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Asia Viestintämarkkinalain mukaista yleispalveluvelvollisuutta koskeva vali-
tus

Valittaja TeliaSonera Finland Oyj, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Viestintävirasto 23.12.2009 nro 1886/9510/2009

I  ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

Viestintävirasto on päätöksellään 15.1.2008 (nro 69/9240/2008) nimen-
nyt TeliaSonera Finland Oyj:n yleispalveluyritykseksi yleisten puhelin-
palvelujen tarjontaan päätöksessä yksilöityjen kuntien alueelle. 

Viestintäviraston päätöksen mukaan TeliaSonera Finland Oyj on päätök-
sessä yksilöityjen kuntien alueella velvollinen tarjoamaan maantieteel-
lisestä paikasta riippumatta kohtuullisella hinnalla käyttäjille liittymän
yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipai-
kassa. Päätöksessä on edellytetty muun ohella, että liittymän on mahdol-
listettava tarkoituksenmukainen internet-yhteys.

Viestintävirasto on päätöksellään 8.4.2009 (nro 180/9510/2009) muutta-
nut 15.1.2008 tekemäänsä päätöstä (nro 69/9240/2008) siten, että Telia-
Sonera Finland Oyj on nimetty yleispalveluyritykseksi yleisten puhelin-
palvelujen tarjontaan päätöksessä 15.1.2008 yksilöityjen kuntien lisäksi
eräiden muiden kuntien alueelle.

II  VIESTINTÄVIRASTON VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Viestintävirasto on päätöksellään 23.12.2009 (nro 1886/9510/2009) ni-
mennyt TeliaSonera Finland Oyj:n yleispalveluun kuuluvan tarkoituk-
senmukaisen internet-yhteyden tarjontaan velvolliseksi yleispalveluyri-
tykseksi päätöksessä yksilöityjen kuntien alueelle. Päätös on tullut voi-
maan 1.7.2010.
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Viestintäviraston päätöksellä on 1.7.2010 lukien kumottu Viestintäviras-
ton 15.1.2008 ja 8.4.2009 tekemät päätökset (nrot 69/9240/2008 ja
180/9510/2009) TeliaSonera Finland Oyj:n nimeämisestä yleispalvelu-
yritykseksi yleisten puhelinpalvelujen tarjontaan siltä osin kuin päätök-
sissä on edellytetty, että TeliaSonera Finland Oyj:n käyttäjälle tarjoaman
liittymän on mahdollistettava tarkoituksenmukainen internet-yhteys.

Viestintäviraston päätöksen mukaan TeliaSonera Finland Oyj on päätök-
sessä yksilöidyillä alueilla velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä pai-
kasta riippumatta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverk-
koon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. TeliaSonera Fin-
land Oyj:n on toimitettava liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta.

Päätöksen mukaan tarjottavan liittymän on mahdollistettava tarkoituk-
senmukainen internet-yhteys ottaen huomioon tilaajien enemmistön
käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset.
Tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleis-
palvelussa säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa
732/2009.

Viestintäviraston päätöksen mukaan sitä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Viestintäviraston päätöksen liitteenä olevassa perustelumuistiossa (koh-
dat 1 ja 3–5) on päätöksen perusteluina todettu muun ohella seuraavaa: 

(---)

1. Nimeämismenettelyn vireilletulo ja käsittely Viestintävirastossa

Yleispalvelua koskevan viestintämarkkinalain (393/2003) sääntelyn tar-
koituksena on varmistaa perustasoisten puhelin- ja internet-yhteyspalve-
lujen tarjonta kohtuullisin ehdoin kaikille käyttäjille. Viestintäviraston
on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyri-
tykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi
tietyllä maantieteellisellä alueella. Viestintäviraston tulee muuttaa yleis-
palveluyrityksen nimeämisestä annettua päätöstä, jos päätöksen perus-
teena olleissa seikoissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia. 

Viestintävirasto on voimassaolevissa yleispalvelupäätöksissään nimen-
nyt kymmenen teleyritystä puhelin- ja tiedonsiirtopalvelujen tarjontaan
velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi. Näitä yleispalvelupäätöksiä on tar-
peen muuttaa, koska yleispalveluun kuuluvaa internet-yhteyttä koskevaa
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sääntelyä on uudistettu 1.7.2009 voimaan tulleella viestintämarkkinalain
muutoksella (331/2009) sekä lakia täsmentävällä, 15.10.2009 voimaan
tulleella liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella (732/2009) tarkoi-
tuksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelus-
sa. Internet-yhteyden uudeksi vähimmäisnopeudeksi on määritelty
1 Mbit/s. 

Viestintäviraston on lakiuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä
edellytetty antavan tarvittavat yleispalveluyrityksen nimeämistä koske-
vat päätökset vuoden 2009 loppuun mennessä. Yleispalvelupäätösten uu-
delleenarviointi voidaan viestintämarkkinalain perustelujen mukaan teh-
dä internet-yhteyspalvelujen osalta erikseen siten, ettei kaikkia yleispal-
veluun kuuluvia palveluja käsitellä samassa päätöksessä.

Viestintävirasto on yleispalveluyritysten nimeämiseksi selvittänyt yleis-
palvelun tarjontaa ja käyttäjien mahdollisuuksia saada yleispalveluun
kuuluvia internet-yhteyspalveluja sekä valinnut yleispalveluun kuulu-
vien internet-yhteyspalvelujen tarjontaan velvolliset teleyritykset niillä
alueilla, joilla nimeämistä on pidetty yleispalvelun tarjonnan takaami-
seksi välttämättömänä. Yleispalveluyrityksen nimeämismenettely on pe-
rustunut Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämiin viestintäverkkoja ja
palvelun tarjontaa koskeviin tietoihin.

Viestintämarkkinalain 59 §:ssä tarkoitettu yleispalveluyritysten nimeä-
mismenettely muodostuu kahdesta vaiheesta. Arvioinnin ensimmäisessä
vaiheessa tarkastellaan yleispalvelun alueellista tarjontaa. Mikäli käyttä-
jien saatavilla ei tietyllä maantieteellisellä alueella ole riittävästi vaihto-
ehtoisia palveluja, on tälle alueelle välttämätöntä nimetä yleispalveluyri-
tys. Tällöin käynnistyy arvioinnin toinen vaihe, eli nimettävän yleispal-
veluyrityksen valinta. Yleispalveluyritykseksi valitaan teleyritys, jolla on
parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan.

(---)

3. Yleispalveluun kuuluva internet-yhteyspalvelu ja verkkopalvelu

Viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluna pidetään liittymää yleiseen
viestintäverkkoon käyttäjän vakituisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Inter-
net-yhteyspalveluja koskevana edellytyksenä on, että liittymän tulee
mahdollistaa tarkoituksenmukainen internet-yhteys, ottaen huomioon ti-
laajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutetta-
vuus ja kustannukset. 
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Viestintämarkkinalain mukainen yleispalveluvelvoite on sisällöltään tek-
nologianeutraali, joten yleispalvelu voidaan toteuttaa kiinteänä tai lan-
gattomana yhteytenä. Liittymän tulee kuitenkin aina toimia moitteetto-
masti siinä käyttäjän vakituisessa asuin- tai sijaintipaikassa, jota sopimus
koskee.

Tarkoituksenmukainen internet-yhteys on lain perustelujen mukaan käsi-
te, jonka on tarkoitettu muuttuvan ajan myötä tekniikan ja käyttötottu-
musten kehittyessä. Internet-yhteydestä on säädetty liikenne- ja viestin-
täministeriön asetuksessa internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleis-
palvelussa. Asetuksen mukaan yleispalveluyrityksen käyttäjälle tarjoa-
man internet-yhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on
1 Mbit/s. Riittävää kuitenkin on, että internet-yhteyden keskimääräinen
vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on:

   – 750 kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 
   – 500 kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana.

Viestintävirasto on edellä kuvatun yleispalvelun määritelmän perusteella
ottanut yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyssä huomioon kaikki
langattomat ja kiinteät verkkotekniikat, jotka mahdollistavat liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksessa määritellyn laatutason täyttävien inter-
net-yhteyspalvelujen tarjonnan. Viestintäviraston näkemyksen mukaan
yleispalvelun laatuvaatimukset täyttäviä internet-yhteyspalveluja on ny-
kyisin mahdollista tarjota UMTS-, Flash-OFDM-, WiMAX-, DSL-, kaa-
pelitelevisio- ja kuituverkoissa sekä muissa näitä laadullisesti vastaavis-
sa viestintäverkoissa. 

Yleispalveluna tarjotun internet-yhteyspalvelun tulee vähimmäisnopeu-
den lisäksi täyttää eräitä muitakin laadullisia vaatimuksia. Yleispalvelu-
tuotteena tarjottujen viestintäpalvelujen osalta palvelujen toimintavar-
muus, turvallisuus ja palvelun laatu ovat keskeisessä asemassa. Käyttä-
jälle tarjotun liittymän ja internet-yhteyspalvelun tulee täyttää laista ja
Viestintäviraston määräyksistä johtuvat tekniset vaatimukset. Lisäksi
Viestintävirasto arvioi ja seuraa yleispalvelun laatua yleispalveludirektii-
vin liitteeseen III perustuvien muuttujien perusteella. Internet-yhteyspal-
velun osalta seurattavia muuttujia ovat esimerkiksi liittymän toimitusai-
ka, vikojen määrä liittymälinjaa kohden sekä asiakaspalvelun vastausai-
ka.

Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain 129 §:n nojalla antaa tarkem-
paa teknistä ohjeistusta yleispalveluun kuuluvasta internet-yhteydestä.
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Viestintävirasto on tässä tarkoituksessa antanut viestintäverkkojen ja
-palvelujen laatua ja yleispalvelua koskevan teknisen määräyksen, jossa
säädetään tarkemmin yleispalveluliittymän laadun todentamisesta. Yleis-
palveluyritykseksi nimetyllä teleyrityksellä tulee olla määräyksen mu-
kainen valmius todentaa, että sen yleispalveluna tarjoama internet-yh-
teyspalvelu täyttää viestintämarkkinalain 60 c §:stä ja liikenne- ja vies-
tintäministeriön asetuksesta johtuvat palvelun laatua koskevat erityiset
vaatimukset.

Käyttäjälle tarjottavan yleispalvelun lisäksi viestintämarkkinalaissa on
määritelty yleispalveluun kuuluva verkkopalvelu. Viestintämarkkinalain
60 d §:n mukaan Viestintäviraston yleispalvelun tarjoajaksi nimeämä
verkkoyritys on velvollinen tarjoamaan yleispalveluyritykseksi nimetylle
palveluyritykselle viestintäverkkoon liittymiseksi tarvittavan verkkopal-
velun. Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteissa, joissa tietylle
alueelle nimetään viestintäpalvelun tarjontaan velvollisen yleispalvelu-
yrityksen lisäksi erillinen verkkopalvelun tarjontaan velvollinen yleispal-
veluyritys.

Viestintäverkkoon liittymiseksi tarvittavalla verkkopalvelulla tarkoite-
taan lain perustelujen mukaan käyttäjälle tarjottavan liittymän toteutta-
miseksi tarvittavaa toiminnallista kokonaisuutta. Tiedonsiirron ja viestin-
täverkon tarjonnan lisäksi verkkopalvelu kattaa myös esimerkiksi palve-
luoperaattorin tarvitsemat asennus- ja ylläpitopalvelut. Samoin kuin pal-
veluoperaattorin yleispalveluvelvoite, myös verkko-operaattorin velvoite
on sisällöltään teknologianeutraali. Verkkoyrityksen velvoitteen täsmälli-
nen sisältö voi näin ollen vaihdella käytetystä verkkotekniikasta riip-
puen. Koska viestintämarkkinalain 60 d §:ssä on määritelty yleispalvelu-
yritykseksi nimetyn verkkoyrityksen velvoitteen kattavan ainoastaan
viestintäverkkoon liittymiseksi tarvittavan viestintäpalvelun, ei Viestin-
täviraston näkemyksen mukaan voida edellyttää, että verkkoyritys varau-
tuisi ennalta tarjoamaan liittymiä kaikille nimeämispäätöksen kohteena
olevan alueen potentiaalisille tilaajille, vaan verkkopalvelua voidaan tar-
jota palveluyrityksen ilmoittaman tarpeen mukaan. Tämä on Viestintävi-
raston näkemyksen mukaan perusteltua siitäkin syystä, että yleispalvelu-
velvoite on teknologianeutraali. Myös yleispalveluyritykseksi nimetty
palveluyritys voi siten itse määritellä, toteuttaako se käyttäjälle tarjotun
liittymän yleispalvelun tarjoajaksi nimetyn verkkoyrityksen verkossa vai
muulla tavoin. 

Yleispalveluyritykseksi nimetyn verkkoyrityksen tarjoaman verkko-
palvelun tulee olla sellainen, että se mahdollistaa yleispalvelun laatu-
vaatimukset täyttävän viestintäpalvelun tarjonnan. Käyttäjälle tarjotusta
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palvelusta puolestaan vastaa yleispalveluyritykseksi nimetty palveluyri-
tys. Teleyrityksellä on kuitenkin viestintämarkkinalain 138 §:n mukainen
takautumisoikeus toisen teleyrityksen toiminnasta johtuvissa virhe- tai
viivästystilanteissa. 

4. Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arviointi

4.1 Tarkasteltavat maantieteelliset alueet

Viestintäviraston on yleispalveluyritysten nimeämiseksi tarkasteltava
yleispalvelun tarjontaa tietyllä maantieteellisellä alueella. Tarkastelta-
vien alueiden rajauksessa tulee Viestintäviraston näkemyksen mukaan
huomioida muun muassa edellä kuvattu yleispalveluvelvoitteen teknolo-
gianeutraalisuus, olemassa oleva tarjonta, yleispalvelun tarjonnan kus-
tannustehokkuus sekä mahdollisuus yksilöidä asetettavat velvoitteet si-
ten, että käyttäjä voi niiden perusteella helposti selvittää, onko tietylle
alueelle nimetty yleispalveluyritys. 

Kiinteän verkon laajakaistaisten internet-yhteyspalvelujen maantieteelli-
nen tarjonta on Suomessa pääsääntöisesti jakautunut alueellisesti perin-
teisten kiinteän verkon teleyritysten toiminta-alueiden mukaan. Perintei-
sellä toimialueella tarkoitetaan aluetta, jolla teleyrityksellä oli rajoitukse-
ton oikeus paikallisen teletoiminnan harjoittamiseen 31.12.1993 saakka.
Vuoden 1994 alusta lukien teleyritykset ovat voineet rakentaa verkko-
jaan myös oman perinteisen toimialueensa ulkopuolelle. Nykyisin kiin-
teän verkon laajakaistaisten internet-yhteyspalvelujen maantieteellinen
tarjonta ei täysin rajoitu perinteisten toimialueiden rajoihin. Toiminta-
alueiden välillä ja myös alueiden sisällä kuitenkin markkinan kilpailu-
olosuhteet vaihtelevat erityisesti kiinteän verkon tuotteiden osalta. Perin-
teisiä toimialueita ei voida pitää riittävän selvinä tarjonta-alueiden rajoi-
na, jotta niitä voitaisiin käyttää maantieteellisenä tarkastelualueena ar-
vioitaessa yleispalveluun kuuluvien internet-yhteyspalvelujen tarjontaa.
Matkaviestinverkossa internet-yhteyspalvelujen tarjontaan käytettävät
tukiasemat lähettimineen kattavat erisuuruisia maantieteellisiä alueita. 

Jokaisella viestintäverkolla on jokin rajattu peittoalueensa, jossa saattaa
olla aukkoja ja katvealueita. Kaapelitelevisioverkkoja on rakennettu pää-
asiassa maan suurimpiin kaupunkeihin ja asutuskeskittymiin. Kiinteät ja
langattomat laajakaistaverkot sekä UMTS-verkot kattavat tyypillisesti
hieman laajempia alueita, mutta näistäkin verkoista löytyy katvealueita
jo kuntakohtaisessa tarkastelussa.
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Täten yleispalvelun tarjontaa ei voida pitää minkään yksittäisen viestin-
täverkon kattavuuden mukaisesti alueellisesti jakaantuneena, koska eri
tekniikoilla toteutetut viestintäverkot ovat vain osin päällekkäisiä. Näin
ollen esimerkiksi perinteisen kiinteän verkon huomattavan markkinavoi-
man aluejako ei ole tässä yhteydessä mahdollinen maantieteellisen tar-
kastelualueen rajaus. Viestintävirasto on aikaisemmissa, puhelin- ja tie-
donsiirtopalveluja koskevissa yleispalvelupäätöksissään arvioinut yleis-
palveluyrityksen nimeämistarvetta lähtökohtaisesti kunnittain. Viestintä-
viraston näkemyksen mukaan kuntakohtaisella tarkastelulla on parhaiten
voitu varmistaa se, että kaikilla vaihtoehtoisilla tekniikoilla tarjotut pal-
velut ja vaihtoehtoiset palveluntarjoajat tulevat tasapuolisesti huomioi-
duksi palvelun tarjontaa arvioitaessa. Lisäksi kunta on tarkasteltavana
yksikkönä yksilöitävissä. Yksilöitävyyden ohella myös vaatimus nimeä-
mismenettelyn tehokkuudesta puoltaa kuntatasoista tarkastelua yksityis-
kohtaisemman sijasta. 

Viestintävirasto katsoo, että yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen ar-
viointi on edellä mainituin perustein pääsääntöisesti tarkoituksenmukai-
sinta toteuttaa kuntakohtaisesti myös internet-yhteyspalvelujen osalta.
Tarkasteltavia maantieteellisiä alueita määriteltäessä tulee Viestintäviras-
ton näkemyksen mukaan kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota vuoden
2009 alussa toteutettuihin 32 kuntaliitokseen. Näistä kuntaliitoksista
merkittävä osa oli monikuntaliitoksia, joiden myötä kuntien määrä on
vähentynyt 67:llä. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 348 kuntaa. 

Vuoden 2009 alussa toteutettujen kuntaliitosten seurauksena on syntynyt
useita maantieteelliseltä alueeltaan laajoja suurkuntia. Viestintäviraston
näkemyksen mukaan yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen kuntakoh-
taista arviointia ei tällaisissa kunnissa välttämättä enää voida pitää riittä-
vän tarkkana, sillä yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintäverkko-
jen kattavuus kuntaliitosten kautta syntyneiden suurkuntien eri osissa
saattaa telemarkkinoiden perinteisestä rakenteesta johtuen vaihdella mer-
kittävästikin. Tällaisissa kunnissa kuntakohtainen arviointi voisi johtaa
yleispalveluyrityksen nimeämiseen tarpeettoman laajasti koko kunnan
alueelle, vaikka yleispalvelun saatavuutta voitaisiin ilman asetettuja vel-
voitteita pitää puutteellisena vain osassa uutta kuntaa. Lisäksi myös
yleispalveluyrityksen valintaa koskeva arviointi voisi johtaa osittain epä-
tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen, jos sen johdosta yleispalveluyri-
tykseksi nimettäisiin aina koko suurkunnan alueelle teleyritys, jonka pe-
rinteiseen toiminta-alueeseen vain osa alueesta on kuulunut.  

Viestintävirasto on edellä esitetyistä syistä johtuen kerännyt yleispalve-
luyrityksen nimeämistarpeen arvioimisessa käytetyt markkinatiedot eri-
teltynä kunnan osiin (---) perustelumuistion liitteessä (---) yksilöidyissä



8 (73)

kunnissa. Valtaosa näistä kunnista on vuoden 2009 alussa toteutetuissa
kuntaliitoksissa syntyneitä uusia kuntia. Lisäksi Viestintävirasto on ke-
rännyt tarvittavat markkinatiedot kunnanosittain eriteltyinä eräiden sel-
laisten uusien suurkuntien osalta, joihin teleyritykset ovat kiinnittäneet
huomiota aikaisemmista päätöksistä antamissaan lausunnoissa ja joissa
kuntaliitokset ovat tapahtuneet jo ennen edellisten yleispalvelupäätösten
valmistelua. 

4.2 Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arvioinnin lähtökohdat

Viestintämarkkinalain 59 §:n mukaan Viestintäviraston on nimettävä
yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätön-
tä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueel-
la. Viestintäviraston tulee selvittää nimeämistarpeen arvioimiseksi tarvit-
tavat tiedot yleispalvelun alueellisesta tarjonnasta, teleyrityksistä sekä
kuluttajien mahdollisuuksista tehdä sopimuksia.

Käyttäjien saatavilla tulee olla riittävästi yleispalvelun määritelmän
täyttäviä internet-yhteyspalveluja

Yleispalveluyrityksen tarpeettomalla nimeämisellä voisi olla kielteisiä
vaikutuksia kilpailuun ja kilpailevan tarjonnan syntymiseen viestintä-
markkinoilla. Viestintämarkkinalain perustelujen mukaan yleispalvelu-
yrityksen nimeämistä ei yleensä olisi pidettävä välttämättömänä, jos pal-
velumarkkinoilla on kilpailua ja siten myös riittävästi yleispalvelun tar-
jontaa. Viestintäviraston näkemyksen mukaan yleispalvelun tarjontaa
voidaan lähtökohtaisesti pitää riittävänä tietyllä alueella vain, jos yleis-
palveluun kuuluvia internet-yhteyspalveluja on saatavilla kattavasti, eli
kaikkiin tarkastellun alueen vakituisiin asuin- tai sijaintipaikkoihin.
Tämä edellyttää, että tarkastelulla alueella on vähintään yksi yleispalve-
lun tarjontaan soveltuva koko alueen kattava viestintäverkko. Viestintä-
virasto on selvittänyt viestintäverkkojen alueellisia peittoalueita teleyri-
tyksiltä. 

Viestintävirasto toteaa, että teleyrityksistä Digita Oy:lle ja TeliaSonera
Finland Oyj:lle on asetettu yhtiöiden verkkotoimilupien ehdoissa viestin-
täverkkojen rakentamista koskevia velvoitteita. Nämä velvoitteet eivät
Viestintäviraston näkemyksen mukaan kuitenkaan ole yleispalvelun saa-
tavuuden turvaamiseksi riittäviä. Digita Oy:lle on toimiluvassa asetettu
velvoitteeksi rakentaa toimiluvan mukaiselle alueelle 99 prosentin peitto
vuoden 2009 loppuun mennessä ja 99,9 prosentin peitto vuoden 2010
loppuun mennessä. Toimiluvassa ei kuitenkaan ole asetettu vaatimuksia
riittävänä pidettävälle kapasiteetille. Lisäksi yleispalveluvelvoite koskee
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kaikkia vakituisia asuin- ja sijaintipaikkoja eli on laajempi kuin Digitan
toimilupavelvoite. TeliaSonera Finland Oyj:n toimiluvan ehdoissa puo-
lestaan on asetettu yhtiölle velvoite tarjota laajakaistaista palvelua ylei-
sissä kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissaan siten, että palvelu
kattaa ne toimiluvanhaltijan kiinteän verkon asiakkaat, joilta luvanhalti-
jan ilmoituksen mukaan kiinteän verkon palvelut lakkaavat. Tarjottujen
palveluiden tulee olla nimellisnopeudeltaan 1 megabitti sekunnissa.
Viestintävirasto katsoo, että myöskään TeliaSonera Finland Oyj:n toimi-
lupa ei turvaa riittävästi käyttäjien mahdollisuuksia saada yleispalvelu,
koska asetettu velvoite kohdistuu vain TeliaSonera Finland Oyj:n nykyi-
siin asiakkaisiin. Lisäksi tarjottavien laajakaistaisten palveluiden laatu
on määritelty yleispalvelua koskevaa sääntelyä heikommaksi. Edellä
mainituista syistä johtuen Viestintävirasto katsoo, että toimilupavelvoit-
teet eivät riittävästi turvaa yleispalvelun saatavuutta, vaan yleispalvelu-
yrityksen nimeämistarvetta arvioitaessa tulee viestintämarkkinalain pe-
rusteluissa esitetysti tarkastella palveluiden tarjontaa. 

Viestintävirasto on aikaisemmissa päätöksissään katsonut, että kahden
kilpailevan palveluntarjoajan muodostamat markkinat eivät vielä turvaa
palvelun hintojen ja ehtojen muodostumista kuluttajan näkökulmasta
kohtuullisiksi. Viestintäviraston soveltaman arviointikriteerin määrittely
perustuu kilpailutaloustieteelliseen oligopoliteoriaan. Teorian perusteella
Viestintävirasto on edellyttänyt, että palveluja tulee tarkastelulla alueella
olla saatavilla vähintään kolmessa kilpailevassa viestintäverkossa. Vies-
tintävirasto pitää tätä näkemystä edelleen perusteltuna, mutta on yleis-
palvelun tarjontaa koskevassa arvioinnissa huomioinut nyt myös toisen
teleyrityksen kattavissa verkoissa toimivat palveluoperaattorit. Tämä on
Viestintäviraston näkemyksen mukaan mahdollista, koska viestintämark-
kinalakiin on lisätty uusi verkkoyrityksen yleispalveluvelvollisuutta kos-
keva 60 d §. Lain perustelujen mukaan uudistuksen tarkoituksena on ol-
lut, että yleispalveluyritystä valittaessa voidaan ottaa huomioon kaikki
tietyllä alueella toimivat palveluntarjoajat ja palvelun vaihtoehtoiset to-
teuttamistavat. Viestintävirasto on siten pitänyt yleispalvelun tarjontaa
tietyllä alueella riittävänä, jos yleispalvelua on ollut saatavilla vähintään
kolmelta kattavassa viestintäverkossa toimivalta palveluntarjoajalta.

