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Asia Huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavia velvollisuuksia 

koskeva valitus 

 

Valittaja Telia Finland Oyj 

 

Päätökset, joita valitus koskee 

 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 19/961/2017, Telia Finland Oyj 

(1753/3/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 1/961/2017, Alajärven Puhelinosuus-

kunta (6214/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 2/961/2017, Blue Lake Communicati-

ons Oy (6215/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 5/961/2017, Eurajoen Puhelin Osk 

(6216/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 6/961/2017, Härkätien Puhelin Oy 

(6217/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 8/961/2017, Ikaalisten-Parkanon Puhe-

lin Osakeyhtiö (nykyisin Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy) (6218/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 7/961/2017, Jakobstadsnejdens Telefon 

Ab (6219/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 9/961/2017, Kaisanet Oy (6220/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 10/961/2017, Karis Telefon Ab 

(6221/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 11/961/2017, Kimito Telefonaktiebolag 

(6222/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 12/961/2017, Laitilan Puhelin Osk 

(6223/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 13/961/2017, Lounea Oy (6224/2/18) 
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Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 14/961/2017, LPOnet Oy Ab (nykyisin 

LPOnet Oks Anl) (6225/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 16/961/2017, Mariehamns Telefon Ab 

(6226/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 15/961/2017, MPY Palvelut Oyj (ny-

kyisin MPY Telecom Oyj) (6227/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 17/961/2017, Pargas Telefon Ab - Pa-

raisten Puhelin Oy (6228/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 18/961/2017, Pohjois-Hämeen Puhelin 

Oy (nykyisin ElmoNet Oy) (6229/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 20/961/2017, Vakka-Suomen Puhelin 

Oy (6230/2/18) 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 21/961/2017, Ålands Telefonandelslag 

(6231/2/18) 

 

I VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖKSET 

1. Telia Finland Oyj:n asema ja sille asetetut velvollisuudet 

Viestintävirasto (1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto) on vali-

tuksenalaisessa päätöksessään katsonut, että Telia Finland Oyj:llä (jäl-

jempänä myös Telia) on tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n 3 momentissa tar-

koitettu huomattavan markkinavoiman asema tilaajayhteyksien ja  

bistream-tuotteiden tukkumarkkinoilla (yhdessä laajakaistapalvelujen 

tukkumarkkinat) päätöksessä yksilöidyillä alueellisilla markkinoilla.  

 

Päätöksen mukaan Telialla on huomattavan markkinavoiman asema ti-

laajayhteyksien tukkumarkkinoilla 62 merkityksellisellä maantieteelli-

sellä markkina-alueella ja bitstream-tuotteiden tukkumarkkinoilla 52 

merkityksellisellä maantieteellisellä markkina-alueella.  

 

Viestintäviraston päätöksessä on todettu, että tilaajayhteysmarkkinalla 

tarkoitetaan komission markkinasuosituksen 2014/710/EU mukaista pai-

kallistason kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinaa (markkina 3a) ja 

bitstream-markkinalla mainitun komission markkinasuosituksen mu-

kaista keskustason kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinaa (mark-

kina 3b). 

 

Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren 53 ja 67 §:n nojalla asettanut 

Telialle laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla seuraavat velvollisuu- 
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det, jotka eivät kuitenkaan koske verkkoja, joihin yritys on saanut tai tu-

lee saamaan valtion laajakaistatukea: 

 

1. Käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet 

 

Telialla on velvollisuus: 

 

a. Luovuttaa käyttöoikeus tilaajayhteyteen, tilaajayhteyden osaan sekä 

luovuttaa tilaajayhteyden välityskykyä rinnakkaiskäyttöä varten 

b. Luovuttaa käyttöoikeus virtuaaliseen tilaajayhteyteen 

c. Luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkon kapasiteettiin (bitstream) 

d. Luovuttaa käyttöoikeus laitetilaan sekä sallia käyttöoikeuden saaneen 

teleyrityksen tai tämän edustajan pääsy laitetilaan 

e. Tarjota sellaisia toimintoja ja palveluja, jotka ovat välttämättömiä 

edellä mainittujen käyttöoikeuksien hyödyntämiseksi 

f. Toteuttaa teleyritysten kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat rakennet-

tujen, mutta vielä kytkemättä/päättämättä olevien valokuitutilaajayh-

teyksien saamista. 

 

2. Syrjimättömyysvelvollisuus 

 

Telialla on velvollisuus: 

 

a. Hinnoitella edellä 1 kohdassa mainitut käyttöoikeudet ja niiden hyö-

dyntämisessä tarvittavat välttämättömät toiminnot ja palvelut syrji-

mättömästi 

b. Toimia syrjimättömästi ja noudattaa syrjimättömiä ehtoja edellä 

1 kohdassa mainittuja käyttöoikeuksia, toimintoja ja palveluita tarjo-

tessaan sekä 

c. Varmistaa, että sen vähittäistarjonta on teknisesti toisinnettavissa. 

