysten omissa paikallisissa siirroissa ja matkaviestinver-
kon tukiasemayhteyksissä käytettävät korkealaatuiset kiinteät yhteydet.
Mainitussa päätösluonnoksen kohdassa on tarkasteltu kyseisiä teleyritys-
ten omia paikallisia yhteyksiä eli kiinteän puhelinverkon vaihteita, laaja-
kaistakeskittimien (DSLAMien) tai kuitukytkimien runkoverkkoyhteyk-
siä (backhaul) ja matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä. Viestintävi-
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raston päätösluonnoksen kohdassa 6 ”Korkealaatuisten tuotteiden vähit-
täismarkkinat” on todettu, että näillä tuotteilla ei ole varsinaisia vähit-
täismarkkinoita, joten niitä tarkastellaan korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien tukkumarkkinoiden yhteydessä.

Kuulemismenettelyn aikana komissio on lähettänyt Viestintävirastolle
markkinaa 4 koskevien päätösluonnosten johdosta lisätietopyynnön,
jossa komissio on esittänyt kysymyksen sellaisten korkealaatuisten yh-
teyspalvelujen saatavuudesta, joilla taataan runkoverkkoyhteyspalvelut
erityisesti matkaviestinverkon tukiasemiin. Viestintäviraston komission
lisätietopyyntöön antamassa vastauksessa todetaan, että matkaviestinver-
kon runkoverkkoyhteyspalveluja säännellään ja että ne kuuluvat kiintei-
den yhteyksien markkinaan (M6/2007 tai M4/2014).

Korkein hallinto-oikeus toteaa edellä lausutun perusteella, että Viestintä-
viraston komissiolle toimittamista huomattavan markkinavoiman päätös-
luonnoksista ja Viestintäviraston komission esittämään lisätietopyyntöön
antamasta vastauksesta on käynyt ilmi, että asiakasyritysten yhteystuot-
teissa käytettävien yhteyksien lisäksi Viestintävirasto on sisällyttänyt
korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinalle 4 myös teleyritysten
omissa paikallisissa siirroissa ja matkaviestinverkon tukiasemayhteyk-
sissä käytettävät korkealaatuiset kiinteät yhteydet. Näin ollen huomatta-
van markkinavoiman päätösluonnoksista komissiolle annetuista tiedoista
on käynyt ilmi Viestintäviraston päätöksen mukainen merkityksellisten
markkinoiden määrittely. Viestintäviraston ilmoitus komissiolle Elisan
huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksista ei siten ole ollut Eli-
san väittämällä tavalla puutteellinen.

Komissio on markkinaa 4 koskevien huomattavan markkinavoiman pää-
tösluonnosten johdosta antamassaan päätöksessä todennut, että aikai-
semmista huomattavan markkinavoiman päätöksistä poiketen Viestintä-
viraston ilmoittamissa päätösluonnoksissa maantieteellisenä yksikkönä
on käytetty kuntia. Komissio on todennut päätöksessään myös, että edel-
liseen markkina-analyysiin verrattuna joillakin maantieteellisillä alueilla
toimii korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla useampia
keskenään kilpailevia yrityksiä ja markkina-analyysissä osaa alueista pi-
detään kilpailtuina. Komissiolle toimitetusta Elisaa koskevasta huomat-
tavan markkinavoiman päätösluonnoksesta on puolestaan kohdasta 9.6
”Johtopäätökset ja huomattavan markkinavoiman toteaminen” käynyt
ilmi, että joidenkin alueiden osalta alueen suurin teleyritys on vaihtunut
edelliseen markkina-analyysiin verrattuna.

Korkein hallinto-oikeus toteaa edellä lausutun perusteella, että Viestintä-
viraston komissiolle toimittamista huomattavan markkinavoiman päätös-
luonnoksista ja niitä koskevasta yhteenvedosta on käynyt ilmi, että kil-
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pailu korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla on joilla-
kin alueilla lisääntynyt ja sen myötä huomattavan markkinavoiman yri-
tys kyseisellä alueella on muuttunut. Komissiolle annettujen tietojen ei
siten voida katsoa tältäkään osin olevan Elisan väittämällä tavalla puut-
teellisia.

Kuten edellä on todettu, komissio on 3.7.2017 tekemässään päätöksessä
todennut tutkineensa korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumark-
kinoita Suomessa koskevan Viestintäviraston ilmoituksen ja viraston toi-
mittamat lisätiedot eikä sillä ole ollut huomautettavaa. Komissio ei ole
vaatinut Viestintävirastoa perumaan tai muuttamaan päätösehdotustaan.

Edellä esitetyillä perusteluilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että Vies-
tintävirasto on toimittanut komissiolle oikeat ja riittävät tiedot päätös-
luonnoksestaan ja kuullut komissiota tietoyhteiskuntakaaren ja puitedi-
rektiivin mukaisesti. Markkinamäärittelyä, markkina-analyysiä ja huo-
mattavaa markkinavoimaa koskeva kansainvälinen kuuleminen ei ole
ollut virheellinen Elisan valituksessaan esittämillä perusteilla. Viestintä-
viraston päätös ei ole tältä osin lainvastainen.

2.3 Merkityksellisten tuote- ja palvelumarkkinoiden määrittely

2.3.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko Viestintävirasto menetellyt tie-
toyhteiskuntakaaren, puitedirektiivin sekä komission antamien ohjeiden
ja suosituksen mukaisesti määritellessään ne merkitykselliset tuote- ja
palvelumarkkinat, joilla Elisan mahdollista huomattavan markkinavoi-
man asemaa arvioidaan.

2.3.2 Sovellettavat oikeusohjeet

2.3.2.1 Tietoyhteiskuntakaaren säännökset

Tietoyhteiskuntakaaren 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää sähköi-
sen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että vies-
tintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saata-
villa koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien
tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että vies-
tintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toi-
mintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tavoitteena on
myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyy-
den suojan toteutuminen.
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Tietoyhteiskuntakaaren 51 §:n (917/2014) mukaan Viestintäviraston on
säännöllisin väliajoin määriteltävä merkitykselliset viestintämarkkinat,
joista se tekee markkina-analyysin tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n mukai-
sesti.

2.3.2.2 Lainvalmisteluaineisto

Tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 221/2013 vp)
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 51 §:ää koskeva säännös mark-
kinamäärittelystä vastaa pääosin viestintämarkkinalain 16 §:ää
(HE 112/2002 vp ja HE 238/2010 vp sekä puitedirektiivin 7 artikla
2 kohta, 15 artiklan 3 kohta ja 16 artikla). Viestintäviraston on merkityk-
sellisiä markkinoita määritellessään otettava asianmukaisesti huomioon
komission suositus merkityksellisistä markkinoista. Komissio antaa
säännöllisin väliajoin suosituksen merkityksellisistä tuote- ja palvelu-
markkinoista, joiden osalta Viestintäviraston on tehtävä markkina-ana-
lyysi. Ennakkosääntelyn alaisiksi markkinoiksi tulisi nimetä vain sellai-
sia markkinoita, joilla on suuria ja pysyväisluonteisia esteitä markki-
noille pääsylle ja joiden rakenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kil-
pailuun merkityksellisellä aikavälillä. Kolmantena kriteerinä on, että
yleisen kilpailuoikeuden soveltaminen ei yksin riittäisi korjaamaan näitä
markkinahäiriöitä.

2.3.2.3 Puitedirektiivi

Puitedirektiivin 15 artiklassa on säädetty markkinoiden yksilöinnissä ja
määrittelyssä noudatettavasta menettelystä. Artiklan 1 kohdan mukaan
komissio antaa suosituksen merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkki-
noista. Suosituksessa yksilöidään ne sähköisen viestinnän alan tuote- ja
palvelumarkkinat, jotka ominaisuuksiensa perusteella saattavat edellyt-
tää erityisdirektiiveissä vahvistettujen sääntelyvelvoitteiden asettamista,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tällaisten markkinoiden määrittelyä kil-
pailulainsäädännön mukaisesti yksittäisissä tapauksissa. Komissio mää-
rittelee markkinat kilpailulainsäädännön periaatteiden mukaisesti.

Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan komissio julkaisee markkina-ana-
lyysiä ja huomattavan markkinavoiman arviointia koskevat ja kilpailu-
lainsäädännön periaatteiden kanssa yhdenmukaiset suuntaviivat. Artik-
lan 3 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on, ottaen suo-
situksen ja suuntaviivat mahdollisimman tarkasti huomioon, määritel-
tävä kilpailulainsäädännön periaatteiden mukaisesti kansallisia olosuh-
teita vastaavat merkitykselliset markkinat, erityisesti alueellaan vallitse-
vat merkitykselliset maantieteelliset markkinat.
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Puitedirektiivin 8 artiklassa on säädetty yleisistä tavoitteista ja sääntely-
periaatteista. Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistetta-
va, että kansalliset sääntelyviranomaiset toteuttavat puitedirektiivissä ja
erityisdirektiiveissä määriteltyjä sääntelytehtäviään hoitaessaan kaikki
aiheelliset toimenpiteet, joilla pyritään 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyihin
tavoitteisiin. Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia näihin tavoitteisiin
nähden.

Puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviran-
omaisten on edistettävä kilpailua sähköisten viestintäverkkojen, säh-
köisten viestintäpalvelujen ja niiden liitännäistoimintojen ja -palvelujen
tarjoamisessa muun muassa
a) varmistamalla, että käyttäjille, myös vammaisille, vanhuksille ja so-
siaalisia erityistarpeita omaaville käyttäjille, koituu mahdollisimman pal-
jon hyötyä valinnanvaran lisääntymisestä, hintojen alentumisesta ja laa-
dun parantumisesta;
b) varmistamalla, ettei kilpailu sähköisen viestinnän alalla, sisällön siir-
to mukaan lukien, vääristy tai ettei sitä rajoiteta; (---).

Puitedirektiivin 8 artiklan 5 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviran-
omaisten on 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin poliittisiin tavoitteisiin
pyrkiessään sovellettava puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oi-
keasuhteisia sääntelyperiaatteita muun muassa
a) edistämällä sääntelyn ennustettavuutta varmistamalla johdonmukai-
nen sääntelytapa asianmukaisina tarkastelukausina;
b) varmistamalla, ettei sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoa-
vien yritysten kohtelussa vastaavien olosuhteiden vallitessa esiinny syr-
jintää;
c) turvaamalla kuluttajia hyödyttävä kilpailu ja edistämällä tarvittaessa
infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua;
d) edistämällä tehokkaita uuteen ja parannettuun infrastruktuuriin tehtä-
viä investointeja ja niihin liittyviä innovaatioita muun muassa varmis-
tamalla, että mahdollisissa käyttöoikeuksia koskevissa velvollisuuksissa
otetaan asianmukaisesti huomioon investoivien yritysten ottamat riskit,
ja sallimalla erilaiset investoijien ja käyttöoikeutta hakevien osapuolten
väliset yhteistyöjärjestelyt investointiriskin hajauttamiseksi varmistaen
samalla, että kilpailua markkinoilla ja syrjimättömyyden periaatetta pi-
detään yllä;
e) ottamalla asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioissa ja niiden eri
maantieteellisillä alueilla vallitsevat vaihtelevat kilpailu- ja kuluttajaolo-
suhteet;
f) asettamalla ennakkosääntelyvelvoitteita vain silloin, kun todellista ja
kestävää kilpailua ei ole, ja lieventämällä niitä tai poistamalla velvoit-
teet heti, kun kyseinen edellytys täyttyy.
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2.3.2.4 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä

Unionin tuomioistuin on asiassa C-424/07, komissio vastaan Saksan liit-
totasavalta (EU:C:2009:749), antamassaan tuomiossa lausunut sähköisen
viestinnän sääntelyjärjestelmästä muun ohella, että puitedirektiivissä
myönnetään kansallisille sääntelyviranomaisille erityisiä sähköisen vies-
tinnän markkinoiden sääntelytehtäviä. Puitedirektiivin 15 artiklan ja eri-
tyisesti sen 3 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on lä-
heisessä yhteistyössä komission kanssa määriteltävä merkitykselliset
markkinat sähköisen viestinnän alalla (tuomion 55 kohta). Näitä säänte-
lytehtäviä harjoittaessaan kansallisilla sääntelyviranomaisilla on laaja
toimivalta, jotta ne voivat arvioida markkinoiden sääntelytarvetta jokai-
sessa tilanteessa tapauksittain (tuomion 61 kohta oikeuskäytäntöviittauk-
sineen).

2.3.3 Muu huomioon otettava aineisto

2.3.3.1 Komission ohjeet (2002/C 165/03)

Komission ohjeiden (Komission ohjeet markkina-analyysiä ja huomatta-
van markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja
palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä 2002/C 165/03)
johdanto-osan 1 kohdan mukaan ohjeissa esitetään periaatteet, joita kan-
sallisten sääntelyviranomaisten on noudatettava analysoidessaan markki-
noita ja kilpailun toteutumista sähköisen viestinnän verkkojen ja palve-
lujen uuden sääntelyjärjestelmän mukaisesti.

Ohjeiden johdanto-osan 22 kohdan mukaan puitedirektiivin 15 ja 16 ar-
tiklan mukaisia tehtäviä suorittaessaan kansallisilla sääntelyviranomai-
silla on harkintavaltaa, joka kuvastaa arvioitavien (taloudellisten, tapaus-
kohtaisten ja oikeudellisten) tekijöiden moninaisuutta määriteltäessä
merkityksellisiä markkinoita ja ratkaistaessa, onko jollakin yrityksellä
huomattavaa markkinavoimaa. Tämän harkintavallan on kuitenkin py-
syttävä puitedirektiivin 6 ja 7 artiklassa säädettyjen menettelyjen ra-
joissa.

Ohjeiden 24 kohdan mukaan markkinoiden määrittelyssä ja huomattavan
markkinavoiman arvioinnissa käytetään sääntelyjärjestelmässä samoja
menetelmiä kuin kilpailuoikeudessa. Tästä syystä kansallisten sääntely-
viranomaisten suorittaman, komission suosituksessa lueteltujen markki-
noiden maantieteellisen määrittelyn, mahdollisten suositukseen sisälty-
mättömien tuote- ja palvelumarkkinoiden määrittelyn ja kilpailun toteu-
tumisen arvioinnin olisi oltava johdonmukaista suhteessa kilpailuoikeu-
delliseen oikeuskäytäntöön ja lainkäyttöön.
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Ohjeiden 25 kohdan mukaan komission ja kilpailuviranomaisten kilpai-
luasioiden yhteydessä määrittelemät markkinat voivat joissain tapauk-
sissa ja ohjeiden luvussa 2 esitetyistä syistä poiketa komission suosituk-
sessa ja päätöksessä luetelluista markkinoista ja/tai kansallisten sääntely-
viranomaisten puitedirektiivin 15 artiklan 3 kohdan nojalla määrittele-
mistä markkinoista.

Ohjeiden 35 kohdan mukaan markkinoiden määritteleminen ei ole me-
kaaninen tai teoreettinen toimenpide, vaan se edellyttää kaikkien saata-
villa olevien, aikaisempaa markkinakäyttäytymistä kuvaavien tietojen
analysointia ja tietyn alan toimintamekanismien kokonaisvaltaista ym-
märtämistä.

Ohjeiden 36 kohdan mukaan tärkeimmät tuote- ja palvelumarkkinat,
joilla voi niiden ominaispiirteiden vuoksi olla perusteltua määrätä en-
nakkosääntelyyn perustuvia velvoitteita, yksilöidään suosituksessa,
jonka komissio antaa puitedirektiivin 15 artiklan 1 kohdan nojalla ja
mahdollisissa päätöksissä monikansallisista markkinoista, joita komissio
voi päättää tehdä puitedirektiivin 15 artiklan 4 kohdan nojalla. Näin ol-
len käytännössä kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävänä on yleensä
määritellä merkityksellisten markkinoiden maantieteellinen laajuus, jos-
kin kansallisilla sääntelyviranomaisilla on puitedirektiivin 15 artiklan
3 kohdan nojalla mahdollisuus määritellä muitakin kuin puitedirektiivin
7 artiklan mukaisessa suosituksessa lueteltuja markkinoita.

Ohjeiden 38 kohdan mukaan se, muodostaako tuotteen tai palvelun tar-
joaminen tietyllä maantieteellisellä alueella merkitykselliset markkinat,
riippuu siitä, esiintyykö valmistajan (valmistajien) tai palvelun tarjoajan
(tarjoajien) hinnoitteluun vaikuttavaa kilpailupainetta. Kun arvioidaan
yrityksen toimintaa markkinoilla, on ohjeiden mukaan otettava huomi-
oon kaksi pääasiallista kilpailupaineen aiheuttajaa eli kysynnän korvatta-
vuus ja tarjonnan korvattavuus. Yrityksen toimintaan vaikuttaa myös po-
tentiaalinen kilpailu.

Ohjeiden 40 kohdan mukaan yksi mahdollinen tapa arvioida kysynnän
tai tarjonnan korvattavuutta on niin sanottu monopolitesti. Tällä testillä
kansalliset sääntelyviranomaiset selvittävät, mitä tapahtuisi, jos tietyn
tuotteen tai palvelun hintaan tehtäisiin pysyvästi pieni mutta tuntuva ko-
rotus tilanteessa, jossa muiden tuotteiden tai palvelujen hintojen olete-
taan pysyvän vakiona (jäljempänä ”suhteellinen hinnankorotus”). (---)
Kyseisten kuluttajien tai yritysten reaktiot auttavat määrittelemään, onko
markkinoilla korvaavia tuotteita ja jos niitä on, miten merkitykselliset
tuotemarkkinat olisi rajattava.
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Ohjeiden 44 kohdassa on todettu, että vakiintuneen oikeuskäytännön
mukaan merkityksellisiin tuote- tai palvelumarkkinoihin kuuluvat tuot-
teet tai palvelut, jotka voidaan korvata toisillaan tai jotka ovat riittävässä
määrin vaihdettavissa toisiinsa paitsi niiden objektiivisten ominaisuuk-
sien perusteella, joiden vuoksi tuotteilla tai palveluilla voidaan tyydyttää
kuluttajien jatkuvat tarpeet sekä hinnan ja käyttötarkoituksen perusteella,
myös merkityksellisillä markkinoilla vallitsevien kilpailuolosuhteiden
perusteella sekä kysynnän ja tarjonnan rakenteen perusteella. Tuotteet tai
palvelut, joita voidaan korvata toisillaan vain rajoitetusti, eivät kuulu sa-
moille markkinoille. Kohdan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten
pitäisi aloittaa merkityksellisten tuote- tai palvelumarkkinoiden määrit-
tely ryhmittelemällä tuotteet tai palvelut, joita kuluttajat jo käyttävät sa-
moihin tarkoituksiin (loppukäyttö).

Ohjeiden 45 kohdan mukaan, vaikka tuotteen tai palvelun lopullinen
käyttötarkoitus liittyy läheisesti sen fyysisiin ominaisuuksiin, erilaisia
tuotteita tai palveluja voidaan käyttää samaan tarkoitukseen.

Ohjeiden 48 kohdassa on todettu, että kansallisten sääntelyviranomaisten
on arvioitava tuotteita tai palveluja, joiden objektiiviset ominaisuudet,
hinnat ja suunniteltu käyttötarkoitus tekevät niistä riittävässä määrin kes-
kenään vaihdettavia. Jotta markkinoiden määritelmää koskeva analyysi
olisi täydellinen, kansallisten sääntelyviranomaisten pitäisi lisäksi tutkia
tarvittaessa vallitsevia kysynnän ja tarjonnan korvattavuuden edellytyk-
siä soveltamalla monopolitestiä.

2.3.3.2 Komission markkinasuositus 2014/710/EU

Komission markkinasuosituksen 2014/710/EU (Komission suositus säh-
köisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestel-
mästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityk-
sellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla) joh-
danto-osan 11 perustelukappaleen mukaan liitteessä luetelluilla tukku-
markkinoilla voi olla ominaisuuksia, jotka oikeuttavat ennakkosäänte-
lyn, koska ne täyttävät kaiken kaikkiaan seuraavat kolme kumulatiivista
perustetta. (---) Ensimmäisen perusteen muodostavat suuret ja pysyväis-
luonteiset esteet markkinoille pääsylle. (---) Toinen peruste koskee sitä,
johtaako markkinoiden rakenne todelliseen kilpailuun kyseisellä aikavä-
lillä. (---) Kolmantena perusteena on se, että kilpailuoikeuden soveltami-
nen ei yksin riittäisi korjaamaan asianomaisia markkinoiden toiminta-
puutteita.

Markkinasuosituksen johdanto-osan 19 perustelukappaleen mukaan liit-
teessä luetellut markkinat on nimetty edellä mainittujen kolmen kumula-
tiivisen perusteen perusteella. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi
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lähdettävä liikkeelle oletuksesta, että kyseisillä markkinoilla kaikki
kolme perustetta täyttyvät. Jos kansallinen sääntelyviranomainen kuiten-
kin päättelee, että ilman tukkutason sääntelyä määritellyillä vähittäis-
markkinoilla vallitsee kestävä kilpailu, sen olisi pääteltävä myös, että en-
nakkosääntelyä ei enää tarvita tukkutasolla.

Markkinasuosituksen johdanto-osan 25 perustelukappaleen mukaan suo-
situksen 2007/879/EY muut markkinat lukuun ottamatta markkinoita 1
ja 2 oikeuttavat edelleen ennakkosääntelyyn, vaikka suosituksen
2007/879/EY markkinoiden 4, 5 ja 6 rajat on määritelty uudelleen. Kan-
salliset sääntelyviranomaiset ottavat huomioon kansalliset olosuhteensa
määrittäessään kyseisiä markkinoita.