Viestintämarkkinalain perustelujen mukaan Viestintäviraston tulee pal-
velun tarjonnan lisäksi tehdä selvitystä myös tietyllä alueella toimivista
palveluntarjoajista. Kilpailevan tarjonnan vaatimuksen täyttävät Viestin-
täviraston näkemyksen mukaan vain toisistaan riippumattomat palvelun-
tarjoajat, jotka eivät ole esimerkiksi konsernisuhteessa tai muutoin mer-
kityksellisessä omistussuhteessa toisiinsa nähden. Lisäksi yleispalvelun
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tarjonnan riittävyyttä arvioitaessa tulee selvittää myös kattavissa ver-
koissa toimivien palveluntarjoajien kykyä tarjota yleispalvelua kaikille
alueen käyttäjille. Yleispalvelun osalta erityisesti palvelujen toimituksen
jatkuvuudella on keskeinen merkitys käyttäjälle. Viestintävirasto on tästä
johtuen katsonut, että yleispalvelun kilpailevana tarjontana voidaan huo-
mioida vain palveluntarjoajat, joiden arvioidaan taloudellis-toiminnallis-
ten edellytystensä perusteella pystyvän takaamaan kaikille alueen poten-
tiaalisille asiakkaille yleispalveluun kuuluvien internet-yhteyspalvelujen
toimituksen jatkuvuuden ja siten tarjoamaan alueella yleispalvelua myös
pitkällä aikavälillä arvioituna. Edellä mainittujen seikkojen ohella kilpai-
levana yleispalvelun tarjontana voidaan Viestintäviraston käsityksen mu-
kaan huomioida vain palveluntarjoajat, jotka tarjoavat yleispalvelun laa-
tuvaatimukset täyttäviä internet-yhteyspalveluja sekä kuluttajille että yri-
tysasiakkaille, koska molemmat asiakasryhmät kuuluvat yleispalveluvel-
voitteen piiriin.

Mikäli tarkastellulla alueella ei edellä mainituilla perusteilla arvioituna
ole kattavia viestintäverkkoja ja riittävästi kilpailevaa yleispalvelun tar-
jontaa kattavissa viestintäverkoissa, tulee alueelle nimetä viestintäpalve-
lun tarjontaan sekä mahdollisesti lisäksi verkkopalvelun tarjontaan vel-
vollinen yleispalveluyritys. 

Käyttäjillä tulee olla tosiasiassa mahdollisuus saada yleispalveluvel-
voitteen piiriin kuuluvia palveluja

Nimeämismenettelyn yhtenä tarkoituksena on turvata yleispalvelun tar-
jonta kaikkialla Suomessa ja kaikille kuluttajaryhmille. Yleispalveluyri-
tyksen nimeämismenettelyä koskevan viestintämarkkinalain 59 §:n pe-
rustelujen mukaan yksinomaan markkinoilla vallitseva kilpailu ei takaa
yleispalvelun olemassaoloa, jos esimerkiksi tietyillä kuluttajien erityis-
ryhmillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa palvelua. Myös viestintä-
markkinalain perusteluissa todetaan, että Viestintäviraston tulee yleispal-
velun tarjonnan ohella selvittää tietyllä alueella toimivia teleyrityksiä ja
kuluttajien mahdollisuuksia tehdä sopimuksia. Lisäksi sopimusehtojen
kohtuullisuudella on viestintämarkkinalain perustelujen mukaan erityi-
nen asema yleispalveluiden tarjonnassa.

Käyttäjien tosiasiallisista mahdollisuuksista saada palveluja voi käy-
tännössä olla vaikeaa saada tietoa. Viestintävirasto on aikaisempien
yleispalvelupäätöstensä perusteeksi selvittänyt valvontaviranomaisten
käsittelemiä saatavuusongelmia sekä tapauksia, joissa teleyritykset ovat
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kieltäytyneet sopimuksesta asiakkaan kanssa. Tältä osin tulee kuitenkin
huomata, että viestintämarkkinalaissa ja liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksessa määritellyt vaatimukset täyttävä internet-yhteyspalvelu ei
ole aikaisemmin kuulunut yleispalveluun. Teleyrityksillä ei siten ole ol-
lut velvollisuutta tarjota vastaavia palveluja käyttäjille. Tästä johtuen
Viestintävirasto on katsonut, että nykyisin markkinoitujen internet-yh-
teyspalvelujen laatua tai saatavuutta koskevien valitusten perusteella ei
ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä käyttäjien mahdollisuudesta saada
yleispalvelua. 

Käyttäjien mahdollisuuksia saada yleispalvelua voidaan arvioida myös
teleyritysten käyttämien vakiosopimusehtojen perusteella. Sopimuseh-
doista voidaan tarkastella erityisesti palvelun laatua koskevia ehtojen
kohtia sekä sopimusehtoja, joissa teleyritykset ovat määritelleet käyttä-
jän oikeutta saada liittymäsopimus. Mikäli yksikään tietyllä alueella toi-
mivista teleyrityksistä ei tarjoa käyttäjille liittymiä yleispalveluvelvoitet-
ta vastaavin edellytyksin, ei käyttäjän mahdollisuuksia saada palveluja
voida Viestintäviraston näkemyksen mukaan pitää riittävän turvattuina.
Koska teleyrityksillä ei aikaisemmin ole ollut velvollisuutta tarjota yleis-
palvelun määritelmän mukaisia laajakaistapalveluja, ei Viestintävirasto
ole tarkastellut palvelun laatua ja ominaisuuksia koskevia sopimusehto-
jen kohtia, vaan sopimusehtojen tarkastelu on rajattu koskemaan ainoas-
taan sitä, millä edellytyksillä teleyritykset ylipäänsä tarjoavat käyttäjille
internet-yhteyksiä.

Yleispalveluyrityksen on tarjottava käyttäjälle liittymä yleiseen viestin-
täverkkoon kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisessa toimitusajassa. Vies-
tintävirasto on aikaisemmissa yleispalvelupäätöksissään arvioinut käyt-
täjän mahdollisuuksia saada palveluja myös liittymien hintatason ja to-
teutuneiden toimitusaikojen perusteella. Näitäkään arviointiperusteita ei
Viestintäviraston näkemyksen mukaan voida käyttää arvioinnin perus-
teena, sillä yleispalvelun määritelmän täyttävän internet-yhteyspalvelun
toteuttaminen saattaa edellyttää teleyritysten nykyisten viestintäverkko-
jen päivittämistä palvelulta vaaditun laatutason saavuttamiseksi ja yleis-
palvelun laadun valvonnan kannalta tarpeellisten mittausjärjestelmien to-
teuttamiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaikuttaa palveluiden kohtuulli-
sena pidettävän hintatason ja kohtuullisen toimitusajan arviointiin tule-
vaisuudessa, eikä tämän hetkisten hinta- ja laatutietojen perusteella siksi
Viestintäviraston näkemyksen mukaan voida tehdä johtopäätöksiä yleis-
palvelun kohtuullisena pidettävästä tasosta. 

Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arviointi on toteutettu vaiheittain
siten, että jos jokin edellä kuvatuista edellytyksistä ei tarkastellulla
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alueella täyty, pidetään yleispalveluyrityksen nimeämistä alueelle välttä-
mättömänä. Tällöin kyseisen alueen osalta ei erikseen tarkastella muiden
edellä määriteltyjen edellytysten täyttymistä. 

(---)

Viestintäviraston on viestintämarkkinalain 59 §:n mukaan muutettava
yleispalvelupäätöksiään, jos päätösten perusteina olevissa seikoissa ta-
pahtuu merkityksellisiä muutoksia. Viestintävirasto katsoo, että arvioi-
taessa yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta tulevaisuudessa voidaan
huomioon ottaa myös sellaiset edellä kuvatut yleispalvelun laatua, hinta-
tasoa ja tosiasiallista saatavuutta koskevat arviointikriteerit, jotka eivät
ole olleet saatavilla tätä arviointia varten.  

4.3 Yleispalvelun tarjonnan arviointi

Yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen tarkastelu

Viestintäverkkojen kattavuuden arvioimiseksi Viestintävirasto on pyytä-
nyt teleyrityksiä ilmoittamaan kunta- tai kunnanosakohtaisesti viestintä-
verkkojensa yleispalvelun tarjonnan kattavuuden, eli miten suurelle osalle
kunnassa sijaitsevista vakituisista asuinkunnista tai yritysten toimipisteistä
viestintäverkossa kyetään tarjoamaan yleispalvelun vaatimustason täyttä-
viä internet-yhteyspalveluja. Viestintävirasto on arvioinnissaan pitänyt
viestintäverkkoa kattavana, jos verkossa on kyetty tarjoamaan yleispalve-
luun kuuluvia internet-yhteyspalveluja kaikkiin tarkastellulla alueella si-
jaitseviin vakituisiin asuntoihin ja yritysten vakituisiin toimipaikkoihin.
Viestintävirasto pitää tätä edellytystä perusteltuna, koska yleispalvelua
koskevan sääntelyn tarkoituksena on tarjota laissa määritellyt palvelut kai-
kille käyttäjille näiden asuin- tai sijaintipaikasta riippumatta.

Viestintävirasto ei ole arvioinnissaan pitänyt riittävän kattavana yleispal-
velun tarjontana sitä, että alueella on ollut useita yleispalvelun tarjontaan
soveltuvia viestintäverkkoja, joiden yhteenlaskettu peittoalue on kattanut
koko kunnan. Tämä johtuu siitä, että samankin teleyrityksen omistamat
viestintäverkot ovat Viestintäviraston arvion mukaan usein ainakin osit-
tain päällekkäisiä. Vaikka yhden teleyrityksen eri tekniikoilla toteutettujen
viestintäverkkojen peitto yhteenlaskettuna olisi 100 prosenttia tai enem-
män, on yhteenlasketussa peittoalueessa todennäköisesti katvealueita kun-
nan alueella, kun tarkastellaan kaikkia kunnan vakituisia asuntoja ja yri-
tysten vakituisia toimipaikkoja. Teleyrityksiltä kerättävien markkinatieto-
jen perusteella ei ole mahdollista varmistua siitä, kattavatko verkot täysin
koko tarkastellun alueen vai ovatko ne osin päällekkäisiä.
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Seuraavien 228 kunnan ja 11 kunnan osan alueella ei ollut lainkaan
yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyspalvelun tarjontaan soveltuvaa
kattavaa viestintäverkkoa. Viestintävirasto katsoo, että (---) alueille on
yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi välttämätöntä nimetä yleispalvelu-
yritys (---).

Yleispalvelun tarjonnan riittävyys

Yleispalvelun tarjontaa voidaan Viestintäviraston näkemyksen mukaan
pitää riittävänä, mikäli tarkastellulla alueella toimii kattavassa viestintä-
verkossa yhteensä vähintään kolme kilpailevaa, toisistaan riippumatonta
ja yleispalvelun tarjontaan myös pitkällä aikavälillä arvioituna kykene-
vää palveluntarjoajaa, jotka tarjoavat palveluja kuluttaja- ja yritysasiak-
kaille. Kilpailevana tarjontana on otettu huomioon myös pelkästään pal-
veluoperaattoritoimintaa alueella harjoittavat teleyritykset. 

Kiinteän verkon teleyrityksillä on HMV-alueellaan velvollisuus tarjota
tukkutason laajakaistapalvelua teleyrityksille. Näin ollen Viestintävirasto
on kattavan kiinteän verkon alueella huomioinut palveluyrityksinä kaik-
ki teleyritykset, joilla Viestintäviraston keräämien tietojen mukaan on
yksikin asiakas tarkasteltavalla alueella. Kiinteässä verkossa toimivista
palveluntarjoajista Oy IW-Net Ltd, Seclan Oy ja TDC Oy kuitenkin tar-
joavat internet-yhteyspalveluja ainoastaan yritysasiakkaille, mistä joh-
tuen näitä yrityksiä ei ole huomioitu yleispalvelun tarjonnan riittävyyttä
arvioitaessa. 

Matkapuhelinverkko on kattava ainoastaan yhdessä kunnassa. Kattavas-
sa matkapuhelinverkossa palveluntarjoajina on huomioitu kyseisen verk-
koyrityksen kanssa palveluoperaattorisopimuksen tehneet teleyritykset.
Kyseisessä kunnassa kattava UMTS-verkko on Elisa Oyj:llä. Elisa Oyj:n
verkossa mobiililaajakaistaliittymiä tarjoavina palveluoperaattoreina toi-
mivat Saunalahti Group Oyj ja kesästä 2009 lähtien Academica Oy. Di-
gita Oy:n @450-verkossa palveluoperaattoreina toimivat Academica Oy,
Emtele Oy, Fujitsu Services Oy, LynxNet Oy ja TeliaSonera Finland
Oyj. Näistä teleyrityksistä Emtele Oy ja Fujitsu Services Oy tarjoavat in-
ternet-yhteyspalveluja ainoastaan yritysasiakkaille. 

Yleispalveluun kuuluvia internet-yhteyksiä tarjoavista teleyrityksistä
Saunalahti Group Oyj kuuluu Elisa-konserniin. Viestintävirasto katsoo
tästä johtuen, että Saunalahden palveluja ei ole pidettävä kilpailevana
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yleispalvelun tarjontana. Viestintävirasto on huomioinut Saunalahden
palveluntarjonnan osana Elisa Oyj:n tarjontaa.

Teleyrityksen oman toiminnan kannattavuus ja vakavaraisuus ovat Vies-
tintäviraston näkemyksen mukaan olennaisia lähtökohtaisia kriteerejä ar-
vioitaessa teleyrityksen kykyä toimia yleispalvelun tarjoajana. Peruspal-
velujen saatavuuden turvaamiseksi on perusteltua luoda taloudellisia
mittareita, joilla voidaan täydentävänä elementtinä määrittää yleispalve-
luyrityksiksi sopivia tahoja. 

Viestintävirasto on arvioinut yritysten taloudellis-toiminnallisia edelly-
tyksiä tilinpäätöstietojen perusteella. Tilinpäätöstietoihin perustuva tele-
yritysten arviointi on Viestintäviraston näkemyksen mukaan selkein käy-
tettävissä oleva menettely yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta arvioi-
taessa. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia, yhtäläisin periaattein laadittuja
laskentatietoja, jotka ulkopuolinen riippumaton tilintarkastaja on tarkas-
tanut. Vaikka vain osa yrityksen liikevaihdosta liittyisi yleispalvelun
tuottamiseen, on arvio riittävän vakavaraisesta ja kannattavasta yleispal-
veluyritystoimijasta Viestintäviraston näkemyksen mukaan tarkoituksen-
mukaista tehdä koko yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Yrityksen
taloudelliset edellytykset olla pitkäjänteisesti luotettava yleispalvelujen
tarjoaja määrittyvät kuitenkin koko yrityksen taloudellisen tilanteen pe-
rusteella.

Tarkasteltavina muuttujina on käytetty sijoitetun pääoman tuottoprosent-
tia, omavaraisuusastetta ja current ratioa, joiden perusteella yrityksen ta-
loudellinen tilanne on pisteytetty. Pisteytyksessä on käytetty seuraavia
raja-arvoja: sijoitetun pääoman tuottoprosentti alle 6 heikko [alaviite:
Suomen 10 vuoden joukkolainojen keskimääräinen tuotto (n. 3,6 %) ja
velkapreemio (2,5 %) muodostavat yhdessä vieraan pääoman keskimää-
räisen kustannuksen yritykselle. Vieraan pääomasijoituksen aikaansaama
kustannus on alarajana tyydyttäväksi arvioitavissa sijoitetun pääoman
tuottoprosentille.---] 6–11,14 tyydyttävä ja 11,15 tai enemmän hyvä
[alaviite: Raja-arvona käytetty 11,15 on Viestintäviraston säännellylle
kiinteälle televerkkotoiminnalle arvioitu kohtuullisen sijoitetun pääoman
tuoton yläraja ---.] (---) Käytetyistä muuttujista omavaraisuusaste ja cur-
rent ratio on luokiteltu Yritystutkimusneuvottelukunta ry:n (YTN) luoki-
tustietojen mukaan. Arvioinnissa on edellytetty, että teleyrityksen tun-
nuslukujen keskiarvo on vähintään tyydyttävä. Täydentävinä tekijöinä
on otettu huomioon loppuasiakasmarkkinan markkinaosuus ja yhtiön lii-
kevaihto.
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Taloudellisen arvioinnin raja-arvot ovat kahden tunnusluvun osalta (cur-
rent ratio ja omavaraisuusaste) YTN:n määrittelemien raja-arvojen mu-
kaiset. Raja-arvojen voidaan Viestintäviraston näkemyksen mukaan kat-
soa näin ollen olevan yleisesti hyväksytyllä tasolla. Omavaraisuusaste
mittaa yrityksen vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkäl-
lä tähtäimellä. Yleispalveluyrityksen tulee voida luotettavasti olettaa ky-
kenevän pitkäjänteisesti tuottamaan lain edellyttämät palvelut loppukäyt-
täjille. Current ration tarkoituksena on osoittaa, minkälainen lyhyen täh-
täimen toimintavalmius yleispalveluyrityksellä olisi tulorahoituksen
äkillisesti ehtyessä. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen
yksilöllistä suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun hyväksytyksi alara-
jaksi on määritelty tämän hetkinen vieraan pääoman käytöstä maksettava
korvaus. Tämän tuottavuustason alle jäävä yritys ei kykene suoriutu-
maan vieraan pääoman lyhennyksistään eikä siten voi olla ensisijaisesti
yleispalvelutehtävään soveltuva yritys.

Tarkastelussa mukana olleista kiinteän verkon teleyrityksistä Ab Närpes
Dynamo Net Närpiö Oy, Tampereen Puhelin Oy ja AinaCom Oy eivät
täytä teleyrityksen taloudellista tilannetta kuvaavaa kriteeriä, minkä
vuoksi Viestintävirasto katsoo, ettei kyseisiä teleyrityksiä voida valita
yleispalveluyritykseksi eikä ottaa mukaan tarkasteluun arvioitaessa
yleispalvelun saatavuutta alueella. 

Digita Oy:n @450-verkossa toimivista palveluntarjoajista Academica
Oy ei täytä teleyrityksen taloudellista tilannetta kuvaavaa kriteeriä. Lynx
Net Oy täyttää tilinpäätöstietojen perusteella määritellyn teleyrityksen
taloudellista tilannetta koskevan kriteerin. Viestintäviraston näkemyksen
mukaan yhtiön liikevaihto on kuitenkin niin vähäinen, että Lynx Net Oy
ei kooltaan ole riittävä, jotta yhtiön vielä toistaiseksi voitaisiin olettaa
pystyvän myös pitkällä aikavälillä tarjoamaan yleispalvelua Digita Oy:n
verkon kattamalla alueella tai osassa aluetta. Edellä mainituista syistä
johtuen Viestintävirasto ei ole huomioinut Academica Oy:tä ja Lynx Net
Oy:tä yleispalvelun tarjoajina kilpailevan palveluntarjonnan riittävyyttä
arvioidessaan. Digita Oy:n viestintäverkossa toimivista teleyrityksistä on
siten huomioitu arvioinnissa ainoastaan TeliaSonera Finland Oyj. 

Seuraavien 73 kunnan ja 11 kunnan osan alueella ei ollut riittävästi kil-
pailevaa yleispalvelun tarjontaa kattavissa viestintäverkoissa. Viestintä-
virasto katsoo, että (---) alueille on yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi
välttämätöntä nimetä yleispalveluyritys (---).



16 (73)

4.4 Käyttäjien tosiasiallinen mahdollisuus saada palveluja 

Viestintävirasto on arvioinut käyttäjien tosiasiallista mahdollisuutta saa-
da palveluja selvittämällä teleyrityksiltä niiden tapausten lukumääriä,
joissa yritykset ovat kieltäytyneet tekemästä käyttäjien kanssa internet-
yhteyspalvelua koskevaa sopimusta sekä tarkastelemalla teleyritysten
käyttämiä vakiosopimusehtoja. 

Teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan niiden tapausten lukumäärät,
joissa käyttäjille oli kieltäydytty tarjoamasta liittymäsopimusta viimeisen
vuoden aikana, olivat pieniä. Enimmilläänkin tapauksia oli ollut muuta-
ma kymmenen tuhatta liittymää kohden. Tiedot eivät muodostuneet mer-
kittäväksi minkään tarkastelun tässä vaiheessa mukana olleen teleyrityk-
sen osalta. 

Vakiosopimusehdoista ja teleyritysten käytännöistä on selvitetty erityi-
sesti sitä, ovatko yritykset määritelleet oikeutensa kieltäytyä sopimus-
suhteesta käyttäjän kanssa viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa
sääntelyä laajemmaksi. Viestintämarkkinalain 60 c §:n 4 momentin mu-
kaan yleispalveluyritykseksi nimetyllä teleyrityksellä on oikeus kieltäy-
tyä tekemästä käyttäjän kanssa sopimusta liittymästä vain, jos käyttäjä
on asetettu syytteeseen tai viimeisen vuoden aikana tuomittu jonkin tele-
yrityksen liittymää hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häirinnästä
taikka jos käyttäjällä on toisen yleispalveluyrityksen liittymän käytöstä
aiheutuneita maksamattomia, erääntyneitä ja riidattomia velkoja.

Seuraavat teleyritykset olivat sopimusehdoissaan varanneet itselleen
viestintämarkkinalain 60 c §:ään verrattuna laajemman oikeuden kieltäy-
tyä liittymäsopimuksesta käyttäjän kanssa: (---) Tämä välttämättömyys-
arvioinnin vaihe ei kuitenkaan muodostunut määrääväksi kriteeriksi
minkään tarkastellun alueen osalta. 

4.5 Alueet, joille ei ole välttämätöntä nimetä yleispalveluyritystä 

Viestintämarkkinalain mukaan Viestintäviraston on nimettävä yleispal-
veluyritys tietylle maantieteelliselle alueelle, jos se on välttämätöntä
yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi. Mikäli yleispalveluyrityksen ni-
meämistä tietylle alueelle ei ole edellä kuvattujen arvioinnin vaiheiden
perusteella pidetty välttämättömänä, ei alueelle viraston näkemyksen
mukaan ole nimettävä yleispalveluyritystä. 
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Viestintävirasto katsoo, että seuraavien 35 kunnan ja 7 kunnan osan
alueille ei ole käyttäjien etujen turvaamiseksi välttämätöntä nimetä yleis-
palveluyritystä: 

(---)

5. Yleispalveluyritysten valinta

5.1 Yleispalveluyritysten valinnassa käytetyt perusteet ja menettely

Viestintämarkkinalain 59 §:n mukaan yleispalveluyritykseksi tulee nime-
tä teleyritys, jolla on parhaat edellytykset lain 1 §:n mukaiset tavoitteet
täyttävän yleispalvelun tarjontaan. Pykälän mukaan lain yleisenä tavoit-
teena on edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa sekä
varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin eh-
doin kaikkien teleyritysten ja käyttäjien saatavilla koko maassa. Lisäksi
lain yksityiskohtaisempana tavoitteena on huolehtia siitä, että Suomessa
saatavilla olevat mahdollisuudet televiestintään ovat käyttäjien kohtuul-
listen tarpeiden mukaisia, keskenään kilpailevia, teknisesti kehittyneitä,
laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia.

Viestintämarkkinalain mukainen yleispalveluyrityksen valinnassa nouda-
tettava menettely on luonteeltaan vertailu, jossa kulloinkin tarkastellulla
maantieteellisellä alueella toimivat teleyritykset asetetaan paremmuus-
järjestykseen lain tavoitteisiin kytkettyjen valintakriteerien perusteella.
Vertailussa käytetyt arviointiperusteet parhaiten täyttävä teleyritys vali-
taan yleispalveluyritykseksi. Viestintävirasto on yleispalveluyritysten va-
linnassa noudattanut ensisijassa vaiheittaista arviointia, jossa vertailun
seuraavaan vaiheeseen on edetty ainoastaan siinä tapauksessa, että riittä-
vää eroa vertailtavien teleyritysten välillä ei ole voitu todeta. 

Yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyä koskevan viestintämarkkina-
lain 59 §:n perusteluissa todetaan viittauksella lain tavoitteisiin pyrityn
ensisijaisesti turvaamaan palveluiden käyttäjien edut. Muilta osin tavoit-
teita ei ole lainsäädännössä arvotettu tärkeysjärjestykseen. Viestintävi-
rasto katsoo tästä johtuen, että yleispalveluyritysten vertailussa erityistä
painoarvoa voidaan asettaa käyttäjien etua koskeville lain tavoitteille,
mutta yleispalveluyrityksen valintaa ei tule perustaa minkään yksittäisen
tavoitteen edistämiseen, vaan yleispalvelun vaihtoehtoisia toteuttamista-
poja on arvioitava kokonaisuutena.
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Vertailun laajuutta ja vertailussa käytettäviä perusteita rajaa kuitenkin
viestintämarkkinalain 59 §, jossa on edellytetty yleispalveluyrityksen ni-
meämisessä noudatettavan menettelyn olevan tehokas, avoin ja syrjimä-
tön. Näiden menettelyllisten vaatimusten täyttämiseksi yleispalveluyri-
tyksen valinnassa käytettävät arviointiperusteet tulee Viestintäviraston
näkemyksen mukaan määritellä mahdollisimman avoimesti ja täsmälli-
sesti sekä siten, että periaatteita on mahdollista soveltaa samalla tavalla
kaikkiin teleyrityksiin. 

(---) Viestintävirasto on yleispalveluyritysten valinnassa noudattanut en-
sisijassa vaiheittaista arviointia, jossa vertailun seuraavaan vaiheeseen
on edetty ainoastaan siinä tapauksessa, että riittävää eroa vertailtavien te-
leyritysten välillä ei ole voitu todeta. 

(---)

Viestintämarkkinalain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on huolehtia siitä,
että käyttäjien mahdollisuudet televiestintään ovat laadultaan hyviä, toi-
mintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Tästä syystä ver-
tailtavien teleyritysten tarjoamien viestintäpalveluiden laatua ja palvelui-
den hintatasoa tulee Viestintäviraston näkemyksen mukaan lähtökohtai-
sesti käyttää perusteena yleispalveluyrityksen valinnassa. Edellä luvussa
4.2 mainituista syistä johtuen näiden kriteerien käyttäminen vertailuteki-
jöinä ei tässä vaiheessa ole mahdollista. Viestintävirasto kuitenkin to-
teaa, että tulevaisuudessa myös näitä perusteita voidaan käyttää valit-
taessa internet-yhteyspalvelujen tarjontaan velvollista yleispalveluyritys-
tä. 