 

Bitstream-tuotteiden osalta kyseiset velvollisuudet koskevat tuotteita, 

joiden yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s. 

 

3. Avoimuutta koskevat velvollisuudet 

 

Telialla on velvollisuus julkaista: 

 

a. Edellä kohdassa 1 mainittujen käyttöoikeuksien ja niiden hyödyntä-

misessä tarvittavien välttämättömien toimintojen ja palvelujen toimi-

tusehdot ja hinnastot 
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b. Tilaajayhteyksien ja virtuaalisten tilaajayhteyksien ja niiden hyödyn-

tämisessä tarvittavien välttämättömien toimintojen ja palvelujen tar-

jontaa koskeva viitetarjous sekä 

c. Keskeiset suoritusindikaattorit ja niiden mittaustulokset. 

 

4. Käyttöoikeuden hinnoittelua koskevat velvollisuudet 

 

Telialla on käyttöoikeuden hinnoittelussa seuraavat velvollisuudet: 

 

a. Velvollisuus hinnoitella valokuitutilaajayhteyden ja valokuitutilaa-

jayhteyden osan kuukausivuokrasta sekä valokuitutilaajayhteyden 

kytkennästä perittävät korvaukset siten, että korvaukset ovat kustan-

nussuuntautuneita  

b. Velvollisuus hinnoitella kuparitilaajayhteyden kuukausivuokrasta pe-

rittävät korvaukset siten, että korvaukset ovat kustannussuuntautu-

neita. Velvollisuus asetetaan ehdollisena. 

c. Velvollisuus noudattaa valokuitutilaajayhteyden kuukausivuokrauk-

sessa kustannussuuntautunutta enimmäishintaa ja 

d. Velvollisuus noudattaa oikeudenmukaista ja kohtuullista hinnoittelua 

virtuaalista tilaajayhteystuotetta (VULA-tuote) vuokrattaessa tilan-

teessa, jossa fyysistä kuparitilaajayhteyttä ei ole saatavilla. Oikeu-

denmukaisena ja kohtuullisena virtuaalisesta tilaajayhteystuotteesta 

perittävänä hintana on lähtökohtaisesti pidettävä Telian fyysisestä 

kuparitilaajayhteystuotteesta perimää hintaa. Velvollisuus on voi-

massa kolmen vuoden ajan. 

 

5. Velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää  

 

Telialla on velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää.  

 

Viestintäviraston päätöksessä on todettu sovellettuina säännöksinä tieto-

yhteiskuntakaaren (917/2014) 51–53 §, 56 §, 67–69 §, 71 §, 74 §, 75 §, 

82 §, 83 §, 310 § sekä 345 §. 

 

Viestintäviraston päätöksen mukaan päätöksessä asetetut velvollisuudet 

tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta. 

Velvollisuus noudattaa viraston asettamaa enimmäishintaa on voimassa 

kolme vuotta velvoitteen voimaantulosta. Päätös on voimassa tois-

taiseksi, jollei virasto muuta päätöstä tietoyhteiskuntakaaren 53 §:n 1 tai 

2 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tai markkinoiden kilpailutilan-

teessa tapahtuneiden merkityksellisten muutosten vuoksi. Päätöstä on 

noudettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toi-

sin määrää. 
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Viraston päätös on kokonaisuudessaan korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksen liitteenä. Viraston päätöksen perustelujen sisältö, siltä osin 

kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, on selostettu jäl-

jempänä tämän päätöksen asianomaisessa kohdassa. 

 

2. Finnet-yhtiöiden asema ja niille asetetut velvollisuudet 

Viestintävirasto on valituksenalaisissa päätöksissään katsonut, että Ala-

järven Puhelinosuuskunnalla, Blue Lake Communications Oy:llä, Eura-

joen Puhelin Osk:lla, Härkätien Puhelin Oy:llä, Ikaalisten-Parkanon Pu-

helin Osakeyhtiöllä, Jakobstadsnejdens Telefon Ab:llä, Kaisanet Oy:llä, 

Karis Telefon Ab:llä, Kimito Telefonaktiebolagilla, Laitilan Puhelin 

Osk:lla, Lounea Oy:llä, LPOnet Oy Ab:llä, Mariehamns Telefon Ab:llä, 

MPY Palvelut Oyj:llä, Pargas Telefon Ab - Paraisten Puhelin Oy:llä, 

Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:llä, Vakka-Suomen Puhelin Oy:llä ja 

Ålands Telefonandelslagilla (jäljempänä yksittäin Finnet-yhtiö tai yh-

dessä Finnet-yhtiöt) kullakin on tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n 3 momen-

tissa tarkoitettu huomattavan markkinavoiman asema tilaajayhteyksien 

ja bistream-tuotteiden tukkumarkkinoilla (yhdessä laajakaistapalvelujen 

tukkumarkkinat) päätöksissä yksilöidyillä alueellisilla markkinoilla.  