Markkinasuosituksen 1 kohdan mukaan kansallisille sääntelyviranomai-
sille suositellaan, että määritellessään kansallisten olosuhteiden perus-
teella merkityksellisiä markkinoita direktiivin 2002/21/EY 15 artiklan
3 kohdan mukaisesti ne tekevät analyysin markkinasuosituksen liitteessä
luetelluista tuote- ja palvelumarkkinoista.

Markkinasuosituksen liitteessä on mainittu muun ohella seuraava mark-
kina ”Markkinat 4: Tukkutason korkealaatuinen yhteys kiinteään sijain-
tipaikkaan.”

2.3.3.3 Komission aikaisempi markkinasuositus 2007/879/EY

Komission markkinasuosituksella 2014/710/EU on korvattu komission
markkinasuositus 2007/879/EY (Komission suositus sähköisten viestin-
täverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti en-
nakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelu-
markkinoista sähköisen viestinnän alalla). Viimeksi mainitun markkina-
suosituksen mukaan kansallisille sääntelyviranomaisille suositeltiin, että
määritellessään kansallisten olosuhteiden perusteella merkityksellisiä
markkinoita direktiivin 2002/21/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ne
tekevät analyysin mainitun suosituksen liitteessä määritellyistä tuote- ja
palvelumarkkinoista.

Markkinasuosituksen liitteessä on tukkumarkkinoiden osalta mainittu
muun ohella markkina 6 ”Kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukku-
markkinat, riippumatta kiinteän siirtokapasiteetin tai kiinteiden yhteyk-
sien tarjoamiseen käytettävästä tekniikasta”.

2.3.3.4 Komission markkinasuosituksen 2014/710/EU perustelumuistio

Komission markkinasuosituksen perustelumuistion (Explanatory Note
Accompanying the document Commission Recommendation on relevant
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product and service markets within the electronic communications sector
susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive
2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a com-
mon regulatory framework for electronic communications networks and
services, SWD (2014) 298, 9.10.2014) 4 luvussa “Markkinoiden tarkas-
telu merkityksellisten markkinoiden määrittämiseksi suositusta varten”
on todettu muun ohella, että kolmannessa suosituksessa markkinoiden
määrittelyn lähtökohtana ovat ne markkinat, joita on määritelty toisessa
suosituksessa.

Markkinasuosituksen perustelumuistion 5 luvussa “Siirtyminen uuteen
suositukseen” on lausuttu muun ohella, että kukin markkina uudessa
suosituksessa vastaa vuoden 2007 suosituksessa määriteltyjä markki-
noita. Sen vuoksi kansallisten sääntelyviranomaisten olisi jatkettava
markkina-analyysin tekemistä kolmen vuoden jaksoissa, jos ne ovat
aiemmin tehneet markkina-analyysin vuoden 2007 markkinasuosituksen
perusteella. Kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava huomioon,
että markkina 4 vastaa markkinaa 6 vuoden 2007 suosituksessa.

Markkinasuosituksen perustelumuistion kohdassa 4.2.2.3. ”Korkealaa-
tuisten yhteyksien tukkumarkkina” on todettu muun ohella, että pystyäk-
seen vastaamaan vähittäistason yritysasiakkaiden korkealaatuisten yh-
teyksien kysyntään sekä usein myös yhdistämään näiden asiakkaiden eri
toimipaikat (myös valtiorajojen yli) vaihtoehtoiset operaattorit tukeutu-
vat useisiin erilaisiin tukkumarkkinatason syötteisiin. Nämä vaihtelevat
perinteisillä tai vaihtoehtoisilla liittymillä toteutetuista kiinteistä infra-
struktuuririippumattomista yhteyksistä muihin tukkutason liityntätuottei-
siin, jotka täyttävät määrätyt laatukriteerit.

Edellä mainitussa kohdassa todetaan edelleen, että tulevaisuutta ajatellen
vaikuttaa näin ollen perustellulta määritellä korkealaatuisten yhteyksien
tukkumarkkina, joka sisältää laajemman valikoiman liityntätuotteita,
joita tarvitaan yrityspalvelujen tuottajien (eli viime kädessä suurten yri-
tysasiakkaiden) tarpeiden täyttämiseen ja joka sisältää tukkuliityntätuot-
teilta edellytetyt palvelupiirteet. Kaikki liityntätuotteet eivät välttämättä
ole toisiaan suoraan korvaavia, mutta ne voivat silti kuulua samaan
markkinaan, mikäli ne ovat samassa niin sanotussa korvaavuusketjussa.

Markkinasuosituksen perustelumuistion mainitun kohdan mukaan artik-
lan 7 menettelystä toistaiseksi saadut kokemukset eivät kuitenkaan ole
osoittaneet, että markkinoilla olisi yleisen tason toimintahäiriöitä, minkä
perusteella pääsy säänneltyihin runkoverkkoyhteyspalveluihin on EU-
tason erillismarkkinamäärittelyn kautta välttämätöntä, jotta kilpailu to-
teutuu edellä kuvatuissa tilanteissa. Kansalliset sääntelyviranomaiset
voivat kuitenkin harkita ja analysoida, voidaanko korkealaatuisten yh-
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teyksien tukkumarkkinan osana toimivan kiinteiden yhteyksien tai vas-
taavien syötteiden tukkumyynnillä toteuttaa esimerkiksi matkapuhelin-
verkon tukiasemayhteyksiä tai rinnakkain sijoitettujen laitteistojen ja
operaattorien runkoverkkojen välisiä yhteyksiä syrjäisillä seuduilla.

Markkinasuosituksen perustelumuistiossa on todettu, että tämän seu-
rauksena ei vaikuta a priori tarpeelliselta sisällyttää runkoverkkoinfra-
struktuurien passiivisen pääsyoikeuden uutta markkinaa ex ante -etukä-
teissääntelyn piirissä olevien markkinoiden luetteloon. Tämä ei myös-
kään kuitenkaan poista kansallisilta sääntelyviranomaisilta mahdolli-
suutta tunnistaa yksittäisiä kansallisiin olosuhteisiin perustuvia kilpai-
luun liittyviä ongelmia ja määrittää erillismarkkinaa passiiviselle pää-
sylle runkoverkkoinfrastruktuuriin, mikäli se täyttää kolmen kriteerin
testin vaatimukset.

2.3.3.5 BERECin raportti “Report on the convergence of fixed and mobile networks”

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen
(BEREC) raportin ”Report on the convergence of fixed and mobile net-
works” (BoR(17)187, 6.10.2017) kohdan 3.1 ”Kansallisten sääntelyvi-
ranomaisten kokemuksia matkaviestinverkon runkoverkkoyhteyksien
sääntelystä” mukaan kansallisilta sääntelyviranomaisilta saaduista vas-
tauksista kävi ilmi, ettei niistä yksikään sääntele erikseen matkaviestin-
verkon runkoverkkoyhteyksien käyttöoikeuksia, mikä tarkoittaa, että
kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole määritelleet erillisiä, erikseen
säänneltäviä markkinoita.

Lisäksi edellä mainitun kohdan mukaan, kun otetaan huomioon kiintei-
siin ja matkaviestinverkkoihin liittyvien palvelujen lähentyminen, mat-
kaviestinverkon runkoverkkoyhteyksien käyttöä kiinteiden infrastruk-
tuurien avulla säännellään kuitenkin epäsuorasti suosituksessa mainittu-
jen markkinoiden sääntelyn kautta. Useimmissa kyselyyn vastanneissa
maissa markkinan 4 sääntelyn lisäksi markkinan 3a (tukkutason paikal-
lisyhteys kiinteään sijaintipaikkaan) sääntely saattaa vaikuttaa matka-
viestinverkon runkoverkkoyhteyksiin, ja maiden välillä on joitakin nii-
den kansallisista erityispiirteistä johtuvia eroja.

Mainitun raportin kohdan 3.1.1 ”Kiinteän verkon osien sääntely, joka
voi vaikuttaa matkaviestinverkon runkoverkkoyhteyksiin” mukaan niistä
maista, joissa matkaviestinverkon runkoverkkoyhteyksiä säännellään
suoraan tai epäsuorasti, neljässä maassa kansallinen sääntelyviranomai-
nen on asettanut ainakin yhden velvoitteen markkinalla 3a. Kahdeksassa
maassa kansallinen sääntelyviranomainen on asettanut ainakin yhden
seuraavista matkaviestinverkon runkoverkkoyhteyksiin vaikuttavista
velvoitteista markkinalla 4: kiinteiden yhteyksien paikallisosien käyttö-
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oikeus, runkoverkkoyhteyden käyttöoikeus lisävelvoitteena tai runko-
verkkoyhteyden käyttöoikeus itsenäisenä velvoitteena. Kuudessa maassa
kansallinen sääntelyviranomainen on asettanut matkaviestinverkon run-
koverkkoyhteyksiin vaikuttavia velvoitteita sekä markkinalla 3a että
markkinalla 4.

2.3.4 Kiinteän puhelinverkon vaihteet, laajakaistakeskittimien (DSLAMien) tai kuitukytkimien
runkoverkkoyhteydet (backhaul) ja matkaviestinverkon tukiasemayhteydet

2.3.4.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisa on edellä todetulla tavalla valituksessaan esittänyt, että Viestintävi-
rasto on vastoin komission markkinasuositusta ja sen perustelumuistiota
katsonut korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden pitä-
vän sisällään myös matkaviestinverkon tukiasemayhteyksissä, kiinteän
puhelinverkon vaihdeyhteyksissä ja laajakaistakeskittimien runkoverk-
koyhteyksissä (backhaul) käytettäviä siirtoyhteyksiä, joita teleyritykset
hankkivat toisiltaan. Komission markkinasuosituksen ja sen perustelu-
muistion mukaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkina
sisältää vain sellaiset yhteystuotteet, jotka ovat tarpeen korkealaatuisten
vähittäismarkkinatuotteiden tarjoamiseksi. Elisan mukaan matkaviestin-
verkon tukiasemayhteydet, kiinteän puhelinverkon vaihdeyhteydet ja
laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteydet (backhaul) eivät kuulu
markkinasuosituksen mukaiselle korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
tukkumarkkinalle, koska niitä ei käytetä korkealaatuisten vähittäispalve-
lujen tarjoamiseen yritysasiakkaille.

Elisan mukaan uusi markkina 4 eroaa vanhasta, aiemman markkinasuo-
situksen 2007/879/EY tarkoittamasta markkinasta 6 (kiinteiden yhteyk-
sien paikallisosien tukkumarkkinat), vaikka markkina 4 onkin osittain
päällekkäinen vanhan markkinan 6 kanssa. Elisa on todennut, että ko-
mission uudessa markkinasuosituksessa ja sen perustelumuistiossa ko-
rostetaan markkinan 4 osalta uudella tavalla yhteyksien korkealaatui-
suutta ja aiempaa voimakkaammin vähittäismarkkinoiden merkitystä.

Viestintävirasto on Elisan valituksen johdosta lausunut, että komission
markkinasuosituksen perustelumuistion perusteella korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien markkinan tarkastelun lähtökohtana on edellisen
markkinasuosituksen mukainen kiinteiden yhteyksien paikallisosien tuk-
kumarkkina (markkina 6). Uudessa markkinasuosituksessa korostetaan
kuitenkin markkinaan 4 kuuluvien tuotteiden korkealaatuisuutta ja räätä-
löitävyyttä erona massamarkkinoille suunnattuihin standardoidumpiin
tuotteisiin (markkinaan 3b sisältyvät bitstream-tuotteet). Lisäksi komis-
sio on aiempaa tarkemmin määrittänyt kyseisiin tukkumarkkinoihin lin-
kittyvät korkealaatuisten yrityspalvelujen vähittäismarkkinat. Viestintä-
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viraston mukaan komissio ei ole kuitenkaan tarkoittanut, että tukku-
markkinoita tulisi jatkossa tarkastella aiempaa kapeammin siten, että ne
sisältäisivät pelkästään yrityspalvelukäytössä olevat korkealaatuiset kiin-
teät yhteydet tai että sääntelyn ulkopuolelle jäisivät ne tukkutuotteet,
joita kysytään muuhun tarkoitukseen kuin yrityspalvelujen tarjoa-
miseksi. Komissio ei ole markkinasuosituksessa antanut tällaista ohjeis-
tusta.

Viestintäviraston mukaan komissio on jättänyt jäsenvaltioille harkinta-
valtaa markkinoiden määrittelemiseen ja sääntelyn kattavuuteen.
BERECin raportin mukaan 16 jäsenmaassa on tarjolla säänneltyjä tukku-
tuotteita tukiasemayhteyden toteuttamiseen joko osana korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien markkinan tai tilaajayhteysmarkkinan sääntelyä.

Viestintävirasto on lausunnossaan edelleen todennut, että se on ottanut
markkina-analyysin lähtökohdaksi aiemmin säännellyt kiinteiden yh-
teyksien paikallisosien markkinat ja tarkastellut, millaisia muutoksia
edellisen analyysin jälkeen markkinoilla on tapahtunut. Tukiasema- tai
runkoverkkoyhteyksien toteuttamisessa käytettävät korkealaatuiset kiin-
teät yhteydet ovat tekniikoiltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaisia tukku-
tuotteita kuin yrityspalvelujen toteuttamiseksi käytettävät korkealaatuiset
kiinteät yhteydet. Viestintäviraston mukaan tukkumarkkinoihin on olen-
naista sisällyttää myös muussa käytössä kuin vähittäispalvelujen tarjoa-
miseksi käytössä olevat tukkutuotteet, koska niihin kohdistuvilla kysyn-
nän tai kilpailutilanteen muutoksilla on vaikutusta myös yritysasiakkai-
den palvelemiseksi käytettäviin korkealaatuisten kapasiteettituotteiden
tarjoamisen ehtoihin.

2.3.4.2 Oikeudellinen arviointi ja korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös

Viraston päätöksen mukaisille merkityksellisille hyödykemarkkinoille
kuuluvilla korkealaatuisilla kiinteillä yhteyksillä on viraston päätöksen
mukaan erilaisia käyttötarkoituksia. Korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä
voidaan viraston päätöksen mukaan käyttää joko asiakasyritysten yh-
teystuotteiden tarjoamiseen tai teleyritysten omissa paikallisissa yhteyk-
sissä.

Viestintävirasto on päätöksessään kuvannut kysymyksessä olevalle
markkinalle kuuluvien tukkutuotteiden käyttötarkoituksia. Viestintävi-
raston päätöksen mukaan korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä vuokraa-
malla teleyritykset voivat tarjota loppukäyttäjille räätälöityjä yhteyspal-
veluja ja niiden liitännäispalveluja ilman omaa verkkoinfrastruktuuria.
Korkealaatuisilla yhteyksillä tarkoitetaan yritysasiakkaille tarjottavia pit-
källe kehittyneitä ja luotettavia yhteys- ja verkottamispalveluita, joilla
esimerkiksi yhdistetään asiakasyrityksen eri toimipisteitä lähiverkoksi.



121 (167)
Viestintäviraston päätöksen mukaan korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä
käytetään myös teleyritysten omissa paikallisissa yhteyksissä, jolloin
korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä vuokraamalla teleyritykset voivat pai-
kallistasolla muun muassa yhdistää omia laajakaistakeskittimiään ja mat-
kaviestinverkon tukiasemia omiin verkkoihinsa. Näillä tuotteilla ei viras-
ton päätöksen mukaan kuitenkaan ole varsinaisia vähittäismarkkinoita,
joten niitä tarkastellaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukku-
markkinoiden yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintävirasto on vuonna 2009 teh-
nyt markkina-analyysin komission markkinasuosituksessa 2007/879/EY
tarkoitetusta markkinasta 6 eli kiinteiden yhteyksien paikallisosien tuk-
kumarkkinoista. Viestintävirasto on 19.11.2009 tekemällään päätöksellä
katsonut Elisan olevan huomattavan markkinavoiman asemassa ja aset-
tanut Elisalle huomattavan markkinavoiman yrityksenä velvollisuuksia
paikallistason kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla. Markkina-ana-
lyysin mukaan paikallistason kiinteisiin yhteyksiin ovat kuuluneet muun
muassa solmujen, kuten keskusten ja/tai keskittimien väliset kiinteät yh-
teydet sekä tukiasemaohjaimien ja tukiasemien väliset kiinteät yhteydet.

Markkinasuosituksen 2014/710/EU johdanto-osan 25 perustelukappa-
leesta käy ilmi, että suosituksen 2007/879/EY markkinoiden 4, 5 ja 6 ra-
jat on määritelty uudelleen. Markkinasuosituksen 2014/710/EU peruste-
lumuistion mukaan markkinoiden määrittelyssä lähtökohtana ovat ne
markkinat, jotka on määritelty aiemmassa markkinasuosituksessa
2007/879/EY. Lisäksi perustelumuistiossa on todettu, että kansallisten
sääntelyviranomaisten on otettava huomioon, että markkinasuosituk-
sessa 2014/710/EU tarkoitettu markkina 4 vastaa markkinasuosituksessa
2007/879/EY tarkoitettua markkinaa 6.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että teleyritysten omissa paikallisissa yh-
teyksissä käytettävien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien sääntele-
mistä komission uuden markkinasuosituksen 2014/710/EU mukaisella
markkinalla 4 perustelee se, että mainittuun tarkoitukseen käytettäviä
korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä on säännelty aikaisemman markkina-
suosituksen 2007/879/EY mukaiseen markkinaan 6 kuuluvina hyödyk-
keinä eikä markkinamäärittelyä ole ollut tarkoitus muuttaa tältä osin ai-
kaisempaan markkinasuosituksen 2007/879/EY nähden.

Komission uuden markkinasuosituksen 2014/710/EU perustelumuistio
painottuu Elisan toteamalla tavalla markkinan 4 osalta tukkumarkkinoi-
den määrittelyyn asiakasyritysten yhteystuotteita koskevien vähittäis-
markkinoiden perusteella. Komission perustelumuistiossa on kuitenkin
viitattu myös Viestintäviraston esittämän mukaisesti kansallisten säänte-
lyviranomaisten harkintavaltaan tukkumarkkinoiden määrittelyssä. Ko-
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mission perustelumuistiossa on todettu, että kansalliset sääntelyviran-
omaiset voivat harkita ja analysoida, voidaanko korkealaatuisten yhteyk-
sien tukkumarkkinan osana toimivan kiinteiden yhteyksien tai vastaa-
vien syötteiden tukkumyynnillä toteuttaa esimerkiksi matkapuhelinver-
kon tukiasemayhteyksiä tai rinnakkain sijoitettujen laitteistojen ja ope-
raattorien runkoverkkojen välisiä yhteyksiä syrjäisillä seuduilla.

Edellä selostetusta Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomais-
ten yhteistyöelimen (BEREC) raportista käy ilmi, että useassa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa matkaviestinverkon runkoverkkoyhteyksiä on
säännelty komission markkinasuosituksessa lueteltujen markkinoiden
sääntelyn kautta joko markkinalla 3a (Tukkutason paikallisyhteys kiinte-
ään sijaintipaikkaan) tai markkinalla 4 taikka molemmilla mainituilla
markkinoilla. Mainitun raportin mukaan Suomen lisäksi kuudessa Eu-
roopan unionin jäsenvaltiossa matkaviestinverkon runkoverkkoyhteyksiä
on säännelty markkinalla 4. Komissio ei ole myöskään puuttunut Vies-
tintäviraston markkinamäärittelyyn saatuaan lisätietopyyntöönsä viras-
ton vastauksen, jonka mukaan matkaviestinverkon runkoverkkoyhteys-
palveluja säännellään kysymyksessä olevalla markkinalla 4.

Unionin tuomioistuin on muun ohella edellä mainitussa asiassa
C-424/07, komissio vastaan Saksan liittotasavalta (EU:C:2009:749), an-
tamassaan tuomiossa todennut kansallisilla sääntelyviranomaisilla ole-
van laajan toimivallan sähköisen viestinnän markkinoiden sääntelytehtä-
viä harjoittaessaan, jotta ne voivat arvioida markkinoiden sääntelytar-
vetta jokaisessa tilanteessa tapauksittain. Myös komission ohjeiden
2002/C 165/03 johdanto-osan 22 kohdassa on todettu, että kansallisilla
sääntelyviranomaisilla on harkintavaltaa merkityksellisiä markkinoita
määriteltäessä.

Viestintäviraston päätöksen mukaisen markkinamäärittelyn lainmukai-
suutta arvioitaessa on otettava huomioon komission markkinasuosituk-
sesta 2014/710/EU ilmi käyvä tarkoitus pysyttää aikaisemman markki-
nasuosituksen 2007/879/EY mukainen merkityksellisten markkinoiden
määrittely, kansallisella sääntelyviranomaisella oleva harkintavalta mer-
kityksellisten markkinoiden määrittelyssä, viraston markkinamääritte-
lynsä perusteeksi esittämät seikat ja se, että komissiolla ei ole ollut huo-
mautettavaa Viestintäviraston päätösluonnosten johdosta merkityksellis-
ten markkinoiden määrittelyyn. Edellä lausutut seikat huomioon ottaen
Viestintäviraston päätöksen mukaista merkityksellisten markkinoiden
määrittelyä ei voida pitää komission markkinasuosituksen vastaisena
siltä osin, kun merkityksellisille markkinoille on sisällytetty myös te-
leyritysten omiin paikallisiin yhteyksiin käytettävät korkealaatuiset kiin-
teät yhteydet. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Viestintäviraston pää-
tös ei ole tältä osin Elisan esittämällä perusteella lainvastainen.
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2.3.5 SDH/PDH-tekniikalla toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet ja radiolinkit

2.3.5.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisa on valituksessaan lausunut, että SDH/PDH-tekniikalla toteutetut
yhteydet ovat tekniikaltaan vanhentuneita ja poistumassa käytöstä ja että
viraston päätöksessä on todettu radiolinkkien olevan korvattavuuden
kannalta merkityksellisiä vain yksittäistapauksissa. Elisan vastaselityk-
sessään esittämän mukaan SDH/PDH-tekniikalla toteutetut yhteydet ja
radiolinkit voivat kuitenkin kuulua markkinalle 4 edellyttäen, että niitä
käytetään tai voidaan käyttää korkealaatuisten kiinteiden vähittäisyh-
teyspalvelujen tarjoamiseen yritysasiakkaille.