Viestintävirasto korostaa, että vaiheittaisessa arvioinnissa on kysymys
viestintämarkkinalain tavoitteisiin perustuvasta teleyritysten vertailua
yksinkertaistavasta mallista. Viestintävirasto on kaikkien tarkasteltujen
alueiden osalta arvioinut erikseen, onko menettelyä ollut tarpeen joiltain
osin täydentää kokonaistilanteen laajemmin huomioon ottavalla arvioin-
nilla sen varmistamiseksi, että yleispalveluyritykseksi valitaan kaikissa
tapauksissa teleyritys tai teleyritykset, joilla on katsottava olevan parhaat
edellytykset tarjota yleispalvelua. Laajempaa arviointia on pidetty perus-
teltuna erityisesti tilanteissa, joissa vertailtavien teleyritysten välillä on
vaiheittaisessa arvioinnissa kyetty osoittamaan vain vähäisiä eroja. Laa-
jempaa vertailua on pidetty tarpeellisena myös, jos vaiheittaisen vertai-
lun perusteella valituksi olisi tullut muu kuin tietyn alueen vakiintunut
toimija. Lisäksi teleyritysten yleispalvelun tarjontaa on tarkasteltu koko-
naisuutena tilanteessa, jossa on vertailtu Digita Oy:n ja TeliaSonera Fin-
land Oyj:n viestintäverkkoja keskenään. Täydentävinä vertailuperusteina
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on tällöin käytetty yhtäältä teleyrityksen taloudellisia voimavaroja ku-
vaavia lisäperusteita sekä toisaalta päätöksen vaikutuksia kuluttajille ja
muille viestintäpalveluiden käyttäjille. Näitä perusteita on arvioitu yh-
dessä teleyritysten vapaaehtoisuutta koskevan valintaperusteen kanssa. 

Viestintävirasto katsoo, että valintaa täydentävänä perusteena on mah-
dollista ottaa huomioon myös käyttäjien erityisryhmien, kuten aistivam-
maisten tai sähköyliherkkien palveluiden käyttäjien tarpeet. Koska Vies-
tintävirastolla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta määritellä yleispalvelun
laatutasoa viestintämarkkinalaista ja lakia täsmentävästä asetuksesta
poikkeavasti eikä edellyttää palvelun tarjoamista millään tietyllä teknii-
kalla, on internet-yhteyspalvelujen osalta ollut vaikea osoittaa sellaisia
käyttäjien erityisryhmien tarpeita, joilla olisi katsottava olevan merkitys-
tä yleispalveluyrityksen valinnan kannalta. 

5.2 Vertailtavien teleyritysten edellytykset tarjota yleispalvelua 

Teleyritysten taloudellisten voimavarojen arviointi

Viestintämarkkinalain perustelujen mukaan yleispalveluyrityksen valin-
nassa tulee ensisijassa pyrkiä turvaamaan palveluiden käyttäjien edut.
Yleispalvelun tarjonnan jatkuvuudella on keskeinen merkitys viestintäpal-
velujen käyttäjille. Viestintävirasto pitää tästä johtuen käyttäjien etujen
turvaamiseksi keskeisenä, että yleispalveluyrityksiksi nimetään ainoastaan
sellaisia teleyrityksiä, jotka kykenevät takaamaan yleispalvelun toimituk-
sen jatkuvuuden kaikille tietyn alueen asiakkaille näiden vakituisiin asuin-
tai sijaintipaikkoihin. Viestintävirasto katsoo, että yleispalveluyritysten
valinnassa tulee huomioida ainoastaan sellaiset teleyritykset, joilla arvioi-
daan olevan riittävät taloudelliset voimavarat yleispalvelun tarjontaan tar-
kastellulla alueella myös pitkällä aikavälillä arvioituna. Teleyritysten ta-
loudellis-toiminnallisia edellytyksiä voidaan Viestintäviraston näkemyk-
sen mukaan arvioida esimerkiksi tilinpäätöstietojen nojalla. Arvioinnissa
on käytetty luvussa 4.3 kuvattuja kriteereitä ja luokituksia.

(---) Edellä mainittuja teleyrityksiä ei Viestintäviraston näkemyksen mu-
kaan voida edellä kuvatuin perustein valita yleispalveluyritykseksi. 

Digita Oy:n @450-verkossa toimivista palveluyrityksistä TeliaSonera
Finland Oyj:llä on yhtiön koko ja yhtiön harjoittaman teletoiminnan 
laajuus huomioon ottaen katsottava olevan selvästi parhaat edellytykset



20 (73)

tarjota viestintämarkkinalain tavoitteet täyttävää yleispalvelua. Palvelun-
tarjoajista Fujitsu Services Oy ei tarjoa palveluja kuluttaja-asiakkaille.
Tästä johtuen Digita Oy:n viestintäverkossa toimivista palveluyrityksistä
on varsinaisessa teleyritysten vertailussa huomioitu ainoastaan TeliaSo-
nera Finland Oyj. 

Edellä kuvatun poissulkevan arvioinnin lisäksi teleyritysten taloudellis-
toiminnallisia edellytyksiä kuvaavia arviointiperusteita on käytetty tele-
yritysten vertailussa täydentävinä perusteina, mikäli nimettävää yleispal-
veluyritystä ei ole voitu valita viestintäverkkoja koskevan vertailun pe-
rusteella. Tällöin on tarkasteltu markkinatilannetta kokonaisuutena ja
alueella toimivien teleyritysten keskinäistä asemaa. Näiden vertailupe-
rusteiden käyttöä on kuvattu tarkemmin vertailun toisessa vaiheessa, jos-
sa on huomioitu myös vertailussa vielä mukana olevien teleyritysten va-
paaehtoisuus toimia yleispalveluyrityksenä. 

Yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen vertailu

Viestintämarkkinalain 59 §:n perusteluissa todetaan, että viestintäpalve-
lujen edullisuutta on arvioitava käyttäjän näkökulmasta, mistä johtuen
yleispalveluyrityksen valinnassa tulisi pyrkiä ensisijaisesti varmistamaan
palvelun tarjonta mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Taloudellisia voimavaroja koskevan valintakriteerin täyttävien teleyri-
tysten osalta Viestintävirasto on edennyt vertailemaan teleyritysten vies-
tintäverkkojen kattavuutta kuvaavia vertailuperusteita. Viestintävirasto
katsoo, että lähtökohtaisesti parhaat edellytykset kustannustehokkaaseen
yleispalvelun tarjontaan on teleyrityksellä, joka jo nykyisin tarjoaa pal-
veluja tietyllä maantieteellisellä alueella kattavimmin yleispalvelun tar-
jontaan soveltuvissa viestintäverkoissa. 

Viestintäverkkoja omistavista teleyrityksistä Digita Oy ei itse toimi pal-
veluyrityksenä. Koska viestintämarkkinalain 60 d §:ssä on määritelty
verkkopalvelua tarjoavan teleyrityksen yleispalveluvelvollisuus, on Di-
gita Oy:n viestintäverkko huomioitu teleyritysten viestintäverkkoja kos-
kevassa vertailussa. Mikäli Digita Oy on valittu yleispalveluyritykseksi
tietylle alueelle, on kyseiselle alueelle lisäksi valittu yleispalvelun tar-
jontaan velvollinen palveluyritys, joka edellä mainituin perustein on kai-
kissa tapauksissa ollut TeliaSonera Finland Oyj.

Teleyritysten viestintäverkkoja koskeva vertailu on toteutettu useassa
vaiheessa, joista seuraavaan on siirrytty ainoastaan siinä tapauksessa,
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että eroa tietyllä alueella toimivien teleyritysten välillä ei ole ollut mah-
dollista tehdä. (---)

Viestintävirasto on ensinnäkin vertaillut teleyritysten yksittäisten viestin-
täverkkojen kattavuutta. Tässä vaiheessa eri tekniikoin toteutettuja, no-
peudeltaan 1 Mbit/s liittymien tarjontaan soveltuvia viestintäverkkoja on
tarkasteltu itsenäisesti. Tämä johtuu siitä, että samankin teleyrityksen
omistamat viestintäverkot ovat Viestintäviraston arvion mukaan usein ai-
nakin osittain päällekkäisiä, mistä seuraa, että viestintäverkkojen yhteen-
laskettu peittoalue ei välttämättä muodosta koko tarkastellun alueen kat-
tavaa yhtenäistä kokonaisuutta. Poikkeuksena tästä rajauksesta Viestintä-
virasto on kuitenkin vertailussa laskenut yhteen teleyrityksen WiMAX-
verkkojen ja kiinteiden verkkojen peittoalueet, koska kiinteän verkon te-
leyritykset ovat usein rakentaneet juuri WiMAX-verkkoja täydentämään
kiinteiden verkkojen kattavuutta harvaan asutuilla alueilla. 

Viestintävirasto on valinnut nimettävän yleispalveluyrityksen vertailun
ensimmäisessä vaiheessa, jos tarkastellulla alueella vain yhdellä teleyri-
tyksellä on ollut kattava yleispalvelun tarjontaan soveltuva viestintäverk-
ko. Kattavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä 100-prosenttisesti katta-
vaa viestintäverkkoa. Tällöin yleispalveluvelvoite aiheuttaisi yleispalve-
luyritykselle hyvin vähäisiä verkon rakennustarpeita. Lisäksi tarkastelun
tässä vaiheessa on edellytetty, että muiden verkkoyritysten vastaavan ta-
soisten viestintäverkkojen peittoalue on ollut selvästi tätä vähäisempi eli
vähintään alle 90 prosenttia. Viestintäverkon kattavuutta on tarkasteltu
potentiaalisen yleispalveluasiakaspeiton mukaan eli osuutena alueen
asuntokunnista ja yritysten toimipaikoista, ei maantieteellisen peitto-
alueen mukaisesti. Viestintävirasto on tämän arvioinnin vaiheen perus-
teella valinnut yleispalveluyrityksen 44 kuntaan ja 8 kunnan osaan. (---)

Vertailun seuraavassa vaiheessa Viestintävirasto on tarkastellut yleis-
palvelun tarjontaan soveltuvia viestintäverkkoja yksittäin. Arvioinnin
tässä vaiheessa on vertailtu teleyritysten viestintäverkkoja alueilla, joilla
millään teleyrityksellä ei ole ollut koko alueen kattavaa viestintäverk-
koa. Tällöin yleispalveluyritykseksi on valittu teleyritys, jonka yleispal-
velun tarjontaan soveltuva viestintäverkko on ollut muiden alueella toi-
mivien teleyritysten yleispalvelun tarjontaan soveltuviin viestintäverk-
koihin verrattuna selvästi kattavampi. Tämän edellytyksen on katsottu
täyttyvän, jos yhden alueella toimivan teleyrityksen viestintäverkko on
ollut kattavuudeltaan vähintään 90 prosenttia tai viestintäverkko on ollut
vähintään 15 prosenttiyksikköä kattavampi kuin seuraavaksi kattavin
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verkko. Ottaen huomioon, että teleyrityksillä ei vielä tällä hetkellä ole
velvollisuutta tarjota laajakaistapalveluja, Viestintävirasto on pitänyt
90 prosentin kattavuustasoa riittävänä perusteena yleispalveluyrityksen
valinnalle. Viestintävirasto voi kuitenkin markkinatilanteen muuttuessa
arvioida tätä perustetta uudelleen. Viestintävirasto on tämän arvioinnin
vaiheen perusteella valinnut yleispalveluyrityksen 157 kuntaan ja 14
kunnan osaan. (---)

Mikäli yleispalveluyritystä ei ole voitu valita tietylle alueelle yksittäisten
yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen vertailun perus-
teella, on Viestintävirasto vertaillut kaikkia tietyllä alueella toimivien te-
leyritysten yleispalvelun tarjontaan soveltuvia viestintäverkkoja koko-
naisuutena. Vertailussa saman teleyrityksen kiinteästä verkosta ja kaape-
litelevisioverkosta on kuitenkin huomioitu vain kattavampi, koska nämä
verkot ovat lähes aina päällekkäiset. Nimettävä yleispalveluyritys on va-
littu vertailun tässä vaiheessa, jos jonkin teleyrityksen viestintäverkkojen
yhteenlaskettu kattavuus on tämän määrittelyn perusteella muihin verrat-
tuna kattavin eikä muilla kriteereillä voida osoittaa merkittävää eroa te-
leyritysten välillä. Viestintävirasto on tämän arvioinnin vaiheen perus-
teella valinnut yleispalveluyrityksen yhteensä 29 kuntaan ja 4 kunnan
osaan. (---)

Yleispalvelun tarjontaan soveltumattomien viestintäverkkojen vertailu

Jos yleispalveluyritystä ei ole voitu valita yleispalvelun tarjontaan sovel-
tuvien viestintäverkkojen vertailun perusteella, on Viestintävirasto seu-
raavaksi vertaillut yleispalvelulle asetettua laatutasoa hitaampien inter-
net-yhteyspalvelujen tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen katta-
vuutta tietyllä alueella. Viestintäviraston näkemyksen mukaan voidaan
olettaa, että olemassa olevan verkon päivittäminen vastaamaan yleispal-
velun vaatimuksia aiheuttaa pienempiä investointitarpeita kuin kokonaan
uuden verkon rakentaminen. Koska viestintämarkkinalain mukaisen
yleispalveluvelvollisuuden täyttäminen voi joka tapauksessa edellyttää
teleyrityksiltä liittymien tarjoamiseksi välttämättömiä verkkoinvestointe-
ja, on yleispalveluyritykseksi Viestintäviraston näkemyksen mukaan tar-
koituksenmukaisinta valita yritys, jonka arvioidaan voivan täyttää vel-
voitteen muihin alueella toimiviin yrityksiin verrattuna vähäisemmin
kustannuksin. Arvioinnin tässä vaiheessa yleispalveluyritykseksi on va-
littu teleyritys, jonka yleispalvelutasoa hitaammat viestintäverkot ovat
olleet tarkastellulla alueella muiden teleyritysten viestintäverkkoihin ver-
rattuna kattavimmat eikä muilla kriteereillä voida osoittaa merkittävää
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eroa teleyritysten välillä. Viestintävirasto on valinnut yleispalveluyrityk-
sen 30 kuntaan ja neljään sellaiseen kunnan osaan, joissa alueella toimi-
vien teleyritysten yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintäverkkojen
kattavuuden perusteella ei voida osoittaa merkittävää eroa ja joissa yh-
dellä alueella toimivista teleyrityksistä on ollut muihin verrattuna katta-
vimmat yleispalvelutasoa hitaammat viestintäverkot. (---)

Yleispalvelua edistyneempien viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien
viestintäverkkojen vertailu

Viestintämarkkinalain 1 §:n mukaan lain yhtenä tavoitteena on huolehtia
siitä, että käyttäjien mahdollisuudet televiestintään ovat teknisesti kehit-
tyneitä. Lisäksi viestintämarkkinalain 60 c §:n perusteluissa todetaan
yleispalveluun kuuluvan tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden olevan
dynaaminen käsite, joka muuttuu tietoyhteiskunnan kehityksen myötä.
Viestintämarkkinalain 60 c §:n mukaan tarkoituksenmukaisen internet-
yhteyden nopeudesta säädetään kulloinkin liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella. 

Mikäli yleispalveluyritystä ei ole voitu valita tietylle alueelle teleyritys-
ten yleispalvelukykyisiä tai tätä hitaampia viestintäverkkoja koskevien
vertailun vaiheiden perusteella, on vertailussa näiden viestintäverkkojen
lisäksi huomioitu teleyritysten yleispalvelutasoa kehittyneemmät viestin-
täverkot. Viestintävirasto pitää vertailuperustetta edellä mainittujen vies-
tintämarkkinalain ja yleispalvelusääntelyn tavoitteiden mukaisena. Li-
säksi teleyritys, joka jo nykyisin tarjoaa käyttäjille yleispalvelua no-
peampia internet-yhteyspalveluja, kykenisi todennäköisesti toimimaan
yleispalveluyrityksenä myös tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vä-
himmäisnopeutta myöhemmin mahdollisesti nostettaessa. Viestintäviras-
to on arvioinnin tässä vaiheessa vertaillut teleyritysten yli 8 Mbit/s tie-
donsiirtoon kykenevien laajakaistaverkkojen kattavuutta. Teleyritys on
valittu, mikäli teleyritysten välillä ei muilla kriteereillä kokonaisuutena
tarkasteltuna ole merkittävää eroa ja yli 8 Mbit/s tiedonsiirtoon kykene-
vien verkkojen peitto on muita laajempi. Tämän arvioinnin vaiheen pe-
rusteella Viestintävirasto on valinnut yleispalveluyrityksen 19 kuntaan ja
kuuteen kunnan osaan. (---)

Digita Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n viestintäverkkojen keskinäi-
nen vertailu

Viestintävirasto toteaa, että tilanteissa, joissa tietyn alueen kiinteän ver-
kon teleyrityksen ja Digita Oy:n viestintäverkot ovat olleet lähes yhtä
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kattavat, yleispalveluyritykseksi on edellä kuvatussa viestintäverkkoja
koskevassa vertailussa pääsääntöisesti tullut valituksi kiinteässä verkossa
toimiva teleyritys. Mikäli keskenään vertailtavina yrityksinä kuitenkin
ovat olleet TeliaSonera Finland Oyj ja Digita Oy, on Viestintävirasto pi-
tänyt tarkoituksenmukaisena arvioida yleispalvelun tarjontaa kokonai-
suutena, koska TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa käyttäjille internet-yh-
teyspalveluja oman viestintäverkkonsa lisäksi myös Digita Oy:n viestin-
täverkossa. 

Viestintäviraston näkemyksen mukaan alueilla, joilla TeliaSonera Fin-
land Oyj:n ja Digita Oy:n viestintäverkot ovat lähes yhtä kattavat, yleis-
palvelun kustannustehokasta tarjontaa koskeva tavoite toteutuu parhai-
ten, mikäli molemmat yritykset nimetään yleispalveluyrityksiksi. Digita
Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n viestintäverkot eivät ole täysin pääl-
lekkäiset, mistä johtuen on todennäköistä, että tietty alue on molempien
verkkojen muodostamalla kokonaisuudella paremmin katettavissa kuin
yksin TeliaSonera Finland Oyj:n viestintäverkoilla. Näkemystä puoltaa
erityisesti se, että Digita Oy:n langaton verkko kattaa harvemmin asuttu-
ja alueita osin paremmin kuin kiinteät viestintäverkot. Lisäksi TeliaSone-
ra Finland Oyj on nimenomaisesti ilmoittanut harvaanasutuilla seuduilla
alkavansa vuonna 2010 korvata kiinteän verkon palveluja langattomilla
yhteyksillä, joista osan se toteuttaa Digita Oy:n viestintäverkossa.

Edellä mainituista syistä johtuen Viestintävirasto on pitänyt parhaana
ratkaisuna valita yleispalveluyrityksiksi sekä Digita Oy:n että TeliaSone-
ra Finland Oyj:n, jos Digita Oy:llä on ollut tietyllä alueella kattavin
yleispalvelun tarjontaan soveltuva viestintäverkko. Viestintävirasto on
tämän arvioinnin vaiheen perusteella valinnut yleispalveluyrityksen 11
kuntaan ja kahteen kunnan osaan. (---)

5.3 Teleyrityksen vapaaehtoisuus ja vertailua täydentävät perusteet

Mikäli vertailtavien teleyritysten välillä ei ole voitu osoittaa merkittäviä
eroja viestintäverkkoja koskevan tarkastelun perusteella, on Viestintävi-
rasto ottanut tapauksen jatkotarkasteluun. Vertailun tässä vaiheessa on
huomioitu teleyritysten taloudellisia edellytyksiä ja viestintäverkkoja
koskevat arviointiperusteet, vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset ku-
luttajien ja muiden palvelujen käyttäjien kannalta sekä lisäksi teleyritys-
ten vapaaehtoisuus toimia yleispalveluyrityksenä. (---)

Teleyrityksen taloudellisia edellytyksiä kuvaavina täydentävinä vertailu-
perusteina on huomioitu alueen loppuasiakasmarkkinan koko, teleyrityk-
sen markkinaosuus ja toiminnan vakiintuneisuus sekä yrityksen asema
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tarkasteltavalla alueella. Arvioitaessa päätösten vaikutuksia loppukäyttä-
jille, on huomioon otettu erityisesti se, onko tarkastellulle alueelle nimet-
ty puhelinpalvelujen tarjontaan velvollinen yleispalveluyritys. Lähtökoh-
tana on tällöin pidetty sitä, että käyttäjän kannalta arvioituna kustannus-
tehokkainta on hankkia puhelin- ja internet-yhteyspalvelut samalta yri-
tykseltä. 

Loppuasiakasmarkkinan kokoa on arvioitu suhteessa yrityksen kokoon
ja viestintäverkon kattavuuteen. Jos kooltaan pienellä teleyrityksellä on
jo nykyisin alueella kattava verkko, ei yleispalveluvelvoitteesta lähtö-
kohtaisesti ole katsottu aiheutuvan teleyritykselle sellaista rasitetta, että
yritystä ei voitaisi nimetä yleispalveluyritykseksi. Mikäli verkko ei ole
kattava, tulee Viestintäviraston näkemyksen mukaan vertailussa huo-
mioida myös kattavimman viestintäverkon omistavan teleyrityksen koko
ja taloudelliset voimavarat. Lähtökohtaisesti suurella ja vakavaraisella
teleyrityksellä voidaan katsoa olevan parhaat edellytykset suoriutua
yleispalveluvelvoitteesta.

Teleyrityksen markkinaosuus alueen laajakaistapalvelujen vähittäismark-
kinoilla kertoo yrityksen toiminnan vakiintuneisuudesta alueella. Mikäli
vertailtavien teleyritysten viestintäverkkojen välillä ei ole ollut merkittä-
viä eroja kattavuudessa ja yhdellä teleyrityksellä on markkinaosuuden
perusteella selvästi laajempaa toimintaa alueella, on tämä yritys katsottu
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi valittaessa alueen yleispalveluyritystä. Poik-
keuksena tähän tarkasteluun on Digita Oy, joka toimii ainoastaan verk-
koyrityksenä. Digita Oy:n osalta markkinaosuus on tullut huomioitua tä-
män verkossa toimivien palveluoperaattoreiden markkinaosuuksien
kautta.

Tietyn yrityksen valintaa puoltavana seikkana on pidetty myös teleyri-
tyksen vahvaa asemaa alueellisilla markkinoilla. Tällä perusteella on
muutoin tasavertaisten teleyritysten kesken voitu katsoa, että yleispalve-
luyritykseksi tulisi valita tietyn alueen perinteinen toimija tai HMV-yri-
tys.

Seuraavat teleyritykset ovat ilmoittaneet olevansa vapaaehtoisia toi-
mimaan yleispalveluyrityksenä. Koska Viestintäviraston on viestintä-
markkinalain 59 §:n mukaan valittava yleispalveluyritykseksi teleyritys,
jolla on parhaat edellytykset lain 1 §:n mukaiset tavoitteet täyttävän
yleispalvelun tarjontaan, ei valintaa ole perustettu yksinomaan vapaaeh-
toisuudelle. Vapaaehtoisuutta on kuitenkin vertailun tähän vaiheeseen
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edenneiden teleyritysten osalta käytetty valintaan vaikuttavana lisäperus-
teena tai valinnan perusteena, mikäli vertailtavat teleyritykset ovat olleet
keskenään hyvin tasavahvoja. 

(---)

Tämän tarkastelun vaiheen perusteella yleispalveluyritys nimettiin yh-
teensä kuuteen kuntaan ja viiteen kunnan osaan. Koska arviointi on pe-
rustunut kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottavaan kokonaisvertai-
luun, on valinta seuraavassa kunkin alueen osalta perusteltu erikseen. 

(---)

Imatran kaupungissa DNA Oy:llä ja Digita Oy:llä oli alueen kattavim-
mat viestintäverkot. Teleyritysten välillä ei voitu osoittaa merkittäviä
eroja viestintäverkkoja koskevassa vertailun vaiheessa. Koska Digita
Oy:n verkko oli kokonaisuutena kattavin ja Digita Oy:n verkossa toi-
mivalla palveluntarjoajalla TeliaSonera Finland Oyj:llä oli alueella li-
säksi kiinteätä verkkoa, kaapelitelevisioverkkoa ja UMTS-tasoista mat-
kaviestinverkkoa ja TeliaSonera Finland Oyj on alueen perinteinen toi-
mija, Viestintävirasto katsoi, että TeliaSonera Finland Oyj:llä ja Digita
Oy:llä on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan Imatran kau-
pungissa. 

(---)

Viestintäviraston soveltamat lainkohdat

Viestintämarkkinalaki (393/2003) 59, 60 b, 60 c, 60 d ja 127 §
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-
yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (732/2009) 1 ja 2 §

III  KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA

1. TeliaSonera Finland Oyj:n valitus

TeliaSonera Finland Oyj on valituksessaan vaatinut, että Viestintäviras-
ton päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja asia palautetaan Viestintävi-
rastolle uudelleen käsiteltäväksi. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että Viestintä-
virasto velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkoineen.
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TeliaSonera Finland Oyj on esittänyt vaatimustensa perusteluina muun
ohella seuraavaa:

Yleispalveluvelvoitteiden asettaminen ei ole ollut välttämätöntä

Viestintämarkkinalain 59 §:n 1 momentin mukaan Viestintäviraston on
nimettävä yleispalveluyritys, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tar-
jonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Viestintävirasto
on asettanut TeliaSonera Finland Oyj:lle yleispalveluvelvoitteen myös
alueilla, joilla se ei ole välttämätön.

Yleispalveluvelvoitteen tarpeellisuuden arvioinnissa tulee ensisijaisesti
tarkastella sitä, millainen kilpailutilanne yleispalveluiden tarjonnan
markkinoilla vallitsee. Lähtökohtana tulee olla palveluiden tarjonta kil-
pailullisin perustein, ja velvoitteita tulisi asettaa ainoastaan siltä osin
kuin se on välttämätöntä lain mukaisten yleispalveluiden saatavuuden
turvaamiseksi. Yleispalveluvelvoitteen asettaminen johtaa väistämättä
kilpailun vääristymiseen alueilla, joilla velvoite ei ole välttämätön. 