 

Päätösten mukaan kullakin Finnet-yhtiöllä on huomattavan markkina-

voiman asema tilaajayhteyksien tukkumarkkinoilla ja bitstream-tuottei-

den tukkumarkkinoilla yhdellä, kahdella tai kolmella merkityksellisellä 

maantieteellisellä markkina-alueella. Merkitykselliset maantieteelliset 

markkina-alueet muodostuvat yhdestä tai useammasta kunnasta. 

 

Viestintäviraston päätöksissä on todettu, että tilaajayhteysmarkkinalla 

tarkoitetaan komission markkinasuosituksen 2014/710/EU mukaista pai-

kallistason kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinaa (markkina 3a) ja 

bitstream-markkinalla mainitun komission markkinasuosituksen mu-

kaista keskustason kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinaa (mark-

kina 3b). 

 

Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren 53 ja 67 §:n nojalla asettanut 

kullekin Finnet-yhtiölle laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla seuraa-

vat velvollisuudet, jotka eivät kuitenkaan koske verkkoja, joihin yritys 

on saanut tai tulee saamaan valtion laajakaistatukea: 

 

1. Käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet 

 

Finnet-yhtiöllä on velvollisuus: 

 

a. Luovuttaa käyttöoikeus tilaajayhteyteen, tilaajayhteyden osaan sekä 

luovuttaa tilaajayhteyden välityskykyä rinnakkaiskäyttöä varten 
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b. Luovuttaa käyttöoikeus virtuaaliseen tilaajayhteyteen  

c. Luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkon kapasiteettiin (bitstream) 

d. Luovuttaa käyttöoikeus laitetilaan sekä sallia käyttöoikeuden saaneen 

teleyrityksen tai tämän edustajan pääsy laitetilaan 

e. Tarjota sellaisia toimintoja ja palveluja, jotka ovat välttämättömiä 

edellä mainittujen käyttöoikeuksien hyödyntämiseksi 

f. Toteuttaa teleyritysten kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat rakennet-

tujen, mutta vielä kytkemättä/päättämättä olevien valokuitutilaajayh-

teyksien saamista. 

 

2. Syrjimättömyysvelvollisuus 

 

Finnet-yhtiöllä on velvollisuus: 

 

a. Hinnoitella edellä 1 kohdassa mainitut käyttöoikeudet ja niiden hyö-

dyntämisessä tarvittavat välttämättömät toiminnot ja palvelut syrji-

mättömästi 

b. Noudattaa syrjimättömiä ehtoja edellä mainittuja käyttöoikeuksia, 

toimintoja ja palveluita tarjotessaan. 

 

3. Avoimuutta koskevat velvollisuudet 

 

Finnet-yhtiöllä on velvollisuus julkaista: 

 

a. Edellä kohdassa 1 mainittujen käyttöoikeuksien ja niiden hyödyntä-

misessä tarvittavien välttämättömien toimintojen ja palvelujen toimi-

tusehdot ja hinnastot 

b. Tilaajayhteyksien ja virtuaalisten tilaajayhteyksien ja niiden hyödyn-

tämisessä tarvittavien välttämättömien toimintojen ja palvelujen tar-

jontaa koskeva viitetarjous. 

 

4. Käyttöoikeuden hinnoittelua koskevat velvollisuudet 

 

Finnet-yhtiön on tarjottava virtuaalista tilaajayhteystuotetta, jos fyysistä 

kuparitilaajayhteyttä ei enää viraston päätöksessä todetuista syistä joh-

tuen ole tarjolla. Virtuaalista tilaajayhteyttä on tarjottava oikeudenmu-

kaiseen ja kohtuulliseen hintaan.  

 

Oikeudenmukaisena ja kohtuullisena virtuaalisesta tilaajayhteystuot-

teesta perittävänä hintana on lähtökohtaisesti pidettävä Finnet-yhtiön  

  



 7 (37) 

 

 

fyysisestä kuparitilaajayhteystuotteesta perimää hintaa. Velvollisuus on 

voimassa kolmen vuoden ajan. 

 

Viestintäviraston päätöksissä on todettu sovellettuina säännöksinä tieto-

yhteiskuntakaaren (917/2014) 51–53 §, 56 §, 67–69 §, 71 §, 74 §, 75 §, 

82 §, 83 §, 310 § sekä 345 §. 

 

Viestintäviraston päätösten mukaan päätöksessä asetetut velvollisuudet 

tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta. 

Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, jollei virasto muuta päätöksiä tieto-

yhteiskuntakaaren 53 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tai 

markkinoiden kilpailutilanteessa tapahtuneiden merkityksellisten muu-

tosten vuoksi. Päätöksiä on noudettava muutoksenhausta huolimatta, 

jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

 

Viraston päätökset ovat kokonaisuudessaan korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksen liitteinä. Viraston päätösten perustelujen sisältö, siltä osin 

kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, on selostettu jäl-

jempänä tämän päätöksen asianomaisessa kohdassa. 