Elisan mukaan teleoperaattori voi tarjota tietyllä maantieteellisellä alu-
eella korkealaatuisia vähittäisyhteyspalveluja asiakkailleen vain, jos sillä
on pääsy kattavaan fyysiseen paikallistason verkkoon, joka ulottuu asia-
kasyritykselle asti. Jotta markkinan 4 huomattavan markkinavoiman
operaattori voi tarjota kilpailevalle operaattorille korkealaatuista kiinteää
yhteyttä tämän uuteen asiakasyritykseen, markkinan 4 huomattavan
markkinavoiman operaattorilla olisi oltava kattava fyysinen paikallis-
verkko, joka ulottuu uudelle asiakasyritykselle asti.

Vastaselityksessään Elisa on todennut sillä olevan usealla sen huomatta-
van markkinavoiman alueeksi katsotulla markkina-alueella radiolink-
kejä, jotka ovat yksittäisiä yhteyksiä, eikä niitä voida käyttää korkealaa-
tuisten kiinteiden vähittäispalveluiden tarjoamiseen yritysasiakkaille,
koska Elisalla ei ole alueella kattavaa paikallisverkkoa, joka ulottuu
asiakasyrityksiin saakka.

Viestintävirasto on lausunnossaan todennut, että merkityksellisten mark-
kinoiden määrittely tapahtuu lähtökohtaisesti tarkastelemalla eri teknii-
koiden keskinäistä korvaavuutta eikä eri käyttötarkoitusten korvaa-
vuutta. Toisiaan korvaavat Ethernet- ja SDH/PDH-tekniikat muodosta-
vat tukkumarkkinoita koskevan kokonaisuuden, jossa osa tuotteista voi
olla käytössä yritysasiakkaiden vähittäispalvelujen tarjoamiseksi ja osa
muussa käytössä. Vähittäispalvelujen lisäksi yhteyksiä voidaan hyödyn-
tää myös muun muassa laajakaistakeskittimien runkoverkkoyhteyksinä
ja matkaviestinverkon tukiasemayhteyksinä. Tukiasemayhteydet ovat
siis eräs korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien käyttötarkoitus.

Viestintävirasto on korkeimman hallinto-oikeuden pyytämässä selvityk-
sessä 25.3.2019 lausunut, että korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä tarjo-
taan fyysisen kaapeloinnin avulla kupari- ja kuituverkossa. Korkealaa-
tuisia kiinteitä yhteyksiä voidaan toteuttaa myös langattomasti radiolin-
keillä eli ilman pääsyä fyysiseen verkkoon. Tukkupuolen korkealaatuiset
kiinteät yhteydet, jotka voidaan toteuttaa niin kupari- ja kuituyhteyksillä
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kuin myös radiolinkeillä, tuotteistetaan vähittäismarkkinoilla asiakasyri-
tyksille tarjottaviksi korkealaatuisiksi yhteyspalveluiksi. Joillekin teolli-
suuslaitoksille valokuitutilaajaverkon päällä toteutettu Ethernet-yhteys
voi olla optimaalisin ratkaisu. Virasto on lisäksi todennut, että joissakin
teollisuuslaitoksissa tai esimerkiksi vesi- ja sähkölaitoksissa voi olla ky-
syntää radiolinkeillä toteutetuille korkealaatuisille kiinteille yhteyksille
asiakasyritysten yhteystuotteissa.

Viestintäviraston lausunnon mukaan fyysisissä kupari- ja kuituverkoissa
tarjottavat yhteydet ovat teleyritysten tarjoamissa asiakasyritysten yh-
teystuotteissa merkittävässä roolissa ja suurin osa käytössä olevista ra-
diolinkeistä on puolestaan mobiilitukiasemien siirtoyhteyskäytössä.
Viestintävirasto on tuonut esiin, että korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä
voidaan myös toteuttaa kupari- tai kuituverkkojen ja radiolinkkien yh-
distelmällä.

Elisa on lisäselityksessään 26.4.2019 lausunut, että Viestintävirasto on
liioitellut radiolinkkien merkitystä, vaikka teknisesti tarkasteltuna kor-
kealaatuisia kiinteitä yhteyksiä voidaan toteuttaa myös radiolinkkien
avulla. Elisan käytössä olevat radiolinkit on rakennettu pääasiallisesti
matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiksi, ja jotta näitä yhteyksiä voitai-
siin edes teoriassa käyttää loppuasiakasyhteyksiin, asiakkaan tulisi si-
jaita samassa paikassa kuin mobiilitukiasemakin.

2.3.5.2 Oikeudellinen arviointi ja korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös

Viestintävirasto on päätöksensä mukaisessa markkinamäärittelyssä sisäl-
lyttänyt korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinalle sekä asiakas-
yritysten yhteystuotteissa että teleyritysten omissa paikallisissa yhteyk-
sissä käytettävät korkealaatuiset kiinteät yhteydet. Viestintäviraston pää-
töksen mukainen merkityksellisten markkinoiden määrittely merkitsee
sitä, että määritellyille tukkumarkkinoille kuuluvat sellaiset korkealaa-
tuiset kiinteät yhteydet, joita voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin. Ku-
ten edellä selostetussa komission ohjeiden 48 kohdassa on todettu, tuot-
teiden tai palvelujen suunniteltu käyttötarkoitus on tuotteiden tai palve-
lujen ominaisuuksien ja hintojen ohella yksi tekijöistä, joka kansallisten
sääntelyviranomaisten on otettava huomioon arvioidessaan, ovatko tuot-
teet tai palvelut riittävässä määrin keskenään vaihdettavia.

Korkein hallinto-oikeus on edellä katsonut, että Viestintäviraston pää-
töksen mukaista markkinamäärittelyä, jossa merkityksellisille hyödyke-
markkinoille on sisällytetty sekä asiakasyritysten yhteystuotteissa että
teleyritysten omissa paikallisissa yhteyksissä käytettävät korkealaatuiset
kiinteät yhteydet, ei ole pidettävä komission markkinasuosituksen
2014/710/EU vastaisena eikä siten myöskään tietoyhteiskuntakaaren tai
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sähköisen viestinnän markkinoita koskevien unionin sääntöjen vastai-
sena.

Asiassa on kuitenkin vielä Elisan valituksessaan esittämän vuoksi arvioi-
tava, ovatko Viestintäviraston kyseessä olevalle markkinalle 4 sisällyttä-
mät Ethernet- tai SDH/PDH-tekniikan mukaiset kupari- tai kuituver-
kossa toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet taikka radiolinkeillä
toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet käytettävissä sekä asiakasyri-
tysten yhteystuotteisiin että teleyritysten omiin paikallisiin yhteyksiin.
Kysymys on Elisan valituksessaan esittämän perusteella siitä, voidaanko
samaa tukkutuotetta hyödyntää molemmissa mainituissa käyttötarkoituk-
sissa.

Viestintäviraston päätöksen mukaan teknisen kehityksen myötä teleyri-
tykset ovat siirtyneet lähes täysin käyttämään Ethernet-tekniikkaa korva-
ten SDH/PDH-tekniikoita. Koska asiakasyritysten kysymiä tuotteita voi-
daan edelleen toteuttaa sekä SDH/PDH- että Ethernet-tekniikoilla, Vies-
tintävirasto on ottanut korvaavuustarkastelun lähtökohdaksi SDH/PDH-
ja Ethernet-tekniikoilla toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet kiin-
teässä, kuidulla tai kuparilla toteutetussa verkossa. Päätöksen mukaan
perinteisten SDH/PDH-yhteyksien avulla voidaan toteuttaa edelleen yh-
teyksiä, joissa palvelutaso on erittäin korkealaatuinen ja yhteyden toi-
mintavarmuus on jopa parempi kuin Ethernet-yhteyksissä. Se, kumpaa
tekniikkaa asiakas haluaa käyttää, riippuu päätöksen mukaan kulloisesta
palvelun tarpeesta.

Myös komissio on markkinasuosituksen 2014/710/EU perustelumuistion
kohdassa 4.2.2.3 ”Korkealaatuisten yhteyksien tukkumarkkina” toden-
nut, että kiinteitä yhteyksiä voidaan toteuttaa useilla eri tekniikoilla. Pe-
rustelumuistion mukaan vanhoihin tekniikoihin perustuvia ratkaisuja
ovat hitaat analogiset kiinteät yhteydet sekä erilaisia siirtonopeuksia
käyttävät digitaaliset yhteydet, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi
SDH/PDH- tai TDM-pohjaisilla tekniikoilla. Lisäksi perustelumuistion
mukaan kiinteitä yhteyksiä toteutetaan yhä yleisemmin Ethernet-pohjai-
silla ratkaisuilla.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Viestintävirasto on voinut päätök-
sessään esittämillään eri tekniikoiden korvaavuutta koskevilla peruste-
luilla sisällyttää SDH/PDH-tekniikalla toteutetut korkealaatuiset kiinteät
yhteydet merkityksellisiin tuote- ja palvelumarkkinoihin.

Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että ra-
diolinkeillä toteutetut kiinteät yhteydet ovat korvaavia kiinteän kupari-
tai kuituverkon avulla toteutetuille korkealaatuisille kiinteille yhteyk-
sille. Viraston päätöksen mukaan radiolinkkejä käytetään tyypillisesti
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silloin, kun kohdepaikkaan ei ole järkevää rakentaa kuituyhteyttä. Käyt-
tökohteina on esitetty haja-asutusalueella esimerkiksi matkaviestinver-
kon tukiasemat sekä vesi- ja sähkölaitokset. Lisäksi valituksenalaisessa
päätöksessä on todettu, että toinen yleinen käyttökohde radiolinkeillä
ovat kaupunkialueet, jonne yksittäisten kuituyhteyksien rakentaminen
saattaa olla kallista.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle antaman lausunnon perusteella radiolinkkien merkitys
on vähäisempi asiakasyritysten yhteystuotteiden tarjonnassa verrattuna
matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiin. Radiolinkkejä sekä radiolink-
kien ja kupari- tai kuituverkossa toteutettujen korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien yhdistelmiä voidaan kuitenkin asiassa saadun selvityksen pe-
rusteella teknisesti hyödyntää paitsi matkaviestinverkon tukiasemayh-
teyksissä myös asiakasyritysten yhteystuotteissa, minkä Elisakin on to-
dennut. Näin ollen on katsottava, että radiolinkkien avulla voidaan tar-
jota tukkutuotteena korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä Viestintäviraston
päätöksessään toteamiin yhteyksien kahteen eri käyttötarkoitukseen. Ra-
diolinkkejä voidaan asiassa esitetyn perusteella pitää korvaavina tukku-
tuotteina kupari- ja kuituverkoissa toteutetuille korkealaatuisille kiin-
teille yhteyksille viraston päätöksessä todettujen korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien molempien käyttötarkoituksen osalta.

Viestintäviraston komissiota varten laatimassa markkina-analyysiä ja
päätösluonnoksia koskevassa yhteenvedossa on kohdassa 1.1 ”Merkityk-
selliset tuote-/palvelumarkkinat” todettu Viestintäviraston korvaavuus-
tarkastelun perusteella katsoneen, että SDH/PDH -tekniikalla toteutetut
yhteydet ja radiolinkit kuuluvat merkityksellisille tuote- ja palvelumark-
kinoille. Komissio ei ole puuttunut Viestintäviraston päätöksen mukai-
seen merkityksellisten markkinoiden määrittelyyn tältäkään osin.

Edellä lausutuilla perusteluilla korkein hallinto-oikeus katsoo, että Vies-
tintäviraston päätös ei ole lainvastainen siltä osin kuin Viestintävirasto
on sisällyttänyt merkityksellisille markkinoille kuuluviksi SDH/PDH -
tekniikalla toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet sekä radiolinkit.

2.4 Tilaajayhteysmarkkinan ja korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinan välinen yh-
teys

2.4.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on Elisan valituksen johdosta kysymys myös siitä, olisiko Vies-
tintäviraston tullut asettaa huomattavan markkinavoiman velvoitteet en-
sin tilaajayhteysmarkkinalle (komission markkinasuosituksen mukainen
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markkina 3a) ja vasta sen jälkeen nyt kysymyksessä olevalle korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien markkinalle (komission markkinasuosituk-
sen mukainen markkina 4).

2.4.2 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan mukaan Viestintävirasto on menetellyt virheellisesti, koska vali-
tuksenalaisella päätöksellä on asetettu huomattavan markkinavoiman
velvoitteita korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinalle (mark-
kina 4), vaikka tilaajayhteysmarkkinan (markkina 3a) osalta huomatta-
van markkinavoiman päätöksiä ei ollut vielä annettu. Tilaajayhteysmark-
kina ja korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä koskeva markkina liittyvät
Elisan mukaan kiinteästi yhteen. Korkealaatuisten vähittäisyhteyspalve-
lujen tarjoamiseksi asiakkailleen teleoperaattorilla tulee olla pääsy katta-
vaan fyysiseen paikallistason verkkoon, joka ulottuu asiakasyritykselle
asti. Elisan mukaan ensin on arvioitava tilaajayhteysmarkkinan (mark-
kina 3a) osalta se, mitkä operaattorit ovat huomattavan markkinavoiman
asemassa ja mitkä ovat markkinalla 3a välttämättömät huomattavan
markkinavoiman velvoitteet. Tämän jälkeen on arvioitava, onko korkea-
laatuisia kiinteitä yhteyksiä koskevan markkinan 4 sääntely tarpeellista.

Viestintäviraston Elisan valitukseen antaman lausunnon mukaan markki-
nan 3a ja markkinan 4 välillä ei ole sellaista yhteyttä, jonka vuoksi sään-
telyjärjestys olisi Elisan esittämän mukainen. Tämä johtuu markkinoi-
den erillisyydestä ja markkinaan 4 sisältyvistä tukiasemayhteyksistä ja
radiolinkeistä. Analysoinnin pohjana oleva verkko eroaa mainittujen
markkinoiden välillä.

2.4.3 Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että komissio on markkinasuosituksen
2014/710/EU 1 kohdassa suositellut, että kansalliset sääntelyviranomai-
set määritellessään kansallisten olosuhteiden perusteella merkityksellisiä
markkinoita tekevät analyysin muun ohella markkinasta 3a, jolla tarkoi-
tetaan tukkutason paikallisyhteyttä kiinteään sijaintipaikkaan, markki-
nasta 3b, jolla tarkoitetaan tukkutason keskusyhteyttä kiinteään sijainti-
paikkaan massamarkkinatuotteille sekä markkinasta 4. Markkinasuosi-
tuksen perustelumuistiossa komissio on suositellut, että markkina 3a ja
3b analysoidaan yhdessä. Sen sijaan markkinan 4 osalta komission pe-
rustelumuistiossa ei ole esitetty suositusta siitä, että markkina 4 analy-
soitaisiin samanaikaisesti markkinan 3a ja 3b kanssa.

Viestintävirasto on tehnyt markkinaa 3a ja markkinaa 3b sekä valituk-
senalaista markkinaa 4 koskevan tiedon keräämisen ja analysoinnin sa-
manaikaisesti. Huomattavan markkinavoiman päätökset on kuitenkin an-
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nettu eri aikaan. Viestintävirasto on antanut markkinaa 4 koskevan huo-
mattavan markkinavoiman päätöksensä 1.9.2017 ja markkinoita 3a sekä
3b koskevan päätöksensä 15.3.2018. Syynä päätösten antamiseen eri ai-
kaan on ollut se, että komissio on katsonut, että markkinan 3a ja 3b toi-
menpide-ehdotuksia on tullut lykätä kolmella kuukaudella, koska komis-
siolla on ollut vakavia epäilyjä siitä, ovatko Viestintäviraston ilmoitta-
mat toimenpide-ehdotukset käyttöoikeusdirektiivin 8 artiklan 4 kohdan
mukaisia. Komissiolla ei ole ollut kuitenkaan huomautettavaa markki-
noiden 3a ja 3b määrittelystä.

Kuten edellä on jo todettu, komissio on hyväksynyt markkinaa 4 koske-
van Viestintäviraston markkina-analyysin lopputuloksen sellaisenaan il-
man huomautuksia. Lisäksi komissio on todennut, että Viestintävirasto
voi puitedirektiivin 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksyä toimen-
pide-ehdotuksen markkinalla 4.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että markkina 3a ja markkina 4 ovat
markkinasuosituksen 2014/710/EU mukaisesti erillisiä markkinoita. Tie-
toyhteiskuntakaari, puitedirektiivi tai komission markkinasuositus eivät
edellytä markkinoita 3a ja 3b sekä markkinaa 4 koskevien huomattavan
markkinavoiman päätösten tekemistä samanaikaisesti. Viestintäviraston
päätös ei ole Elisan esittämällä perusteella lainvastainen.

2.5 Markkina-analyysi

2.5.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on ratkaistava, onko Viestintävirasto tehnyt markkina-analyysin
myös muilta kuin edellä käsitellyiltä merkityksellisten tuote- ja palvelu-
markkinoiden määrittelyä koskevilta osin tietoyhteiskuntakaaren ja pui-
tedirektiivin säännösten mukaisesti sekä komission ohjeissa määritelty-
jen periaatteiden mukaisesti ja niissä mainitut seikat huomioon ottaen.

Viestintävirasto on edellä todetulla tavalla sisällyttänyt päätöksensä mu-
kaisiin merkityksellisiin hyödykemarkkinoihin sekä asiakasyritysten yh-
teystuotteissa että teleyritysten omissa paikallisissa yhteyksissä käytettä-
vät korkealaatuiset kiinteät yhteydet. Asiassa on ratkaistava, onko Vies-
tintäviraston markkina-analyysi ollut riittävän kattava ja yksityiskohtai-
nen molempien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien käyttötarkoitus-
ten osalta.
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2.5.2 Sovellettavat oikeusohjeet

2.5.2.1 Tietoyhteiskuntakaaren säännökset

Tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n (917/2014) 1 momentin ensimmäisen
virkkeen mukaan Viestintäviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi
tehtävä merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista
säännöllisin väliajoin markkina-analyysi.

2.5.2.2 Lainvalmisteluaineisto

Tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 221/2013 vp)
yksityiskohtaisissa perusteluissa on 52 §:n kohdalla todettu muun ohella,
että pykälä vastaa pääosin viestintämarkkinalain 17 §:ää
(HE 112/2002 vp ja HE 238/2010 vp sekä puitedirektiivin 14 artikla,
16 artiklan 5 ja 6 kohta sekä puitedirektiivin liite II). Markkina-analyy-
sissä tulisi ottaa huomioon teleyrityksiin kohdistuva kilpailun paine ja
niiden tosiasiallinen mahdollisuus toimia riippumatta kilpailijoistaan.

Aiemmin voimassa ollutta viestintämarkkinalakia (393/2003) koskevan
hallituksen esityksen (HE 112/2002 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa
on tietoyhteiskuntakaaren 52 §:ää vastaavan 17 §:n kohdalla todettu
muun ohella, että Viestintäviraston on kilpailutilannetta arvioidessaan
otettava huomioon komission markkina-analyysiä ja huomattavan mark-
kinavoiman arviointia koskevat ohjeet. Lisäksi hallituksen esityksen
(HE 112/2002 vp) mukaan markkinoita analysoitaessa arvioidaan, miten
kysynnän ja tarjonnan korvattavuus rajoittaa yrityksen kilpailukäyttäyty-
mistä kyseisillä markkinoilla. Kysynnän ja tarjonnan korvattavuus on
hallituksen esityksen (HE 112/2002 vp) mukaan otettava huomioon
paitsi markkinoiden tuote- ja palvelukohtaisen ulottuvuuden arvioinnissa
myös markkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta arvioitaessa.

2.5.2.3 Hallintolain säännökset

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian rat-
kaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Peruste-
luissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet rat-
kaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.
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2.5.2.4 Puitedirektiivi

Puitedirektiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviran-
omaisten on suoritettava analyysi merkityksellisistä markkinoista ottaen
huomioon suosituksessa yksilöidyt markkinat sekä mahdollisimman tar-
kasti suuntaviivat.

Artiklan 2 kohdan mukaan, jos kansallisen sääntelyviranomaisen on tä-
män artiklan 3 tai 4 kohdan, direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirek-
tiivi) 17 artiklan tai direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) 8 ar-
tiklan nojalla tehtävä päätös siitä, onko sen tarpeen asettaa, pitää voi-
massa, muuttaa tai poistaa tiettyjä yrityksiä koskevia velvoitteita, sen on
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun markkina-analyysinsä perusteella
määriteltävä, vallitseeko merkityksellisillä markkinoilla todellinen kil-
pailu.

2.5.2.5 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä

Unionin tuomioistuin on asiassa C-410/09, Polska Telefonia Cyfrowa,
(EU:C:2011:294) lausunut muun ohella, että direktiivin 2002/21 15 ja
16 artikla, jotka on osoitettu nimenomaisesti kansallisille sääntelyviran-
omaisille, muodostavat oikeudellisen perustan, jolle vuoden 2002 suun-
taviivat perustuvat. Nämä suuntaviivat ohjaavat kansallisia sääntelyvi-
ranomaisia merkityksellisiä markkinoita määriteltäessä ja analysoitaessa,
jotta ne voivat ratkaista, onko ne asetettava ennakkosääntelyn alaisiksi.
Näin on siksi, että suuntaviivojen 1 kohdan mukaan niissä esitetään peri-
aatteet, joita kansallisten sääntelyviranomaisten on noudatettava analy-
soidessaan markkinoita ja tehokkaan kilpailun toteutumista sähköisen
viestinnän yhteisen sääntelyjärjestelmän mukaisesti (tuomion 31 kohta
oikeuskäytäntöviittauksineen).