Yleispalveluyritykseltä edellytettyä yhteysnopeutta on sitä asetettaessa
perusteltu sillä, että enemmistöllä suomalaisista on käytössään vähintään
yhden megabitin laajakaistayhteys. Laajakaistayhteyksien laatua ja laa-
juutta on perusteltu jopa siten, että koska nopeita laajakaistayhteyksiä on
jo nyt erittäin laajasti saatavilla, ei yleispalveluvelvoite tulisi aiheutta-
maan siihen velvoitetuille yrityksille kustannuksia. Esimerkiksi hallituk-
sen esityksessä (HE 223/2008 vp), jossa on käsitelty yhden megabitin
vaatimusta, on todettu, että suurimmat teleyritykset tarjoavat jo nyt
asiakkailleen huomattavasti yhtä megabittiä sekunnissa nopeampia yh-
teyksiä ja että liikenne- ja viestintäministeriön syksyllä 2008 tekemän
selvityksen perusteella suurimpien teleyritysten ilmoituksen mukaan
vuoden 2009 alussa yhden megabitin laajakaistayhteyksiä olisi ollut tar-
jolla jo 98 prosentille väestöstä. 

Viestintäviraston valituksenalaisen päätöksen lopputulos on kuitenkin se,
että ainoastaan 35 kunnan ja seitsemän kunnan osan alueelle ei ole tar-
vetta nimetä yleispalveluyritystä. Sen sijaan yli 330 alueelle yleispalve-
luyritys on määrätty. 

Viestintäviraston päätös on selvästi ristiriidassa viestintämarkkinalain
perustelujen ja laajakaistapalvelujen tosiasiallisen saatavuuden kanssa.
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Viestintäviraston päätöksen mukaisen velvoitteen asettaminen 330 kun-
nan alueelle ei ole ollut välttämätöntä tilanteessa, jossa ainoastaan muu-
tama prosentti suomalaisista asuu velvoitteessa edellytetyn laajakaista-
yhteyden saavuttamattomissa.

Yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta on arvioitu virheellisesti 

Kuntakohtainen tarkastelu

Viestintävirasto on arvioinut yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta
kuntatasolla, kuntaliitoksista johtuvin tietyin poikkeuksin. Kuntatasolla
tehty arvio ei ota huomioon kuntien sisällä olevia, joissakin tapauksissa
merkittäviäkin eroja kunnan asukkaiden laajakaistapalvelujen saatavuu-
dessa. 

Kuntien tiheimmin asutuilla alueilla palvelujen tarjontaa on lähes poik-
keuksetta enemmän kuin kunnan harvemmin asutuilla alueilla. TeliaSo-
nera Finland Oyj:lle asetetun yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluu
muun ohessa useita kaupunkeja, kuten Turku, Imatra, Porvoo ja Tornio,
joissa laajakaistapalveluja tarjotaan useiden operaattorien toimesta sekä
kiinteissä että langattomissa verkoissa. Laajakaistavertailu.fi -verkkopal-
velun mukaan esimerkiksi Turussa kiinteän verkon laajakaistapalveluja
tarjoaa ainakin kuusi yritystä. Ainakin vastaava määrä yrityksiä tarjoaa
lisäksi langattomia matkaviestinverkon laajakaistapalveluja. 

Tästä huolimatta ainoastaan TeliaSonera Finland Oyj:llä on Viestintävi-
raston päätöksen mukaan yleispalveluvelvollisuus koko Turun alueella.
Yhtiöllä on velvollisuus tarjota internet-yhteyttä kohtuulliseen hintaan
myös niille asukkaille, jotka asuvat usean verkon saavutettavissa ja
joilla on tosiasiassa mahdollisuus valita lukuisten palveluntarjoajien
joukosta.

Maantieteellisten tarkastelualueiden tulisi vastata yleispalvelun saata-
vuudessa havaittavia eroja. Viestintäviraston menettely on johtanut sii-
hen, että yleispalveluyrityksiä on nimetty myös alueille, joilla nimeämi-
selle ei ole ollut tarvetta. Viestintävirasto on toiminut viestintämarkkina-
lain 59 §:n vastaisesti.

Viestintäviraston mukaan tarkasteltavien alueiden rajauksessa tulee huo-
mioida muun ohella mahdollisuus yksilöidä asetettavat velvoitteet siten,
että käyttäjä voi niiden perusteella helposti selvittää, onko tietylle alueelle
nimetty yleispalveluyritys. Viestintävirasto ei ole kuitenkaan riittävästi
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huomioinut sitä, että teleyhtiöt eivät suunnittele verkkojensa kattavuutta
kuntarajojen mukaan, vaan asiakkaiden sijainnin ja käyttäytymisen perus-
teella. Viestintäviraston olisi ollut mahdollista tehdä yleispalveluyrityksen
nimeämisen tarvetta koskeva arvio myös kuntaa pienemmällä maantie-
teellisellä alueella, jolloin oltaisiin lähempänä todellista yleispalveluyri-
tyksen nimeämistarvetta ja samalla viestintämarkkinalain tarkoitusta.

Viestintäviraston noudattamaa kuntakohtaista tarkastelua ei voida perus-
tella myöskään sillä, että Viestintäviraston työ helpottuu sitä käytettäes-
sä. Viestintämarkkinalain mukaisella tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että
yleispalvelua tarvitsevat asiakkaat saavat todellisen mahdollisuuden
yleispalveluksi määriteltyyn internet-yhteyteen.

Internet-yhteyspalvelujen tarjonnan arviointi

Viestintävirasto on yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta arvioidessaan
asettanut vaatimukseksi vähintään yhdellä viestintäverkolla toteutetun
sadan prosentin verkkopeiton kullakin maantieteellisellä alueella. Riittä-
vänä ei ole pidetty sitä, että alueella on ollut useita yleispalvelun tarjon-
taan soveltuvia viestintäverkkoja, joiden yhteenlaskettu peittoalue olisi
kattanut koko kunnan. Viestintäviraston mukaan kunnan alueen yhteen-
lasketussa peittoalueessa on todennäköisesti katvealueita.

Viestintävirasto ei ole voinut perustaa arviotaan oletukseen, jonka mu-
kaan alueilla on mahdollisesti tai todennäköisesti katvealueita. Viestintä-
viraston olisi tullut selvittää verkkojen peiton todellinen kattavuus kulla-
kin alueella. Mikäli katvealueita ei todellisuudessa ole, Viestintävirasto
on tarpeettomasti määritellyt yleispalveluvelvoitteen kyseisille alueille. 

Vaatimus yhdestä kattavasta viestintäverkosta ei perustu viestintämarkki-
nalakiin. Laissa ei edellytetä, että yleispalvelu olisi toteutettava tietyllä
alueella kaikille asukkaille tietyn verkon välityksellä. Käytännössä jo
muutamankin peittoalueen ulkopuolelle jäävän, mahdollisesti katve-
alueella olevan kiinteistön perusteella yleispalveluyritys on nimetty koko
kyseiselle alueelle. Viestintäviraston arviointi on johtanut lopputulokseen,
jonka mukaan 228 kunnan ja 11 kunnan osan alueella ei ollut lainkaan
yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyspalvelun tarjontaan soveltuvaa
viestintäverkkoa. Lopputulos on ristiriidassa todellisen markkinatilanteen
kanssa. Viestintäviraston menettely on johtanut yleispalveluyrityksen ni-
meämiseen sellaisillekin alueille, joilla se ei ole ollut välttämätöntä.
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Viestintävirasto on yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta arvioidessaan
edellyttänyt lisäksi, että yleispalveluja tulee olla saatavilla vähintään kol-
melta kilpailevalta palveluntarjoajalta. Vaatimus ei perustu viestintä-
markkinalakiin. Vaatimuksen taustalla oleva kilpailutaloustieteellinen
oligopoliteoria on vain yksi useista eri malleista arvioida toimivan kil-
pailun olemassaoloa. Kun lainsäädännössä asetetaan yksityisille oikeus-
henkilöille velvoitteita, kyseisten velvoitteiden asettamisen edellytysten
tulisi perustua yksiselitteisesti lakiin ja objektiivisiin tosiseikkoihin eikä
teoreettisiin oletuksiin tai viranomaisen yksipuolisesti valitsemiin talous-
tieteellisiin malleihin.

Yksinomaan kilpailijoiden määrä ei voi olla peruste arvioida toimivaa
kilpailua. Kilpailuun vaikuttavia seikkoja ovat myös muun muassa eri
toimijoiden markkinaosuudet ja alalle tulon mahdollisuus. Yleispalvelun
tarjonnan riittävyyden arvioimista ei voida objektiivisesti hyväksyttäväs-
ti perustaa kategoriseen vaatimukseen sadan prosentin peittoalueesta ja
kolmesta kilpailevasta palveluntarjoajasta ilman, että Viestintävirasto ar-
vioi kyseisellä alueella toimivien kilpailevien palveluntarjoajien mahdol-
lisuuksia tarjota loppuasiakkaille laadukkaita ja kohtuuhintaisia palvelu-
ja.

Edelleen Viestintävirasto on arvioinut yleispalvelun tarjonnan riittävyyt-
tä selvittämällä hyväksyttävien palveluntarjoajien määrää kussakin katta-
vassa viestintäverkossa. Viestintävirasto on käyttänyt palveluntarjoajia
arvioidessaan asettamiaan tiukkoja kriteerejä, jotka eivät perustu viestin-
tämarkkinalakiin. Virasto on edellyttänyt teleyrityksiltä muun ohessa
sitä, että ne tarjoavat palveluja kaikille ja että ne täyttävät tiukat pää-
oman tuottoprosenttia, omavaraisuusastetta, liikevaihtoa, markkina-
osuutta ja current ratiota koskevat kriteerit. Lisäksi teleyrityksen on täy-
tynyt toimia palveluntarjoajana pidempään kuin keväästä 2009 lukien.

Näistä lakiin perustumattomista tiukoista kriteereistä johtuen useita laa-
jakaistapalveluja tarjoavia teleyrityksiä ei otettu lainkaan huomioon ar-
vioitaessa palveluntarjoajien määrää viestintäverkoissa. Jopa eräs huo-
mattavassa markkina-asemassa oleva yritys katsottiin kykenemättömäksi
tarjoamaan yleispalvelua omalla toimialueellaan. Viestintäviraston me-
nettely on johtanut siihen, että TeliaSonera Finland Oyj on Viestintävi-
raston näkemyksen mukaan Digita Oy:n verkossa palveluja tarjoavista
operaattoreista ainoa "hyväksyttävä" operaattori. Jos kaksi muuta Digita
Oy:n verkossa palveluja tarjoavaa operaattoria olisi otettu huomioon
yleispalvelun tarvetta arvioitaessa, yleispalveluyrityksen nimeäminen ei
olisi ollut tarpeen kaikissa 129 kunnassa edes siinä tapauksessa, että ar-
vioinnissa olisi käytetty sinänsä lainvastaista kolmea palveluntarjoajaa
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koskevaa edellytystä. Viestintävirasto ei ole päätöksessään perustellut,
miksi esimerkiksi jonkin taloudellisen rajan alle jäävä yritys tai alalle
tullut uusi yritys ei olisi kykenevä tarjoamaan viestintämarkkinalain mu-
kaista yleispalvelua Digita Oy:n verkossa.

Viestintäviraston mukaan arvio riittävän vakavaraisesta ja kannattavasta
teleyrityksestä on tarkoituksenmukaista tehdä koko yrityksen tilinpäätös-
tietojen perusteella, vaikka vain osa yrityksen liikevaihdosta liittyisi
yleispalvelun tuottamiseen. Virasto lähtee siis siitä oletuksesta, että
yleispalveluyritykseksi valittavalla yrityksellä tulee olla mahdollisuus
kompensoida yleispalveluvelvoitteesta aiheutuvia kustannuksia muilta
liiketoiminnoilta saamillaan tuloilla. Tämä on kohtuutonta.

Viestintäviraston menettely on lisäksi syrjivää, koska yhden yrityksen ti-
lapäinenkin huonoksi katsottu taloudellinen tilanne asettaa muut operaat-
torit eriarvoiseen asemaan yleispalveluyritystä nimettäessä. Viestintävi-
raston asettamien tiukkojen edellytysten vuoksi myöskään alalle tulleella
yrityksellä ei ole mahdollisuuksia saada yleispalveluvelvoitetta. 

Viestintäviraston käyttämät taloudelliset kriteerit ovat ylimitoitettuja ja
tarpeettomia viestintämarkkinalain tavoitteiden saavuttamiseksi. Viestin-
täviraston arviointimenettely rikkoo viestintämarkkinalakia ja hallinto-
lain mukaista tarkoituksenmukaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. 

Yleispalveluyrityksen virheellinen nimeäminen

Viestintävirasto on ottanut teleyrityksiä vertaillessaan huomioon yrityk-
sen tarjoamat, yleispalveluvelvoitteen mukaisen yhteysnopeuden ylittä-
vät laajakaistaverkot. Tällainen arviointiperuste on lakiin perustumaton,
eikä se liity sen arvioimiseen, kykeneekö yritys tarjoamaan yleispalvelu-
velvoitteen tasoista laajakaistapalvelua. Kaikkia yleispalveluvelvoitteen
tasoista laajakaistapalvelua tarjoamaan kykeneviä yrityksiä tulisi kohdel-
la yhdenvertaisesti arvioitaessa sitä, millä yrityksellä on viestintämarkki-
nalain 59 §:n 2 momentissa tarkoitetut parhaat edellytykset tarjota vaa-
dittua yleispalvelua. 

Tilanteessa, jossa yleispalveluvelvoitteen yhteysnopeudeksi on määritel-
ty 1 Mbit/s, ei olisi tullut ottaa huomioon tämän nopeuden ylittäviä yh-
teyksiä. Viestintäviraston menettely on syrjinyt teleyrityksiä, jotka ovat
investoineet ja kehittäneet nopeita laajakaistayhteyksiä.
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Viestintävirasto on toiminut viestintämarkkinalain 59 §:n tavoitteiden
vastaisesti asettaessaan teleyrityksen teknisen edistyksellisyyden yhdeksi
perusteeksi yleispalveluyritystä nimettäessä. Viestintämarkkinalain
muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 150/2006 vp) on to-
dettu, että viestintämarkkinalain tavoitteena on edistää uusien tekniikoi-
den käyttöön ottoa ja yleistymistä. 

Viestintäviraston menettely johtaa lain tavoitteiden vastaiseen kehityk-
seen, mikäli yleispalveluyritystä valittaessa otetaan huomioon teleyrityk-
sen verkkojen teknisen kehityksen edistyksellisyys ja teleyrityksen teke-
mät verkkoinvestoinnit. Vaikka uuden tekniikan käyttö ei olisi yleispal-
velun tarjonnassa välttämätöntä, Viestintävirasto on asettanut yleispalve-
luyritystä valitessaan etusijalle tekniseen tuotekehitykseen panostaneen
teleyrityksen. Yleispalveluvelvoitetta ei siten ole asetettu kilpailevalle
teleyritykselle, joka ei ole tehnyt vastaavanlaista teknistä kehitystyötä,
vaikka tämä kykenisi samoin edellytyksin tarjoamaan yleispalvelua.

Viestintämarkkinalain tavoitteena on tukea uusien teknologioiden yleis-
tymistä, eikä asettaa lisävelvoitteita niitä käyttöön ottaville yrityksille. 
Viestintäviraston menettelyllä käytännössä asetetaan tekniikkaan ja tuo-
tekehitykseen investoineet teleyritykset muita huonompaan asemaan.
Menettely johtaa investointien ja uusien teknisten ratkaisujen vähenemi-
seen erityisesti haja-asutusalueilla, mikä vaikuttaa negatiivisesti koko
alan kehitykseen.

Hallinnollisten oikeusperiaatteiden vastainen menettely

Viestintämarkkinalain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä
(HE 150/2006 vp) on todettu, että yleispalveluyrityksen nimeämismenet-
telyn tulee täyttää hallintolain (434/2003) 6 §:n perusteella asetetut vaa-
timukset. Hallintolain 6 §:n ja viestintämarkkinalain 59 §:n perusteella
Viestintäviraston on siis yleispalveluyrityksen nimeämisen tarvetta kos-
kevassa arvioinnissa ja nimeämisessä noudatettava hallinnon oikeusperi-
aatteita, kuten yhdenvertaisuus-, tarkoitussidonnaisuus- ja suhteellisuus-
periaatetta. 

Viestintävirasto ei ole noudattanut hallintolain 6 §:n mukaista tarkoitus-
sidonnaisuuden periaatetta. Viestintävirasto on käyttänyt väärin sille
viestintämarkkinalaissa annettua harkintavaltaa nimetessään TeliaSonera
Finland Oyj:n yleispalveluyritykseksi laajemmin kuin mikä olisi ollut
viestintämarkkinalain tarkoittamalla tavalla tarpeen. 
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Teleyritykselle velvoitteita asettavassa yleispalvelupäätöksessä on kyse
yksityisen oikeushenkilön elinkeinonharjoittamisen vapauden rajoittami-
sesta. Elinkeinonharjoittamisen vapautta rajoittavan hallintopäätöksen
tulee perustua selkeästi ja yksiselitteisesti lakiin. Lain säännöksiä tulee
soveltaa ja tulkita siten, että yksityisen oikeushenkilön perusoikeuksia ei
tarpeettomasti rajoiteta.

Viestintävirasto ei ole menetellyt hallintolain 6 §:n mukaisen yhdenver-
taisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla. TeliaSonera Finland Oyj:n
yleispalveluvelvoitealueet ovat huomattavasti harvemmin asuttuja kuin
muiden teleyritysten velvoitealueet. Viestintäverkon rakentamiskustan-
nukset ovat sitä korkeammat, mitä harvemmin asuttua alue on ja samalla
asiakasmäärä on luonnollisesti pienempi. Harvimmin asutut kunnat, joita
TeliaSonera Finland Oyj:n velvoitealueella on lukuisia, ovat teleyrityk-
selle kaikkein haastavimpia yleispalvelun tarjoamiseksi.

Viestintävirasto ei ole noudattanut hallintolain 6 §:n mukaista suhteelli-
suusperiaatetta. Viestintäviraston päätöksellä on asetettu TeliaSonera
Finland Oyj:lle yleispalveluvelvoite 68 kunnan tai kunnan osan alueelle
sekä yhdessä Digita Oy:n kanssa lisäksi 129 kunnan alueelle. Päätös on
edellä esitetyn perusteella täysin ristiriidassa sen kanssa, että Suomessa
98 prosentilla väestöstä on mahdollisuus saada yhden megabitin laaja-
kaistayhteys. Viestintäviraston päätös ei ole ollut tarpeellinen ja välttä-
mätön viestintäpalvelujen käyttäjien etujen ja oikeuksien kannalta, koska
suurimmassa osassa tarkasteltuja alueita käyttäjille jo tarjotaan laadul-
taan ja hinnaltaan kohtuullisia laajakaistapalveluja joko kiinteän tai lan-
gattoman verkon kautta. Päätös ei ole ollut oikeassa suhteessa TeliaSo-
nera Finland Oyj:n oikeuksiin ja etuihin nähden, koska se rajoittaa yh-
tiön elinkeinonharjoittamisen vapautta enemmän kuin mikä olisi välttä-
mätöntä yleispalvelun tavoitteiden saavuttamiseksi. TeliaSonera Finland
Oyj on asetettu lähes 200 kunnassa kilpailijoitaan selvästi huonompaan
asemaan.

Asian riittävän selvittämisen laiminlyönti 

Viestintävirasto ei ole selvittänyt asianmukaisesti ja riittävästi yleispal-
veluyrityksen nimeämistarvetta eikä vaihtoehtoisia yleispalveluyrityk-
seksi nimettäviä yrityksiä. Viestintävirasto on perustanut päätöksensä
tietoihin, jotka eivät kuvaa todellista verkkojen kattavuutta, määrittänyt
liian laajoja tarkastelualueita sekä asettanut ylimitoitettuja kriteerejä ar-
vioidessaan yleispalveluyrityksen nimeämisen tarvetta sekä yleispalvelu-
yritykseksi hyväksyttäviä teleoperaattoreita.
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Viestintävirasto on 20.5.2009 pyytänyt teleyrityksiä ilmoittamaan kunta-
tai kunnanosakohtaisesti viestintäverkkojensa yleispalvelun kattavuuden,
eli miten suurelle osalle kunnassa sijaitsevista vakituisista asuinkunnista
tai yritysten toimipisteistä viestintäverkossa kyetään tarjoamaan yleispal-
velun vaatimustason täyttäviä internet-yhteyspalveluja. Liikenne- ja
viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vä-
himmäisnopeudesta yleispalvelussa (732/2009) on puolestaan annettu
7.10.2009. Asetuksella määritelty yleispalvelun vaatimustaso poikkeaa
Viestintäviraston kyselyssä käytetystä, sillä asetuksessa on määritelty
tarkat kriteerit liittymän vuorokautiselle vähimmäisnopeudelle ja ruuh-
ka-ajan vähimmäisnopeudelle. 

Teleyritysten tarjoamissa peruslaajakaistapalveluissa ei ole asetusta vas-
taavia laatutasolupauksia johtuen televerkkojen ominaisuuksista. Tele-
yritykset, ainakaan TeliaSonera Finland Oyj, eivät pysty takaamaan ase-
tuksessa vaadittua vähimmäistasoa. Yritysten loppukäyttäjille tarjoamas-
sa liittymänopeudessa on aina kyse teoreettisesta maksiminopeudesta.
Viestintäviraston kyselyyn vuonna 2009 annetut tiedot perustuvat näihin
teoreettisiin maksiminopeuksiin. Viestintävirasto ei ollut tiedustellut te-
leyrityksiltä asetuksessa asetettujen laadullisten kriteerien täyttymistä
näiden ilmoittaessaan 1 Mbit/s -yhteysnopeuden omaavien liittymien
määrää.

Viestintäviraston olisi tullut jo ennen yleispalveluvelvoitteen laajenta-
mista koskemaan 1 megabitin yhteyttä laatia selvitys tiedonsiirtopalve-
luiden markkinoista, tilaajien enemmistön käytössä olevasta yhteysno-
peudesta ja teknisestä kehitystasosta sekä arvio sääntelyn taloudellisista
vaikutuksista teleyrityksille. TeliaSonera Finland Oyj:n tiedossa ei ole,
että Viestintävirasto olisi tehnyt siltä vaadittua selvitystä. Viestintäviras-
to on saanut osan vaadituista tiedoista kyselyynsä 20.5.2009 annetuissa
vastauksissa, mutta esimerkiksi selvitystä sääntelyn taloudellisista vaiku-
tuksista ei ole tällöin tehty. Viestintävirasto ei ole tehnyt tarkempaa, hal-
lituksen esityksessä vaadittua selvitystä myöskään silloin, kun yleispal-
veluvelvollisuuden laajuutta on asetuksessa laajennettu siitä, mistä Vies-
tintävirasto on yrityksiltä tietoja pyytänyt. 

Viestintäviraston käytettävissä olevat verkkojen kattavuustiedot eivät ole
olleet luotettavia kuvaamaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukses-
sa määritellyn yleispalvelun saatavuutta. Viestintäviraston päätös perus-
tuu virheellisiin tai ainakin puutteellisiin selvityksiin. Viestintävirasto ei
ole huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.
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Yleispalveluvelvoitteesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Viestintäviraston päätös yleispalveluvelvoitteesta aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta on EY:n yleispalveludirektiivin vastainen. Direk-
tiivin tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisten ja yleisesti saatavilla ole-
vien sähköisten viestintäpalveluiden saatavuus kaikkialla Euroopan yh-
teisössä todellisen kilpailun ja valinnanvapauden avulla sekä käsitellä
tilanteita, joissa markkinat eivät tyydyttävästi täytä loppukäyttäjien tar-
peita.

Direktiivin johdanto-osan 8 kappaleessa täsmennetään yleispalvelun
määritelmää. Yleispalveluvaatimus rajoittuu kapeakaistaiseen verkkoliit-
tymään. Laajakaistan sisällyttämistä yleispalvelun määritteeseen on tar-
kasteltu yhteisön tasolla. Viimeisimmässä tiedonannossaan komissio
kuitenkin katsoi, ettei laajakaistaa voida vielä sisällyttää yleispalvelun
määritelmään.

Direktiivissä tai sitä koskevassa komission tiedonannossa ei estetä sitä,
että jäsenvaltiot itse asettaisivat direktiivin vähimmäispalvelujen ylittä-
viä velvoitteita yleispalveluyrityksille. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot
voivat vapaasti edellyttää osana yleispalvelua muitakin palveluja kuin
direktiivissä säädetyt vähimmäispalvelut, mutta valtion on silloin itse
vastattava tällaisten palvelujen rahoituksesta sen sijaan, että rahoitukses-
ta huolehtisivat yksittäiset markkinatoimijat. 

Viestintäviraston päätöksen mukaan Viestintävirasto on arvioinnissaan
huomioinut sen, että viestintämarkkinalain 60 b §:n mukaan yleispalve-
luyritykselle on korvattava valtion varoista kohtuuttoman taloudellisen
rasitteen muodostava osuus yleispalvelun nettokustannuksista. Viestintä-
viraston päätös on yleispalveludirektiivin vastainen siltä osin kuin Vies-
tintävirasto on arvioinnissaan huomioinut sen, että viestintämarkkinalain
60 b §:n mukaan yleispalveluyritykselle on korvattava valtion varoista
ainoastaan kohtuuttoman taloudellisen rasitteen muodostava osuus yleis-
palvelun nettokustannuksista. 