 

II KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA 

1. Telian valitus 

Telia on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää tai 

keskeyttää Viestintäviraston Teliaa koskevan valituksenalaisen päätök-

sen täytäntöönpanon, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ja ensisi-

jaisesti kumoaa valituksenalaiset päätökset tai toissijaisesti palauttaa 

asiat virastolle uudelleen käsiteltäviksi. 

 

Telia on lausunut vaatimustensa perusteluina muun ohella seuraavaa: 

 

Viestintävirasto on analysoinut laajakaistamarkkinat ja antanut 21:tä te-

leyritystä koskevat huomattavan markkinavoiman päätökset. Virasto on 

asettanut valokuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat Telialle, 

DNA Oyj:lle (jäljempänä DNA) ja Elisa Oyj:lle (jäljempänä Elisa), 

mutta ei muille 18 huomattavan markkinavoiman yrityksen asemassa 

olevalle yhtiölle eli Finnet-yhtiöille. Enimmäishintojen myötä edellä 

mainittujen kolmen teleyrityksen kilpailevilta teleyrityksiltä perimät kui-

tutilaajayhteyksien tukkuhinnat alenevat 28–80 prosenttia. Viraston pää-

tös on tietoyhteiskuntakaaren vastainen.  
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Kuitutilaajayhteystuotteiden sääntely ei kohdistu huomattavan markki-

navoiman yrityksiin tasapuolisesti, koska osalle yrityksistä ei ole asetettu 

yhtä tiukkoja hinnoitteluvelvoitteita kuin Telialle, DNA:lle ja Elisalle. 

Virasto on asettanut huomattavan markkinavoiman yrityksiksi toteamil-

leen Finnet-yhtiöille lievemmät velvoitteet. Finnet-yhtiöille ei ole ase-

tettu kuitutilaajayhteyksien hintakattovelvoitetta, vaan ainoastaan syrji-

mättömän hinnoittelun velvoite. Viraston mukaan kilpailuongelmat ovat 

kaikilla maantieteellisillä markkinoilla samanlaiset ja huomattavan 

markkinavoiman yrityksillä on samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää 

markkinavoimaansa. Asetetut velvoitteet poikkeavat toisistaan ilman 

riittäviä perusteluja.   

 

Viraston markkina-analyysi ja asetetut velvoitteet johtavat epäsymmetri-

seen sääntelyyn ja Finnet-yhtiöiden kilpailuetuun. Finnet-yhtiöt voivat 

kustannuksistaan riippumatta hinnoitella verkkonsa kuitutilaajayhteydet 

kalliimmiksi kuin hintakattosääntelyn piirissä olevat teleyritykset. Fin-

net-yhtiöt voivat tarjota laajakaistapalveluja Telian, DNA:n ja Elisan 

verkoissa säännellyn tukkuhinnan turvin. Samalla niillä on lievemmän 

sääntelyn vuoksi mahdollisuus vaikeuttaa muiden laajakaistapalvelujen 

tarjoajien toimintaa omissa verkoissaan pitämällä kuitutilaajayhteyksiä 

koskevat hintansa korkeammalla tasolla. Finnet-yhtiöt voivat siten laa-

jentaa toiminta-aluettaan muiden operaattoreiden alueelle, suojata omaa 

aluettaan kilpailulta ja kerätä sääntelyn puuttumisen vuoksi tuloja omilta 

alueiltaan laajentumisen rahoittamiseksi.   

 

Telialle asetettu enimmäishinta 27,50 euroa FTTH-tuotteen osalta on 

noin 20 prosenttia Finnet-yhtiöiden hintojen keskiarvoista (133,86 eu-

roa). Telialle asetettu enimmäishinta 30 euroa FTTB-tuotteen osalta on 

noin 19 prosenttia Finnet-yhtiöiden hintojen keskiarvoista (158,91 eu-

roa).  

 

Epäsymmetrinen sääntely ei ole rajoittunut pelkästään kuitutilaajayh-

teyksien hinnoitteluvelvoitteisiin. Finnet-yhtiöille ei ole asetettu myös-

kään velvollisuutta käyttää teknisen toisinnettavuuden testiä, ehdollista 

velvollisuutta kuparitilaajayhteyksien kustannussuuntautuneelle hinnoit-

telulle eikä velvollisuutta käyttää kustannuslaskentajärjestelmää.  

 

Huomattavan markkinavoiman teleyritykset ovat antaneet virastolle si-

toumuksen siitä, etteivät ne ylitä kuparitilaajayhteyksien hinnoittelussa 

viraston päätöksen liitteessä yksilöityjä kuukausimaksuja. Mikäli Telia 

rikkoisi sitoumustaan, astuisi sille voimaan kyseisten tuotteiden kustan-

nussuuntautuneen hinnoittelun velvoite. Mikäli lievempien velvoitteiden  
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piirissä oleva teleyritys rikkoisi vastaavaa sitoumustaan, sille ei seuraisi 

vastaavaa velvollisuutta eikä virastolla olisi käytännössä keinoja puuttua 

asiaan.  