2.5.3 Muu huomioon otettava aineisto

2.5.3.1 Komission ohjeet (2002/C 165/03)

Komission ohjeiden (2002/C 165/03) johdanto-osan 19 kohdan mukaan
kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat kaikilla näillä merkitykselli-
sillä markkinoilla, vallitseeko niillä todellinen kilpailu. Todellinen kil-
pailu merkityksellisillä markkinoilla tarkoittaa samalla, että yksikään
yritys ei yksin tai yhdessä muun yrityksen kanssa ole markkinoilla mää-
räävässä asemassa. Näin ollen uutta sääntelyjärjestelmää sovellettaessa
todellinen kilpailu tarkoittaa, että merkityksellisillä markkinoilla ei yksi-
kään yritys ole yksin tai yhdessä muiden yritysten kanssa yksinomai-
sessa tai kollektiivisessa määräävässä asemassa. Kun kansalliset säänte-
lyviranomaiset toteavat, että merkityksellisillä markkinoilla ei vallitse
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todellinen kilpailu, ne nimeävät huomattavan markkinavoiman yritykset
kyseisillä markkinoilla ja joko asettavat tarpeelliset erityisvelvoitteet tai
jatkavat tai muuttavat jo olemassa olevia velvoitteita puitedirektiivin
16 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Mainittujen ohjeiden johdanto-osan 20 kohdan mukaan puitedirektiivin
16 artiklan mukaista markkina-analyysiä tehdessään kansalliset sääntely-
viranomaiset laativat ennakoivan ja rakenteellisen arvion merkitykselli-
sistä markkinoista vallitsevien markkinaolosuhteiden perusteella. Sään-
telyviranomaisten olisi päätettävä, tuleeko markkinoilla todennäköisesti
vallitsemaan kilpailu ja onko havaittu kilpailun puute jatkuvaa, kun ote-
taan huomioon oletettu tai ennakoitavissa oleva kehitys kohtuulliseksi
katsottuna ajanjaksona. Tätä ajanjaksoa määriteltäessä olisi otettava huo-
mioon kyseisten markkinoiden erityispiirteet sekä ajankohta, jolloin kan-
sallisten sääntelyviranomaisten oletetaan seuraavan kerran suorittavan
kyseisten markkinoiden tarkastelun. Kansallisten sääntelyviranomaisten
olisi analyysissään hyödynnettävä aikaisempaa tietoa, jos tällaisella tie-
dolla on merkitystä arvioitaessa lähitulevaisuuden kehitystä kyseisillä
markkinoilla.

Ohjeiden 35 kohdan mukaan kaikkia kansallisten sääntelyviranomaisten
(tai kilpailuviranomaisten) tehtävissään keräämiä tietoja, tekemiä ha-
vaintoja tai teettämiä selvityksiä ja raportteja, jotka liittyvät televiestin-
nän markkinoiden kilpailuolosuhteisiin (edellyttäen tietenkin, että mark-
kinaolosuhteet ovat pysyneet muuttumattomina), pitäisi käyttää lähtö-
kohtana puitedirektiivin 15 artiklan soveltamisessa ja ennakoivassa
markkina-analyysissä.

Ohjeiden 55 kohdan mukaan merkityksellisten tuotemarkkinoiden mää-
rittelemisen jälkeen on määriteltävä markkinoiden maantieteellinen laa-
juus. Vasta sen jälkeen, kun tuote- ja palvelumarkkinoiden maantieteelli-
nen laajuus on määritelty, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat kun-
nolla arvioida todellisen kilpailun edellytyksiä niillä.

2.5.3.2 Komission markkinasuositus 2014/710/EU

Komission markkinasuosituksen 2014/710/EU johdanto-osan 6 peruste-
lukappaleen mukaan direktiivin 2002/21/EY 16 artiklan 3 kohdan mu-
kaisesti ennakkosääntelyvelvoitteita asetetaan vain markkinoilla, joilla ei
ole todellista kilpailua. Kuten direktiivin johdanto-osan 27 kappaleessa
selitetään, kyse on markkinoista, joilla on yksi tai useampi huomattavan
markkinavoiman omaava yritys ja joilla jäsenvaltion ja EU:n kilpailu-
lainsäädännön oikeussuojakeinot eivät yksin riitä ratkaisemaan todettua
kilpailuongelmaa. Todellista kilpailua koskevan analyysin olisi myös si-
sällettävä analyysi siitä, voiko markkinoista tulla kilpailumarkkinat, ja
onko mahdollinen todellisen kilpailun puute kestävää.
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Komission markkinasuosituksen johdanto-osan 7 perustelukappaleen
mukaan komissiolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille ennakkosään-
telyn alaisiksi tulevien tukkumarkkinoiden määrittelyn lähtökohtana on
vastaavien vähittäismarkkinoiden analysointi. Vähittäismarkkinoiden
analyysi tehdään ottaen huomioon kysyntäpuolen ja tarvittaessa tarjonta-
puolen korvattavuus ennakoivasta näkökulmasta tietyllä aikavälillä. Kun
merkityksellisiä markkinoita määritellään direktiivin 2002/21/EY 15 ar-
tiklan 3 kohdan mukaisesti, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi
määriteltävä maantieteellinen alue, jolla kilpailun edellytykset ovat sa-
manlaiset tai riittävän yhtenäiset ja joka voidaan erottaa naapurialueista,
joilla vallitsevat kilpailun edellytykset ovat huomattavan erilaiset. Kan-
sallisten viranomaisten olisi tässä yhteydessä otettava huomioon erityi-
sesti se, toimiiko mahdollinen huomattavan markkinavoiman operaattori
yhdenmukaisesti koko verkkoalueellaan vai kohtaako se huomattavan
erilaisia kilpailun edellytyksiä niin, että sen toiminta on rajoitettua tie-
tyillä alueilla muttei muilla alueilla.

Markkinasuosituksen johdanto-osan 8 perustelukappaleen mukaan olisi
arvioitava sitä, vallitseeko vähittäismarkkinoilla todellinen kilpailu enna-
koivasta näkökulmasta katsottuna ilman sääntelyä, joka perustuu huo-
mattavan markkinavoiman toteamiseen.

Markkinasuosituksen johdanto-osan 9 perustelukappaleen mukaan, kun
tehdään direktiivin 2002/21/EY 16 artiklan mukainen markkina-ana-
lyysi, markkinat olisi arvioitava ennakoivasta näkökulmasta ja liikkeelle
olisi lähdettävä vallitsevista markkinaedellytyksistä. Analyysissä olisi
arvioitava se, voiko markkinoista tulla kilpailumarkkinat ja onko mah-
dollinen kilpailun puute kestävää, ottaen huomioon odotettavissa oleva
tai ennakoitava markkinakehitys.

Markkinasuosituksen johdanto-osan 10 perustelukappaleen mukaan, jos
kyseisillä markkinoilla ei vallitse todellista kilpailua ilman ennakkosään-
telyä ennakoivasta näkökulmasta katsottuna, olisi arvioitava vastaavat
tukkumarkkinat, jotka tulevat ennakkosääntelyn alaisiksi direktiivin
2002/21/EY 16 artiklan mukaisesti. (---) Toisaalta, jos kyseisillä vähit-
täismarkkinoilla vallitsee todellinen kilpailu ennakoivasta näkökulmasta
ilman ennakoivaa tukkusääntelyä vastaavilla merkityksellisillä markki-
noilla, kansallisen viranomaisen olisi tehtävä se päätelmä, että sääntelyä
ei enää tarvita tukkutasolla. Siinä tapauksessa vastaavat merkitykselliset
tukkumarkkinat olisi arvioitava tavoitteena ennakkosääntelyn poistami-
nen.
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2.5.4 Asiakasyritysten yhteystuotteiden vähittäismarkkinat

2.5.4.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on arvioitava, onko Viestintävirasto voinut markkina-analyysin
perusteella katsoa, ettei asiakasyritysten yhteistuotteita koskevilla vähit-
täismarkkinoilla kaikilta osin vallitse kilpailua, minkä vuoksi vastaavien
tukkumarkkinoiden arvioiminen on ollut tarpeen.

2.5.4.2 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan valituksessaan esittämän mukaan Viestintäviraston päätös ei si-
sällä vähittäismarkkinoiden markkina-analyysiä. Elisa on katsonut, että
vähittäismarkkinoiden kilpailu on toimivaa eikä tukkumarkkinoiden
sääntelyä tarvita.

Elisa on lausunut, että Viestintävirasto ei ole tarkastellut kysynnän ja tar-
jonnan korvaavuutta kilpailuoikeuden periaatteiden mukaisesti eikä lop-
puasiakkaiden näkökulmasta. Viestintävirasto ei ole analysoinut vähit-
täismarkkinoita yrityskohtaisesti eikä kunkin merkityksellisen maantie-
teellisen markkinan osalta. Elisan mukaan päätöksessä ei ole käyty läpi
todellisia kilpailuolosuhteita tai -parametrejä alueelliseksi katsotuilla vä-
hittäismarkkinoilla, vaan esitetty ainoastaan yleisiä teoreettisia havain-
toja mahdollisista kilpailuongelmista sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät
vastaa todellisia olosuhteita. Vähittäismarkkinoiden analyysin olisi tullut
sisältää kuvaus esimerkiksi markkinoiden hintatasosta, teleyritysten
markkinaosuuksien muutoksista ja uusien teleyritysten alalle tulosta.

Viestintävirasto on Elisan valitukseen antamassaan lausunnossa katsonut
menetelleensä markkina-analyysiä tehdessään markkinasuosituksen ja
komission ohjeiden mukaisesti. Viestintävirasto on todennut, että komis-
sion markkinasuosituksen 2014/710/EU mukaan kansallisten sääntelyvi-
ranomaisten on lähdettävä liikkeelle oletuksesta, että markkinasuosituk-
seen sisältyvillä markkinoilla ja siten myös kysymyksessä olevalla
markkinalla 4 täyttyvät markkinasuosituksessa mainitut kolme ennak-
kosääntelyn perustetta eli markkinoilla katsotaan lähtökohtaisesti olevan
suuria ja pysyväisluonteisia esteitä markkinoille pääsyssä ja niiden ra-
kenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kilpailuun merkityksellisellä
aikavälillä eikä yleisen kilpailuoikeuden soveltaminen yksin riitä korjaa-
maan näitä markkinahäiriöitä. Viestintävirasto on todennut lähteneensä
markkina-analyysiä laatiessaan siitä oletuksesta, että markkinasuosituk-
sen kolme kumulatiivista perustetta täyttyvät kyseisellä markkinalla 4.
Viestintävirasto ei ole markkinasuosituksen mukaisen markkina-analyy-
sin perusteella todennut markkinatilanteen tukevan päinvastaista tulkin-
taa markkinamäärittelyn osalta.
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Viestintävirasto on lisäksi lausunnossaan viitannut komission markkina-
suosituksen perustelumuistiossa esitettyyn niin sanottuun modifioituun
Greenfieldin menettelytapaan, jonka mukaan markkina-analyysiä ei pe-
rusteta ennakkosääntelyn alaisen markkinan tai siihen liittyvän vähittäis-
markkinan realisoituneeseen markkinatilanteeseen, vaan markkinatilan-
teeseen, jossa markkinoihin ei kohdisteta lainkaan ennakkosääntelyä.
Kun huomattavan markkinavoiman yrityksellä on velvollisuus vuokrata
tukkutuotteita kilpaileville yrityksille, tällä on laskeva vaikutus huomat-
tavan markkinavoiman yrityksen vähittäismarkkinaosuuksiin. Viraston
mukaan olemassa oleva sääntely on vaikuttanut myös yritysten hinnoit-
teluun ja sen vuoksi laskevien hintojen perusteella ei voida tehdä johto-
päätöksiä kilpailun toimivuudesta ennakkosääntelemättömässä tilan-
teessa.

2.5.4.3 Oikeudellinen arviointi

2.5.4.3.1 Vähittäismarkkinoiden yleinen kehitys ja markkinoilla toimivat yritykset

Valituksenalaisen päätöksen mukaan Viestintävirasto on vähittäismark-
kinoiden analysoinnissa arvioinut vähittäismarkkinoiden yleistä kehi-
tystä sekä kuvannut markkinoilla toimivia yrityksiä. Lisäksi päätöksen
kohdassa 6.5 ”Maantieteellinen ulottuvuus” on annettu tietoja kiinteiden
yhteyksien lukumääristä kunnittain.

Vaikka vähittäismarkkinoiden tarkasteluun ei ole sisältynyt Elisan esittä-
mällä tavalla tietoja asiakasyritysten yhteystuotteiden hintakehityksestä,
korkein hallinto-oikeus katsoo kuitenkin viraston käsitelleen riittävällä
tavalla asiakasyritysten yhteystuotteita koskeviin vähittäismarkkinoihin
liittyviä kysymyksiä edellä mainittujen seikkojen osalta.

2.5.4.3.2 Kysytyt tuotteet sekä kysynnän ja tarjonnan korvaavuus

Viestintäviraston markkina-analyysin kohteena ovat vähittäismarkkinoi-
den osalta olleet korkealaatuiset yhteyspalvelut, joilla asiakasyritykset
saavat pääsyn internetiin ja voivat esimerkiksi tallentaa dataa pilvipalve-
luihin, siirtää dataa toimipisteiden välillä tai palvelinkeskuksiin, tukea
puhelin- ja videoneuvottelupalvelujen käyttämiä sovelluksia, toipua vi-
katilanteista varmemmin ja saada erikseen räätälöityjä palveluja sekä
monitoroida kriittistä kansallista infrastruktuuria kuten vesi- ja sähkö-
verkkojen toimintaa. Korkealaatuisten yhteyspalvelujen pohjana toimii
kiinteä yhteys, jolle määritellään halutut laatutasot ja muut ominaisuudet
yritysten tarpeiden mukaan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi taattu
käytettävyys, korkeat ja symmetriset tiedonsiirtonopeudet, lyhyet kor-
jausajat, asiakastuki sekä tae palvelutason heikkenemättömyydestä esi-
merkiksi verkon ruuhkatilanteissa.
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Viestintävirasto on päätöksensä mukaan käynyt läpi mahdollisia vaihto-
ehtoisia tekniikoita ja tuotteita sekä analysoinut, ovatko ne vähittäis-
asiakkaiden näkökulmasta korvaavia kiinteillä yhteyksillä toteutetuille
korkealaatuisille yhteystuotteille. Viraston mukaan vaihtoehtoiset teknii-
kat ja tuotteet ovat korvaavia, jos vähittäisasiakkaat voivat helposti siir-
tyä käyttämään niitä, kun alkuperäisen tuotteen hinnassa tapahtuu pieni
(5–10 prosenttia), mutta pysyvä korotus. Korvaavilla palveluilla tulee
olla loppuasiakkaiden näkökulmasta sama käyttötarkoitus kuin tarkaste-
lun kohteena olevalla palvelulla, ja niiden tulee tyydyttää loppuasiakkai-
den tarpeet samalla tavalla.

Viestintävirasto on päätöksessään katsonut, että korkealaatuisten yhteyk-
sien ominaisuudet voidaan toteuttaa SDH/PDH- sekä Ethernet-teknii-
koilla. Kuten korkein hallinto-oikeus on edellä todennut, Viestintäviras-
ton päätöstä sisällyttää molemmat mainitut tekniikat merkityksellisiin
tuote- ja palvelumarkkinoihin ei voida pitää virheellisenä.

Virasto on katsonut kysynnän korvaavuuden osalta, että massalaajakais-
tatuotteet, mobiililaajakaista ja virtuaaliverkkoratkaisut eivät ole vähit-
täisasiakkaiden kannalta korvaavia korkealaatuisille kiinteille yhteyk-
sille. Tarjonnan korvaavuuden osalta Viestintävirasto on todennut, että
kilpailevien yritysten tulisi rakentaa asiakasyritykselle asti ulottuva pai-
kallistason verkko, jotta ne voisivat tarjota palveluja riippumattomasti
loppuasiakkaille. Viestintävirasto on edelleen katsonut, että paikallista-
son verkkojen toisinnettavuus kilpailevien teleyritysten toimesta ei ole
mahdollista lyhyellä aikavälillä.

Kun otetaan huomioon vaihtoehtoisten tekniikoiden ja tuotteiden omi-
naisuudet suhteessa asiakasyritysten yhteystuotteisiin, korkein hallinto-
oikeus katsoo, että viraston päätös ei ole kysynnän eikä tarjonnan kor-
vattavuuden arvioinnin osalta lainvastainen.

2.5.4.3.3 Maantieteellinen ulottuvuus

Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että vä-
hittäismarkkinat ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan alueelliset.
Päätöksen mukaan maantieteellistä jakoa tarkastellaan enemmän tukku-
markkinoiden yhteydessä, sillä vähittäis- ja tukkumarkkinat mukailevat
toisiaan.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että komission ohjeiden 55 kohdan mu-
kaan vasta markkinoiden maantieteellisen laajuuden määrittelemisen jäl-
keen on kunnolla arvioitavissa todellisen kilpailun edellytykset merki-
tyksellisillä markkinoilla. Koska Viestintävirasto ei ole vähittäismarkki-
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noiden tarkastelun yhteydessä määritellyt maantieteellisten markkinoi-
den ulottuvuutta, Viestintäviraston päätelmä kilpailuolosuhteiden alueel-
lisista eroista on jäänyt vähittäismarkkinoiden tarkastelun yhteydessä
tarkentumattomaksi.

Virasto on mainitussa päätöksensä kohdassa esittänyt karttakuviot yri-
tysten toimipaikkojen tiheydestä kunnittain ja kiinteiden yhteyksien lu-
kumääristä kunnittain ja todennut niiden perusteella, että tarjonta on kes-
kittynyt suurelta osin samoille alueille, joilla on myös eniten potentiaali-
sia asiakkaita. Viraston päätöksestä ei ole kuitenkaan tarkemmin ilmen-
nyt se, millä alueilla kilpailua esiintyy ja millä alueilla kilpailu ei ole toi-
mivaa.

Kun Viestintävirasto on kuitenkin tukkumarkkinoiden tarkastelun yhtey-
dessä määritellyt markkinoiden maantieteellisen aluejaon ja todennut vä-
hittäismarkkinoiden ja tukkumarkkinoiden mukailevan toisiaan, korkein
hallinto-oikeus katsoo, että Viestintävirasto on toiminut harkintavaltansa
rajoissa katsoessaan, että maantieteellistä jakoa tarkastellaan tarkemmin
tukkumarkkinoiden yhteydessä.

2.5.4.3.4 Vähittäismarkkinoiden kilpailuongelmien määrittely

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että komission markkinasuosituksen joh-
danto-osan 8 perustelukappaleen mukaan markkina-analyysissä on arvi-
oitava sitä, vallitseeko vähittäismarkkinoilla todellinen kilpailu enna-
koivasta näkökulmasta katsottuna ilman sääntelyä, joka perustuu huo-
mattavan markkinavoiman toteamiseen. Jos vähittäismarkkinoilla ei val-
litse todellista kilpailua ilman ennakkosääntelyä ennakoivasta näkökul-
masta katsottuna, markkinasuosituksen johdanto-osan 10 perustelukap-
paleen mukaan on arvioitava vastaavat tukkumarkkinat, jotka tulevat en-
nakkosääntelyn alaisiksi. Jos vähittäismarkkinoilla vallitsee todellinen
kilpailu ennakoivasta näkökulmasta ilman ennakoivaa tukkusääntelyä
vastaavilla merkityksellisillä markkinoilla, kansallisen sääntelyviran-
omaisten on tehtävä se päätelmä, että sääntelyä ei enää tarvita tukkuta-
solla.

Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään todennut kilpailun
suureksi osin toimivan vähittäismarkkinoilla, vaikka alueellisia eroja
esiintyy. Viraston päätöksessä on lausuttu, että kilpailuolosuhteet vaihte-
levat alueellisesti markkinoilla olevien teleyritysten mukaan. Edelleen
päätöksen mukaan toimivaa kilpailua vähittäismarkkinoilla on edistänyt
alalle pääsyn esteiden madaltaminen vastaavien tukkutuotteiden ennak-
kosääntelyn avulla, jolloin osa vähittäismarkkinatoimijoista ei ole raken-
tanut omaa verkkoa, vaan niiden toiminta on perustunut vuokrattujen
tukkutuotteiden varaan.
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Kuten edellä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä on todettu, vä-
hittäismarkkinoita koskevaan viraston tarkasteluun ei sisälly tarkempaa
alueellista selvitystä kilpailun toimivuudesta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintävirasto on päätöksessään
katsonut kilpailun suureksi osaksi toimivan tarkastelluilla vähittäismark-
kinoilla. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että kilpailun toimivuudessa
vähittäismarkkinoilla esiintyy alueellisia eroja ja se, että tukkumarkki-
noiden aiemmalla sääntelyllä voidaan katsoa olleen kilpailun toimivuutta
edistävää vaikutusta vähittäismarkkinoilla, korkein hallinto-oikeus kat-
soo, että Viestintävirasto on voinut todeta olevan tarpeen määritellä kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinat asiakasyritysten yh-
teystuotteissa käytettävien korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien osalta
ja arvioida yritysten huomattavaa markkinavoimaa kyseisillä markki-
noilla.

2.5.5 Teleyritysten omissa paikallisissa siirtoyhteyksissä käytettävät korkealaatuiset kiinteät yh-
teydet

2.5.5.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on Elisan valituksen johdosta myös arvioitava, onko Viestintävi-
rasto markkina-analyysissään selvittänyt riittävällä tavalla kilpailuolo-
suhteita vähittäismarkkinoilla siltä osin kuin ne liittyvät teleyritysten
omissa paikallisissa yhteyksissä käytettäviin korkealaatuisiin kiinteisiin
yhteyksiin.