Direktiivissä ei edellytetä, että valtio vastaisi direktiivin vähimmäispal-
veluja ylittävien velvoitteiden osalta ainoastaan kohtuuttomista kustan-
nuksista. Direktiivissä edellytetään yksiselitteisesti, että milloin yleispal-
veluyritykseltä edellytetään vähimmäispalveluja ylittäviä palveluja, tulee
valtion vastata kyseisten palvelujen rahoituksesta. Vähimmäisvaatimuk-
set ylittävistä velvoitteista aiheutuvat nettokustannukset tulee korvata
täysimääräisesti valtion varoista eikä ainoastaan siltä osin kuin niiden
katsotaan aiheuttavan kohtuuttoman rasitteen.
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2. Viestintäviraston lausunto

Viestintävirasto on TeliaSonera Finland Oyj:n valituksen johdosta anta-
massaan lausunnossa vaatinut, että valitus ja oikeudenkäyntikulujen kor-
vaamista koskeva vaatimus hylätään.

Viestintävirasto on esittänyt vaatimustensa perusteluina muun ohella
seuraavaa:

Valituksenalaisen päätöksen tausta

Viestintävirasto on tammikuussa 2008 ja huhtikuussa 2009 antamillaan
päätöksillä nimennyt yhteensä kymmenen teleyritystä yleispalveluun
kuuluvien puhelin- ja tiedonsiirtopalvelujen tarjontaan velvollisiksi tele-
yrityksiksi. Päätöksillä on nimetty puhelin- ja tiedonsiirtopalveluiden
tarjontaan velvollinen yleispalveluyritys yhteensä 147 kunnan tai kunnan
osan alueelle.

Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä on uudistettu
1.7.2009 voimaan tulleella viestintämarkkinalain muutoslailla sekä lakia
täsmentävällä, 15.10.2009 voimaan tulleella liikenne- ja viestintäminis-
teriön asetuksella tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisno-
peudesta yleispalvelussa (732/2009). Edellä mainituilla säädöksillä
yleispalveluun kuuluvan tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähim-
mäisnopeudeksi on määritelty 1 Mbit/s. Viestintäviraston aikaisempia
yleispalvelupäätöksiä on uudistuksen johdosta ollut tarpeen muuttaa,
koska yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden oli aikaisemmin edel-
lytetty olevan nopeudeltaan noin 30–50 kbit/s.

Viestintävirasto on viestintämarkkinalain uudistuksen johdosta selvittä-
nyt yleispalveluun kuuluvien internet-yhteyspalvelujen tarjonnan Suo-
messa sekä nimennyt 23.12.2009 ja 5.1.2010 antamillaan päätöksillä 26
teleyritystä internet-yhteyspalvelujen tarjontaan velvollisiksi yleispalve-
luyrityksiksi. Viestintävirasto on lisäksi asettanut Digita Oy:lle velvolli-
suuden tarjota yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden toteuttamisek-
si tarpeellista verkkopalvelua eräillä alueilla. Päätökset ovat tulleet voi-
maan 1.7.2010, ja ne ovat TeliaSonera Finland Oyj:tä koskevaa päätöstä
lukuun ottamatta lainvoimaisia. 

Yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättömyys

Viestintävirasto ei ole asettanut TeliaSonera Finland Oyj:lle yleispalvelu-
velvoitetta sellaisilla alueilla, joilla velvoitteen asettaminen ei olisi ollut
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viestintämarkkinalain 59 §:n mukaisesti välttämätöntä. TeliaSonera Fin-
land Oyj ei ole valituksessaan tuonut esiin seikkoja, jotka tukisivat yh-
tiön päinvastaista väitettä. 

TeliaSonera Finland Oyj on valituksessaan todennut, että yleispalvelu-
velvoitteen tarpeellisuutta arvioitaessa lähtökohtana tulisi olla palvelui-
den tarjonta kilpailullisin perustein ja velvoitteita tulisi asettaa ainoas-
taan siltä osin kuin se on välttämätöntä lain mukaisen yleispalvelun saa-
tavuuden turvaamiseksi. Valituksesta ei kuitenkaan käy ilmi, miltä osin
yhtiö on katsonut Viestintäviraston tarkastelun poikenneen tästä lähtö-
kohdasta. Tosiasiassa Viestintäviraston yleispalvelupäätökset ovat perus-
tuneet juuri tälle periaatteelle, mikä on myös päätöksen perusteluissa to-
dettu. 

Viestintämarkkinalain perusteluissa mainittu liikenne- ja viestintäminis-
teriön tutkimus, jossa on suurimpien teleyritysten ilmoitukseen perus-
tuen arvioitu, että vuoden 2009 alussa yhden megabitin laajakaistayh-
teyksiä olisi tarjolla jo 98 prosentille väestöstä, ei ole vertailukelpoinen
valituksenalaisen päätöksen perusteena olevan selvityksen kanssa. Vali-
tuksenalainen päätös on perustunut teleyrityksiltä 20.5.2009 päivätyllä
kyselyllä pyydettyihin markkinatietoihin, kun taas liikenne- ja viestintä-
ministeriön tutkimuksessa on ollut kysymys suurimpien teleyritysten
syksyllä 2008 esittämästä tulevaisuutta koskevasta arviosta. Lisäksi tämä
arvio on koskenut ylipäänsä 1 Mbit/s laajakaistaliittymien tarjonnan ke-
hittymistä. TeliaSonera Finland Oyj on itsekin valituksessaan todennut,
että teleyritykset eivät tähän asti ole taanneet palveluille asetuksessa vaa-
dittua vähimmäistasoa, vaan liittymiä on markkinoitu teoreettisten mak-
siminopeuksien perusteella. 

Vuonna 2008 tehdyn liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksen perus-
teella ei voida tehdä johtopäätöksiä liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella määritellyn internet-yhteyspalvelun saatavuudesta. Tutkimuksen
lopputuloksen perusteella ei myöskään voida tehdä johtopäätöksiä yleis-
palveluyrityksen nimeämistarpeesta. Tutkimus on koskenut käyttäjien
mahdollisuutta saada yhden megabitin liittymä joltakin teleyritykseltä.
Viestintämarkkinalaissa määriteltyyn yleispalveluun kuuluu lisäksi käyt-
täjien oikeus saada liittymä kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisessa toi-
mitusajassa, eikä näitä seikkoja ole tutkimuksessa lainkaan selvitetty.

Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että
tietylle alueelle ei ole välttämätöntä nimetä yleispalveluyritystä, jos
yleispalvelun tarjontaa alueella pidetään siinä määrin riittävänä, että
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yleispalvelun hintojen ja ehtojen voidaan olettaa muodostuvan kohtuulli-
siksi ilman yleispalveluyrityksen nimeämistä. Vaikka alue, jolle Viestin-
tävirasto on nimennyt yleispalveluyrityksen, on maantieteellisesti laaja
(330 kuntaa tai kunnan osaa), asuu Suomen väestöstä kuitenkin merkit-
tävä osa (lähes 40 %) niiden 35 kunnan ja seitsemän kunnan osan alueel-
la, jolle Viestintävirasto ei ole nimennyt internet-yhteyspalvelujen tar-
jontaan velvollista yleispalveluyritystä.

Tarkasteltujen maantieteellisten alueiden määrittely

Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arviointi on lähtökohtaisesti ol-
lut kuntakohtaista. Viestintäviraston tarkastelu on kuitenkin useilla
alueilla toteutettu tätä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Viestintävirasto on
selvittänyt yleispalvelun tarjonnan yhteensä 390 kunnan tai kunnan osan
alueella, kun Suomessa on vuonna 2009 ollut 348 kuntaa. 

Viestintämarkkinalaissa ei ole otettu kantaa tarkastelun tasoon. Lain
59 §:n mukaan yleispalveluyritys on nimettävä tietylle maantieteelliselle
alueelle, jos nimeämistä on pidettävä välttämättömänä yleispalvelun tar-
jonnan takaamiseksi. Viestintävirasto on valituksenalaisessa päätökses-
sään päätynyt tarkastelemaan yleispalvelun tarjontaa kuntatasolla. 

Yleispalvelupäätöksen perusteena oleva selvitys yleispalveluyrityksen
nimeämistarpeesta on aina luonteeltaan arvio. Arvion tarkkuustasoa
määritettäessä tulee kiinnittää huomiota myös yleispalveluyrityksen ni-
meämismenettelylle viestintämarkkinalaissa asetettuihin tavoitteisiin. Ni-
meämismenettelyn tulee viestintämarkkinalain mukaan olla avoin, puo-
lueeton, tehokas ja syrjimätön. Viestintävirasto on katsonut, että päätök-
sessä määritellyllä tarkastelutarkkuudella on voitu varmistaa se, että kai-
killa vaihtoehtoisilla kiinteillä ja langattomilla tekniikoilla tarjotut palve-
lut ja kaikki teleyritykset tulevat tasapuolisesti huomioiduiksi palvelun
tarjontaa arvioitaessa ja nimettäviä yleispalveluyrityksiä valittaessa. 

Viestintävirasto on lisäksi perustellut maantieteellisten alueiden rajausta
nimeämismenettelyn tehokkuutta koskevalla vaatimuksella. Vaatimus
edellyttää, että nimeämismenettelyssä asetettavat velvoitteet määritellään
tavalla, joka mahdollistaa viestintäpalvelujen käyttäjien oikeuksien te-
hokkaan toteutumisen. Viestintävirasto on päätöksensä perusteluissa kat-
sonut, että kuntatasolla asetetut velvoitteet ovat vielä selkeästi yksilöitä-
vissä ja viestittävissä viestintäpalvelujen käyttäjille.
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Viestintävirasto ei ole menettelyn tehokkuutta koskevalla perustelulla
pyrkinyt rajoittamaan omaa työmääräänsä. Nimeämismenettelyn tehok-
kuutta arvioitaessa kuitenkin voidaan pitää keskeisenä sitä, voidaanko
menettelyn puitteissa tehdä päätökset kohtuullisessa ajassa. Viestintävi-
raston päätöksenteolle on asetettu viestintämarkkinalain perusteluissa ta-
voiteaikataulu, jonka mukaan Viestintäviraston on tullut nimetä internet-
yhteyspalvelujen tarjontaan velvolliset yleispalveluyritykset vuoden
2009 loppuun mennessä. TeliaSonera Finland Oyj:n ehdottama arvioin-
nin tarkkuustaso edellyttäisi käytännössä kaikkien teleyritysten viestintä-
verkkojen kattavuuden selvittämistä asunto- tai yrityksen toimipaikka-
kohtaisesti kaikkialla Suomessa, eikä tällä tarkkuudella toteutettua ni-
meämismenettelyä voitaisi pitää edes mahdollisena. Menettely olisi hy-
vin kuormittava myös teleyrityksille. Viestintäviraston saamien lausun-
tojen perusteella ei ole pääteltävissä, että tämä olisi useimpien teleyritys-
tenkään toive. Yleispalveluvelvoitteen määrittäminen kuntatasolla on
poikkeuksellisen yksityiskohtaista myös verrattuna muiden EU:n jäsen-
valtioiden käytäntöön.

Kiinteät puhelinverkot noudattavat ainakin osin voimassa olevia tai ai-
kaisempia kuntarajoja, koska 31.12.1993 saakka voimassa olleet teleyri-
tysten toimilupa-alueet oli pääsääntöisesti määritelty kuntarajojen mu-
kaisesti. Kiinteän verkon palveluiden tarjonnan alueellinen jakautuminen
on ollut yksi syy sille, miksi Viestintävirasto on eräillä alueilla pitänyt
tarpeellisena tarkastella yleispalvelun tarjontaa nykyistä kuntajakoa yksi-
tyiskohtaisemmalla tasolla. Sellaisissa kunnissa, joissa kiinteän verkon
palveluja tarjoavat kunnan eri osissa eri yritykset, tarve selvittää yleis-
palvelun tarjontaa kuntaa yksityiskohtaisemmilla alueilla on tarpeetto-
mien yleispalveluvelvoitteiden välttämiseksi ollut suurin. Myös esimer-
kiksi langattomien laajakaistapalvelujen tarjontaan soveltuvien WLL-ra-
diolupien lupa-alueet noudattavat osittain kuntien rajoja.

TeliaSonera Finland Oyj:n valituksessaan viittaaman Turun kaupungin
alueella ei teleyrityksiltä saatujen tietojen mukaan yhdelläkään yrityksel-
lä ollut kaikki alueen vakituiset asuin- tai sijaintipaikat kattavaa viestin-
täverkkoa. Tässä tapauksessa sen seikan täsmällinen selvittäminen, mit-
kä vakituiset asuin- ja sijaintipaikat kunnassa on katettu viestintäverkoil-
la, olisi käytännössä edellyttänyt alueella toimivien teleyritysten viestin-
täverkkojen peittoalueen selvittämistä asiakaskohtaisesti, mitä ei voida
pitää tarkoituksenmukaisena tai välttämättä edes mahdollisena. Tietylle
teleyritykselle asetettu yleispalveluvelvoite ei estä kilpailijoita tarjoa-
masta palveluja samalla alueella, eikä yleispalveluyritykselle aiheudu
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merkittäviä kustannuksia yleispalveluvelvoitteesta alueella, jolla yrityk-
sellä on jo yleispalvelun tarjontaan soveltuvaa viestintäverkkoa.

Yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen kuntakohtainen arviointi ei ole
johtanut viestintämarkkinalain 59 §:n vastaiseen lopputulokseen. Tarkas-
telun taso on ollut perusteltu yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyn
avoimuutta, puolueettomuutta, tehokkuutta ja syrjimättömyyttä koske-
vien vaatimusten toteutumiseksi.

Yleispalvelun tarjonnan arvioiminen

Viestintävirasto on yleispalveluvelvoitteen tarvetta arvioidessaan edel-
lyttänyt muun ohessa, että tarkastellulla alueella tulee olla yleispalveluun
kuuluvia internet-yhteyksiä tarjolla vähintään yhdessä kattavassa ja
yleispalvelun tarjontaan soveltuvassa viestintäverkossa. Mikäli tämä
edellytys ei ole täyttynyt, on yleispalveluyrityksen nimeämistä pidetty
välttämättömänä.

Viestintävirasto on päätöksensä perusteeksi kerännyt kaikilta internet-
yhteyspalveluja tarjoavilta teleyrityksiltä näiden viestintäverkkojen kat-
tavuutta koskevat tiedot. Viestintävirasto on määritellyt edellytetyn vies-
tintäverkon 100 prosentin kattavuuden siten, että viestintäverkkoa on pi-
detty kattavana, jos verkko on kattanut kaikki tarkastellun kunnan tai
kunnan osan vakituiset asuinpaikat ja yritysten toimipisteet. Vaatimus
on perustunut viestintämarkkinalain yleispalveluvelvoitetta koskevaan
60 c §:ään.

Eri tekniikoin toteutettujen verkkojen täsmällisen kattavuuden selvittä-
minen TeliaSonera Finland Oyj:n edellyttämällä tavalla edellyttäisi
kaikkien teleyritysten viestintäverkkojen asiakaskohtaisten peittoaluei-
den selvittämistä koko maassa, mikä olisi käytännössä mahdotonta to-
teuttaa. Viestintävirasto on perustanut päätöksensä sen todennäköisyy-
den arviointiin, voidaanko käyttäjien mahdollisuuksia saada internet-
yhteyksiä pitää tietyllä alueella riittävän turvattuina ilman yleispalvelu-
velvoitteen asettamista. Kyse ei ole ollut perusteettomasta oletuksesta,
vaan ratkaisun taustalla on se yleisesti tiedossa oleva seikka, että esimer-
kiksi saman teleyrityksen kaapelitelevisioverkkoa, kiinteää puhelinverk-
koa ja matkapuhelinverkkoa ei tyypillisesti suunnitella toisiaan täydentä-
väksi, tietyn maantieteellisen alueen kattavaksi kokonaisuudeksi. Päin-
vastoin tyypillistä on, että esimerkiksi kuntien keskusta-alueiden kotita-
loudet ja yritysten toimipaikat pyritään kattamaan kaikilla näillä verkoil-
la. Verkkoja käytetään osin eri tarkoituksiin.
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Viestintämarkkinalain 59 § on hyvin avoimesti muotoiltu säännös, joka
jättää Viestintävirastolle harkintavaltaa. Ottaen huomioon lain esitöiden
lähtökohdan yleispalvelun turvaamisesta kilpailun avulla ja viestintä-
markkinalain 1 §:n mukaisen tavoitteen viestintäverkkojen ja palvelui-
den saatavuudesta kohtuullisin ehdoin koko maassa, Viestintävirasto ei
ole ylittänyt harkintavaltaansa arvioidessaan yleispalvelun tarjonnan riit-
tävyyttä taloustieteellisistä lähtökohdista käsin. 

Viestintävirasto on yleispalveluvelvoitteen tarvetta arvioidessaan edel-
lyttänyt lisäksi, että yleispalvelua on ollut saatavissa vähintään kolmelta
kilpailevalta ja kattavassa viestintäverkossa toimivalta palveluntarjoajal-
ta. Viestintämarkkinalain perustelujen mukaan yleispalveluyrityksen ni-
meämisen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota palveluntarjonnan riit-
tävyyteen. Yleispalvelusääntelyn tarkoituksena ei ole turvata kilpailun
toimivuutta, vaan kilpailun olemassaolo voi osaltaan ilmentää yleispal-
velun saatavuutta. Kattavissa viestintäverkoissa toimivien palveluntar-
joajien lukumäärä on objektiivinen tosiseikka. Arviointiperiaate jo lähtö-
kohtaisesti turvaa arvioinnin yhdenmukaisuutta tarkasteltaessa suurta
määrää maantieteellisiä alueita. Teleyritysten ja maantieteellisten aluei-
den tasavertaisen kohtelun varmistaminen olisi TeliaSonera Finland
Oyj:n esittämässä kokonaisarvioinnissa huomattavasti ongelmallisem-
paa.

Viestintäviraston arviointiperuste on perustunut taloustieteellisiin perus-
teisiin, ja Viestintävirasto on pyytänyt siitä asiantuntijalausunnon. Yri-
tysten lukumäärään perustuva tarkastelu ei asiantuntijalausunnon mu-
kaan ole millään tavoin poikkeuksellinen tapa arvioida kilpailutilannetta
markkinoilla. Viestintävirasto ei ole ylittänyt sille viestintämarkkinalain
perusteella kuuluvaa harkintavaltaa. 

Viestintämarkkinalain 59 §:ssä ei ole nimenomaisesti todettu, että yleis-
palveluyrityksen nimeämisen välttämättömyyttä arvioitaessa tulee kiin-
nittää huomiota tietyllä alueella toimivien palveluntarjoajien kykyyn taa-
ta tarjoamiensa viestintäpalvelujen jatkuvuus. Säännös on kuitenkin
muotoilultaan hyvin avoin ja jättää sitä soveltavalle viranomaiselle run-
saasti harkintavaltaa. 

Viestintämarkkinalain mukaan tietylle alueelle on nimettävä yleispalve-
luyritys, jos nimeämistä on pidettävä välttämättömänä yleispalvelun tar-
jonnan turvaamiseksi. Tietyllä alueella toimivien teleyritysten tosiasialli-
nen taloudellinen ja muu kyky tarjota yleispalvelua on merkityksellinen
seikka tätä arvioitaessa. Yleispalvelun tarjontaa ei voida pitää riittävänä
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ilman yleispalveluyrityksen nimeämistä, jos tietyllä alueella toimivien
yritysten tosiasiallisesta kyvystä taata laadukkaat palvelut kaikille yleis-
palveluun oikeutetuille asiakasryhmille ei voida vakuuttua. 

Yleispalveludirektiivissä on pidetty tärkeänä, että yleispalvelua tarjoa-
vat operaattorit turvaavat verkon toimintakyvyn sekä palvelun jatku-
vuuden ja laadun. Yleispalvelun tarjonnan jatkuvuudella on keskeinen
merkitys palvelun käyttäjille. Käyttäjien edun mukaista on ollut nimetä
yleispalveluyrityksiksi teleyrityksiä, joilla on arvioitu olevan yleispal-
velun tarjontaan riittävät taloudelliset voimavarat. Teleyritysten talou-
dellista tilaa koskevien arviointiperusteiden käyttäminen on ollut perus-
teltua.

Sovelletut arviointiperusteet eivät ole olleet tiukkoja tai perustelematto-
mia. Viestintäviraston käyttämä sijoitetun pääoman tuottoprosentin al-
haisin arviointiluokka on määrittänyt ne yritykset, joiden ei ole katsottu
voivan luotettavasti tarjota yleispalvelua pitkällä tähtäimellä. Heikon
sijoitetun pääoman tuottotason yritys ei saa rahoitusta enää millään kei-
noin ja toimii tulorahoituksensa varassa. Tätä ei voida pitää pitkäjäntei-
sesti kestävän liiketoiminnan tunnusmerkkinä. Teleyritysten omavarai-
suusastetta ja current ratiota koskevien arviointiperiaatteiden osalta on
edellytetty, että yritykset täyttävät tyydyttävän tasoisen tunnusluvun. 

TeliaSonera Finland Oyj on valituksessaan viitannut siihen, että eräs
huomattavassa markkina-asemassa oleva yritys on katsottu kykenemät-
tömäksi tarjoamaan yleispalvelua omalla toimialueellaan. Viestintäviras-
ton tätä yritystä koskeva johtopäätös on perustunut Viestintäviraston
hankkimaan, kyseisen yrityksen taloudellista tilaa koskevaan selvityk-
seen. Viestintävirasto on päätöksessään perustellut, miksi TeliaSonera
Finland Oyj:tä on ainoana Digita Oy:n viestintäverkossa toimivista pal-
veluoperaattoreista pidetty tässä vaiheessa yleispalvelun tarjontaan kyke-
nevänä. 

Viestintäviraston soveltama arviointiperuste ei ole ollut syrjivä, eikä tila-
päisesti huono taloudellinen tilanne ole vaikuttanut arviointiin. Viestintä-
virasto on perustanut arvionsa usean tilikauden tietoja koskevaan koko-
naisarvioon. Viestintävirasto ei yhdy myöskään TeliaSonera Finland
Oyj:n näkemykseen siitä, että alalle tulleella yrityksellä ei olisi mahdolli-
suutta tulla nimetyksi yleispalveluyritykseksi. Tällä perusteella on suljet-
tu yleispalveluyrityksiä valittaessa pois ainoastaan yksi yritys, joka oli
aloittanut palveluntarjonnan Digita Oy:n verkossa maaliskuussa 2009 eli
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noin kaksi kuukautta ennen yleispalveluyrityksen nimeämismenettelyn
aloittamista. Kyseinen yhtiö tarjoaa lisäksi palveluja vain yritysasiak-
kaille.

Yleispalveluyrityksen valinta

Viestintämarkkinalain 59 §:n 2 momentin mukaan yleispalveluyrityksek-
si tulee nimetä se yritys, jolla on parhaat edellytykset lain 1 §:ssä sääde-
tyt tavoitteet täyttävän yleispalvelun tarjontaan. Viestintämarkkinalain
1 §:n mukaan lain yhtenä tavoitteena on huolehtia siitä, että Suomessa
saatavilla olevat mahdollisuudet televiestintään ovat teknisesti kehitty-
neitä. Yleispalvelutasoa edistyneempien internet-yhteyksien tarjontaa
koskeva vertailuperuste on ollut viestintämarkkinalain mukainen. 

Vertailuperustetta on sovellettu ainoastaan alueilla, joilla yleispalveluyri-
tystä ei ole voitu valita yleispalvelutasoisia tai tätä hitaampia viestintä-
verkkoja koskevien vertailujen perusteella. Viestintävirasto on vertaillut
teleyritysten yli 8 Mbit/s tiedonsiirtoon kykenevien laajakaistaverkkojen
kattavuutta. Viestintämarkkinalain 60 c §:n perusteluissa on todettu
yleispalveluun kuuluvan tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden olevan
dynaaminen käsite, joka muuttuu tietoyhteiskunnan kehityksen myötä.
Viestintävirasto on päätöksessään katsonut, että teleyritys, joka jo nykyi-
sin tarjoaa käyttäjille yleispalvelutasoa nopeampia internet-yhteyksiä,
pystyisi todennäköisesti täyttämään yleispalveluvelvoitteen myös inter-
net-yhteyden nopeutta myöhemmin mahdollisesti nostettaessa. Ei ole to-
dennäköistä, että arviointiperuste johtaisi investointien vähenemiseen
haja-asutusalueilla. 

Asian selvittäminen ja hallinnon oikeusperiaatteet

Viestintävirasto ei ole laiminlyönyt asian riittävää selvittämistä. Viestin-
tävirasto on viestintämarkkinalain edellyttämällä tavalla selvittänyt kai-
kilta päätösten kohteena olevilla alueilla toimivilta teleyrityksiltä niiden
viestintäverkkojen peittoalueet ja liittymämäärät sekä yritysten taloudel-
lista tilaa kuvaavat tiedot. Arvioidakseen käyttäjien tosiasiallisia mahdol-
lisuuksia saada palveluja Viestintävirasto on lisäksi selvittänyt teleyritys-
ten liittymäsopimuksiin soveltamia vakioehtoja.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (732/2009) 1 §:n 1 momen-
tin mukaan viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentissa tarkoitetun
tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa
liikenteessä on 1 Mbit/s. Viestintämarkkinalain uudistusta koskevassa
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hallituksen esityksessä on selkeästi todettu yleispalveluun kuuluvan in-
ternet-yhteyden nopeudeksi määriteltävän ensi vaiheessa 1 Mbit/s. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö on varannut teleyrityksille tilaisuuden lau-
sua mielipiteensä asetusluonnoksesta. Viestintäviraston teleyrityksille
osoittama tietopyyntö on vastannut asetuksen mukaista yleispalvelun
määritelmää. 

Viestintävirasto ei ole menetellyt tarkoitussidonnaisuuden periaatteen
vastaisesti. Yleispalvelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on turvata
viestintäpalveluiden käyttäjien mahdollisuus saada yleispalveluun kuulu-
va internet-yhteys kohtuullisin ehdoin vakituiseen asuin- tai sijaintipaik-
kaansa kaikkialla Suomessa. Viestintävirasto on nimeämismenettelyllä
edistänyt tämän tavoitteen täyttymistä. 