 

Kysymyksessä olevilla tukkumarkkinoilla kaikki huomattavan markki-

navoiman asemassa olevat yritykset ovat merkityksellisillä maantieteel-

lisillä markkina-alueillaan samanlaisessa asemassa ja niille olisi tullut 

asettaa samanlaiset velvollisuudet. Huomattavan markkinavoiman yri-

tyksellä on samanlaiset mahdollisuudet toimia markkinoilla asemaansa 

hyödyntäen maantieteellisen markkinansa koosta riippumatta, vaikka 

huomattavan markkinavoiman asema onkin erisuuruisella alueella ja se 

koskettaa erisuuruista määrää loppukäyttäjiä.  

 

Virasto on tulkinnut suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteita vir-

heellisesti. Viraston päätöksissä ei ole perusteltu, mitä eroavaisuuksia 

olisi Telian ja Finnet-yritysten huomattavan markkinavoiman alueiden 

arvioiduissa kilpailuongelmissa, eikä osoitettu asianmukaisilla perus-

teilla, miksi Telialle on asetettu tiukemmat velvoitteet kuin Finnet-yhti-

öille.  

 

Virastolla olisi ollut mahdollisuus asettaa Finnet-yhtiöille esimerkiksi 

velvoite noudattaa kuitutilaajayhteyksien hinnoittelussa oikeudenmu-

kaista ja kohtuullista hinnoittelua. Tämän velvoitteen asettamista ei voi-

taisi pitää liian raskaana kyseisille yhtiöille.  

 

Viraston sääntelymallin epäloogisuutta kuvaa myös se, että suuremman 

teleyrityksen hankittua pienemmän teleyrityksen omistukseensa viimeksi 

mainitun teleyrityksen maantieteellinen markkina-alue on viraston käy-

tännössä liitetty osaksi suuremman teleyrityksen huomattavan markkina-

voiman aluetta. Osana suurempaa teleyritystä liitetyn alueen tilaajayh-

teyksiin on viraston mukaan tarpeellista soveltaa tiukempia velvoitteita. 

 

Telian suurempi kokonaisliikevaihto ja yrityksen henkilöstön määrä joh-

tuu yhtiön toiminnan maantieteellisestä laajuudesta ja laajemmasta tuo-

tevalikoimasta. Teleyrityksen liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat asian 

arviointiin kuulumattomia ja keskenään vertailukelvottomia.   

 

Viraston Teliaa ja Finnet-yhtiöitä koskevat päätökset ovat tietoyhteis-

kuntakaaren 53 §:n vastaisia. Viraston virheellisesti tekemä markkina-

analyysi ja virheellisesti vain osalle huomattavan markkinavoiman yri- 
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tyksistä asettama enimmäishintavelvoite ovat objektiviteetti-, yhdenver-

taisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vastaisia ja asettavat Telian perus-

teettomasti heikompaan asemaan kuin Finnet-yhtiöt. 

 

2. Viestintäviraston lausunto täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta   

Viestintävirasto on lausunnossaan esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

Toisin kuin monissa muissa EU:n jäsenmaissa Suomessa ei ole toimijaa, 

joka olisi vahvassa asemassa laajakaistapalvelujen vähittäis- ja tukku-

markkinoilla kaikkialla Suomessa, vaan markkinajohtajat vaihtelevat 

alueittain. Markkinoilla erottuu kuitenkin kolme suurinta teleyritystä eli 

Telia, Elisa ja DNA, jotka vastaavat yhdessä lähes 90 prosentista Suo-

men laajakaistamarkkinoista ja joiden toiminnalla on suurin vaikutus 

markkinoihin. Kohdistamalla vaikuttavin sääntely näihin yrityksiin saa-

daan markkinoiden näkökulmasta aikaan suurin vaikutus.  

 

Virasto on vuonna 2012 antamissaan huomattavan markkinavoiman pää-

töksissä keventänyt Finnet-yhtiöihin kohdistuvaa sääntelyä laajakaista-

palvelujen tukkumarkkinoilla. Virasto on tuolloin arvioinut, ettei vel-

voite kustannussuuntautuneesta hinnoittelusta tai enimmäishinnan nou-

dattamisesta olisi ollut kohtuullinen eikä oikeasuhteinen näiden yritysten 

osalta eikä merkityksellinen koko markkinan kannalta. Mikäli virasto 

olisi määrännyt valituksen kohteena olevissa päätöksissään mainittuja 

velvollisuuksia jollekin tai kaikille Finnet-yhtiöille, sääntely olisi niiden 

osalta kiristynyt. Sääntelyn kiristämisen tulee perustua markkinoilla ha-

vaittuihin ongelmiin. Virasto ei ole analyysissään havainnut sellaisia on-

gelmia, joihin sääntelyn kiristäminen olisi ollut kokonaisuutena arvioi-

den oikea ratkaisu. 