2.5.5.2 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan mukaan Viestintävirasto on perustellut yhtiön huomattavan mark-
kinavoiman asemaa tukkumarkkinalla sellaisilla tuotteilla, joiden osalta
se ei ole tunnistanut kilpailuongelmaa vastaavalla vähittäismarkkinalla.
Elisa on myös lausunut, että matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä
käytetään vain mobiiliverkon ylläpitämiseksi ja todennut, ettei virasto
ole väittänyt, että mobiililaajakaistapalvelujen osalta olisi vastaavanlai-
sia potentiaalisia kilpailuongelmia.

Virasto on Elisan valitukseen antamassaan lausunnossa todennut, että
muussa kuin vähittäispalvelujen tarjoamiseksi käytössä oleviin tukku-
tuotteisiin kohdistuvilla kysynnän tai kilpailutilanteen muutoksilla on
vaikutusta yritysasiakkaiden palvelemiseksi käytettäviin korkealaatuis-
ten kapasiteettituotteiden tarjoamisen ehtoihin. Virasto on myös toista-
nut päätöksessään lausumansa, jonka mukaan tukiasemayhteyksien tar-
joaminen matkaviestinverkon operaattoreille muodostaa merkittävän
osan kiinteistä yhteyksistä saatavasta liikevaihdosta.
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2.5.5.3 Oikeudellinen arviointi

Viestintävirasto on päätöksensä kohdassa 6 ”Korkealaatuisten tuotteiden
vähittäismarkkinat” lausunut, että asiakasyritysten yhteystuotteiden li-
säksi korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä käytetään teleyritysten omissa
paikallisissa siirtoyhteyksissä eli esimerkiksi matkaviestinverkon tuki-
asemayhteyksissä, kiinteän puhelinverkon vaihdeyhteyksissä ja laaja-
kaistakeskittimien runkoverkkoyhteyksissä (backhaul). Viraston päätök-
sen mukaan näillä tuotteilla ei ole varsinaisia vähittäismarkkinoita. Vi-
rasto on todennut tämän vuoksi tarkastelevansa mainittuja tuotteita kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden yhteydessä.
Viestintävirasto on päätöksessään vähittäismarkkinoita koskevassa ky-
synnän korvaavuutta koskevassa tarkastelussaan todennut, että matka-
viestinverkon avulla toteutetun laajakaistan varaan rakennetut yhteydet
eivät ole korvaavia yritysasiakkaiden näkökulmasta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että komission markkinasuosituksen mu-
kaisesti tukkumarkkinoiden ennakkosääntelyllä pyritään puuttumaan vä-
hittäismarkkinoiden kilpailuongelmiin. Vaikka teleyritysten omia paikal-
lisia siirtoyhteyksiä koskevilla tuotteilla ei ole viraston päätöksen mu-
kaan varsinaisia vähittäismarkkinoita, voidaan sinänsä pitää asiassa esi-
tetyn selvityksen mukaan uskottavana, että kyseisten tukkutuotteiden
saatavuudella ja niistä perittävillä hinnoilla on jonkinlaisia vaikutuksia
vähittäismarkkinoiden toimintaan ja kilpailuolosuhteisiin. Viestintävi-
rasto ei ole kuitenkaan päätöksessään selvittänyt teleyritysten omien pai-
kallisten siirtoyhteyksien osalta yhteyttä vähittäismarkkinoihin ja vähit-
täismarkkinoiden mahdollisia kilpailuongelmia tältä osin. Viraston
markkina-analyysissä ei ole myöskään erikseen tarkasteltu kyseisiin
tuotteisiin ja palveluihin liittyviä mahdollisia tukkutasolla ilmeneviä kil-
pailuongelmia.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei viraston lausunnossaan toteama ky-
seisten tukkutuotteiden vaikutuksista korkealaatuisten kapasiteettituot-
teiden tarjoamisen ehtoihin muodosta riittävää analyysiä teleyritysten
omiin paikallisiin siirtoyhteyksiin liittyvien kilpailu- ja markkinavaiku-
tusten arvioimisesta. Pelkästään se, että kyseiset siirtoyhteydet ovat si-
sältyneet aikaisemmassa huomattavan markkinavoiman päätöksessä ase-
tettujen velvoitteiden piiriin, ei ole myöskään riittävä peruste katsoa tuk-
kumarkkinoiden sääntelyä edelleen tarpeelliseksi ilman, että arvioitaisiin
teleyritysten omiin paikallisiin siirtoyhteyksiin liittyviä mahdollisia kil-
pailuongelmia. Viestintäviraston markkina-analyysi ja sen päätöksen pe-
rustelut ovat tältä osin puutteellisia.
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2.5.6 Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoiden tarkastelu

2.5.6.1 Kysymyksenasettelu

Ratkaistavana kysymyksenä asiassa on lisäksi se, onko Viestintäviraston
markkina-analyysi ollut riittävän kattava ja yksityiskohtainen tukku-
markkinoiden arvioinnin osalta.

2.5.6.2 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan valituksessaan esittämän mukaan Viestintäviraston päätös ei si-
sällä tukkumarkkinoiden markkina-analyysiä, vaan ainoastaan markki-
naosuuksien läpikäyntiä. Vaikka viraston päätöksessä on todettu ra-
diolinkkien olevan korvattavuuden kannalta merkityksellisiä vain yksit-
täistapauksissa, virasto on kuitenkin markkinaosuuksien laskennassa ot-
tanut radiolinkit huomioon yhdenvertaisina muiden yhteyksien kanssa.
Lisäksi Elisa on esittänyt, että korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
tukkumarkkinatuotteen tarjoamiseen vaaditaan fyysinen paikallinen
verkko ja että Viestintävirasto on liioitellut radiolinkkien merkitystä
asiakasyritysten yhteystuotteiden tukkutuotteena.

Viestintävirasto on Elisan valitukseen antamassaan lausunnossa katsonut
menetelleensä markkina-analyysiä tehdessään markkinasuosituksen ja
komission ohjeiden mukaisesti. Viestintäviraston lausuman mukaan ra-
diolinkeillä voidaan toteuttaa jopa 60 kilometrin pituisia yhteyksiä, joten
yhteyksien rakentaminen voi olla taloudellisesti järkevämpää radiolink-
kien avulla erityisesti tilanteissa, jossa valokuituyhteyksille ei ole muu-
ten riittävästi kysyntää alueella. Tämän vuoksi on perusteltua, että Vies-
tintävirasto on ottanut huomioon yritysten radiolinkit huomattavan
markkinavoiman arvioinnissaan. Viestintäviraston mukaan sen näkemys
sääntelyviranomaisena ei myöskään ole tässä suhteessa poikkeus.

2.5.6.3 Oikeudellinen arviointi

2.5.6.3.1 Teleyritysten omat paikalliset siirtoyhteydet

Viestintävirasto on valituksenalaisen päätöksensä kohdassa 8 ”Korkea-
laatuisten tuotteiden tukkumarkkinat” tarkastellut tukkumarkkinoiden
yleistä kehitystä, tukkutuotteiden käyttötarkoituksia ja tekniikoita, ky-
synnän ja tarjonnan korvaavuutta sekä maantieteellisiä markkinoita.

Viestintävirasto on edellä todetulla tavalla todennut päätöksensä koh-
dassa 6 ”Korkealaatuisten tuotteiden vähittäismarkkinat”, että teleyritys-
ten omia paikallisia siirtoyhteyksiä tarkastellaan korkealaatuisten kiintei-
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den yhteyksien tukkumarkkinoiden yhteydessä. Tukkumarkkinoita kos-
kevassa päätöksen kohdassa 8.2.1 ”Tuotteiden käyttötarkoitukset” on
kuvattu paitsi asiakasyritysten yhteystuotteita myös teleyritysten omia
paikallisia yhteyksiä, joita viraston päätöksen mukaan ovat kiinteän pu-
helinverkon vaihteet, laajakaistakeskittimien (DSLAMien) tai kuitukyt-
kimien runkoverkkoyhteydet (backhaul) sekä matkaviestinverkon tuki-
asemayhteydet.

Viraston päätöksessä on kiinteän puhelinverkon vaihteiden osalta to-
dettu, että teleyritykset tarvitsevat kiinteitä yhteyksiä yhdistääkseen lop-
puasiakkaan puhelinvaihteen omaan verkkoonsa. Tämän jälkeen viraston
päätöksessä on lyhyesti kuvattu kiinteän puhelinverkon vaihteisiin liitty-
viä teknisiä kysymyksiä.

Elisan valituksen mukaan kiinteän puhelinverkon menetettyä merkityk-
sensä operaattorit purkavat kiinteitä puhelinverkkojaan eri puolilla
maata, minkä vuoksi kiinteän puhelinverkon vaihdeyhteyksien merkitys
on vähäinen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston päätöksessä ei ole
tarkemmin käsitelty Elisan toteamalta osin tulevaa kehitystä kiinteän pu-
helinverkon vaihteiden osalta.

Viestintäviraston päätöksen mukaan kiinteitä yhteyksiä käytetään yhdis-
tämään laajakaistakeskittimiä ja kuitukytkimiä runkoverkkoon. Viestin-
tävirasto on päätöksessään todennut, että teleyritykset toteuttavat aktiivi-
sen runkoverkkoyhteyden enimmäkseen itse, mutta palveluoperaattorit,
joilla ei ole omaa fyysistä infrastruktuuria, tarvitsevat tilaajayhteyden
lisäksi aina myös aktiivisen runkoverkkoyhteyden.

Kolmantena teleyritysten omia paikallisia yhteyksiä koskevana käyttö-
tarkoituksena viraston päätöksessä mainitaan matkaviestinverkon tuki-
asemayhteydet. Viraston päätöksen mukaan matkaviestinverkon operaat-
torit tarvitsevat tukiasemilleen kiinteän yhteyden yhdistääkseen matka-
viestinverkon liikenteen runkoverkkoonsa. Virasto on viitannut ra-
diolinkkien rakentamiseen 4G-verkon kattavuuden saavuttamiseksi. Vi-
raston päätöksen mukaan radiolinkkejä vuokrataan edelleen muille yri-
tyksille, vaikka pääosa linkeistä on teleyritysten omassa käytössä.

Viestintävirasto on päätöksessään todennut, että teleyritysten mukaan
tukiasemayhteyksien tarjoaminen matkaviestinverkon operaattoreille on
merkittävä osa kiinteistä yhteyksistä saatavan liikevaihdon määrää ja
että matkaviestinoperaattoreiden välillä on suurta eroa siinä, toteute-
taanko tukiasemayhteydet omassa verkossa vai vuokratuotteilla.
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Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston päätöksen perus-
teella merkittävä osa vuokratuista korkealaatuisista kiinteistä yhteyksistä
on matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiin liittyvässä käytössä. Tämän
voidaan päätellä merkitsevän, että matkaviestinverkon operaattorit vuok-
raavat merkittävän osan vuokrauskäytössä olevista korkealaatuisista
kiinteistä yhteyksistä yhdistääkseen matkaviestinverkon liikenteen run-
koverkkoonsa.

Edelleen korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston päätös ei
kuitenkaan sisällä matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä koskevan
korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien käyttötarkoituksen osalta tarkem-
paa analyysiä kyseisiä tukkutuotteita ja -palveluja vuokraavista teleyri-
tyksistä eikä vuokrattavien tuotteiden ja palveluiden määristä tai vuokra-
tulosta eikä kyseisiä tuotteita ja palveluja koskevasta hintakehityksestä.
Koska viraston päätöksen mukaan matkaviestinverkon tukiasemayhtey-
det muodostavat vuokraustuottojen perusteella merkittävän osan markki-
naan 4 sisältyvästä toiminnasta, viraston olisi tullut tarkastella markkina-
analyysissään tarkemmin tätä tukkumarkkinan osaa. Viestintäviraston
markkina-analyysi ja sen päätöksen perustelut ovat tältä osin puutteelli-
sia.

2.5.6.3.2 Matkaviestinverkon tukiasemat ja radiolinkit

Elisan mukaan pitää paikkansa, että teknisesti tarkasteltuna korkealaatui-
sia kiinteitä yhteyksiä voidaan toteuttaa myös radiolinkkien avulla. Eli-
san lausuman mukaan sen käytössä olevat radiolinkit on rakennettu pää-
asiallisesti matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiksi, ja jotta näitä yh-
teyksiä voitaisiin edes teoriassa käyttää loppuasiakasyhteyksiin, asiak-
kaan tulisi sijaita samassa paikassa kuin mobiilitukiasemakin.

Viestintävirasto on päätöksessään todennut, että tukkumarkkinoiden ky-
syntä on niin sanotusti vähittäismarkkinoilta johdettua kysyntää. Viras-
ton päätöksen mukaan korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkutuot-
teen tulee kohdistua viraston päätöksessä yksilöityihin tarpeisiin: tukku-
tuotteen avulla täytyy voida tarjota joko vähittäisasiakkaiden korkealaa-
tuisia yhteystuotteita tai sillä täytyy voida toteuttaa teleyritysten paikalli-
sia siirtoja tai matkaviestinverkon tukiasemayhteyksiä. Viraston mukaan
yhteyden sijainti määrittää lähtökohtaisesti kulloisenkin yhteyden käyt-
tötarkoituksen.

Viestintävirasto on päätöksessään katsonut, että radiolinkeillä toteutetut
kiinteät yhteydet ovat edelleen korvaavia kiinteän verkon avulla toteute-
tuille korkealaatuisille kiinteille yhteyksille. Korkein hallinto-oikeus on
edellä esittämillään perusteluilla katsonut, ettei Viestintäviraston päätös
ole lainvastainen siltä osin kuin Viestintävirasto on sisällyttänyt radiolin-
kit merkityksellisille markkinoille kuuluviksi.
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Viestintävirasto on edellä todetulla tavalla viitannut radiolinkkien merki-
tykseen 4G-verkon rakentamisessa. Päätöksen mukaan suuremman ka-
navaleveyden radiolinkkien rakentamisen ja siten kapasiteetin kasvatta-
misen taustalla on muun muassa matkaviestinverkkojen merkittävästi
lisääntynyt käyttö. Viraston päätöksessä on todettu, että osa matkavies-
tinverkon tukiasemayhteyksistä on toteutettu radiolinkkien avulla ja että
tukiasemayhteyksiä on rakennettu paljon myös radiolinkkien avulla.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että teleyrityksen markkinavoiman pe-
rustuessa keskeisesti radiolinkkeihin, jotka se on rakentanut toisen te-
leyrityksen perinteiselle toimialueelle matkaviestinverkon tukiasemien
siirtoyhteyskäyttöä varten, radiolinkit omaavalla teleyrityksellä ei pel-
kästään radiolinkkien hallinnan perusteella ilman, että tällaisen teleyri-
tyksen markkinavoimaa olisi tätä täsmällisemmin analysoitu, välttämättä
ole vahvaa asemaa asiakasyritysten yhteystuotteissa käytettävien korkea-
laatuisten kiinteiden yhteyksien tarjonnassa. Tätä päätelmää tukee myös
se, että radiolinkkien merkitys viraston lausuman mukaan viimeksi mai-
nituissa tuotteissa on vähäisempi. Toisen teleyrityksen perinteiselle toi-
mialueelle radiolinkkejä rakentaneen teleyrityksen asema on joka ta-
pauksessa kilpailutilanteen osalta lähtökohdiltaan erilainen kuin alueen
perinteisen teleyrityksen, jolla on hallinnassaan fyysinen paikallistason
verkko ja siihen rakennetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet.

Edelleen korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei viraston päätöksessä ole
tarkempia tietoja siitä, missä määrin matkaviestinverkon tukiasemayh-
teyksien toteuttamiseen käytetään radiolinkkejä ja missä määrin kiinte-
ässä kupari- tai kuituverkossa toteutettuja korkealaatuisia kiinteitä yh-
teyksiä. Virasto ei ole myöskään tukkumarkkinoita koskevassa tarkaste-
lussaan selvittänyt sitä, missä määrin radiolinkkejä tosiasiassa käytetään
asiakasyritysten yhteystuotteiden toteuttamisessa. Viestintävirasto on
vasta Elisan valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että
fyysisissä kupari- ja kuituverkoissa tarjottavat yhteydet ovat teleyritysten
tarjoamissa asiakasyritysten yhteystuotteissa merkittävässä roolissa ja
suurin osa käytössä olevista radiolinkeistä on puolestaan mobiilitukiase-
mien siirtoyhteyskäytössä. Virasto ei ole kuitenkaan lausunnossaankaan
esittänyt tarkempia tietoja tältä osin.

Kun Viestintäviraston markkinamäärittely on sisältänyt kahteen eri käyt-
tötarkoitukseen käytettävät korkealaatuiset kiinteät yhteydet ja kun Vies-
tintävirasto on sisällyttänyt radiolinkit merkityksellisille markkinoille,
markkina-analyysissä olisi ollut tarpeen selvittää tarkemmin korkealaa-
tuista kiinteää yhteyttä koskevan tukkutuotteen vuokraamisen jakautu-
mista yhtäältä kiinteiden yhteyksien kahden eri käyttötarkoituksen kes-
ken ja toisaalta kiinteässä kupari- tai kuituverkossa ja radiolinkeillä to-
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teutettujen korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien kesken. Tämä olisi ol-
lut tarpeen, jotta näiden erityyppisten ja lähtökohtaisesti eri tarkoituksiin
käytettävien kiinteiden yhteyksien hallinnan merkitystä olisi voitu arvi-
oida teleyrityksen huomattavan markkinavoiman asemaa harkittaessa.
Viestintäviraston markkina-analyysi ja sen päätöksen perustelut ovat
tältä osin puutteellisia.

2.5.6.3.3 Fyysisen paikallistason verkon merkitys

Elisan mukaan kilpailuongelmia voi esiintyä vain tilanteessa, jossa kor-
kealaatuisia kiinteitä yhteyksiä tarjoava ja tukkumarkkinalla vahvan ase-
man omaava operaattori on tietyllä maantieteellisellä alueella vertikaali-
sesti integroitunut eli se omistaa myös kattavan fyysisen paikallistason
verkon ja voi siten kontrolloida kilpailijoidensa pääsyä asiakasrajapin-
taan.

Viestintävirasto on päätöksessään tarjonnan korvaavuutta koskevassa
tarkastelussa todennut näkemyksensä olevan, että korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien markkinoille tulolle on huomattavia rajoituksia. Vies-
tintäviraston päätöksen mukaan uudelta tulijalta vaaditaan merkittäviä
investointeja fyysisen paikallisen verkon rakentamiseen, jotta se kyke-
nisi tarjoamaan korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä. Vähittäismarkkinoita
eli asiakasyritysten yhteystuotteita koskevassa tarkastelussaan virasto on
puolestaan todennut, että kilpailevien yritysten tulisi rakentaa paikallis-
tason verkko, joka ulottuu asiakasyritykselle asti, jotta kilpailevat yrityk-
set voisivat tarjota palveluja riippumattomasti loppuasiakkaille.

Viestintävirasto on korkeimman hallinto-oikeuden selvityspyynnön joh-
dosta antamassaan lausunnossa todennut, että korkealaatuisia kiinteitä
yhteyksiä voidaan toteuttaa myös langattomasti radiolinkeillä eli ilman
pääsyä fyysiseen verkkoon. Fyysisen verkon osuus on vain yksi, joskin
merkittävä osa sitä verkkopohjaa, jolla asiakasyritysten tarvitsemia yh-
teyspalveluja voidaan toteuttaa. Viraston mukaan joissakin teollisuuslai-
toksissa tai esimerkiksi vesi- ja sähkölaitoksissa voi olla kysyntää ra-
diolinkeillä toteutetuille korkealaatuisille yhteyksille. Viraston lausun-
non mukaan tarjottaessa muille teleyrityksille korkealaatuisia kiinteitä
yhteyksiä fyysisen verkon merkitys on suuri, mutta ei yksinään ratkai-
seva tai riittävä, sillä sen ohella korkealaatuista kiinteää yhteyttä itsel-
leen vuokraava teleyritys voi tarvita vain radiolinkillä toteutetun yhtey-
den tai fyysisen verkon ja radiolinkin yhdistelmällä tarjotun yhteyden.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei virasto ole markkina-analyysissään
kuvannut eikä selvittänyt riittävän yksityiskohtaisesti sitä, mikä on yh-
täältä fyysisen paikallistason verkon ja toisaalta langattomasti toteutettu-
jen radiolinkkien merkitys tarjottaessa palveluyrityksille vuokrattavaksi
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korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä asiakasyritysten yhteystuotteissa käy-
tettäviksi. Viestintäviraston markkina-analyysi ja sen päätöksen peruste-
lut ovat tältä osin puutteellisia.

2.5.7 Korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös markkina-analyysistä

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Viestintäviraston markkina-analyysi
ei ole lainvastainen asiakasyritysten yhteystuotteita koskevan vähittäis-
markkinoiden analyysin osalta. Sen sijaan Viestintäviraston markkina-
analyysi on ollut puutteellinen siltä osin, ettei Viestintävirasto ole selvit-
tänyt teleyritysten omien paikallisten siirtoyhteyksien yhteyttä vähittäis-
markkinoihin ja vähittäismarkkinoiden mahdollisia kilpailuongelmia
tältä osin. Tukkumarkkinoita koskeva viraston markkina-analyysi on
puutteellinen siltä osin, ettei siinä ole käsitelty tarkemmin edellä selos-
tettuja teleyritysten omiin paikallisiin siirtoyhteyksiin sekä matkaviestin-
verkon tukiasemayhteyksiin ja radiolinkkeihin liittyviä kysymyksiä eikä
myöskään tarkemmin selvitetty fyysisen paikallistason verkon merki-
tystä tarjottaessa loppuasiakkaille yhteystuotteita.