Viestintävirasto ei ole menetellyt yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 
Asian käsittelyssä ja ratkaisemisessa on noudatettu samanlaista menette-
lyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa kaikkien tarkasteltujen maantieteel-
listen alueiden ja internet-yhteyspalveluja tarjoavien teleyritysten kan-
nalta. Viestintäviraston päätökset ovat perustuneet internet-yhteyspalve-
luja tarjoavilta teleyrityksiltä hankittuun yhdenmukaiseen selvitykseen. 

Eräillä harvemmin asutuilla alueilla yleispalveluyrityksen valinta on
kohdistunut TeliaSonera Finland Oyj:öön suurelta osin sen vuoksi, että
yhtiöllä on kyseisillä alueilla ollut muihin teleyrityksiin verrattuna katta-
vimmat viestintäverkot ja parhaat edellytykset tarjota yleispalvelua.
Yleispalveluyrityksen valinnassa tulee ensisijaisesti pyrkiä varmista-
maan palvelun tarjonta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lähtö-
kohtaisesti yleispalveluyritykseksi tulee nimetä se teleyritys, jonka yleis-
palvelun tarjontaan soveltuvat viestintäverkot ovat tietyllä alueella katta-
vimmat. 

Viestintävirasto ei ole menetellyt myöskään suhteellisuusperiaatteen vas-
taisesti. Viestintäviraston päätöksessä on perusteltu asetettavien velvoit-
teiden oikeasuhtaisuutta. 

Yleispalvelupäätöksiä ja päätösten vaikutuksia tulee arvioida suhteessa
viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevan sääntelyn tavoitteisiin.
Viestintävirasto on päätöksessään määritellyt käyttämänsä yleispalve-
luyrityksen nimeämistarpeen arvioinnin ja valinnan perusteet tämän ta-
voitetason perusteella. TeliaSonera Finland Oyj:n laadultaan kohtuulli-
sena pitämät liittymät eivät välttämättä täytä yleispalvelulle asetettuja



45 (73)

vaatimuksia. Yleispalvelun määritelmän täyttävien palvelujen ja yleis-
palveluyritykselle asetettujen liittymien laadun todentamista koskevien
velvoitteiden toteuttaminen saattaa edellyttää teleyritysten nykyisten
viestintäverkkojen päivittämistä, mistä johtuen nykyisten liittymien hin-
tatason perusteella ei myöskään voida tehdä johtopäätöksiä yleispalvelun
hintatasosta. 

Yleispalveluvelvoitteesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Viestintäviraston päätöksessä ei ole ollut kysymys TeliaSonera Finland
Oyj:lle yleispalveluvelvoitteesta aiheutuvien kustannusten korvaamises-
ta. Viestintävirasto on päätöksessään käsitellyt yhtiölle asetettavien vel-
voitteiden oikeasuhtaisuutta niillä tavoiteltuun päämäärään ja tässä ar-
vioinnissa ottanut huomioon myös sen, että yleispalveluyrityksellä on
viestintämarkkinalain 60 b §:n nojalla oikeus saada valtion varoista kor-
vausta kohtuuttoman taloudellisen rasitteen muodostavista yleispalvelun
nettokustannuksista. 

3. TeliaSonera Finland Oyj:n vastaselitys

TeliaSonera Finland Oyj on antanut Viestintäviraston lausunnon johdos-
ta vastaselityksen. Yhtiö on esittänyt vastaselityksessään muun ohella
seuraavaa:

Yleispalveluvelvoitteiden asettaminen ei ole ollut välttämätöntä

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2008 tekemässä selvityksessä
olevien tietojen perusteella enemmistöllä suomalaisista on todettu olevan
käytössään vähintään 1 Mbit/s laajakaistayhteys. Nopeita laajakaistayh-
teyksiä on todettu olevan erittäin laajasti saatavilla, ja vuoden 2009 alus-
sa 1 Mbit/s laajakaistayhteyksiä on todettu olevan tarjolla jo 98 prosen-
tille ja 2 Mbit/s laajakaistayhteyksiä 95 prosentille väestöstä. Viestintävi-
rasto on pitänyt selvityksen saatavuustietoja käyttökelvottomina, sillä
ne eivät ota huomioon yleispalvelumääritelmän mukaista kohtuullista
hintaa ja kohtuullista toimitusaikaa.

Viestintävirasto on valituksenalaista päätöstä varten tekemässään yleis-
palveluanalyysissä selvittänyt kaupallisesti tarjottavien 1 Mbit/s laaja-
kaistapalvelujen saatavuutta eikä yleispalvelun laatutason täyttävien pal-
velujen saatavuutta. Siten liikenne- ja viestintäministeriön selvitys ja
Viestintäviraston analyysi ovat tosiasiassa mitanneet samoja, keskenään
vertailukelpoisia saatavuustietoja. 
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Joka tapauksessa Viestintäviraston viittaamat kohtuullinen hinta ja toi-
mitusaika ovat viestintämarkkinalain mukaan yleispalveluvelvolliseksi
nimetyn yrityksen velvollisuuksia, eivät yleispalvelun saatavuuden ar-
viointiperusteita. Yleispalveludirektiivin ja viestintämarkkinalain tavoit-
teena on se, että kaikilla yrityksillä tulee olla lähtökohtaisesti mahdolli-
suus tulla nimetyksi yleispalveluyritykseksi. Vasta tämän nimetyn yri-
tyksen, ei kaikkien arvioinnissa mukana olevien yritysten, tulee täyttää
yleispalveluyritykselle asetettavat velvollisuudet. Viestintäviraston me-
nettely on ollut virheellistä, kun se on käyttänyt yleispalveluyritykselle
asetettavia velvollisuuksia nimeämistarpeen arvioinnin kriteerinä. 

Yleispalveluyrityksen nimeämistarvetta on arvioitu virheellisesti kunnittain 

Viestintäviraston olisi ollut mahdollista toteuttaa tarkastelu kuntakohtais-
ta tarkastelua yksityiskohtaisemmalla tasolla. Viestintävirasto ei ole teh-
nyt tätä kuitenkaan kaikilla alueilla, vaan vain itse valitsemillaan alueil-
la. Menettely on ollut syrjivää. 

TeliaSonera Finland Oyj on Viestintävirastolle antamassaan lausunnossa
vaatinut, että maantieteellisen tarkastelualueen tulee vastata yleispalve-
lun saatavuudessa olevia eroja, koska vain tällöin on mahdollista määri-
tellä ne alueet, joilla yleispalveluyrityksen nimeäminen on viestintä-
markkinalain tarkoittamalla tavalla välttämätöntä. Viestintävirasto on pi-
tänyt nimeämisprosessin tehokkuutta tärkeämpänä kuin sitä, että yleis-
palveluvelvoitteet asetetaan koskemaan vain niitä käyttäjiä, joille ei ole
tosiasiassa tarjolla laajakaistapalvelua. Viestintäviraston menettely ei
myöskään ole ollut teknologianeutraalisuuden periaatteen mukaista, kos-
ka kiinteän verkon palvelujen tarjontaa on arvioitu eri perustein kuin
muulla teknologialla toteutettujen palvelujen tarjontaa. 

Internet-yhteyspalvelujen tarjontaa on arvioitu virheellisesti

Viestintävirasto ei ole pystynyt lausunnossaan osoittamaan, että se olisi
riittävästi selvittänyt eri tekniikoilla toteutettujen viestintäverkkojen kat-
tavuutta tarkastelluilla alueilla. Viestintävirasto ei ole riittävästi selvittä-
nyt mahdollisuuksia saada teleyrityksiltä eri viestintäverkkojen tarkem-
pia peittoalueita. Viestintäviraston päätöksen perusteena ovat olleet yk-
sinomaan sen omat oletukset. 

Viestintäviraston päätöksen perusteena ollut verkkopeittovaatimus on ol-
lut yleispalvelujen tarjonnan riittävyyden arviointiperusteena epämääräi-
nen. Tämän vuoksi ja koska sen arviointi ei ole perustunut tosiseikkoihin
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vaan todennäköisyyksien arviointiin, sitä ei voida pitää hyväksyttävänä
ja viestintämarkkinalain mukaisena arviointiperusteena.

Viestintäviraston suorittama "kilpailuanalyysi" on keinotekoinen, eikä
sen perusteella voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä todellisesta kilpailu-
tilanteesta. Teoreettisessa tarkastelussa kilpailun toimivuutta ei ole ar-
vioitu oikeilla tuote- ja maantieteellisillä markkinoilla. 

Toimijoiden lukumäärään perustuva tarkastelu tavalla, joka ei ota huo-
mioon edes teoreettisen mallin oletuksia, ei voi johtaa hyväksyttäviin
johtopäätöksiin. Viestintämarkkinalain mukaisen yleispalvelun tarjonnan
takaamisen ei voida katsoa edellyttävän sitä, että käyttäjällä tulee olla
kolme tarjoajaa, joilta se voi valita yleispalvelun. 

Viestintäviraston määrittämiä yleispalvelutuotteita ei voida pitää kilpai-
luoikeudellisessa tarkastelussa relevantteina hyödykemarkkinoina. Käyt-
täjän näkökulmasta yleispalvelutuotteelle on useita sekä langallisilla että
langattomilla tekniikoilla toteutettuja korvaavia vaihtoehtoja, joita valta-
osalle käyttäjistä tarjoavat useat yritykset. Viestintäviraston kilpailuana-
lyysissa arvion kohteena eivät ole olleet kilpailun taloustieteen näkökul-
masta relevantit maantieteelliset markkinat, joilla yritykset kilpailevat
keskenään ja joilla kilpailuolosuhteet ovat alueellisesti samanlaiset kai-
kille.

Viestintäviraston perustelut taloudellisen tilan arvioinnin merkityksestä
ovat ristiriitaiset. Viestintävirasto on esittänyt ottaneensa huomioon
yleispalveluyrityksen mahdollisuuden saada valtion varoista korvausta
kohtuuttoman taloudellisen rasitteen aiheuttavista yleispalvelun netto-
kustannuksista, mutta on tästä huolimatta soveltanut erikseen yritysten
taloudellista tilaa koskevaa arviointiperustetta. Myös heikommassa ta-
loudellisessa asemassa oleva yritys pitäisi voida nimetä yleispalveluyri-
tykseksi, jos sillä on mahdollisuus saada enemmän korvausta yleispalve-
luvelvoitteen aiheuttamista taloudellisista rasituksista.

Viestintäviraston päätöksessä käytettyjä taloudellisia arviointiperiaatteita
ja niiden perusteella tehtyjä linjauksia ei ole perusteltu ja kuvattu riittä-
västi. Viestintävirasto ei esimerkiksi ole perustellut, miksi se on katso-
nut, että yleispalveluyrityksen omavaraisuusasteen tulisi olla vähintään
20 prosenttia tai current ratio -tason vähintään 1. Viestintäviraston aset-
tamat toiminnan jatkuvuutta koskevat kriteerit ovat myös kohtuuttomia



48 (73)

ja epäsuhtaisia, kun viestintämarkkinalain mukaan teleyrityksen on toi-
mintansa lopettamisestakin ilmoitettava Viestintävirastolle vain viikkoa
aikaisemmin. 

Viestintämarkkinalaki ei edellytä, että yhden yleispalveluvelvollisen yri-
tyksen tulee tietyllä alueella tarjota palveluita kaikille käyttäjille. Velvoi-
te voitaisiin asettaa samalla alueella useammallekin yritykselle, yhdelle
esimerkiksi yritysasiakkaiden ja toiselle kuluttaja-asiakkaiden osalta.

Hallinnollisten oikeusperiaatteiden vastainen menettely

Viestintävirasto on perustanut päätöksensä tietoihin, jotka eivät kuvaa
todellista verkkojen kattavuutta. Viestintävirasto on määrittänyt liian laa-
joja tarkastelualueita sekä asettanut ylimitoitettuja kriteerejä arvioides-
saan yleispalveluyrityksen nimeämisen tarvetta sekä yleispalveluyrityk-
seksi hyväksyttäviä teleyrityksiä. Selvityksissä olevat puutteet eivät joh-
du TeliaSonera Finland Oyj:stä.

4. Muut selvitykset, selitykset ja merkinnät

TeliaSonera Finland Oyj on 27.5.2010 saapuneessa valituskirjelmän täy-
dennykseksi otsikoidussa kirjoituksessaan esittänyt muun ohella, että sen
tietoon on toukokuussa 2010 tullut eräitä teknologisia muutoksia, jotka
liittyvät sen mahdollisuuksiin tarjota yleispalvelua Viestintäviraston pää-
töksessä mainituilla alueilla. Yhtiön mukaan Viestintäviraston tulisi ottaa
kyseiset muutokset huomioon ja arvioida asetettua yleispalveluvelvoitet-
ta uudelleen. 

TeliaSonera Finland Oyj on 4.6.2010 saapuneessa valituksen täydennyk-
seksi otsikoidussa kirjoituksessaan vaatinut muun ohella, että ensisijai-
sesti Viestintäviraston päätös kumotaan kokonaan ja toissijaisesti Vies-
tintäviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan Viestintävirastolle kä-
siteltäväksi. Yhtiö on liittänyt valituksen täydennykseen hallinto-oikeu-
den professori Olli Mäenpään lausunnon ja esittänyt muun ohella seuraa-
vaa:

Viestintäviraston päätös on virheellinen myös sillä perusteella, että Vies-
tintäviraston soveltama liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituk-
senmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa
(732/2009) on perustuslain ja viestintämarkkinalain vastainen. Asetuk-
sella määritelty velvollisuus kohdistuu yksilöidysti, konkreettisesti ja vä-
littömästi vain ennalta määriteltyihin teleyrityksiin, jolloin vähimmäis-
nopeuden määrittely asetuksella rinnastuu sisällöllisesti ja oikeudellisilta
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vaikutuksiltaan konkreettiseen hallintopäätökseen. TeliaSonera Finland
Oyj:llä on siten oikeus saada kyseisen asetuksen nojalla tehty Viestintä-
viraston päätös ja siinä asetettu asetuksen sisältämän velvoitteen lainmu-
kaisuus korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

Viestintävirasto ei ole tehnyt viestintämarkkinalain 60 c §:ssä edellytet-
tyä selvitystä. Selvityksen tekemisen laiminlyönnillä on olennainen mer-
kitys liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen lainmukaisuuden ja siten
myös Viestintäviraston päätöksen lainmukaisuuden kannalta. Asetuksen
mukainen vähimmäisnopeuden määrittely on toteutettu ottamatta riittä-
västi huomioon viestintämarkkinalaissa säädettyjä edellytyksiä teknises-
tä toteutettavuudesta ja kustannuksista. Asiassa ei ole riittäviä oikeudelli-
sia perusteita todeta, että asetus on annettu perustuslain 80 §:n 1 momen-
tin edellyttämällä tavalla laissa säädetyn valtuuden nojalla. Viestintävi-
raston ei olisi tullut soveltaa asetusta.

Viestintävirasto on antanut TeliaSonera Finland Oyj:n 4.6.2010 toimitta-
man valituksen täydennyksen johdosta lisälausunnon. Viestintävirasto on
esittänyt lisälausunnossaan muun ohella seuraavaa:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkoituksenmukaisen inter-
net-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (732/2009) on mää-
ritelty yleisellä tasolla yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden vähim-
mäisnopeus. Asetuksesta ei suoraan seuraa teleyrityksille internet-yhtey-
den tarjontaa koskevia velvoitteita, eivätkä viestintäpalvelujen käyttäjät
voi yksinomaan asetuksen perusteella esittää yhteyttä koskevia vaati-
muksia. Teleyrityksellä on velvollisuus tarjota asetuksessa määriteltyä
internet-yhteyttä ainoastaan, jos Viestintävirasto on päätöksellään ni-
mennyt teleyrityksen yleispalveluyritykseksi. Asetus ei rinnastu hallinto-
päätökseen. 

Asetus ei ole ristiriidassa perustuslain tai viestintämarkkinalain kanssa.
Yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden vähimmäisnopeutta määritel-
täessä on otettu riittävästi huomioon viestintämarkkinalain 60 c §:n
2 momentissa säädetyt edellytykset tilaajien enemmistön käytössä ole-
vasta yhteysnopeudesta, teknisestä toteuttamistavasta ja kustannuksista. 

Muun ohella asetuksen perustelumuistiosta käy ilmi, mitä selvityksiä lii-
kenne- ja viestintäministeriöllä on ollut käytössään viestintämarkkinalain
60 c §:ssä säädettyjen edellytysten arvioimiseksi. Näiden edellytysten
täyttymistä on lisäksi arvioitu viestintämarkkinalain muuttamista koske-
vassa hallituksen esityksessä (HE 223/2008 vp). Viestintämarkkinalain
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esitöistä ilmenee, että yleispalveluun kuuluvan internet-yhteyden lähtö-
tasoksi on ollut tarkoitus määritellä 1 Mbit/s. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Viestintävirastolta tarpeelliset
selvitykset viestintämarkkinalain 60 c §:ssä säädettyjen edellytysten ar-
vioimiseksi ennen asetuksen antamista. Asetus ei ole TeliaSonera Fin-
land Oyj:n esittämistä syistä lainvastainen.

TeliaSonera Finland Oyj on antanut Viestintäviraston lisälausunnon joh-
dosta vastaselityksen. Yhtiö on esittänyt vastaselityksessään muun ohella
seuraavaa:

TeliaSonera Finland Oyj:lle asetetun velvoitteen sisältö eli velvoite tarjo-
ta yleispalveluna vähimmäisnopeudeltaan 1 Mbit/s internet-liittymä on
määrätty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Yhtiöllä on oltava
oikeus valittaa myös velvollisuuden sisällöstä, ei ainoastaan yleispalve-
luyrityksen asemastaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön käytössä asetuksen antamishetkellä ol-
leet selvitykset eivät ole olleet riittäviä viestintämarkkinalain 60 c §:n
2 momentissa tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisno-
peudelle säädettyjen edellytysten arvioimiseksi. Myöskään viestintä-
markkinalain valmisteluasiakirjojen tai asetuksen perustelumuistion tie-
dot eivät ole sisällöltään ja laajuudeltaan olleet riittäviä, jotta niiden pe-
rusteella olisi voitu arvioida viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentin
edellytysten täyttymistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa määritelty yleispalvelun
vaatimustaso poikkeaa sisällöltään Viestintäviraston teleyrityksiltä pyy-
tämistä tiedoista. Kun otetaan huomioon telealan nopea ja dynaaminen
kehitys, ei ole perusteltua, että tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden
vähimmäisnopeutta ratkaistaessa on nojauduttu yksinomaan vanhoihin
selvityksiin. Viestintämarkkinalain edellytysten täyttymistä yleispalve-
lun teknisen toteutettavuuden ja kustannusvaikutusten osalta ei ole erik-
seen selvitetty asetusta annettaessa.

Viestintämarkkinalaissa ei ole määritelty yleispalveluna tarjottavan inter-
net-yhteyden vähimmäisnopeudeksi 1 Mbit/s. Laissa on selkeästi todet-
tu, että vähimmäisnopeus säädetään liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella Viestintäviraston asianmukaisen selvityksen pohjalta ja laissa
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asetettujen edellytysten mukaisesti. Lainvalmisteluasiakirjoissa on todet-
tu tavoitetila, mutta ei esimerkiksi sitä, missä aikataulussa ja miten laa-
jalti 1 Mbit/s mukainen vähimmäisnopeus tulisi olla yleispalveluna tar-
jottavissa. Laissa tai sen esitöissä ei ole myöskään määritelty, että kysei-
nen nopeus soveltuisi välittömästi kaikilla maantieteellisillä alueilla
yleispalvelun teknisen toteutettavuuden ja kustannusten kannalta tarkoi-
tuksenmukaiseksi vähimmäisnopeudeksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella määritelty vaatimustaso on
tosiasiallisesti korkeampi kuin kaupallisesti tarjottavissa liittymissä.
Kaupallisesti tarjottavissa liittymissä ei ole sitouduttu tarjoamaan yleis-
palvelulle asetettua laatutasoa kaikissa tilanteissa, kaikilla alueilla ja
kaikkina vuorokauden aikoina, vaan liittymän nopeus vaihtelee verkon
teknisten ominaisuuksien mukaisesti tai esimerkiksi ruuhka-aikoina.
Viestintäviraston aiemmat selvitykset ovat kohdistuneet kaupallisesti tar-
jottaviin liittymiin eivätkä voi siksi olla perusteena yleispalvelun yhtey-
dessä.

Ennen asetuksen antamista olisi viestintämarkkinalaissa säädetyistä ase-
tuksen antamisen sisällöllisistä puitteista tullut ottaa riittävässä määrin
huomioon paitsi tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus,
myös vähimmäisnopeuden määrittelyn tekniset ja taloudelliset puitteet.
Näin ei ole menetelty. 

Viestintämarkkinalain 60 c §:n 3 momentin edellyttämän internet-yhtey-
den teknistä toteutettavuutta ja taloudellisia vaikutuksia koskevan selvi-
tyksen laatimatta jättäminen on myös asetuksen antamiseen liittyvä me-
nettelyllinen laiminlyönti. Laiminlyönnillä ei ole pelkästään muodollista
merkitystä, koska vähimmäisnopeuden tekninen toteutettavuus ja kus-
tannusvaikutukset ovat viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentin pe-
rusteella asetuksenantovaltuuden käyttämisen sisällöllisiä edellytyksiä.

Merkitään, että TeliaSonera Finland Oyj:n vastaselitys sekä 27.5.2010
korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittama kirjoitus on lähetetty Viestin-
tävirastolle tiedoksi.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 22.6.2010 tal-
tionumero 1556 hylännyt TeliaSonera Finland Oyj:n hakemuksen Vies-
tintäviraston päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 
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IV  KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. TeliaSonera Finland Oyj:n
valitus hylätään.

2. TeliaSonera Finland Oyj:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koske-
va vaatimus hylätään.

V  KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELU T

1. Pääasia

1.1 Sovellettavat oikeusohjeet

1.1.1 Viestintämarkkinalaki ja viestintämarkkinoita koskeva direktiivi

Viestintämarkkinalain (393/2003) 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edis-
tää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa sekä varmistaa, että
viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita on kohtuullisin ehdoin kaikkien
teleyritysten ja käyttäjien saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on li-
säksi huolehtia siitä, että Suomessa saatavilla olevat mahdollisuudet tele-
viestintään ovat käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisia, keskenään
kilpailevia, teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja
turvallisia sekä hinnaltaan edullisia.

Viestintämarkkinalain 59 §:ssä (70/2007) on säädetty yleispalveluyrityk-
sen nimeämisestä. Pykälän 1 momentin mukaan Viestintäviraston on
päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys, numerotiedotuspal-
velua tarjoava yritys tai puhelinluettelopalvelua tarjoava yritys yleispal-
veluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaami-
seksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Pykälän 2 momentin mukaan ni-
meämismenettelyn tulee olla tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön.
Yleispalveluyritykseksi tulee nimetä se yritys, jolla on parhaat edellytyk-
set lain 1 §:ssä säädetyt tavoitteet täyttävän yleispalvelun tarjontaan.

Viestintämarkkinalailla on pantu täytäntöön muun ohella Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien
oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispal-
veludirektiivi). Yleispalveludirektiivissä, sellaisena kuin se oli viestintä-
markkinalakia säädettäessä ja edellä mainitulla lailla 70/2007 muutet-
taessa, on säädetty muun ohella yleispalvelun saatavuudesta, liittymän
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tarjoamisesta tietyssä sijaintipaikassa sekä yleispalveluyritysten nimeä-
misestä.

Yleispalveludirektiivin 1 artiklan 1 kohdan mukaan direktiivin tavoittee-
na on varmistaa hyvälaatuisten ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten
viestintäpalvelujen saatavuus kaikkialla yhteisössä todellisen kilpailun ja
valinnanvapauden avulla sekä käsitellä tilanteita, joissa markkinat eivät
tyydyttävästi täytä loppukäyttäjien tarpeita. Artiklan 2 kohdan mukaan
direktiivissä vahvistetaan muun ohella loppukäyttäjien oikeudet sekä
yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoa-
vien yritysten vastaavat velvollisuudet. 

Yleispalveludirektiivin 3 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on
varmistettava, että tässä luvussa mainitut palvelut ovat jäsenvaltioiden
alueella kaikkien loppukäyttäjien saatavilla tietyn laatuisina maantieteel-
lisestä sijainnista riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon
ottaen kohtuuhintaan. Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on
määritettävä tehokkain ja asianmukaisin tapa varmistaa yleispalvelun to-
teuttaminen puolueettomuuden, avoimuuden, syrjimättömyyden ja oi-
keasuhteisuuden periaatteita noudattaen. Niiden on pyrittävä pitämään
markkinoiden vääristyminen ja erityisesti palvelujen tarjonta sellaiseen
hintaan tai sellaisin ehdoin, jotka poikkeavat tavanomaisista kaupallisista
ehdoista, niin vähäisenä kuin mahdollista, ja samalla niiden on turvatta-
va yleinen etu.

Yleispalveludirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on
varmistettava, että vähintään yksi yritys pystyy täyttämään kaikki koh-
tuulliset pyynnöt, jotka koskevat liittymän saamista yleiseen puhelin-
verkkoon tietyssä sijaintipaikassa ja mahdollistamaan yleisesti saatavilla
olevien puhelinpalvelujen käytön tietyssä sijaintipaikassa.

Yleispalveludirektiivin 8 artiklassa on säädetty yritysten nimeämisestä.
Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat nimetä yhden tai useam-
man yrityksen takaamaan yleispalvelun tarjonnan sellaisena kuin se on
määritelty muun ohella direktiivin 4 artiklassa siten, että koko jäsenval-
tion alue voidaan kattaa. Jäsenvaltiot voivat nimetä eri yrityksiä tai yri-
tysryhmiä tarjoamaan yleispalvelun eri osatekijöitä ja/tai kattamaan jä-
senvaltion alueen eri osat. Artiklan 2 kohdan mukaan, kun jäsenvaltio ni-
meää yrityksiä yleispalveluvelvollisuuksien alaisiksi yrityksiksi koko
alueellaan tai jossakin osassa sitä, sen on käytettävä tehokkaita, puo-
lueettomia, avoimia ja syrjimättömiä nimeämismekanismeja siten, ettei
minkään yrityksen mahdollisuutta tulla nimetyksi ole lähtökohtaisesti
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suljettu pois. Tällaisilla nimeämismenetelmillä on varmistettava yleis-
palvelun kustannustehokas tarjonta, ja niiden avulla voidaan määrittää
yleispalveluvelvollisuuden nettokustannukset 12 artiklan mukaisesti.