 

Mikäli virasto olisi asettanut Finnet-yhtiöille Telian esiintuomia hinnoit-

teluvelvollisuuksia, virasto olisi toiminut suhteellisuusperiaatteen vastai-

sesti. Sääntely olisi ollut kohtuuttoman raskas noudattaa sillä saavutetta-

viin etuihin nähden. Sääntelyssä ei ole menetelty yhdenvertaisuusperi-

aatteen vastaisesti. Asian valmisteluun ei liity seikkoja, jotka osoittaisi-

vat päätösten taustalla olevan puolueellisia, epäasiallisia tai hallinnolle 

vieraita perusteita. 

 

Telia kuuluu Telia Company AB -konserniin. Telian liiketoiminta on 

laaja-alaista ja kattaa muutakin kuin laajakaistapalvelut.  
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Viestintäviraston lausunto on lähetetty tiedoksi Finnet-yhtiöille. 

 

3. Telian vastaselitys täytäntöönpanon kieltämistä koskevassa asiassa 

Telia on Viestintäviraston lausunnon johdosta antamassaan vastaselityk-

sessä esittänyt muun ohella seuraavaa: 

 

Virasto on tarkastellut tilannetta ainoastaan teleyrityksen koon perus-

teella valtakunnallisesti, eikä sen tarkastelu ole perustunut päätösten mu-

kaisiin alueellisiin merkityksellisiin markkinoihin, joilla Finnet-yhtiöillä 

on päätösten mukaan korkeat markkinaosuudet. Virasto on virheellisesti 

tarkastellut sääntelytarvetta valtakunnallisesta näkökulmasta, vaikka se 

on katsonut merkityksellisten markkinoiden olevan alueellisia. Objektii-

visesti arvioiden ei voida päätyä ratkaisuun, jossa säännellään vain osaa 

yrityksistä, kun ongelmat ovat viraston määrittelemillä alueellisilla 

markkinoilla yhtäläisiä. Yli 10 prosenttia Suomen laajakaistamarkki-

noista on lievemmän sääntelyn piirissä, mitä on pidettävä merkittävänä 

kokonaisuutena. Lisäksi Finnet-yhtiöiden osuus Suomen kuituyhteyk-

sistä on merkittävä.  

 

Asiaankuulumatonta on tarkastella konsernin liikevaihtoa kokonaisuu-

dessaan tai vedota siihen, että Telian toiminta kattaa muitakin liiketoi-

mintoja. Kysymyksessä olevilla huomattavan markkinavoiman päätök-

sillä on tarkoitus säännellä laajakaistapalvelujen tarjoamisessa tarvitta-

vien tilaajayhteyksien hintoja ja ehtoja eikä muiden markkinoiden toi-

mintaa. 

 

Telian vastaselitys on lähetetty tiedoksi Finnet-yhtiöille. 

 

4. Viestintäviraston lausunto 

Viestintävirasto on Telian valituksen johdosta antamassaan lausunnossa 

vaatinut, että valitus hylätään Telialle annetun päätöksen osalta ja ensisi-

jaisesti jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään Finnet-yhtiöitä kos-

kevien päätösten osalta.  

 

Virasto on viitannut aikaisempaan lausuntoonsa ja päätöstensä peruste-

luihin sekä lisäksi lausunut vaatimustensa perusteluina muun ohella seu-

raavaa: 

 

Puitedirektiivistä johtuen muutoksenhakuoikeutta voidaan kysymyk-

sessä olevassa asiaryhmässä tulkita tavallista laajemmin. Valitusoikeutta  
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ei kuitenkaan ole perusteltua laajentaa tarpeettomasti, eikä kilpailijoilla 

tai asiakkailla ole kategorista valitusoikeutta kaikissa huomattavan 

markkinavoiman asioissa. 

 

Telia on esittänyt vain yleisiä kauppasuhteita ja toimintaedellytyksiä 

koskevia perusteita valitusoikeudelleen, mutta ei yksityiskohtaisempaa 

selvitystä siitä, miten kukin Finnet-yhtiölle annettu päätös vaikuttaa Te-

lian oikeuteen tai etuun. Telia ei ole esittänyt myöskään tarkempaa tietoa 

siitä, onko se erikseen jokaisen Finnet-yhtiön kilpailija tai asiakas jokai-

sella jollekin Finnet-yhtiölle kuuluvalla huomattavan markkinavoiman 

alueella. Telialla ei ole valitusoikeutta Finnet-yhtiöille annetuista pää-

töksistä. 

 

Asetettavia velvollisuuksia arvioidessaan virasto on tarkastellut kaikkia 

huomattavan markkinavoiman yrityksiä. Teleyrityksiä on verrattu keske-

nään tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoiden osalta. Huomattavan 

markkinavoiman yrityksen merkitystä yleisesti tilaajayhteystukkumark-

kinoiden kannalta on tarkasteltu tilaajayhteyksien määrien sekä vuokrat-

tujen tilaajayhteyksien ja bitstream-yhteyksien määrien perusteella. Ver-

tailussa on otettu huomioon myös teleyrityksen koko yrityksen liikevaih-

don ja henkilöstön määrän osalta. Lisäksi on tarkasteltu huomattavan 

markkinavoiman alueiden väestölukumääriä. Tämän tarkastelun pohjalta 

virasto on jakanut huomattavan markkinavoiman yritykset kahteen ryh-

mään yrityksen koon ja vaikuttavuuden perusteella. 