Kun Viestintävirasto ei ole selvittänyt markkina-analyysissään edellä
mainittuja seikkoja, virasto ei ole laatinut markkina-analyysiään tietoyh-
teiskuntakaaren 52 §:n edellyttämällä tavalla ja on menetellyt tältä osin
myös selvitysvelvollisuutta koskevan hallintolain 31 §:n ja perusteluvel-
vollisuutta koskevan hallintolain 45 §:n vastaisesti.

2.6 Maantieteellisten markkinoiden määrittely

2.6.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko Viestintävirasto menetellyt tie-
toyhteiskuntakaaren, puitedirektiivin sekä komission antamien ohjeiden
ja suosituksen mukaisesti määritellessään ne merkitykselliset maantie-
teelliset markkinat, joilla Elisan mahdollista huomattavan markkinavoi-
man asemaa arvioidaan.

2.6.2 Sovellettavat oikeusohjeet ja muu huomioon otettava aineisto

2.6.2.1 Lainvalmisteluaineisto

Aiemmin voimassa ollutta viestintämarkkinalakia (393/2003) koskevan
hallituksen esityksen (HE 112/2002 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa
on tietoyhteiskuntakaaren 51 §:ää vastaavan 16 §:n kohdalla todettu
muun ohella, että Viestintävirasto määrittelee komission listaamien mer-
kityksellisten tuote- ja palvelumarkkinoiden maantieteellisen ulottuvuu-
den. Merkityksellinen maantieteellinen alue on sellainen, jolla kilpailu-
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olosuhteet ovat samanlaiset tai riittävän yhtenäiset ja joka voidaan erot-
taa vierekkäisistä alueista kilpailuolosuhteiden huomattavan erilaisuuden
perusteella.

2.6.2.2 Komission ohjeet (2002/C 165/03)

Komission ohjeiden (2002/C 165/03) 56 kohdan mukaan vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan merkitykselliset maantieteelliset markkinat
muodostuvat alueesta, jolla asianomaiset yritykset osallistuvat kyseisten
tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen ja kysyntään ja jolla kilpailuolo-
suhteet ovat samanlaiset tai riittävän samankaltaiset ja joka voidaan erot-
taa lähialueista, joilla kilpailuolosuhteet ovat selvästi erilaiset. Maantie-
teellisten markkinoiden määritelmä ei edellytä, että tuotteiden tai palve-
lujen tarjoajien väliset kilpailuolosuhteet olisivat täysin samat. Riittää,
että kilpailuolosuhteet ovat samanlaiset tai riittävän samankaltaiset. Näin
ollen vain alueiden, joilla kilpailuolosuhteet ovat erilaiset, ei voida kat-
soa muodostavan yhtenäisiä markkinoita.

Ohjeiden 57 kohdan mukaan maantieteellisten markkinoiden rajaamis-
prosessi etenee edellä kysynnän ja tarjonnan korvattavuuden osalta ku-
vailtuja periaatteita vastaavalla tavalla ja tarkastelemalla suhteellisen
hinnankorotuksen vaikutuksia.

Ohjeiden 59 kohdan mukaan sähköisen viestinnän alalla merkityksellis-
ten markkinoiden maantieteellinen laajuus on perinteisesti määritetty
seuraavia kriteerejä soveltamalla:
a) verkon kattama alue ja
b) lakisääteisten ja muiden sääntelyyn perustuvien velvoitteiden voimas-
saolo.

Ohjeiden 60 kohdan mukaan näiden kriteerien perusteella maantieteelli-
set markkinat voidaan katsoa paikallisiksi, alueellisiksi, kansallisiksi tai
kahden tai useamman alueen kattaviksi.

2.6.3 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan mukaan markkina-analyysissä ei ole arvioitu todellisia markkina-
olosuhteiden ja kilpailutekijöiden eroja eri kuntien tai yksittäisten kun-
tien eri alueiden välillä, vaan Viestintävirasto on luokitellut kuntia mark-
kina-alueisiin pelkästään tukkumarkkinoiden markkinaosuuksien perus-
teella. Markkinaosuuksien perusteella ei voida rajata alueita, joilla kil-
pailuolosuhteet ovat samanlaiset tai riittävän samankaltaiset ja jotka voi-
daan erottaa lähialueista, joilla kilpailuolosuhteet ovat erilaiset. Elisan
mukaan maantieteellisten markkina-alueiden määrittely on tehty osin
virheellisesti.
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Viraston lausunnossaan esittämän mukaan maantieteellisten markkinoi-
den määrittelyä ei ole tehty pelkästään markkinaosuuksien perusteella.
Määrittelyssä on otettu huomioon myös tukkumarkkinoilla toimivien
yritysten lukumäärä. Maantieteellisten markkinoiden määrittely ei ole
puutteellinen.

2.6.4 Oikeudellinen arviointi

Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että kor-
kealaatuisten kiinteiden yhteyksien merkitykselliset maantieteelliset
markkinat muodostuvat kilpailuolosuhteiltaan toisistaan poikkeavista 89
alueellisesta markkinasta.

Valituksenlaisessa asiassa Viestintävirasto on käyttänyt maantieteellisten
markkinoiden määrittelyssä eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryh-
män (European Regulators Group) laatimia periaatteita. Viestintävirasto
on katsonut, että maantieteellisiä markkinoita on tarkasteltava kansallisia
markkinoita tarkemmalla tasolla, koska tukkumarkkinoilla maantieteelli-
set markkinat poikkeavat toisistaan muun muassa kilpailijoiden luku-
määrän, suurimman teleyrityksen markkinaosuuden sekä hintojen perus-
teella.

Viestintäviraston mukaan perinteisten teleyritysten toimialueisiin perus-
tuvaa markkinamäärittelyä, jota oli käytetty edellisessä markkina-ana-
lyysissä kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinoilla, ei voida
enää pitää tarkoituksenmukaisena, koska korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien markkinoille on tullut uusia yrityksiä ja kilpailuolosuhteet vaih-
televat toimialueiden sisällä.

Viestintävirasto on määritellyt merkitykselliset maantieteelliset markki-
nat kuntatason tietoon perustuen käyttäen seuraavia kriteereitä: i) Kun-
nat muodostavat fyysisesti yhtenäisen maantieteellisen markkina-alueen;
ii) Korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoilla toimivien yritys-
ten lukumäärä on lähes sama ( ± 1 teleyritystä); iii) Markkina-alueella
olevissa kunnissa markkinajohtaja on sama ja sen markkinaosuus on
niissä vähintään 50 prosenttia; iv) Teleyritysten omistamien korkealaa-
tuisten kiinteiden yhteyksien määrä on alueella riittävän suuri, jotta
alueita ei säännellä liian pienellä tarkkuudella. Lisäksi virasto on toden-
nut, että maantieteelliset markkinat on tarkoituksenmukaista määritellä
tarpeeksi laajaksi, jotta alueella on toimivat markkinat eikä ainoastaan
muutama kymmenen yksittäistä yhteyttä. Viraston päätöksen mukaan
yhteyksien määrän jäädessä jossain kunnassa alle 30 se voidaan yhdistää
osaksi laajempia merkityksellisiä markkinoita.
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Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston tehdessä valituk-
senalaisen päätöksensä edellisestä kysymyksessä olevaa markkinaa kos-
kevasta markkina-analyysistä oli kulunut noin kahdeksan vuotta. Tuol-
loin merkitykselliset maantieteelliset markkinat oli määritelty perinteis-
ten teleyritysten toimialueisiin perustuen. Kun lisäksi otetaan huomioon,
että markkinoille on edellisen markkina-analyysin jälkeen tullut uusia
teleyrityksiä, teleyritykset ovat tehneet valokuituinvestointeja ja rakenta-
neet radiolinkkejä toisten teleyritysten perinteisille alueille, on oletetta-
vaa, että myös kilpailuolosuhteet eri alueilla ovat muuttuneet.

Korkein hallinto-oikeus katsoo jäljempänä ilmenevän mukaisesti, ettei-
vät Elisan markkinaosuudet ole tulleet virastossa kaikilta osin riittävästi
selvityiksi. Kun maantieteellisten markkina-alueiden määrittely on pe-
rustunut keskeisesti teleyritysten markkinaosuuksiin, korkein hallinto-
oikeus katsoo, ettei tähän nähden asiassa voida lausua siitä, onko Vies-
tintäviraston markkinamäärittely markkinoiden maantieteellisen alue-
jaon osalta ollut lainmukainen.

2.7 Huomattava markkinavoima

2.7.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on Elisan mahdollisen huomattavan markkinavoiman arvioinnin
osalta ensin ratkaistava, onko Viestintävirasto menetellyt Elisan valituk-
sessaan esittämällä tavalla virheellisesti Elisan markkinaosuuksia koske-
vassa laskennassa. Tämän jälkeen asiassa on ratkaistava, onko Viestintä-
virasto arvioinut Elisan mahdollista huomattavaa markkinavoimaa tieto-
yhteiskuntakaaressa ja puitedirektiivissä edellytetyllä tavalla komission
ohjeissa todetut tekijät huomioon ottaen.

2.7.2 Sovellettavat oikeusohjeet

2.7.2.1 Tietoyhteiskuntakaaren säännökset

Tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n (917/2014) 3 momentin mukaan Viestin-
täviraston on päätöksellään määrättävä yritys huomattavan markkinavoi-
man yritykseksi, jos sillä markkina-analyysin perusteella havaitaan ole-
van tietyillä markkinoilla yksin tai yhdessä muiden kanssa sellaista ta-
loudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa
määrin riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä.

2.7.2.2 Lainvalmisteluaineisto

Aiemmin voimassa ollutta viestintämarkkinalakia (393/2003) koskevan
hallituksen esityksen (HE 112/2002 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa
on tietoyhteiskuntakaaren 52 §:ää vastaavan 17 §:n kohdalla lausuttu
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muun ohella, että jos markkina-analyysin perusteella todetaan, että kil-
pailu ei toimi tarkasteltavana olevilla markkinoilla ja että se johtuu yh-
den tai useamman teleyrityksen markkinakäyttäytymisestä, määräävässä
tai hallitsevassa asemassa olevat teleyritykset nimetään huomattavan
markkinavoiman yrityksiksi. Viestintäviraston on päätöstä tehdessään
otettava huomioon komission huomattavan markkinavoiman arviointia
koskevat suositukset ja ohjeet. Keskeiset kriteerit teleyrityksen mark-
kina-aseman arvioinnissa ovat säännöksen perusteella yrityksen talou-
dellinen vaikutusvalta ja riippumattomuus muista markkinoilla toimi-
vista yrityksistä ja käyttäjistä. Yrityksen markkina-asemaa on arvioitava
tapauskohtaisesti.

2.7.2.3 Puitedirektiivi

Puitedirektiivin johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan voidak-
seen hoitaa tehtäviään tehokkaasti kansallisten sääntelyviranomaisten on
kerättävä tietoja yrityksiltä. (---)Tietojensaantipyyntöjen olisi oltava oi-
keasuhteisia, eivätkä ne saisi aiheuttaa kohtuutonta taakkaa yrityksille.
Kansallisten sääntelyviranomaisten keräämien tietojen olisi oltava ylei-
sesti saatavilla, paitsi siltä osin kuin ne ovat luottamuksellisia tietojen
julkista saatavuutta koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti ja jollei
liikesalaisuuksia koskevasta yhteisön ja kansallisesta lainsäädännöstä
muuta johdu.

Puitedirektiivin 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan tie-
tyllä yrityksellä katsotaan olevan huomattava markkinavoima, jos sillä
on yksin tai yhdessä muiden kanssa määräävää asemaa vastaava asema
eli sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huo-
mattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, asiakkaista ja viime
kädessä kuluttajista.

Puitedirektiivin 16 artiklan 4 kohdan mukaan, jos kansallinen sääntelyvi-
ranomainen toteaa, ettei merkityksellisillä markkinoilla ole todellista kil-
pailua, sen on määriteltävä yritykset, joilla on yksin tai yhdessä kysei-
sillä markkinoilla huomattava markkinavoiman 14 artiklan mukaisesti,
ja kansallisen sääntelyviranomaisen on asetettava tällaisille yrityksille
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia erityisvelvoitteita
tai, jos niitä on, pidettävä tällaiset velvoitteet edelleen voimassa tai muu-
tettava niitä.

2.7.2.4 Hallintolain säännökset

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai-
kuttaa asian ratkaisuun.
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2.7.3 Muu asiassa huomioon otettava aineisto

Komission ohjeiden (2002/C 165/03) 71 kohdan mukaan se, että kansal-
listen sääntelyviranomaisten alustavat markkinaennusteet eivät lopulta
toteudu, ei välttämättä merkitse, että tiettyä asiaa koskeva päätös sen te-
kohetkellä olisi ristiriidassa [puite]direktiivin kanssa. Kun kansalliset
sääntelyviranomaiset soveltavat määräävän aseman käsitettä ennakolta,
niillä on oltava harkintavaltaa, joka on suhteutettu arvioitavina olevien
taloudellisten, toiminnallisten ja oikeudellisten tilanteiden monimutkai-
seen luonteeseen. Puitedirektiivin mukaan kansallisten sääntelyviran-
omaisten on tehtävä markkina-arviointeja säännöllisesti. Näin ollen kan-
sallisilla sääntelyviranomaisilla on tässä yhteydessä mahdollisuus rea-
goida säännöllisin väliajoin markkinoiden kehitykseen ja toteuttaa tar-
peelliseksi katsomiaan toimenpiteitä.

Ohjeiden 72 kohdan mukaan määräävä asema ei estä jonkinasteista kil-
pailua markkinoilla. Määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on mah-
dollisuus, joskaan ei määrätä niitä olosuhteita, joiden vallitessa kilpailu
kehittyy, niin ainakin vaikuttaa niihin merkittävästi, ja se voi joka ta-
pauksessa toimia mahdollisesta kilpailupaineesta välittämättä niin kauan
kuin tällainen käyttäytyminen ei vahingoita sitä itseään.

Ohjeiden 73 kohdan mukaan ennakkoanalyysissä markkina-asemaa mi-
tataan pääasiassa ottamalla huomioon kyseisen yrityksen mahdollisuus
nostaa hintoja tuotantoa rajoittamalla kärsimättä kuitenkaan huomatta-
vaa myynnin tai tulojen menetystä.

Ohjeiden 74 kohdan mukaan potentiaalisten kilpailijoiden olemassaolo
voi rajoittaa yrityksen markkinavoimaa. Kansallisen sääntelyviranomai-
sen olisikin otettava huomioon, millä todennäköisyydellä yritykset, jotka
eivät vielä toimi kyseisillä merkityksellisillä tuotemarkkinoilla, saattavat
keskipitkällä aikavälillä päättää tulla markkinoille pienen, mutta merkit-
tävän pysyväisluonteisen hinnannousun seurauksena.

Ohjeiden 75 kohdassa todetaan, että määräävän aseman arviointi perus-
tuu ennakoivaan markkina-analyysiin, joka perustuu vallitseviin markki-
naolosuhteisiin. Markkinaosuuksia käytetään usein markkinavoiman il-
maisimena. Vaikka suuri markkinaosuus ei yksin riitä luomaan huomat-
tavaa markkinavoimaa (määräävää asemaa), on epätodennäköistä, että
sellainen yritys olisi määräävässä asemassa, jolla ei ole huomattavaa
osuutta merkityksellisistä markkinoista. Vakiintuneen oikeuskäytännön
mukaan erityisen suuri markkinaosuus - yli 50 prosenttia - on jo sellaise-
naan osoitus määräävän aseman olemassaolosta, ellei ole kyse poikkeuk-
sellisista olosuhteista. Yrityksen, jonka markkinaosuus on suuri, voidaan
olettaa omaavan huomattavaa markkinavoimaa eli olevan määräävässä
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asemassa, jos sen markkinaosuus on ollut pidemmän aikaa vakaa. Se,
että markkinoilla huomattavaa voimaa omaava yritys menettää vähitel-
len markkinaosuuttaan, saattaa hyvinkin merkitä sitä, että kilpailu mark-
kinoilla lisääntyy, mutta siitä huolimatta voidaan havaita huomattava
markkinavoima. Toisaalta muuttuvat markkinaosuudet saattavat kertoa
siitä, että merkityksellisillä markkinoilla ei ole huomattavan markkina-
voiman yritystä.

Ohjeiden 77 kohdan mukaan yritysten markkinaosuuksien mittaamisessa
käytettävät kriteerit riippuvat merkityksellisten markkinoiden ominais-
piirteistä. Kansallisten sääntelyviranomaisten on päätettävä, mitkä ovat
sopivimmat kriteerit markkinaosuuksien mittaamiseen. Esimerkiksi kiin-
teistä yhteyksistä saatavia vuokratuloja, kiinteää vuokralle tarjottavaa
siirtokapasiteettia tai kiinteiden yhteyksien liityntäpisteiden määrää on
mahdollista käyttää kriteereinä mitattaessa yrityksen suhteellista vah-
vuutta kiinteiden yhteyksien markkinoilla. Pelkkä kiinteiden yhteyksien
liityntäpisteiden määrä ei ota huomioon markkinoilla tarjolla olevien
kiinteiden yhteyksien eri tyyppejä analogisesta puheensiirrosta huippu-
nopeisiin digitaalisiin yhteyksiin ja lyhyen matkan kiinteistä yhteyksistä
pitkien välimatkojen kansainvälisiin yhteyksiin. Kiinteistä yhteyksistä
saatavan tulon mittaaminen saattaa olla näistä kahdesta kriteeristä hel-
pompaa ja selkeämpää.

Ohjeiden 78 kohdan mukaan määräävän markkina-aseman toteaminen ei
voi perustua pelkästään suuriin markkinaosuuksiin. Suuret markkina-
osuudet luovat ainoastaan mahdollisuuden sille, että kyseinen operaattori
voi olla määräävässä asemassa. Näin ollen kansallisten sääntelyviran-
omaisten olisi tehtävä perusteellinen ja kattava analyysi merkityksellis-
ten markkinoiden taloudellisista piirteistä ennen kuin ne tekevät päätök-
sen huomattavan markkinavoiman olemassaolosta. Mitattaessa yrityk-
sen voimaa, jonka turvin se voisi toimia huomattavassa määrin kilpaili-
joistaan, asiakkaista ja kuluttajista riippumattomasti, voidaan käyttää
muun muassa seuraavia kriteerejä; yrityksen koko, vaikeasti toisinnetta-
van infrastruktuurin hallinta, tekninen etulyöntiasema tai paremmuus,
tasapainottavan neuvotteluvoiman puuttuminen tai heikkous, helppo tai
etuoikeutettu mahdollisuus hyödyntää pääomamarkkinoita ja rahoitus-
lähteitä, tuotteiden tai palveluiden monipuolisuus (esimerkiksi tuote- tai
palveluyhdistelmät), mittakaavaedut, tuotevarioinnin edut, vertikaalinen
integraatio, pitkälle kehittynyt jakelu- ja myyntiverkosto, potentiaalisen
kilpailun puuttuminen ja laajentumisen esteet.

Ohjeiden 79 kohdan mukaan mikä tahansa edellä mainittujen kriteerien
yhdistelmä voi johtaa määräävään asemaan. Minkään yksittäisen kritee-
rin täyttyminen ei välttämättä ole ratkaiseva.
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Ohjeiden 80 kohdan mukaan määräävän aseman toteaminen riippuu
markkinoille pääsyn helppoudesta. Markkinoille pääsyä estävien tekijöi-
den puuttuminen itse asiassa periaatteessa estää merkittävän markkina-
osuuden omaavan yrityksen muista riippumattoman kilpailunvastaisen
käyttäytymisen. Sähköisen viestinnän markkinoille pääsyn esteet ovat
usein suuria, ja lainsäädännöstä ja muista säännöksistä johtuvilla vaati-
muksilla saatetaan rajoittaa tarjolla olevien toimilupien määrää tai tietty-
jen palveluiden tarjoamista. Lisäksi markkinoille pääsyä voi estää se,
että merkityksellisille markkinoille pääsy edellyttää mittavia investoin-
teja ja kapasiteetin sitomista pitkäksi ajaksi, jotta toiminnasta voisi tulla
kannattavaa. Suuret markkinoille tulon esteet voivat kuitenkin menettää
merkitystään sellaisilla markkinoilla, joilla teknologian kehitys on jatku-
vaa. Sähköisen viestinnän markkinoilla kilpailua edistävän tekijän voi
muodostaa markkinoilla vielä toimimattomien, mutta potentiaalisten kil-
pailijoiden taholta tuleva innovaatioiden uhka. Tällaisilla markkinoilla
kilpailua olisi arvioitava ennakoivasti ja tulevaisuuteen suuntautuvasti.

2.7.4 Markkinaosuuksien laskenta

2.7.4.1 Teleyritysten omissa paikallisissa siirtoyhteyksissä käytettävät korkealaatuiset kiinteät yh-
teydet

2.7.4.1.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisa on valituksessaan esittänyt, että Viestintäviraston ei olisi tullut las-
kea mukaan Elisan markkinaosuuksiin sellaisia kiinteitä yhteyksiä ja ra-
diolinkkejä, joita käytetään esimerkiksi matkaviestinverkon tukiasemien
siirtoyhteyksissä. Elisan mukaan Viestintäviraston päätöksen mukaisen
lainvastaisen markkinamäärittelyn seurauksena huomattavan markkina-
voiman aseman ja velvoitteiden perusteluina käytetyt tukkumarkkina-
osuudet eivät kuvaa markkinavoimaa korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien markkinalla, koska markkinaosuuksiin on laskettu mukaan sel-
laisia kiinteitä yhteyksiä, joita käytetään esimerkiksi matkaviestinverkon
tukiasemien siirtoyhteyksissä. Päätöksen perusteena käytetyt markkina-
osuudet eivät Elisan mukaan liity asiakasyritysten yhteystuotteita koske-
viin vähittäismarkkinoihin, joita koskevia väitettyjä ongelmia markkinan
4 sääntelyllä on haluttu välttää.