1.1.2 Viestintämarkkinalain esityöt

Viestintämarkkinalain 59 §:n (70/2007) säätämiseen johtaneessa halli-
tuksen esityksessä (HE 150/2006 vp) on kyseisen pykälän yksityiskoh-
taisissa perusteluissa todettu muun ohella seuraavaa:

"Yleispalveluyrityksen nimeäminen ei yleensä olisi välttämätöntä, jos
palvelumarkkinoilla on kilpailua ja siten riittävästi myös yleispalvelun
tarjontaa. Markkinoilla vallitseva kilpailukaan ei kuitenkaan aina välttä-
mättä takaa lain määritelmät täyttävän yleispalvelun olemassa oloa. Esi-
merkiksi tietyillä kuluttajien erityisryhmillä voi olla vaikeuksia saada
tarvitsemaansa peruspalvelua. Nimeämismenettelyllä yleispalvelun tar-
jonta voitaisiin turvata kaikkialla Suomessa ja kaikille kuluttajaryhmille.

Yleispalveluyrityksen nimeäminen ei rajoittaisi muiden yritysten oikeut-
ta kilpailla samalla alueella samojen yleispalveluiden tarjonnasta. Yleis-
palveluyritys ei siten saisi yleispalvelun tarjontaan yksinoikeutta, vaan
nimeämismenettelyllä pyrittäisiin ainoastaan tietyn perustarjonnan ta-
kaamiseen palvelumarkkinoilla. Yleispalvelun tarjonta voitaisiin nimeä-
mispäätöksissä jakaa osiin siten, että yleispalvelun eri osia voisivat hoi-
taa eri yritykset. (---)

Käytännössä Viestintävirasto asettaisi velvollisuuden tutkittuaan ensin
yleispalvelun tarjontaa tietyllä maantieteellisellä markkinalla ja tehtyään
selvitystä alueella toimivista teleyrityksistä sekä kuluttajien mahdolli-
suuksista tehdä sopimuksia. (---)

Viittauksella lain 1 §:ään pyritään erityisesti huolehtimaan käyttäjien
etujen turvaamisesta. Viestintämarkkinalain tavoitteena on lain 1 §:n
mukaan edistää palveluiden tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa sekä
varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita on kohtuullisin
ehdoin kaikkien teleyritysten ja käyttäjien saatavilla koko maassa. Sopi-
musehtojen kohtuullisuus nousee erityisasemaan yleispalveluiden tarjon-
nassa, koska kyse on peruspalveluista, joita ilman käyttäjä ei voi selviy-
tyä jokapäiväisestä elämästään.

Lain tavoitteena on lisäksi huolehtia siitä, että Suomessa saatavilla ole-
vat mahdollisuudet televiestintään ovat käyttäjien kohtuullisten tarpeiden
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mukaisia, keskenään kilpailevia, teknisesti kehittyneitä, laadultaan hy-
viä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. (---)

Suomen poikkeuksellisista maantieteellisistä olosuhteista johtuen erityi-
sesti palvelujen alueellinen saatavuus on tärkeä tavoite teletoiminnassa.
Palveluiden tulisi vastata käyttäjien tarpeita paitsi teknisesti, myös
alueellisesti. Suomessa tulisi olla saatavilla yhtäläisiä palveluita kohtuul-
lisin ehdoin koko maassa. Erityisen tärkeää tämä on yksittäisten kulutta-
jien kannalta."

1.2 Yleispalveluyrityksen nimeämisen tarpeen arviointi

1.2.1 Viestintäviraston tarkastelemat maantieteelliset alueet

Viestintäviraston päätöksen perustelumuistiossa on esitetty perustelut
päätöksessä tarkasteltujen maantieteellisten alueiden rajaukselle. 

Perustelumuistiossa on tarkasteltavien alueiden rajaamiseksi ensin ar-
vioitu erilaisten viestintäverkkojen kattavuutta. Perustelumuistiossa on
tämän perusteella todettu, että yleispalvelun tarjontaa ei voida pitää
minkään yksittäisen viestintäverkon kattavuuden mukaisesti alueelli-
sesti jakaantuneena, koska eri tekniikoilla toteutetut viestintäverkot
ovat vain osin päällekkäisiä. 

Perustelumuistion mukaan tarkasteltavien alueiden rajauksessa on tullut
ottaa huomioon yleispalveluvelvoitteen teknologianeutraalisuus, olemas-
sa oleva tarjonta, yleispalvelun tarjonnan kustannustehokkuus sekä mah-
dollisuus yksilöidä asetettavat velvoitteet siten, että käyttäjä voi niiden
perusteella helposti selvittää, onko tietylle alueelle nimetty yleispalvelu-
yritys. Perustelumuistion mukaan kuntakohtaisella tarkastelulla on par-
haiten voitu varmistaa se, että kaikilla vaihtoehtoisilla tekniikoilla tarjo-
tut palvelut ja vaihtoehtoiset palveluntarjoajat ovat tulleet tasapuolisesti
huomioiduiksi palvelun tarjontaa arvioitaessa. Kunta on tarkasteltavana
yksikkönä yksilöitävissä, minkä lisäksi vaatimus nimeämismenettelyn
tehokkuudesta puoltaa perustelumuistion mukaan kuntatasoista tarkaste-
lua yksityiskohtaisemman sijasta.

Perustelumuistiossa on edelleen todettu, että vuoden 2009 alussa toteu-
tettujen kuntaliitosten seurauksena on syntynyt useita maantieteelliseltä
alueeltaan laajoja suurkuntia. Tällaisissa kunnissa yleispalveluyrityksen
nimeämistarpeen kuntakohtaista arviointia ei ole voitu välttämättä pitää
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riittävän tarkkana, sillä yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintä-
verkkojen kattavuus kuntaliitosten kautta syntyneiden suurkuntien eri
osissa on saattanut telemarkkinoiden perinteisestä rakenteesta johtuen
vaihdella merkittävästikin. Perustelumuistion mukaan tällaisissa kunnis-
sa kuntakohtainen arviointi olisi voinut johtaa yleispalveluyrityksen ni-
meämiseen tarpeettoman laajasti koko kunnan alueelle, vaikka yleispal-
velun saatavuutta voitaisiin ilman asetettuja velvoitteita pitää puutteelli-
sena vain osassa uutta kuntaa. Viestintävirasto on perustelumuistion mu-
kaan kerännyt yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen arvioinnissa käy-
tetyt markkinatiedot päätöksessään yksilöityjen kuntien osilta kunnan
osiin eriteltyinä.

Viestintämarkkinalaki ei sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, miten
Viestintäviraston tulee menetellä arvioidessaan lain 59 §:n 1 momentissa
tarkoitettua yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättömyyttä. Vies-
tintämarkkinalaissa on näin ollen jätetty Viestintävirastolle tältä osin har-
kintavaltaa. 

Viestintämarkkinalain 59 §:n 1 momentin mukaan yleispalveluyrityksen
nimeämisen välttämättömyyttä tulee arvioida tietyllä maantieteellisellä
alueella. Viestintämarkkinalain nojalla yleispalveluyrityksen nimeämi-
sen tarvetta koskeva harkinta voi siten perustua tietyn maantieteellisen
alueen kokonaistilanteen arviointiin. Laissa ei edellytetä, että yleispalve-
luyrityksen nimeämisen tarpeen arvioimisessa yleispalvelun todellinen
saatavuus tulisi selvittää alueen kunkin yksittäisen käyttäjän osalta erik-
seen. 

Viestintävirasto on lausunnossaan esittänyt, että yleispalvelun saatavuu-
dessa olevien todellisten erojen selvittäminen TeliaSonera Finland Oyj:n
valituksessa esitetyllä tavalla olisi edellyttänyt kaikkien teleyritysten
viestintäverkkojen kattavuuden selvittämistä asunto- tai yrityksen toimi-
paikkakohtaisesti koko Suomessa. TeliaSonera Finland Oyj:n valitukses-
ta tai muutoin asiassa esittämästä selvityksestä ei ole pääteltävissä, että
yleispalvelun saatavuudessa olevien todellisten erojen selvittäminen olisi
ollut muulla kuin Viestintäviraston esittämällä tavalla mahdollista.
Asiassa ei ole myöskään ilmennyt olleen käytettävissä sellaista käytän-
nössä varteenotettavana pidettävää vaihtoehtoista aluerajausta, jonka pe-
rusteella yleispalvelun saatavuudessa olevat todelliset erot olisi ollut
mahdollista selvittää viestintämarkkinalain 59 §:n vaatimukset täyttäväs-
sä menettelyssä Viestintäviraston päätöksessä esitettyä olennaisesti tar-
kemmin.
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Edellä olevan perusteella ja kun muutoin otetaan huomioon Viestintävi-
raston päätöksestä ilmenevät tarkasteltavien alueiden rajaamista koske-
vat perustelut, Viestintävirasto on voinut arvioida yleispalveluyrityksen
nimeämisen tarvetta päätöksestään ilmenevillä maantieteellisillä alueilla.
Päätös ei ole TeliaSonera Finland Oyj:n tältä osin esittämillä perusteilla
lainvastainen tai perustu virheelliseen menettelyyn.

1.2.2 Olemassa olevan tarjonnan arviointi

1.2.2.1 Kattavaa viestintäverkkoa koskeva vaatimus

Viestintävirasto on osana yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättö-
myyden arvioimista edellyttänyt muun ohella, että tarkasteltavalla
alueella on ollut tarjolla internet-yhteyspalveluja vähintään yhdessä kat-
tavassa yleispalvelun tarjontaan soveltuvassa viestintäverkossa. Mikäli
tämä edellytys ei ole täyttynyt, Viestintävirasto on pitänyt yleispalvelu-
yrityksen nimeämistä kyseisellä alueella välttämättömänä.  

Viestintäviraston päätöksen perustelumuistiossa on todettu, että viestin-
täverkkoa on pidetty kattavana, jos verkossa on kyetty tarjoamaan yleis-
palveluun kuuluvia internet-yhteyspalveluja kaikkiin tarkastellulla
alueella sijaitseviin vakituisiin asuntoihin ja yritysten vakituisiin toimi-
paikkoihin. Perustelumuistion mukaan kattavana yleispalvelun tarjonta-
na ei sen sijaan ole pidetty sitä, että alueella on ollut useita yleispalvelun
tarjontaan soveltuvia viestintäverkkoja, joiden yhteenlaskettu peittoalue
on kattanut koko kunnan. Tämä on johtunut siitä, että samankin teleyri-
tyksen omistamat viestintäverkot ovat Viestintäviraston arvion mukaan
usein ainakin osittain päällekkäisiä. 

Perustelumuistion mukaan, vaikka yhden teleyrityksen eri tekniikoilla
toteutettujen viestintäverkkojen peitto yhteenlaskettuna olisi 100 pro-
senttia tai enemmän, on yhteenlasketussa peittoalueessa todennäköisesti
katvealueita, kun tarkastellaan kaikkia kunnan vakituisia asuntoja ja yri-
tysten vakituisia toimipaikkoja. Teleyrityksiltä kerättävien markkinatie-
tojen perusteella ei ole ollut perustelumuistion mukaan mahdollista var-
mistua siitä, kattavatko verkot täysin koko tarkastellun alueen vai ovatko
ne osin päällekkäisiä.

Viestintäviraston tapa arvioida viestintäverkkojen yhteenlaskettua katta-
vuutta on sinänsä saattanut mahdollistaa sen, että kattavaa viestintäverk-
koa koskevan vaatimuksen on katsottu jääneen täyttymättä sellaisillakin
alueilla, joilla yleispalvelun tarjontaan soveltuvat viestintäverkot olisivat
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tosiasiassa kattaneet koko alueen. Tämä on puolestaan saattanut TeliaSo-
nera Finland Oyj:n esittämin tavoin johtaa siihen, että yleispalveluyri-
tyksen nimeämistä on tältä osin perusteettomasti pidetty kyseisellä
alueella välttämättömänä.

Viestintäviraston perustelut viestintäverkkojen yhteenlasketun kattavuu-
den huomioon ottamista koskevalle arviointitavalle perustuvat sinänsä
olennaisesti viraston omiin oletuksiin ja arvioihin. Asiassa esitetyn selvi-
tyksen perusteella ei kuitenkaan ole pääteltävissä, että nämä oletukset tai
arviot olisivat olleet ilmeisen virheellisiä. 

Viestintämarkkinoiden toimialalla teleyrityksen toiminta edellyttää läh-
tökohtaisesti investointeja tekniikkaan ja infrastruktuuriin. Muun ohella
tästä syystä toiminnan liiketaloudellisen painopisteen voidaan katsoa
pääsääntöisesti kohdistuvan tiheimmin asutuille alueille. Tähän nähden
ja kun muutoin otetaan huomioon Viestintäviraston päätöksessä eri tek-
niikoilla toteutettujen viestintäverkkojen kattavuudesta esitetyt seikat,
Viestintäviraston ei ole ollut lähtökohtaisesti perusteetonta arvioida pää-
töksestään ilmenevin tavoin, että eri viestintäverkkojen todellisen yhtei-
sen peittoalueen määrittäminen ei usein ole mahdollista laskemalla verk-
kojen peittoaluetta kuvaavat prosenttiosuudet yhteen. TeliaSonera Fin-
land Oyj ei myöskään ole tuonut esille, että jollakin alueella yhtiön itsen-
sä hallinnoimien eri viestintäverkkojen yhteenlaskettu peitto olisi vastoin
Viestintäviraston päätöksessä esitettyjä oletuksia kattanut koko alueen.

Viestintävirasto on lausunnossaan esittänyt, että teleyritysten eri verkko-
jen täsmällisen kattavuuden selvittäminen olisi edellyttänyt verkkojen
asiakaskohtaisten peittoalueiden selvittämistä koko maassa. Kuten jak-
sossa V.1.2.1 on todettu, viestintämarkkinalain 59 §:n 1 momentin nojal-
la yleispalveluyrityksen nimeämisen tarpeen harkinta voi perustua tietyn
maantieteellisen alueen kokonaistilanteen arviointiin eikä laissa edellyte-
tä, että yleispalvelun todellinen saatavuus tulisi selvittää alueen kunkin
yksittäisen käyttäjän osalta erikseen.

Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon Viestintäviraston har-
kintavalta yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättömyyden arvioi-
misessa sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja
asiassa saatu selvitys, Viestintävirasto on voinut arvioida yleispalveluyri-
tyksen nimeämisen välttämättömyyttä päätöksestään tältä osin ilmenevin
tavoin. Päätös ei ole TeliaSonera Finland Oyj:n esittämillä perusteilla
lainvastainen tai perustu virheelliseen menettelyyn.
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1.2.2.2 Kolmea palveluntarjoajaa koskeva vaatimus

Viestintävirasto on osana yleispalveluyrityksen nimeämisen välttämättö-
myyden arvioimista edellyttänyt muun ohella, että tarkasteltavalla
alueella on toiminut kattavissa viestintäverkoissa yhteensä vähintään
kolme toisistaan riippumatonta palveluntarjoajaa. Mikäli tämä edellytys
ei ole täyttynyt, Viestintävirasto on pitänyt yleispalveluyrityksen nimeä-
mistä kyseisellä alueella välttämättömänä.  

Viestintämarkkinalain 59 §:n 1 momentin mukaan yleispalveluyritys on
nimettävä, jos se on yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi välttämätöntä.
Viestintämarkkinalain 59 §:n säätämiseen johtaneen edellä mainitun hal-
lituksen esityksen (HE 150/2006 vp) mukaan yleispalveluyrityksen ni-
meäminen ei yleensä olisi välttämätöntä, jos palvelumarkkinoilla on kil-
pailua ja siten riittävästi myös yleispalvelun tarjontaa. Hallituksen esi-
tyksestä kuitenkin ilmenee, että markkinoilla vallitseva kilpailukaan ei
välttämättä takaa viestintämarkkinalain määritelmät täyttävän yleispal-
velun olemassa oloa. Näin ollen yleispalveluyrityksen nimeämisen edel-
lytyksenä ei ole se, että Viestintävirasto kykenee osoittamaan tietyllä
maantieteellisellä alueella olevan kilpailuongelman olemassaolon. 

Viestintäviraston asettama kolmea palveluntarjoajaa koskeva vaatimus
on sinänsä ollut yleispalvelun tarjonnan ja kilpailun olemassaolon ar-
vioimisen kannalta kategorinen vaatimus. Vaatimus on kuitenkin liitty-
nyt yleispalvelun tarjonnan ja kilpailun olemassaolon selvittämiseen si-
ten, että vaatimusta ei voida pitää lainvastaisena, kun otetaan huomioon
Viestintäviraston harkintavalta yleispalveluyrityksen nimeämisen välttä-
mättömyyden arvioimisessa sekä viestintämarkkinalain 59 §:n sovelta-
misen edellytyksistä edellä lausuttu.

Edellä olevan perusteella ja kun muutoin otetaan huomioon korkeim-
massa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys,
Viestintävirasto on voinut arvioida yleispalveluyrityksen nimeämisen
välttämättömyyttä päätöksestään tältä osin ilmenevin tavoin. Päätös ei
ole TeliaSonera Finland Oyj:n esittämillä perusteilla lainvastainen tai pe-
rustu virheelliseen menettelyyn. 

1.2.2.3 Huomioon otettaville palveluntarjoajille asetetut vaatimukset

Viestintävirasto on arvioidessaan, onko tarkasteltavalla alueella täyttynyt
edellä jaksossa V.1.2.2.2 tarkoitettu kolmea palveluntarjoajaa koskeva
vaatimus, ottanut huomioon ainoastaan sellaiset palveluntarjoajat, jotka
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ovat täyttäneet eräät viraston asettamat taloudelliset ja muut edellytyk-
set.

Viestintäviraston päätöksen perustelumuistion mukaan yleispalvelun
osalta erityisesti palvelujen toimituksen jatkuvuudella on keskeinen mer-
kitys käyttäjälle. Viestintävirasto on tästä johtuen katsonut, että yleispal-
velun kilpailevana tarjontana on voitu ottaa huomioon vain palveluntar-
joajat, joiden on arvioitu taloudellisten ja toiminnallisten edellytystensä
perusteella pystyvän takaamaan kaikille alueen potentiaalisille asiakkail-
le yleispalveluun kuuluvien internet-yhteyspalvelujen toimituksen jatku-
vuuden ja siten tarjoamaan alueella yleispalvelua myös pitkällä aikavä-
lillä. Lisäksi perustelumuistion mukaan kilpailevana yleispalvelun tar-
jontana on voitu ottaa huomioon vain palveluntarjoajat, jotka ovat tar-
jonneet yleispalvelun laatuvaatimukset täyttäviä internet-yhteyspalveluja
sekä kuluttajille että yritysasiakkaille, koska molemmat asiakasryhmät
kuuluvat yleispalveluvelvoitteen piiriin. 

Perustelumuistiossa on esitetty ne taloudelliset tunnusluvut ja muut pe-
rusteet, joiden perusteella Viestintävirasto on arvioinut asettamiensa
edellytysten täyttymistä. Perustelumuistiosta ilmenee niin ikään, millä
perusteella taloudellisia tunnuslukuja koskevat raja-arvot on määritelty
ja mihin selvityksiin Viestintäviraston tekemät johtopäätökset ovat pe-
rustuneet.

Viestintämarkkinalain 59 §:n säätämiseen johtaneesta edellä mainitusta
hallituksen esityksestä (HE 150/2006 vp) ilmenee, että yleispalveluyri-
tyksen nimeämisen tarpeen arviointiin vaikuttavat muun ohella palvelu-
markkinoilla oleva kilpailu ja yleispalvelun tarjonta. Viestintävirastolla
on edellä todetuin tavoin harkintavaltaa yleispalveluyrityksen nimeämi-
sen välttämättömyyden arvioimisessa ja näin ollen myös sen arvioimi-
sessa, miten markkinoilla oleva yleispalvelun tarjonta otetaan yleispalve-
luyritystä nimettäessä huomioon. 

Viestintämarkkinalailla on pantu täytäntöön muun ohella edellä mainittu
yleispalveludirektiivi. Yleispalveludirektiivin johdanto-osan 14 kappa-
leessa on todettu muun ohella, että jäsenvaltioiden on puolueettomin pe-
rustein päätettävä, millä yrityksillä on direktiivissä tarkoitettuja yleispal-
veluvelvollisuuksia, ottaen tarvittaessa huomioon yritysten kyky ja ha-
lukkuus hyväksyä kaikkien tai joidenkin yleispalveluvelvollisuuksiin
kuuluvien palvelujen tarjoaminen. Lisäksi johdanto-osan mainitussa
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kappaleessa on todettu olevan tärkeää, että yleispalvelua tarjoavat ope-
raattorit turvaavat verkon toimintakyvyn sekä palvelun jatkuvuuden ja
laadun. 

Viestintäviraston päätöksessä on esitetty perustelut niille taloudellisille
ja muille edellytyksille, joita virasto on huomioon otettaville palvelun-
tarjoajille asettanut. Mainitut edellytykset ovat päätöksen perusteella liit-
tyneet ennen kaikkea sen arvioimiseen, minkälainen taloudellinen ja toi-
minnallinen kyky kysymyksessä olevilla teleyrityksillä on ollut yleispal-
veluun kuuluvan palvelun tarjoamiseen ja miten näiden yritysten on voi-
tu katsoa kykenevän turvaamaan muun ohella palvelun jatkuvuuden.
Edellytykset ovat siten liittyneet sellaisten seikkojen selvittämiseen, joi-
den selvittämistä on yleispalveludirektiivissä pidetty yleispalveluvelvoit-
teita asetettaessa mahdollisena ja jopa tärkeänä. 

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole pääteltävissä, että Viestin-
täviraston perustelut asettamilleen taloudellisille ja muille edellytyksille
olisivat olleet asiallisesti virheellisiä tai puutteellisia. Tämän vuoksi ja
kun otetaan huomioon niiden teleyritysten vähäinen määrä, joiden osalta
Viestintävirasto ei ole katsonut edellytysten täyttyneen, asetettuja edelly-
tyksiä ei voida pitää myöskään suhteettoman tiukkoina.

Viestintäviraston asettamien edellytysten soveltamisesta esitetyn selvi-
tyksen perusteella virasto on arvioinut edellytysten täyttymistä kaikkien
teleyritysten osalta yhdenmukaisin perustein. Asiassa ei ole pääteltävis-
sä, että viraston käytettävissä olleen selvityksen perusteella edellytysten
täyttymistä ei olisi voinut asianmukaisesti arvioida. Viestintävirasto on
voinut jättää päätöksestään ilmenevin tavoin ottamatta huomioon sellais-
ten teleyritysten tarjonnan, jotka ovat tarjonneet palveluja vain tietyille
asiakasryhmille. Tällaisten yritysten tarjonnan on voitu arvioida olevan
riittämätön turvaamaan yleispalvelun saatavuutta kaikkien asiakasryh-
mien kannalta.

Viestintävirasto on lausunnossaan esittänyt yksityiskohtaisen selvityksen
niistä seikoista, joiden vuoksi TeliaSonera Finland Oyj:n valituksessa
viitatun huomattavan markkinavoiman yrityksen ei ollut katsottu täyttä-
neen taloudellisia edellytyksiä. Kun otetaan huomioon tästä selvityksestä
ilmenevät kyseisen yrityksen taloudellista tilannetta koskevat tiedot,
Viestintävirasto on voinut perustellusti katsoa, että asetetut taloudelliset
edellytykset eivät tämän yrityksen osalta olleet täyttyneet. 
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Edellä olevan perusteella ja kun otetaan muutoin huomioon korkeim-
massa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys,
Viestintävirasto on voinut arvioida yleispalveluyrityksen nimeämisen
välttämättömyyttä päätöksestään tältä osin ilmenevin tavoin. Päätös ei
ole TeliaSonera Finland Oyj:n esittämillä perusteilla lainvastainen tai pe-
rustu virheelliseen menettelyyn. 

1.3 Nimettävän yleispalveluyrityksen valinta

Viestintävirasto on perustanut nimettävän yleispalveluyrityksen valinnan
muun ohella teleyritysten viestintäverkkojen vertailuun. Viestintäviras-
ton päätöksen perustelumuistion mukaan, mikäli yleispalveluyritystä ei
ole voitu valita päätöksestä ilmenevien eräiden muiden vertailuperustei-
den nojalla, vertailussa on otettu huomioon teleyritysten yleispalveluta-
soa kehittyneemmät viestintäverkot. 

Viestintämarkkinalain 59 §:n 2 momentin mukaan yleispalveluyrityksen
nimeämismenettelyn tulee olla tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön.
Yleispalveluyritykseksi tulee nimetä se yritys, jolla on parhaat edellytyk-
set lain 1 §:ssä säädetyt tavoitteet täyttävän yleispalvelun tarjontaan.
Viestintämarkkinalain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on muun ohella
huolehtia siitä, että Suomessa saatavilla olevat mahdollisuudet televies-
tintään ovat teknisesti kehittyneitä.

Viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentin (331/2009) mukaan yleispal-
veluna tarjottavan liittymän on muun ohella mahdollistettava tarkoituk-
senmukainen internet-yhteys, ottaen huomioon tilaajien enemmistön
käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset.
Kyseisestä säännöksestä sekä sen yksityiskohtaisista perusteluista (HE
223/2008 vp) ilmenee varautuminen siihen, että yleispalveluun kuuluvan
tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden sisältö voi muuttua muun ohella
yhteiskunnan ja viestintätekniikoiden kehittymisen seurauksena. 