 

Mainituilla näkökohdilla on merkitystä arvioitaessa sitä, millaisia vel-

vollisuuksia voidaan pitää kohtuullisina teleyrityksen kannalta. Saman-

kaltaista tarkastelua on noudatettu vuoden 2012 huomattavan markkina-

voiman päätösten yhteydessä. Tarkastelu ja jaottelu asetettavien velvolli-

suuksien osalta on perusteltu tälläkin kertaa. Kun otetaan huomioon ase-

tettavien velvoitteiden oikeasuhteisuus ja kohtuullisuus teleyrityksen 

kannalta, ei ole tarkoituksenmukaista asettaa samoja velvoitteita kaikille 

huomattavan markkinavoiman yrityksille. 

 

Vaikka kilpailuongelmat olisivat samankaltaisia eri maantieteellisillä 

markkinoilla, niitä ei ole välttämättä perusteltua pyrkiä ratkaisemaan sa-

manlaisilla velvollisuuksilla. Erityisesti tietoyhteiskuntakaaren 71 §:n 

mukaiset käyttöoikeuden hinnoittelua koskevat velvollisuudet eivät 

luonteensa puolesta sovellu pienten yhtiöiden sääntelykeinoiksi. Mainit-

tujen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuva hallinnollinen taakka 

ei ole kohtuullinen alan pienten toimijoiden kannalta. Velvollisuuksien  
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asettaminen vaikeuttaisi pienten yhtiöiden toimintaa enemmän kuin mitä 

hyötyä velvollisuuksien asettaminen toisi kullekin markkinalle ja siten 

yleiselle edulle. 

 

Virasto on jokaisessa Finnet-yhtiölle antamassaan päätöksessä arvioinut, 

että käyttöoikeuden luovutus- ja syrjimättömyysvelvollisuus yhdessä 

muiden päätöksissä yksilöityjen velvollisuuksien kanssa ovat oikeasuh-

teisia ja riittäviä keinoja edistää kilpailua niillä alueilla, joilla huomatta-

van markkinavoiman asemassa on Finnet-yhtiö.  

 

Syrjimättömyysvelvollisuuden mukaisesti teleyrityksen on sovellettava 

samoja hinnoitteluperusteita sekä omaan että ulkopuoliseen teleoperaat-

toriin. Syrjimättömyysvelvollisuuden ja muiden päätöksissä yksilöityjen 

velvollisuuksien johdosta Finnet-yhtiöiden kilpailijoiden mahdollisuus 

toimia Finnet-yhtiöiden huomattavan markkinavoiman alueilla on riittä-

västi turvattu. 

 

Telia, Elisa ja DNA ovat erilaisessa asemassa pienempiin Finnet-yhtiöi-

hin verrattuna eikä viimeksi mainituille ole suhteellisuus-, tarkoituksen-

mukaisuus- ja kohtuullisuusarviointi huomioon ottaen perusteltua asettaa 

yhtä raskaita velvollisuuksia. Tästä johtuen myöskään Telian esittämille 

hintavertailuille ei tule antaa erityistä merkitystä asiaa ratkaistaessa. 

 

Oikeudenmukaista ja kohtuullista hinnoittelua koskevan velvollisuuden 

asettaminen olisi merkinnyt aiempaa raskaampien velvollisuuksien aset-

tamista Finnet-yhtiöille, mille ei ole ollut perusteita. Koska tilaajayh-

teysmarkkinoilla ei ole löydettävissä yhtä verrokkihintaa ja Telialle, Eli-

salle sekä DNA:lle on kullekin asetettu omat enimmäishintansa, olisi 

Finnet-yhtiöiden hinnoittelun määrittäminen haastavaa. 

 

Viraston markkina-analyysi on tehty oikein. Komissio on hyväksynyt 

markkina-analyysin lopputuloksen huomautuksitta eikä ole käyttänyt 

veto-oikeutta. Telia ei ole edes väittänyt, että sille asetetut hinnoittelu-

velvollisuudet olisivat itsessään lainvastaisia.  

 

Viestintäviraston lausunto on lähetetty tiedoksi Finnet-yhtiöille. 

 

5. Finnet-yhtiöiden lausunto 

Finnet-yhtiöt ovat valituksen johdosta antamassaan yhteisessä lausun-

nossa esittäneet muun ohella seuraavaa: 

 

Telialla ei ole valitusoikeutta Finnet-yhtiöitä koskevista Viestintäviras-

ton päätöksistä. Päätöksiä ei ole kohdistettu Teliaan eivätkä ne vaikuta  
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välittömästi Telian oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Päätökset eivät 

velvoita Finnet-yhtiöitä tietyn hinnoittelun käyttöön. Vaikutukset voivat 

toisin sanoen olla välillisiä suhteessa Teliaan. 