Viestintävirasto on lausunnossaan todennut, että viraston markkinamää-
rittely ei ole johtanut Elisan väittämiin virheisiin markkinaosuuksien las-
kennassa tai yleisemmin markkinavoiman arvioinnissa. Matkaviestinver-
kon tukiasemayhteydet ovat osa korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
tukkumarkkinaa.
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2.7.4.1.2 Oikeudellinen arviointi

Korkein hallinto-oikeus on edellä katsonut, että Viestintävirasto on voi-
nut sisällyttää korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinalle asia-
kasyritysten yhteystuotteissa käytettävien korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien lisäksi myös teleyritysten omissa paikallisissa siirtoyhteyksissä
ja siten muun muassa matkaviestinverkon tukiasemayhteyksissä käytet-
tävät korkealaatuiset kiinteät yhteydet. Näin ollen viimeksi mainittuun
käyttötarkoitukseen käytettävät korkealaatuiset kiinteät yhteydet riippu-
matta siitä, onko ne toteutettu kiinteässä kupari- tai kuituverkossa vai ra-
diolinkeillä, on voitu ottaa huomioon Elisan markkinaosuutta lasketta-
essa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että edellä todetuin tavoin lasketun mark-
kinaosuuden merkitystä Elisan huomattavan markkinavoiman asemaa
arvioitaessa on otettava kuitenkin huomioon muun ohella korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksessä jäljempänä kohdassa 2.7.5.2 todetut sei-
kat.

2.7.4.2 Valtiontuella rakennetut verkot

2.7.4.2.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan mukaan valtiontuella rakennettuja verkkoja ei olisi tullut ottaa
huomioon Elisan markkinaosuutta laskettaessa. Elisan mukaan sille on
määrätty markkinalla 4 huomattavan markkinavoiman asema virheellis-
ten markkinaosuuslaskelmien perusteella.

Viestintäviraston Elisan valitukseen antaman lausunnon mukaan markki-
naosuuksia laskettaessa huomioon tulee ottaa myös valtiontuella raken-
netut verkot ja yhteydet, koska niillä voi olla vaikutusta alueellisten
markkinoiden kilpailutilanteeseen. Valtiontuella rakennettujen verkkojen
ja yhteyksien jättäminen pois markkinaosuuslaskelmista johtaisi tilantee-
seen, jossa osaa Suomessa rakennetuista verkoista ja palveluista ei olisi
otettu huomioon teleyritysten markkinavoiman arvioinnissa. Elisalle
määrätyt huomattavan markkinavoiman velvollisuudet eivät koske verk-
koja, joihin Elisa on saanut tai tulee saamaan valtiontukea.

2.7.4.2.2 Oikeudellinen arviointi

Viestintävirasto on päätöksensä mukaan ottanut huomattavaa markkina-
voimaa arvioidessaan huomioon valtion laajakaistatukien ehtojen vaiku-
tukset markkinavoiman käyttöön korkealaatuisten kiinteiden yhteystuot-
teiden markkinoilla. Elisa on saanut laajakaistarakentamisen valtiontu-
kea valokuituverkkojen rakentamiseen. Viestintäviraston komissiolle
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1.6.2017 toimittamassa huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksia
koskevassa yhteenvedossa on tuotu esiin, että komission ohjeissa mainit-
tujen tekijöiden lisäksi Viestintävirasto on katsonut tarpeelliseksi arvi-
oida valtion laajakaistatukien ehtojen vaikutuksia markkinavoiman käyt-
töön.

Viestintävirasto on päätöksessään katsonut, että valtion laajakaistatuen
velvoitteet takaavat tukea saaneissa verkoissa kilpaileville teleyrityksille
käyttöoikeuden korkealaatuisiin kiinteisiin yhteystuotteisiin kohtuulli-
seen hintaan ja syrjimättömin ehdoin, eikä Elisalla ole mahdollisuutta
käyttäytyä tukkumarkkinoilla näiden verkkojen osalta riippumattomasti
kilpailijoista ja loppuasiakkaista.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että markkinaosuuksien laskennassa on
voitu ottaa huomioon myös valtiontuella rakennetut verkot ja yhteydet,
koska ne saattavat vaikuttaa alueellisten markkinoiden kilpailutilantee-
seen. Viestintäviraston päätös ei ole tältä osin Elisan esittämällä perus-
teella lainvastainen.

2.7.4.3 Viestintäviraston tietopyynnön ohjeistus

2.7.4.3.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan mukaan markkinaosuuslaskelmien lähtötietoja vääristää Viestin-
täviraston ohjeistus, jonka mukaan yhteys ilmoitetaan molempien kun-
tien tiedoissa, jos kiinteän yhteyden alku- ja loppupää sijaitsevat eri kun-
nissa. Ohjeistuksen vuoksi teleyrityksen markkinaosuus nousee harhaan-
johtavan suureksi esimerkiksi sellaisen kunnan osalta, jonka alueella on
teleyrityksen runkoverkon solmukohta, vaikka teleyrityksellä ei ole ky-
seisen kunnan alueella tarjolla korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
tukkutuotetta eikä teleyritys tarjoa kyseisen kunnan alueella korkealaa-
tuisia yhteyspalveluja loppuasiakkaille.

Viestintävirasto on Elisan valitukseen antamassa lausunnossa todennut,
että yhteyden alku- ja loppupään sijaitessa eri kunnissa yrityksellä on
markkinavoimaa kummassakin kunnassa, mikä on otettava huomioon
markkinavoiman tarkastelussa molempien kuntien osalta.

2.7.4.3.2 Oikeudellinen arviointi

Viestintävirasto on laajakaistamarkkinoiden tietopyynnöllä pyytänyt te-
leyrityksiä ilmoittamaan omassa käytössä olevien kiinteiden yhteyksien,
muille vuokrattujen kiinteiden yhteyksien ja muilta vuokrattujen kiintei-
den yhteyksien lukumäärät. Tietopyynnön mukaan, jos kiinteän yhtey-
den alku- ja loppupää sijaitsevat eri kunnissa, teleyritysten on tullut il-
moittaa mainitut kiinteät yhteydet molempien kuntien tiedoissa.
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Korkein hallinto-oikeus toteaa, että yhteyden alku- ja loppupään sijainti
kahdessa eri kunnassa saattaa merkitä jonkinasteista markkinavoimaa
molemmissa kunnissa. Sen arviointi, tarjoaako teleyritys käytännössä
paikkakunnilla korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkutuotetta tai
korkealaatuisia yhteyspalveluja loppuasiakkaille ja edustaako yhteys si-
ten todellisuudessa markkinavoimaa kyseisissä kunnissa, tapahtuu huo-
mattavan markkinavoiman arvioinnin yhteydessä.

2.7.4.4 Markkinaosuuslaskennan pohjana käytettyjen tietojen ajantasaisuus

2.7.4.4.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisan mukaan Viestintävirasto on päätöksensä perusteena markkina-
osuuksia laskiessaan käyttänyt tietoja, jotka ovat olleet päätöksen teke-
misen hetkellä vanhentuneita. Vuoden 2015 lopun tilanteeseen perustu-
vat tiedot ovat olleet viraston päätöstä tehtäessä syksyllä 2017 kaksi
vuotta vanhoja.

Virasto on Elisan valituksen johdosta lausunut, että huomattavan mark-
kinavoiman päätöksiä ei pystytä antamaan välittömästi tietojenkeruun
jälkeen, koska markkinoiden analysointiin on varattava riittävästi aikaa
ja päätösluonnosten kotimaiseen ja kansainväliseen kuulemiseen kuluu
yleensä useita kuukausia.

2.7.4.4.2 Oikeudellinen arviointi

Viestintäviraston päätöksen mukaan markkina-analyysi on laadittu val-
litsevien markkinaolosuhteiden perusteella ottaen huomioon tulevaisuu-
den kehitys eli noin kolme vuotta päätöksen antamisesta eteenpäin. Vi-
rasto on todennut päätöksessään, että merkittävin sen markkina-analyy-
sin perusteena olevista tietolähteistä on ollut teleyrityksiltä saadut vas-
taukset viraston alkuvuodesta 2016 lähettämään tietopyyntöön.

Viestintävirasto on korkeimmassa hallinto-oikeudessa todennut, että se
on käyttänyt markkina-analyysin sisältämien markkinaosuuslaskelmien
perusteena teleyritysten sen tietopyyntöön antamia tietoja kiinteiden yh-
teyksien määristä 31.12.2015 sekä viraston keräämiä omia tietoja ra-
diolinkkien määrästä eli viraston hallinnoiman taajuustietokannan tietoja
teleyritysten käytössä olevien radiolinkkien määrästä 31.12.2015.

Viestintävirasto on 11.1.2016 päivätyllä tietopyynnöllä pyytänyt teleyri-
tyksiltä tietoja laajakaistamarkkinoiden huomattavan markkinavoiman
analyysejä varten. Tietopyyntö on koskenut tilaajayhteysmarkkinoita,
laajakaistatukkutuotteen markkinoita ja kiinteiden yhteyksien paikallis-
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osien tukkumarkkinoita. Viestintäviraston teleyrityksille toimittama tie-
topyyntö on sisältänyt kiinteiden yhteyksien paikallisosien markkinoiden
osalta sekä vähittäismarkkinoita että tukkumarkkinoita koskevia määräl-
lisiä ja laadullisia kysymyksiä markkinoiden kilpailuolosuhteista.

Viestintäviraston tietopyynnössä teleyrityksiä on pyydetty ilmoittamaan
kiinteiden yhteyksien lukumäärätiedot kuntakohtaisesti 31.12.2015 tilan-
teen mukaisesti. Tietoja on pyydetty kiinteiden yhteyksien osalta seuraa-
vista seikoista: liityntäpisteiden lukumäärä, mitä yhteyksiä on ollut saa-
tavilla nopeusluokittain, omassa käytössä olevien kiinteiden yhteyksien
määrä, muille vuokrattujen kiinteiden yhteyksien määrä, muilta vuokrat-
tujen kiinteiden yhteyksien määrä ja radiolinkkien määrä. Lisäksi te-
leyrityksiltä on edellä mainittujen tietojen lisäksi pyydetty vastauksia
kiinteitä yhteyksiä koskeviin kysymyksiin. Viestintävirasto on tieto-
pyynnössä todennut, että komissio on antanut uuden markkinasuosituk-
sen viraston tekemän edellisen markkina-analyysin jälkeen ja että sen
myötä markkinamäärittelyihin on tullut kiinteiden yhteyksien paikallis-
osien tukkumarkkinoiden osalta merkittäviä muutoksia. Teleyritysten on
tullut antaa vastaukset tietopyyntöön Viestintävirastolle viimeistään
29.2.2016.

Viestintävirasto on saanut teleyrityksiltä 65 korkealaatuisten kiinteiden
yhteyksien markkinoihin liittyvää vastausta. Vastauksia ovat antaneet
perinteiset teleyritykset, seutuverkkoyritykset, muut verkkoyritykset ja
palveluyritykset.

Viestintävirasto on päätösluonnoksia koskevassa kansallisessa kuulemi-
sessa 24.1.2017 varannut teleyrityksille tilaisuuden lausua huomattavan
markkinavoiman päätöksiä koskevista luonnoksista. Lisäksi Viestintävi-
rasto on 3.2.2017 järjestänyt päätösluonnoksia koskevan keskustelutilai-
suuden. Viestintävirasto on vielä 8.5.2017 varannut tilaisuuden lausua
huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksista ensimmäisen kansalli-
sen kuulemisen perusteella tehtyjen muutosten vuoksi. Viestintävirasto
on 1.6.2017 varannut komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tilaisuuden antaa lausuntonsa
markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman päätöksiä koske-
vista luonnoksista.

Vallitseviin markkinaolosuhteisiin perustuva ja tulevaisuuteen suuntau-
tuva markkina-analyysi edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden näke-
myksen mukaan lähtökohtaisesti, että markkina-analyysi perustuu mah-
dollisimman ajantasaisiin tietoihin markkinoiden tilanteesta. Toisaalta
markkinoiden analysointi, päätösluonnosten valmistelu sekä kansallinen
ja kansainvälinen kuuleminen edellyttävät virastolta toimenpiteitä ja
vaativat aikaa. Tässä asiassa päätösten antamiseen kuluneeseen aikaan
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on vaikuttanut myös se, että virasto on järjestänyt kaksi kansallista kuu-
lemiskierrosta päätösluonnoksista. Toisaalta viraston ensimmäinen pää-
tösluonnos on lähetetty kansalliselle kuulemiselle lähes vuosi sen jäl-
keen, kun virasto on saanut teleyrityksiltä vastaukset esittämäänsä tieto-
pyyntöön. Asiassa esitetystä kuitenkin ilmenee, että virasto on tehnyt sa-
manaikaisesti markkina-analyysit ja laatinut päätösluonnokset nyt kysy-
myksessä olevan markkinan 4 kanssa myös komission markkinasuosi-
tuksen mukaisista markkinoista 3a ja 3b.

Edellä esitetyillä perusteluilla korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei Vies-
tintäviraston huomattavan markkinavoiman päätös ole näissä olosuh-
teissa sillä perusteella lainvastainen, että markkina-analyysissä ja huo-
mattavan markkinavoiman päätösten perusteena on käytetty vuoden
2015 lopun tilanteeseen perustuvia tietoja.

2.7.4.5 Radiolinkkien määrä

2.7.4.5.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asian käsittely virastossa ollut hallinto-
lain mukaista viraston käytettyä markkina-analyysiinsä sisältyvässä
markkinaosuuslaskelmassaan Elisan radiolinkkien määränä taajuustieto-
kannasta ilmeneviä taajuuslupiin perustuvia tietoja Elisan ilmoittamien
radiolinkkien määrän sijasta, kun Elisan mukaan virasto ei ole ilmoitta-
nut tästä Elisalle asiaa virastossa käsiteltäessä.

2.7.4.5.2 Elisan ja Viestintäviraston lausumat

Viestintävirasto on päätöksessään lausunut, että sen analyysin perus-
teena ovat useat tietolähteet. Viraston päätöksen mukaan teleyrityksiltä
viraston tietopyyntöön saatujen vastausten lisäksi viraston markkina-
analyysiin ovat vaikuttaneet myös markkinatoimijoilta tulleet yhteyden-
otot ja muut korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinoihin liitty-
neet keskustelut.

Viestintävirasto on Elisan esittämästä täytäntöönpanon keskeyttämistä
koskevasta vaatimuksesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan
lausunnossa todennut, että virasto on hyödyntänyt myös keräämiään tie-
toja radiolinkkien määrästä markkinavoiman arvioinnissa.

Elisan valituksen johdosta antamassaan lausunnossa virasto on lausunut,
että yhteydenottoja ja keskusteluita on käyty alkuvuoden 2016 tieto-
pyynnön yhteydessä, kansallisen kuulemisen yhteydessä ja helmikuussa
2017 pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Viestintävirasto on ottanut
näissä yhteyksissä esitetyt asiat huomioon päätöksiä valmistellessaan.
Viraston mukaan myös Elisa on ollut virastoon yhteydessä, lausunut
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päätösluonnoksista ja osallistunut virastossa järjestettyyn keskustelutilai-
suuteen. Virasto on lausunnossaan Elisan kiinteitä yhteyksiä koskevien
lukumäärätietojen perusteena viitannut Elisan vastaukseen Viestintävi-
raston tietopyyntöön sekä Viestintäviraston omiin tietoihin radiolinkkien
määristä.

Elisa on vastaselityksessään Viestintäviraston lausuntoon todennut, että
virasto on lausunnossaan viitannut osin viraston omiin tietoihin
radiolinkkien määrästä, mutta Elisalla ei ole tietoa siitä, mihin viraston
tiedot perustuvat.

Viestintävirasto on vastaselityksen johdosta antamassaan lisäkirjelmässä
todennut, ettei sillä ole ollut perusteltua syytä epäillä sille toimitettujen
ja hallinnassaan olevien tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta päätöstä
annettaessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden pyydettyä Viestintävirastolta selvitystä
siitä, mihin ajankohtaan perustuvat viraston Elisan valituksen johdosta
antamassa lausunnossa ilmoittamat viraston omat tiedot radiolinkkien
määrästä, virasto on ilmoittanut, että sen omat tiedot perustuvat tehtyyn
tietokanta-ajoon viraston hallinnoimasta taajuustietokannasta teleyritys-
ten käytössä olevien radiolinkkien määrästä 31.12.2015. Virasto on to-
dennut, että taajuustietokannan tiedot radiolinkeistä pohjautuvat voi-
massa oleviin taajuuslupiin ja että virasto on päätynyt käyttämään taa-
juustietokannan tietoja markkinaosuuslaskelmissa yritysten ilmoittamien
radiolinkkien määrän sijaan.

Elisa on viraston selvityksestä antamassaan selityksessä todennut saa-
neensa vasta kysymyksessä olevan valitusprosessin yhteydessä virastolta
tiedon siitä, mihin selvitykseen viraston käyttämät radiolinkkien määrät
ovat perustuneet. Elisan mukaan pelkästään voimassaoleviin taajuuslu-
piin perustuvat tiedot eivät anna oikeaa kuvaa siitä, mitkä ovat olleet Eli-
san käytössä olleet radiolinkit 31.12.2015.

Viestintävirasto on Elisan selityksen johdosta antamassaan selvityksessä
lausunut, että virastolla on lakiin perustuva harkintavalta arvioitaessa
analyysin perusteena käytettäviä tietoja. Viraston mukaan taajuustieto-
kannan on katsottava olleen luotettavin tietolähde radiolinkkien määrän
osalta, kun otetaan huomioon Elisan tietopyyntöön antaman vastauksen
sisältämien tietojen ristiriitaisuudet ja puutteellisuudet tietokannan sisäl-
tämiin tietoihin verrattuna. Elisan ei voida katsoa olleen tietämätön
myös muiden tietolähteiden käytöstä markkina-analyysin yhteydessä.

Elisa on antamassaan selityksessä lausunut, ettei se pidä perusteltuna
käyttää lähtötietona viraston hallinnoimaa taajuustietokantaa, joka ei
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verkon rakentamisesta ja purkamisesta johtuen ole ajantasainen kulloin-
kin todellisessa käytössä olevien radiolinkkien määrän osalta. Valituk-
senalaisesta päätöksestä ei ole käynyt ilmi, mitä lähtötietoja markkina-
analyysissä on tältä osin käytetty. Kyseiset taajuustietokantaan perustu-
vat tiedot Elisa on saanut virastolta erikseen pyydettyinä vasta maalis-
kuun lopussa 2019. Elisalla ei ole ollut mahdollisuutta tarkistaa käytetty-
jen tietojen oikeellisuutta. Elisan mukaan menettely valituksenalaista
päätöstä valmisteltaessa on ollut lainvastaista.

2.7.4.5.3 Oikeudellinen arviointi

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintävirasto voi hyödyntää
markkina-analyysiä tehdessään kaikkia keräämiään tietoja, jotka liittyvät
markkinoiden kilpailuolosuhteisiin. Näin ollen markkinaosuuksia lasket-
taessa Viestintävirasto voi ottaa huomioon myös ylläpitämästään taa-
juustietokannasta ilmenevät tiedot, jotka kuvaavat myönnettyjen taajuus-
lupien määrää.

Korkein hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että Viestintäviraston olisi tul-
lut varata Elisalle tilaisuus tulla kuulluksi viraston päädyttyä siihen, että
se käyttää markkinaosuuslaskennassaan radiolinkkien määränä taajuus-
tietokannasta ilmeneviä taajuuslupiin perustuvia tietoja sen radiolinkkien
määrän sijasta, jonka Elisa on ilmoittanut viraston tietopyyntöön anta-
massaan vastauksessa. Viraston olisi tullut varata Elisalle tilaisuus esit-
tää oma käsityksensä taajuustietokannasta ilmenevien tietojen käyttämi-
sestä Elisan radiolinkkien määrää osoittavina tietoina.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että markkinaosuuslaskennan perusteena
käytettävä radiolinkkien määrä vaikuttaa Elisan kyseessä olevilla mark-
kinoilla laskettavaan markkinaosuuteen, joka puolestaan on ollut viras-
ton päätöksen mukaan keskeinen tekijä Elisan huomattavan markkina-
voiman asemaa arvioitaessa. Vähäisilläkin eroilla korkealaatuisten kiin-
teiden yhteyksien määrässä viraston käyttämien ja Elisan ilmoittamien
määrien välillä voi olla vaikutusta Elisan markkinaosuuteen.
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella virasto ei ole myöskään käyttä-
nyt taajuustietokannan tietoja pelkästään siltä osin kuin kysymys on ollut
Anvia Oyj:ltä yritysoston myötä Elisalle siirtyneiden korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien huomioon ottamisesta Elisan markkinaosuudessa.

Vaikka Elisa on saanut lausuttavakseen huomattavaa markkinavoimaa
koskevat Viestintäviraston päätösluonnokset, joista on ilmennyt viraston
markkinaosuuslaskelmien mukaiset Elisan markkinaosuudet, päätös-
luonnoksista ei ole kuitenkaan ilmennyt markkinaosuuslaskennan perus-
teena olevien radiolinkkien määriä, joita virasto on käyttänyt Elisan
markkinaosuuksia laskettaessa. Kun muiden teleyritysten korkealaatuis-
ten kiinteiden yhteyksien ja radiolinkkien määriä kyseisten teleyritysten
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liikesalaisuuksina ei ole ilmoitettu Elisalle, Elisa ei ole voinut päätös-
luonnosten perusteella myöskään päätellä sitä, mikä on ollut viraston
markkinaosuuslaskennassaan käyttämä radiolinkkien määrä Elisan
osalta. Mahdollisuus lausua viraston päätösluonnoksista ei siten ole anta-
nut Elisalle asianmukaista mahdollisuutta esittää omaa käsitystään ra-
diolinkkien määrää koskevasta kysymyksestä.