Viestintämarkkinalain 59 §:n 2 momentin nojalla yleispalveluyrityksen
nimeämisessä voidaan yhtenä tekijänä ottaa huomioon teleyrityksen
edellytykset teknisesti kehittyneen televiestinnän mahdollisuuksien tar-
joamiseen. Teleyrityksen edellytyksiä teknisesti kehittyneen televiestin-
nän mahdollisuuksien tarjoamiseen osoittaa osaltaan sen viestintäverk-
kojen tekninen kehittyneisyys.
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Tämän vuoksi ja kun lisäksi otetaan huomioon yleispalvelun sisällöstä
edellä lausuttu, Viestintäviraston yleispalveluyrityksen valinnassa sovel-
taman yleispalvelutasoa kehittyneempiä viestintäverkkoja koskevan pe-
rusteen on katsottava liittyneen viestintämarkkinalain 59 §:n 2 momen-
tissa edellytetyllä tavalla sen arvioimiseen, millä teleyrityksellä on ollut
parhaat edellytykset lain 1 §:ssä säädetyt tavoitteet täyttävän yleispalve-
lun tarjontaan. Viestintäviraston päätös ei siten ole TeliaSonera Finland
Oyj:n tältä osin esittämillä perusteilla lainvastainen tai perustu virheelli-
seen menettelyyn.

1.4 Yleispalvelun kustannusten korvaaminen

Viestintävirasto on päätöksessään katsonut, että TeliaSonera Finland
Oyj:lle asetettavat velvoitteet ovat oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuun
päämäärään nähden. Viestintävirasto on ottanut velvoitteiden oikeasuh-
taisuuden arvioinnissa huomioon muun ohella sen, että viestintämarkki-
nalain 60 b §:n mukaan yleispalveluyritykselle on korvattava valtion va-
roista kohtuuttoman taloudellisen rasitteen muodostava osuus yleispal-
velun nettokustannuksista.

Viestintäviraston päätös ei ole viestintämarkkinalain 60 b §:ssä tarkoitet-
tu yleispalvelun kustannusten korvaamista koskeva päätös. Kyseisten
kustannusten korvaamisesta päättäminen kuuluu mainitun pykälän 2 mo-
mentti huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriön toimivaltaan. 

Viestintävirasto on päätöksessään ottanut TeliaSonera Finland Oyj:lle
asetettavien velvoitteiden oikeasuhtaisuutta arvioidessaan huomioon
mahdollisuuden yleispalvelun kustannusten korvaamiseen siinä laajuu-
dessa kuin siitä on viestintämarkkinalaissa säädetty. Näin ollen sillä, tuli-
siko TeliaSonera Finland Oyj:llä olla esittämällään tavalla oikeus tätä
laajempaan kustannusten korvaukseen, ei ole merkitystä Viestintäviras-
ton päätöksen lainmukaisuuden arvioimisen kannalta. Tämän vuoksi
Viestintäviraston päätös ei ole TeliaSonera Finland Oyj:n tältä osin esit-
tämillä perusteilla lainvastainen.

1.5 Viestintäviraston menettelyn ja päätöksen muu lainmukaisuus

Viestintämarkkinalain 59 §:n 1 momentin mukaan yleispalveluyritys on
nimettävä, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi
tietyllä maantieteellisellä alueella. Säännöksen esitöistä (HE 150/2006
vp) ilmenee edellä todetuin tavoin, että yleispalveluyrityksen nimeämis-
menettelyn tarkoituksena on tietyn perustarjonnan takaaminen ja että
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Suomessa tulisi olla saatavilla yhtäläisiä palveluja kohtuullisin ehdoin
koko maassa. Hallituksen esityksen mukaan markkinoilla oleva kilpailu
ei välttämättä takaa viestintämarkkinalain määritelmät täyttävän yleis-
palvelun olemassa oloa. 

Yleispalveluyrityksen nimeäminen voi näin ollen olla viestintämarkkina-
lain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä, vaikka tie-
tyllä alueella teleyritykset jo tarjoaisivat internet-liittymiä, jotka tiedon-
siirtonopeudeltaan tai jonkin muun ominaisuutensa osalta vastaisivat
yleispalveluvelvollisuuden perusteella tarjottavaa liittymää. Tämän
vuoksi ja kun otetaan huomioon, että jaksoissa V.1.1–V.1.4 esitetyin pe-
rustein Viestintäviraston soveltamat yleispalveluyrityksen nimeämisen
tarpeen arvioimista ja yleispalveluyrityksen valintaa koskevat perusteet
eivät ole olleet lainvastaisia, Viestintäviraston päätös ei myöskään ole
lopputulokseltaan lainvastainen tai perustu virheelliseen menettelyyn
niillä TeliaSonera Finland Oyj:n esittämillä perusteilla, jotka liittyvät
päätöksen kohteena olevien alueiden lukumäärään tai asetettujen velvoit-
teiden sisällölliseen kattavuuteen.

Viestintäviraston päätöksen perustelumuistion mukaan Viestintävirasto
on yleispalveluyrityksen nimeämistarpeen selvittämiseksi pyytänyt tele-
yrityksiä ilmoittamaan muun ohella kunta- tai kunnanosakohtaisesti
viestintäverkkojensa kattavuuden. Perustelumuistion mukaan teleyrityk-
siä on pyydetty ilmoittamaan, kuinka suurelle osalle kunnassa sijaitse-
vista vakituisista asuinkunnista tai yritysten toimipisteistä viestintäver-
koissa kyetään tarjoamaan yleispalvelun vaatimustason täyttäviä inter-
net-yhteyspalveluja.

Viestintäviraston teleyrityksille osoittamassa selvityspyynnössä on vii-
tattu viestintämarkkinalain 1.7.2009 voimaan tulleeseen muutokseen ja
todettu, että ensi vaiheessa internet-yhteyden vähimmäisnopeudeksi on
lakiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan tarkoitus määrit-
tää keskimäärin yksi megabitti sekunnissa. Teleyrityksiä on tähän viita-
ten pyydetty ilmoittamaan alueittain muun ohella se osuus vakituisista
asunnoista sekä yritysten ja yhteisöjen toimipaikoista, jolle teleyritys on
voinut tarjota vähintään 1 Mbit/s nopeudella toimivia laajakaistaliittymiä
ilman merkittäviä runkoverkon lisärakennustarpeita.

Viestintävirasto on päätöksensä mukaan käyttänyt teleyrityksiltä kerää-
miään tietoja muun ohella yleispalvelun tarjontaan soveltuvien viestintä-
verkkojen tarkastelussa. Viestintäviraston selvityspyynnön on tähän näh-
den katsottava koskeneen nyt kysymyksessä olevilta osiltaan teleyritys-
ten sellaisten verkkojen kattavuutta, jotka ovat teknisesti kykeneviä
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yleispalvelun laatutason täyttävään tiedonsiirtoon. Vaikka TeliaSonera
Finland Oyj on kyseenalaistanut kykynsä taata tarkoituksenmukaisen in-
ternet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa annetun asetuksen
(732/2009) 1 §:ssä tarkoitettujen nopeuksien tosiasiallisen toteutumisen,
asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että yhtiön
viestintäverkot eivät olisi teknisesti kykeneviä tai soveltuvia asetuksessa
tarkoitetun yleispalvelun tarjontaan. 

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon Viestintäviraston pää-
töksen perusteena olleista selvityksistä esitetyt tiedot sekä korkeimmassa
hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, Viestin-
täviraston päätös ei perustu TeliaSonera Finland Oyj:n tältä osin esittä-
millä perusteilla asian puutteelliseen selvittämiseen tai muutoin virheel-
liseen menettelyyn. 

1.6 Yleispalvelun sisältöä koskevien säännösten merkitys

1.6.1 Yleispalvelun sisältöä koskevat tässä asiassa merkitykselliset säännökset ja niiden valmiste-
luaineisto

Viestintämarkkinalain 60 c §:n (331/2009) 1 momentin mukaan teleyri-
tys, jonka Viestintävirasto on 59 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt ylei-
sissä puhelinpalveluissa yleispalvelun tarjoajaksi, on velvollinen tarjoa-
maan maantieteellisesti paikasta riippumatta kohtuullisella hinnalla liit-
tymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai si-
jaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava liittymä kohtuullisessa ajas-
sa tilauksesta. 

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan tarjottavan liittymän on
mahdollistettava muun ohella tarkoituksenmukainen internet-yhteys, ot-
taen huomioon tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekni-
nen toteutettavuus ja kustannukset. Pykälän 3 momentin mukaan tarkoi-
tuksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta säädetään lii-
kenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Ennen asetuksen antamista
Viestintäviraston on laadittava selvitys tiedonsiirtopalveluiden markki-
noista, tilaajien enemmistön käytössä olevasta yhteysnopeudesta ja tek-
nisestä kehitystasosta sekä arvio sääntelyn taloudellisista vaikutuksista
teleyrityksille.

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut asetuksen tarkoituksenmukai-
sen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (vähim-
mäisnopeusasetus; 732/2009). Asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan
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viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksen-
mukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä
on 1 Mbit/s. Pykälän 2 momentin mukaan sen estämättä, mitä 1 momen-
tissa säädetään, riittää, että internet-yhteyden keskimääräinen vähim-
mäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 750 Kbit/s 24 tunnin mittausjak-
son aikana ja 500 Kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana.

Vähimmäisnopeusasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan asetus on tullut
voimaan 15 päivänä lokakuuta 2009. Pykälän 2 momentin mukaan ase-
tusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen yleispalveluyritykseksi nime-
tyn yrityksen tarjoamaan internet-yhteyteen 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Viestintämarkkinalain edellä mainitun 60 c §:n säätämiseen johtaneen
hallituksen esityksen (HE 223/2008 vp) yleisperusteluissa on todettu
muun ohella, että Viestintäviraston teettämän kuluttajatutkimuksen mu-
kaan 63 prosentilla kotitalouksista oli vuonna 2007 käytössään internet-
yhteys ja näistä 93 prosentilla oli kiinteä tai langaton laajakaistaliittymä.
Hallituksen esityksessä on lisäksi todettu, että Viestintäviraston ilmoi-
tuksen mukaan Suomen viestintämarkkinoilla tilaajien enemmistöllä oli
käytössä vähintään 1 megabitin siirtonopeus. Hallituksen esityksen mu-
kaan vuoden 2008 ensimmäisen puolivuotiskauden lopussa kaikista laa-
jakaistaliittymistä noin 46 prosenttia oli yhteysnopeudeltaan kaksi mega-
bittiä sekunnissa tai sitä nopeampia. Lukuun eivät sisältyneet mobiililaa-
jakaistaliittymät, joita hallituksen esityksen mukaan oli noin 16 prosent-
tia kaikista laajakaistaliittymistä. 

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa on esityksen taloudellisten vai-
kutusten osalta todettu muun ohella, että suurimmat teleyritykset tarjoa-
vat asiakkailleen huomattavasti yhtä megabittiä sekunnissa nopeampia
yhteyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön syksyllä 2008 tekemän sel-
vityksen mukaan suurimpien teleyritysten oman ilmoituksen mukaan
vuoden 2009 alussa yhden megabitin laajakaistayhteyksiä olisi ollut tar-
jolla jo 98 prosentille väestöstä. Vastaavasti kahden megabitin laajakais-
tayhteyksiä olisi ollut vuoden 2009 alussa tarjolla 95 prosentille väestös-
tä. Yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvan tarkoituksenmukaisen internet-
yhteyden nopeuden nostamisella yhteen megabittiin sekunnissa ei siten
ole hallituksen esityksen mukaan teleyrityksille merkittäviä taloudellisia
vaikutuksia.

Edelleen hallituksen esityksessä on viestintämarkkinalain 60 c §:n yksi-
tyiskohtaisissa perusteluissa esitetty, että ottaen huomioon vallitseva
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tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus ja tekninen toteutetta-
vuus, yleispalveluvelvoitteen mukainen internet-yhteys olisi todennäköi-
sesti määriteltävissä yhdeksi megabitiksi sekunnissa. Yleispalveluun
kuuluvan yhteysnopeuden määrääminen suuremmaksi kuin 1 megabitti
sekunnissa merkitsisi hallituksen esityksen mukaan viestintätekniikan
nykyvaiheessa sitä, että yleispalvelua ei voitaisi toteuttaa langattomilla
ratkaisuilla koko maassa. Sillä olisi huomattavan suuret kustannusvaiku-
tukset. Hallituksen esityksessä on lisäksi arvioitu eri verkkotekniikoiden
eroja sekä niiden ja muiden teknisten seikkojen vaikutuksia internet-yh-
teyden nopeuteen.

Vähimmäisnopeusasetusta koskevassa liikenne- ja viestintäministeriön
perustelumuistiossa 7.10.2009 on viitattu edellä mainitusta hallituksen
esityksestä ilmeneviin tietoihin. Perustelumuistiossa on todettu, että hal-
lituksen esityksen perusteluissa on Viestintävirastolta saatujen markkina-
tietojen perusteella lähdetty siitä, että säädettäessä yleispalveluun kuulu-
van tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta en-
simmäistä kertaa lähtökohtana on 1 megabitin nopeus. Perustelumuistion
mukaan asetus on annettavissa muun ohella hallituksen esityksessä esite-
tyn mukaisesti Viestintävirastolta saadun selvityksen nojalla.

Perustelumuistiossa on lisäksi todettu, että Viestintäviraston teettämän
tutkimuksen mukaan vuonna 2008 internet-yhteys oli 70 prosentilla koti-
talouksista, ja näistä yhteyksistä 96 prosenttia oli laajakaistaliittymiä.
Vuoden 2008 lopussa kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä lähes
60 prosenttia oli yhteysnopeudeltaan vähintään kaksi megabittiä sekun-
nissa ja noin 10 prosenttia tasan tai yli 10 megabittiä sekunnissa. Yhteys-
nopeudeltaan alle kaksi megabittiä sekunnissa olevia laajakaistaliittymiä
oli noin 40 prosenttia kaikista kiinteistä laajakaistaliittymistä. 

Perustelumuistiossa on edelleen todettu, että asetuksen 1 § on teknolo-
gianeutraali ja että yleispalveluyritykseksi määrätty teleyritys voi päät-
tää, mitä teknologiaa käyttäen se tarkoituksenmukaisen internet-liitty-
män asiakkaillensa tarjoaa. Perustelumuistion mukaan vaadittavan yh-
teysnopeuden määrittelyn tulee olla sellainen, että yhteys on toteutetta-
vissa sekä nykyisillä kiinteillä viestintäverkoilla että esimerkiksi Digita
Oy:n @450-verkolla tai kolmannen sukupolven matkaviestinverkoilla.
Perustelumuistiossa on lisäksi arvioitu erilaisten teknisten seikkojen vai-
kutuksia internet-yhteyden nopeuteen.
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Perustelumuistiossa on vielä viitattu asetuksen valmistelussa teleyrityk-
siltä saatuihin kannanottoihin vaadittavan palvelutason rakentamisen ai-
heuttamista kustannuksista. Perustelumuistion mukaan asetuksessa sää-
dettäväksi ehdotettu tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden saapuvan
liikenteen yhden megabitin yhteysnopeus on kompromissi yhteiskunnal-
listen tarpeiden ja teleyritysten esittämien haasteiden välillä.

1.6.2 Oikeudellinen arviointi

Vähimmäisnopeusasetus on annettu asetuksen antamiseen valtuuttavan
viestintämarkkinalain 60 c §:n 3 momentin (331/2009) nojalla. Asetus
on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa, ja se sisältää säädösvallan
alaan kuuluvia yleisiä säännöksiä yleispalveluun kuuluvan internet-yh-
teyden sisällöstä. Asetus kohdistuu periaatteessa ennalta määrittelemät-
tömään joukkoon teleyrityksiä, jotka viestintämarkkinalain nojalla olisi
voitu tai voidaan nimetä internet-yhteyden tarjontaan velvollisiksi yleis-
palveluyrityksiksi. Asetuksen soveltamisalaa ei ole maantieteellisesti ra-
joitettu. 

Vähimmäisnopeusasetus ei edellä mainituista syistä ole hallintolainkäyt-
tölain 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu valituskelpoinen hallintopäätös. Myöskään
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole ratkaisukäytännössään katso-
nut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla merkitsisi oikeutta
muutoksenhakuun, jonka tarkoitus on saada lainsäädäntövallan alaan
kuuluva asetus kumotuksi.

Vähimmäisnopeusasetuksen 2 §:n 2 momentin perusteella asetus tulee
sovellettavaksi Viestintäviraston päätöksessä TeliaSonera Finland Oyj:lle
asetetun yleispalveluvelvoitteen osalta. Suomen perustuslain 107 §:n
mukaan, jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen sään-
nös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Edellä olevan perusteella asiassa on TeliaSonera Finland Oyj:n vaati-
musten johdosta arvioitava, onko vähimmäisnopeusasetuksen 1 §:n
säännös tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta
ristiriidassa perustuslain tai viestintämarkkinalain kanssa ja onko Vies-
tintäviraston päätös tällä perusteella kumottava.

Viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentin (331/2009) perusteella yleis-
palveluna tarjottavan liittymän mahdollistaman tarkoituksenmukaisen
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internet-yhteyden määrittämisessä on otettava huomioon tilaajien enem-
mistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustan-
nukset. Mainitun säännöksen säätämiseen johtaneessa hallituksen esityk-
sessä (HE 223/2008 vp) sekä vähimmäisnopeusasetusta koskevassa lii-
kenne- ja viestintäministeriön perustelumuistiossa on edellä todetuin ta-
voin arvioitu asetuksella määriteltävän yhteysnopeuden tasoa kaikkien
näiden seikkojen perusteella.

Hallituksen esityksessä esitetyt tiedot koskevat sinänsä TeliaSonera Fin-
land Oyj:n viittaamin tavoin pääosin vuoden 2008 alkupuoliskoa, kun
taas vähimmäisnopeusasetus on annettu 7.10.2009 ja sen mukainen no-
peusvaatimus on tullut voimaan 1.7.2010. Kun kuitenkin otetaan huo-
mioon hallituksen esityksestä ja asiassa esitetystä selvityksestä muutoin
ilmenevät yhteysnopeuksien ja tekniikan kehittymistä koskevat tiedot,
voidaan pitää ilmeisenä, että kyseisellä aikavälillä tilaajien käytössä ole-
vat yhteysnopeudet eivät ole hallituksen esityksestä ilmenevästä tasosta
ainakaan laskeneet. 

Samasta syystä myöskään muissa viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetuissa seikoissa ei voida mainitulla aikavälillä katsoa ta-
pahtuneen sellaisia muutoksia, että niiden perusteella hallituksen esityk-
sessä viitattua yhden megabitin yhteysnopeutta olisi tullut pitää vähim-
mäisnopeusasetusta säädettäessä epätarkoituksenmukaisen korkeana.
Kun lisäksi otetaan huomioon hallituksen esityksestä ja asetuksen perus-
telumuistiosta ilmenevät tiedot yhden megabitin yhteyttä nopeampien
yhteyksien määrästä ja nopeuksien kehityksestä, ei voida pitää todennä-
köisenä, että tilaajien enemmistön käytössä olleet yhteysnopeudet olisi-
vat tosiasiassa jääneet TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä kaupallisten
liittymien ominaisuuksiin liittyvistä tai muista syistä merkitsevästi alle
yhden megabitin tason.

TeliaSonera Finland Oyj on esittänyt, että edellä mainitusta hallituksen
esityksestä, vähimmäisnopeusasetuksen perustelumuistiosta tai muusta
asetusta annettaessa käytettävissä olleesta selvityksestä ilmenneet tiedot
eivät ole olleet sisällöltään ja laajuudeltaan riittäviä, jotta niiden perus-
teella olisi voitu arvioida viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentissa
säädettyjen seikkojen vaikutusta. TeliaSonera Finland Oyj ei kuitenkaan
ole suoranaisesti kyseenalaistanut mainituista selvityksistä ilmeneviä tie-
toja eikä esittänyt, mitä mainittuihin seikkoihin vaikuttavia tietoja ase-
tusta annettaessa olisi jätetty ottamatta huomioon. 
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Edellä olevan perusteella asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole
todettavissa, että vähimmäisnopeusasetuksen 1 §:ssä määritelty tarkoi-
tuksenmukaista internet-yhteyttä koskeva nopeusvaatimus olisi asetettu
ottamatta huomioon viestintämarkkinalain 60 c §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuja tilaajien enemmistön käytössä olevaa yhteysnopeutta, teknistä to-
teutettavuutta tai kustannuksia. Asetuksen mainittu säännös ei näin ollen
ole TeliaSonera Finland Oyj:n esittämällä tavalla ristiriidassa perustus-
lain tai viestintämarkkinalain kanssa siten, että sitä ei tulisi soveltaa esil-
lä olevassa asiassa yhtiöön. Viestintäviraston päätöksen kumoamiseen ei
ole tällä perusteella syytä.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain
74 §, TeliaSonera Finland Oyj:lle ei ole määrättävä maksettavaksi kor-
vausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Esa Aalto Ahti Vapaavuori

Tuula Pynnä (t) Matti Halén

Timo Viherkenttä

Asian esittelijä,
oikeussihteeri  Toni Kaarresalo

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Äänestyslausunto ilmenee
päätöksen liitteestä.
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Äänestyslausunto
Eri mieltä olleen hallintoneuvos Matti Halénin äänestyslausunto:

"Olen päätöksen lopputuloksen osalta samalla kannalla kuin enemmistö. 

Päätöksen perustelujen osalta olen muutoin samaa mieltä kuin enemmis-
tö, mutta lausun yleispalvelun sisältöä koskevien säännösten merkityk-
sen (jakso V.1.6) osalta seuraavaa:

Asiassa on kysymys sen päätöksen lainmukaisuudesta, jolla TeliaSonera
Finland Oyj on viestintämarkkinalain 59 §:n nojalla määrätty yleispalve-
luyritykseksi. Yhtiö on vaatinut päätöstä kumottavaksi myös sillä perus-
teella, että päätös yleispalveluyritykseksi määräämisestä on virheellinen,
koska liikenne- ja viestintäministeriön asetus 732/2009 (vähimmäisno-
peusasetus) on lainvastainen. Yhtiö on katsonut, että sen on saatava tässä
asiassa asetuksen lainvastaisuus tutkittavaksi.

Enemmistön toteamalla tavalla vähimmäisnopeusasetus ei ole hallinto-
lainkäyttölain 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu valituskelpoinen hallintopäätös. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole ratkaisukäytännössään katsonut,
että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla merkitsisi oikeutta muu-
toksenhakuun, jonka tarkoitus on saada lainsäädäntövallan alaan kuuluva
asetus kumotuksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisussa
Posti & Rahko v. Suomi (EIT 24.9.2002) kuitenkin katsonut, että siinä
tarkasteltu lohenkalastuksen rajoitusta koskeva asetus vaikutti välittö-
mästi kahden kalastajan oikeuteen siten, että asetuksen olisi tullut olla
valituskelpoinen. Kantelijat olivat tuossa tapauksessa asetuksessa kiellon
piiriin määrätyn vesialueen osaomistajia. Ihmisoikeustuomioistuin ko-
rosti, ettei riittävänä oikeuskeinona asetusta vastaan voitu pitää sitä, että
kantelijat joutuivat rikkomaan kieltoa ja mahdollisessa rikosoikeuden-
käynnissä riitauttamaan asetuksen lainmukaisuuden.

Tarkasteltaessa, edellyttääkö Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla
vähimmäisnopeusasetuksen lainmukaisuuden tutkimista yleispalveluyri-
tykseksi määräämisestä tehdyn valituksen yhteydessä, on ensinnäkin
otettava huomioon, että yleispalveluyrityksille on asetettu laissa lukuisia
velvollisuuksia. Säännökset koskevat periaatteessa kaikkia alan yrityk-
siä, joille yleispalveluvelvollisuus voidaan asettaa. Asetuksella on mää-
rätty yhden velvoitteen sisällöstä. Yleispalveluyritykseksi määräämistä
koskevassa päätöksessä asetuksen mukaista nopeusvaatimusta ja muita
velvollisuuksia on selostettu, mutta päätöksellä ei ole ratkaistu sitovasti



72 (73)

velvoitteiden sisältöä. Yleispalveluvelvoitteen täyttämiseen liittyvät rii-
takysymykset tulevat erikseen ratkaistavaksi, mikäli joku katsoo, ettei
yleispalveluyritys täytä velvoitteitaan säädetyllä tavalla. Viestintävirasto
käsittelee tällöin asian ja antaa ratkaisunsa viestintämarkkinalain 12 lu-
vun mukaisessa menettelyssä. Tällöin tulee ratkaistavaksi myös se, mikä
on yleispalveluyrityksen velvoitteen lainmukainen sisältö yksittäista-
pauksessa ja onko vähimmäisnopeusasetuksen mukainen nopeusvaati-
mus voitu asettaa ja miten asetusta on tilanteessa sovellettava. Viestintä-
viraston päätökseen voidaan hakea muutosta hallintotuomioistuimelta
viestintämarkkinalain 127 §:n nojalla. Tällainen käsittely ei ole rinnas-
tettavissa siihen, että joku velvoitettaisiin syyllistymään rikokseen saa-
dakseen asetuksen lainmukaisuuden tutkituksi.      

Katson, ettei valituksenalaista päätöstä näistä syistä voida kumota sillä
perusteella, että vähimmäisnopeusasetus mahdollisesti olisi jätettävä
lainvastaisena soveltamatta, eikä asetuksen lainmukaisuudesta ole tar-
peen lausua enemmälti. Tätä voidaan perustella myös sillä, että asetuk-
sessa määrätyn nopeuden liiallisuus määräämispäätöksen kumoamispe-
rusteena johtaisi koko yleispalveluvelvoitteen estymiseen, koska tässä
asiassa ei kuitenkaan voitaisi määrätä muuta lainmukaista nopeutta. Täl-
lainen nopeuden arviointi on sen sijaan mahdollinen yksittäistä tapausta
ratkaistaessa."

Vakuudeksi:

Oikeussihteeri Toni Kaarresalo
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Jakelu

Päätös TeliaSonera Finland Oyj, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa
Jäljennös Viestintävirasto
Asiakirjat Korkein hallinto-oikeus