Elisa on esittänyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa saatuaan tiedon taa-
juustietokannan tietojen käyttämisestä markkinaosuuslaskennassa, että
taajuustietokanta ei ole ajantasainen kulloinkin todellisessa käytössä ole-
vien radiolinkkien määrän osalta verkon rakentamisesta ja purkamisesta
johtuen eivätkä siten voimassaoleviin taajuuslupiin perustuvat tiedot
anna oikeaa kuvaa siitä, mitkä ovat olleet Elisan käytössä olleet radiolin-
kit 31.12.2015.

Kun Elisalle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi siitä, että Viestintä-
virasto on päätymässä taajuustietokannasta ilmenevien tietojen käyttämi-
seen markkinaosuuslaskennan perusteena ja kun Elisalla ei ole ollut
mahdollisuutta esittää omaa käsitystään asiasta tältä osin, Viestintävi-
rasto on menetellyt kuulemisvelvollisuutta koskevan hallintolain 34 §:n
vastaisesti. Hallintolain mukaisena kuulemismenettelynä ei voida pitää
sitä, että Elisa on vasta viraston päätöksen antamisen jälkeen asiaa kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä saanut tietoonsa taajuustie-
tokannan tietojen käyttämisen markkinaosuuslaskennan perusteena. Vi-
raston menettelyn vuoksi markkinaosuuslaskennan perusteena käytettävä
radiolinkkien määrä ei ole tullut virastossa asiaa käsiteltäessä riittävästi
selvitetyksi, ja Viestintävirasto on siten menetellyt myös hallintolain
31 §:n mukaisen selvittämisvelvollisuutensa vastaisesti.

2.7.4.6 Korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös markkinaosuuksien laskennan osalta

Edellä todetulla tavalla Viestintävirasto on menetellyt hallintolain 31 ja
34 §:n vastaisesti, kun se ei ole varannut Elisalle tilaisuutta tulla kuul-
luksi taajuustietokannan tietojen käyttämisestä radiolinkkien määrän
osoittajana Elisan ilmoittamien tietojen sijaan ja kun se ei ole huolehti-
nut radiolinkkien oikean määrän riittävästä selvittämisestä Elisan mark-
kinaosuutta laskettaessa. Viraston päätös on edellä mainituilla perusteilla
lainvastainen.

Viestintävirasto ei ole menetellyt lainvastaisesti muilla Elisan esittämillä
markkinaosuuksien laskentaan liittyvillä perusteilla.
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2.7.5 Huomattavan markkinavoiman arviointi

2.7.5.1 Elisan ja Viestintäviraston kannat

Elisa on valituksessaan katsonut, että Viestintäviraston päätöksen mu-
kainen huomattavan markkinavoiman arviointi on virheellinen niiden
valituksessa esitettyjen kuntien osalta, jotka eivät kuulu Elisan perintei-
seen toimialueeseen. Lisäksi Elisa on katsonut, ettei se ole huomattavan
markkinavoiman asemassa eräissä sen perinteisen toimialueeseen kuulu-
vissa kunnissa kilpailun lisääntymisen vuoksi.

Elisa on lausunut, että virasto on päätöksellään määrännyt Elisan huo-
mattavan markkinavoiman yritykseksi korkealaatuisten kiinteiden yh-
teyksien markkinoilla 98 kunnassa, joista 41 kuntaa ovat sellaisia, jotka
kuuluvat Elisan kilpailijoiden perinteiseen toimialueeseen ja joiden
alueella Elisalla ei ole kattavaa fyysistä paikallisverkkoa, joka ulottuu
asiakasyrityksiin asti. Elisan mukaan tukkumarkkinaosuudet eivät kerro
Elisan markkinavoimasta alueilla, joilla Elisalla ei ole kattavaa asiakas-
yrityksiin asti ulottuvaa paikallistason verkkoa. Elisa on lisäksi vedonnut
siihen, että virasto on ottanut markkinaosuuksien laskennassa radiolinkit
huomioon yhdenvertaisina muiden yhteyksien kanssa, vaikka radiolinkit
ovat huomattavan markkinavoiman päätöksen mukaan merkityksellisiä
vain yksittäistapauksissa.

Elisan mukaan valituksenalaisesta päätöksestä ei myöskään käy ilmi, mi-
ten vertikaalinen integraatio, potentiaalinen kilpailu ja ostajan tasapai-
nottava neuvotteluvoima ovat vaikuttaneet markkinavoiman arviointiin.
Viestintävirasto ei ole perustellut, miksi Elisa ei kohtaa potentiaalisen
kilpailun uhkaa esimerkiksi niillä alueilla, joilla huomattavan markkina-
voiman yritys on vaihtunut sen vuoksi, että Elisan laskennallinen mark-
kinaosuus on ensimmäistä kertaa noussut suuremmaksi kuin aikaisem-
man huomattavan markkinavoiman yrityksen.

Virasto on lausunnossaan todennut, että Elisa on laajentanut toimin-
taansa muiden kilpailijoiden alueille ja monin osin vaikuttanut positiivi-
sesti kilpailuolosuhteisiin. Joillakin alueilla Elisa on kuitenkin saavutta-
nut jo sellaisen markkina-aseman, että se on ohittanut vuonna 2009 ni-
metyn huomattavan markkinavoiman yrityksen silloisen aseman. Elisan
markkinaosuudet osoittavat, että yrityksellä on tällä hetkellä vahva
asema markkinoilla useilla sellaisilla alueilla, jotka aiemmin ovat olleet
toisten yritysten huomattavan markkinavoiman alueita. Tulevien analyy-
sikierrosten tehtävänä on selvittää, onko Elisan uusille huomattavan
markkinavoiman alueille syntynyt kilpailua vai onko niissä pysyviä kil-
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pailuongelmia. Siten markkinaosuuksien heilahteluja Elisan uusilla huo-
mattavan markkinavoiman alueilla pystytään arvioimaan vasta myöhem-
mässä vaiheessa.

Viraston lausuman mukaan korkeilla markkinaosuuksilla on suoria vai-
kutuksia muun muassa potentiaalisen kilpailun uhkaan, eikä niitä käsi-
tellä toisistaan irrallisina. Vertikaalisen integraation, potentiaalisen kil-
pailun ja ostajan tasapainottavan neuvotteluvoiman ohella Viestintävi-
rasto on kiinnittänyt huomiota muun muassa yritysten tarjoamiin tuote-
valikoimiin.

Virasto on todennut, että Elisa kuuluu Suomen suurimpiin teleyrityksiin
ja sen korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien pohjana toimiva verkko,
johon sisältyvät paikallistason verkko ja radiolinkit, ulottuu suureen
osaan Suomea. Elisalla on myös korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
markkinoilla kattava tuotevalikoima tarjottavanaan. Elisa toimii verti-
kaalisesti integroituneena yrityksenä sen vanhoilla ja uusilla huomatta-
van markkinavoiman alueilla. Elisa pystyy toimimaan riippumattomasti
tukkutuotteen ostajista eikä se kohtaa tukkumarkkinoilla sellaista poten-
tiaalista ostajan tasapainottavaa ostovoimaa, joka rajoittaisi sen toimin-
taa merkittävästi.

2.7.5.2 Oikeudellinen arviointi

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston on teleyrityksen
huomattavaa markkinavoimaa arvioidessaan otettava tietoyhteiskunta-
kaaren ja puitedirektiivin mukaisesti huomioon komission ohjeista ilme-
nevät tekijät. Komission ohjeiden 75 kohdassa on todettu, että yli 50
prosentin markkinaosuutta voidaan pitää sellaisenaan osoituksena huo-
mattavan markkinavoiman olemassaolosta, ellei ole kysymys poikkeuk-
sellisista olosuhteista. Komission ohjeiden mainitussa kohdassa on vii-
tattu markkinaosuuksien vakauteen ja todettu, että muuttuvat markkina-
osuudet saattavat kertoa siitä, että merkityksellisillä markkinoilla ei ole
huomattavan markkinavoiman yritystä.

Komission ohjeiden 78 kohdan mukaan määräävän markkina-aseman
toteaminen ei voi kuitenkaan perustua pelkästään suuriin markkina-
osuuksiin. Kansallisten sääntelyviranomaisten on tehtävä perusteellinen
ja kattava analyysi merkityksellisten markkinoiden taloudellisista piir-
teistä ennen kuin ne tekevät päätöksen huomattavan markkinavoiman
olemassaolosta. Mainitussa ohjeiden kohdassa on lueteltu tekijöitä, jotka
voidaan ottaa huomioon mitattaessa yrityksen voimaa, jonka turvin se
voi toimia huomattavassa määrin kilpailijoistaan, asiakkaista ja kulutta-
jista riippumattomasti. Komission ohjeissa mainittuja tekijöitä ovat esi-
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merkiksi yrityksen koko, vaikeasti toisinnettavan infrastruktuurin hal-
linta, tasapainottava neuvotteluvoima, tuotteiden tai palveluiden moni-
puolisuus, vertikaalinen integraatio ja potentiaalinen kilpailu.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan Elisalla on huomattavan markkina-
voiman asema päätöksen liitteessä 1 mainituilla 15 merkityksellisellä
maantieteellisellä markkina-alueella. Lisäksi virasto on katsonut, että
Elisalla ei ole enää huomattavaa markkinavoimaa päätöksen liitteessä 2
mainituilla 11 merkityksellisellä maantieteellisellä markkina-alueella ja
että Elisan huomattavan markkinavoiman asema näillä alueilla poiste-
taan. Viestintäviraston päätöksen liitteeseen 3 on lisäksi koottu maantie-
teelliset markkina-alueet, joilla yhdelläkään teleyrityksellä ei ole enää
huomattavaa markkinavoimaa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalaisessa päätöksessä Eli-
san markkinavoiman arviointi on perustunut keskeisesti Elisan alueelli-
seen markkinaosuuteen. Päätöksen mukaan Elisan markkinaosuus alu-
eilla, joilla virasto on katsonut Elisan olevan huomattavan markkinavoi-
man asemassa, on vaihdellut yli 50 prosentista yli 80 prosenttiin. Viras-
ton korkeimmalle hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan Elisan
markkina-alueisiin kuuluvissa kunnissa Elisan markkinaosuudet ovat
vaihdelleet välillä [      ] prosenttia.

Kuten korkein hallinto-oikeus on edellä todennut, markkinaosuuksia
koskevan laskennan perusteena olevaa radiolinkkien määrää ei ole riittä-
västi selvitetty Viestintävirastossa asiaa käsiteltäessä. Tältä osin Elisan
markkinaosuudet kysymyksessä olevilla merkityksellisillä markkinoilla
eivät ole laskettavissa eikä asiassa ole edellytyksiä arvioida Elisan huo-
mattavan markkinavoiman asemaa. Vaikka korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksessä ei edellä lausutun vuoksi voida arvioida viraston pää-
töksen oikeellisuutta Elisalle asetetun huomattavan markkinavoiman
aseman osalta, korkein hallinto-oikeus lausuu seuraavassa kuitenkin
myös eräistä muista Viestintäviraston päätöksen mukaiseen huomattavan
markkinavoiman arviointiin liittyvistä seikoista, jotka Viestintäviraston
on otettava huomioon Elisan mahdollista huomattavan markkinavoiman
asemaa arvioidessaan.

Elisan mukaan viraston sille asettama huomattavan markkinavoiman
asema on perustunut monessa Elisan valituksessaan esiintuomissa kun-
nissa radiolinkkeihin, jotka Elisa on todennut rakentaneensa matkavies-
tinverkkonsa käyttöön. Myös Viestintävirasto on päätöksessään todennut
radiolinkkien rakentamisen liittyneen teleyritysten matkaviestinverkon
kattavuuden saavuttamiseen. Viestintäviraston korkeimmassa hallinto-
oikeudessa lausuman perusteella radiolinkkien merkitys asiakasyritysten
yhteystuotteiden tarjoamisessa ei ole erityisen suuri, vaan asiakasyritys-
ten yhteystuotteiden tarjoamisessa merkityksellisempiä ovat kupari- tai
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kuituverkossa toteutetut korkealaatuiset kiinteät yhteydet. Radiolinkeillä
on sen sijaan merkitystä matkaviestinverkon tukiasemayhteyksissä, jota
koskevaa palvelua teleyritykset vuokraavat toisiltaan.

Korkein hallinto-oikeus on edellä katsonut, että Viestintäviraston mark-
kina-analyysi on ollut muun muassa siltä osin puutteellinen, ettei Vies-
tintävirasto ole tarkemmin selvittänyt korkealaatuista kiinteää yhteyttä
koskevan tukkutuotteen vuokraamisen jakautumista kiinteiden yhteyk-
sien kahden eri käyttötarkoituksen kesken eikä myöskään kiinteässä ku-
pari- tai kuituverkossa ja radiolinkeillä toteutettujen korkealaatuisten
kiinteiden yhteyksien kesken. Korkein hallinto-oikeus on katsonut Vies-
tintäviraston markkina-analyysin olevan puutteellinen myös siltä osin,
ettei virasto ole kuvannut eikä selvittänyt riittävän yksityiskohtaisesti
sitä, mikä on fyysisen paikallistason verkon ja langattomasti toteutettu-
jen radiolinkkien merkitys tarjottaessa palveluyrityksille vuokrattavaksi
korkealaatuisia kiinteitä yhteyksiä asiakasyritysten yhteystuotteissa käyt-
täviksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston päätöksen mukai-
sessa huomattavan markkinavoiman arvioinnissa teleyritysten omia pai-
kallisia siirtoyhteyksiä koskeva korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien
käyttötarkoitus ja mainituissa siirtoyhteyksissä käytettävä tukkutuote on
jäänyt vähäiselle huomiolle komission ohjeiden mukaisia tekijöitä tar-
kasteltaessa. Viestintävirasto ei ole esimerkiksi tarkastellut erikseen mat-
kaviestinverkon tukiasemayhteyksien osalta tasapainottavan neuvottelu-
voiman merkitystä.

Viestintäviraston päätöksen mukainen arviointi on painottunut asiakas-
yritysten yhteystuotteissa käytettävää korkealaatuista kiinteää yhteyttä
koskeviin huomattavan markkinavoiman arvioinnissa merkityksellisiin
tekijöihin. Viestintävirasto ei ole kuitenkaan tältä osin kiinnittänyt huo-
miota siihen, mikä merkitys huomattavan markkinavoiman arvioinnissa
asiakasyritysten yhteystuotteiden osalta on sillä, onko teleyrityksellä tar-
jottavanaan kiinteässä kupari- tai kuituverkossa toteutettuja korkealaa-
tuisia kiinteitä yhteyksiä vai radiolinkeillä toteutettuja korkealaatuisia
kiinteitä yhteyksiä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Viestintäviraston olisi tullut päätök-
sessään myös arvioida yksityiskohtaisemmin huomattavan markkinavoi-
man aseman muodostumista etenkin niillä alueilla, joilla kilpailutilanne
on muuttunut siten, että alueella suurimman markkinaosuuden omaava
teleyritys on vaihtunut edelliseen markkina-analyysiin verrattuna. Kun
Elisan mukaan Viestintäviraston toteama Elisan huomattavan markkina-
voiman asema sen valituksessaan esiintuomilla alueilla on seurausta Eli-
san tulemisesta markkinoille, joilla aikaisemmin perinteinen teleyritys
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on ollut huomattavan markkinavoiman asemassa, Elisan asemaa markki-
noilla on sen saavuttamasta markkinaosuudesta huolimatta tullut tarkas-
tella komission ohjeissa todetulla tavalla erityisen kattavasti ja perusteel-
lisesti. Tässä tarkastelussa olisi tullut arvioida myös, vaikuttavatko ja
millä tavoin edellä mainitut seikat Elisan markkinavoimaan.

2.8 Johtopäätös ja lopputulos

Korkein hallinto-oikeus on edellä esittämillään perusteluilla katsonut,
että Viestintäviraston päätöksen mukainen markkina-analyysi ja viraston
päätöksen perustelut ovat puutteellisia. Viestintävirasto on menetellyt
myös lainvastaisesti siltä osin kuin Elisalle ei ole varattu tilaisuutta tulla
kuulluksi Viestintävirastossa taajuustietokannasta ilmenevien tietojen
käyttämisestä markkinaosuuslaskennan perusteena radiolinkkien osalta.
Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden edellä toteamat huomattavan
markkinavoiman olemassaoloon vaikuttavat seikat ovat jääneet viras-
tossa riittävällä tavalla selvittämättä. Tämän vuoksi Viestintäviraston
päätös on kumottava ja asia palautettava Viestintävirastolle uudelleen
käsiteltäväksi.

3. Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on vel-
vollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan
tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on
kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinko-
naan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan
soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän
2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvolli-
suutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut
viranomaisen virheestä.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain
74 §:n 1 ja 2 momentti, Viestintävirasto on velvoitettava korvaamaan
Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa
edellä ratkaisuosassa ilmenevällä kohtuulliseksi katsotulla määrällä.

4. Täytäntöönpanoa koskeva määräys

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momentin mukaan, jos valitusviranomai-
nen päätöksen kumotessaan palauttaa tai siirtää asian uudelleen käsitel-
täväksi, se voi samalla määrätä, että kumottua päätöstä on edelleen nou-
datettava, kunnes asia ratkaistaan tai sitä käsittelevä viranomainen mää-
rää toisin.
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Kun otetaan huomioon edellä mainittu säännös sekä se, että voimassa
olevien sääntelyvelvoitteiden poistaminen edellyttää sääntelyviranomai-
sen sääntelypäätöstä eikä tällaisen hallintopäätöksen tekeminen kuulu
tuomioistuinvalvonnan alaan, korkein hallinto-oikeus määrää, että Vies-
tintäviraston kumottua päätöstä on noudatettava, kunnes asia on ratkaistu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa uudestaan tai Liikenne- ja
viestintävirasto Traficom määrää sitä ennen toisin. Tämä korkeimman
hallinto-oikeuden täytäntöönpanoa koskeva määräys on kuitenkin voi-
massa enintään 30.6.2021 saakka.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Irma Telivuo Alice Guimaraes-Purokoski
oikeusneuvos oikeusneuvos

Mikko Pikkujämsä Timo Räbinä
oikeusneuvos oikeusneuvos

Anne Nenonen (t)
oikeusneuvos

Riitta Hämäläinen
Asian esittelijä, esittelijäneuvos

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Äänestyslausunto ilmenee
päätöksen liitteestä.

Liite Äänestyslausunto
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VII ÄÄNESTYSLAUSUNTO

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Mikko Pikkujämsän äänestyslausunto:

”Erimielisyyteni koskee annettavaa täytäntöönpanomääräystä. Enem-
mistö on määrännyt, että Viestintäviraston päätöstä on noudatettava,
kunnes asia on ratkaistu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa uu-
destaan tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sitä ennen toisin mää-
rää.

Rajoitan tämän määräyksen voimassaoloa siten, että määräys ei ole voi-
massa seuraavien kuntien alueella: Lestijärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Hal-
sua, Hankasalmi, Joutsa, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivi-
järvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Kärsämäki, Multia, Pihtipudas, Pyhäjärvi,
Pyhäntä, Saarijärvi, Siikalatva, Soini, Uurainen, Äänekoski, Isojoki, Ka-
rijoki, Kauhajoki, Teuva, Ilomantsi, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Kuor-
tane, Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo, Luumäki, Oripää, Pöytyä, Raisio
ja Suonenjoki.

Perustelut

Elisa on valituksessaan katsonut, että Viestintäviraston päätöksen mu-
kainen huomattavan markkinavoiman arviointi on virheellinen niiden
valituksessa esitettyjen kuntien osalta, jotka eivät kuulu Elisan perintei-
seen toimialueeseen.

Korkein hallinto-oikeus on edellä päätöksensä perusteluissa todennut,
että markkinaosuuksia koskevan laskennan perusteena olevaa radiolink-
kien määrää ei ole riittävästi selvitetty Viestintävirastossa asiaa käsiteltä-
essä ja että tältä osin Elisan markkinaosuudet kysymyksessä olevilla
merkityksellisillä markkinoilla eivät ole laskettavissa eikä asiassa ole
edellytyksiä arvioida Elisan huomattavan markkinavoiman asemaa. Kor-
kein hallinto-oikeus on lisäksi katsonut Viestintäviraston markkina-ana-
lyysin olevan puutteellinen myös eräiltä muilta osin ja muun ohella huo-
mauttanut, ettei virasto ole kuvannut eikä selvittänyt riittävän yksityis-
kohtaisesti sitä, mikä on fyysisen paikallistason verkon ja langattomasti
toteutettujen radiolinkkien merkitys tarjottaessa korkealaatuisia kiinteitä
yhteyksiä palveluyrityksille vuokrattavaksi asiakasyritysten yhteystuot-
teissa käytettäviksi.

Koska asiassa ei ole toistaiseksi selvitetty, mille maantieteellisille mark-
kinoille Elisan huomattavan markkinavoiman asema ulottuu, katson pe-
rustelluksi rajata annettavan täytäntöönpanomääräyksen ulkopuolelle
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yllä mainitut Elisan valituksessaan yksilöimät kunnat, jotka eivät yhtiön
mukaan kuulu sen perinteiseen toimialueeseen ja joissa yhtiöllä ei ole
aiemmin katsottu olevan tällaista asemaa.”

Vakuudeksi

Riitta Hämäläinen
esittelijäneuvos
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