 

Viraston asettamat velvollisuudet ovat asianmukaisia ja kohtuullisia Te-

lialle ja Finnet-yhtiöille. Telia on erilaisessa asemassa Finnet-yhtiöihin 

verrattuna eikä viimeksi mainituille ole ollut suhteellisuus-, tarkoituk-

senmukaisuus- ja kohtuullisuusarviointi huomioon ottaen perusteltua 

asettaa yhtä raskaita velvollisuuksia kuin Telialle. Finnet-yhtiöiden 

markkinaosuus Suomen telemarkkinoilla on yhteensä noin 7 prosenttia, 

ja kyseiset 18 yhtiötä toimivat itsenäisinä paikallisina pieninä yhtiöinä 

eri puolilla Suomea toisistaan riippumatta. Finnet-yhtiöt eivät ole mer-

kittävä tekijä markkinoilla. Telian markkinaosuus on noin 30 prosenttia 

ja DNA:n, Elisan sekä Telian markkinaosuus yhteensä noin 90 prosent-

tia. Muilta osin Finnet-yhtiöt ovat viitanneet viraston lausuntoon. 

 

Finnet-yhtiöiden lausunto on lähetetty tiedoksi Viestintävirastolle. 

 

6. Telian vastaselitys 

Telia on antanut Viestintäviraston ja Finnet-yhtiöiden lausuntojen joh-

dosta vastaselityksen, jossa on lausuttu muun ohella seuraavaa: 

 

Telialla on valitusoikeus myös Finnet-yhtiöitä koskevista viraston pää-

töksistä, jotka koskevat Telian oikeutta ja etua. Päätökset johtavat tilan-

teeseen, jossa Telia vuokratessaan Finnet-yhtiöiltä kuitutilaajayhteys-

tuotteita maksaa korkeampia tukkuhintoja kuin voi periä Finnet-yh-

tiöiltä. Vastavuoroisessa kauppasuhteessa ehdot poikkeaisivat toisistaan 

merkittävästi. Lisäksi Finnet-yhtiöitä koskeva lievä sääntely estää ja vai-

keuttaa Telian toimintaa Finnet-yhtiöiden huomattavan markkinavoiman 

alueilla. Finnet-yhtiöiden mahdollisuus periä korkeita tukkuhintoja vai-

keuttaa Telian mahdollisuuksia tarjota laajakaistapalveluja Finnet-yhtiöi-

den verkkoa vuokraamalla Finnet-yhtiöiden huomattavan markkinavoi-

man alueiden loppuasiakkaille. 

 

Finnet-yhtiöitä koskevat päätökset vaikuttavat Finnet-yhtiöiden ja Telian 

väliseen kilpailutilanteeseen. Sillä, onko Finnet-yhtiöillä ja Telialla tällä 

hetkellä merkittävää keskinäistä kauppaa optisten tilaajayhteyksien tuk-

kumarkkinoilla, ei ole valitusoikeuden kannalta merkitystä. Huomatta-

van markkinavoiman sääntelyn tarkoituksena on kilpailijoiden alalle  
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pääsyn edistäminen. Vaikka Telia ei tällä hetkellä olisi jokaisen Fin-

net-yhtiön asiakas, huomattavan markkinavoiman velvoitteiden asetta-

misen tarkoituksena on, että markkinoille olisi mahdollista päästä uusia 

yrityksiä, joihin myös Telia tällaisessa tilanteessa kuuluisi.  

 

Finnet-yhtiöiden huomattavan markkinavoiman alueilla kilpailuongel-

mia ei ole pyritty ratkaisemaan. Telialle asetetut aiempaa tiukemmat hin-

noitteluvelvoitteet yhdessä Finnet-yhtiöille asetettujen lievien hinnoitte-

luvelvoitteiden kanssa johtavat markkinatilanteen aiempaa suurempaan 

vääristymiseen. Tästä osoituksena ovat Telian ja Finnet-yhtiöiden tukku-

hintojen suuret erot. Viraston markkina-analyysin ja valituksenalaisten 

päätösten mukaan alueellisissa kilpailuongelmissa ei ole eroja. 

 

Telian vastaselitys on lähetetty tiedoksi Viestintävirastolle ja Finnet-yh-

tiöille. 

 

7. Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 

Korkein hallinto-oikeus on 14.6.2018 antamallaan välipäätöksellä taltio-

numero 2903 hylännyt Telian hakemuksen Viestintäviraston Teliaa kos-

kevan valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä. 

 

8. Merkinnät 

Tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta annetulla lailla (68/2018), joka 

on tullut voimaan 1.6.2018, tietoyhteiskuntakaaren nimike on muutettu 

sähköisen viestinnän palveluista annetuksi laiksi. Nimikkeen muutok-

sesta huolimatta tässä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä käyte-

tään lain nimikkeenä tietoyhteiskuntakaarta. 

 

Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenneviraston 

tietyt toiminnot on yhdistetty 1.1.2019 lukien Liikenne- ja viestintävi-

rastoksi. Tässä päätöksessä käytetään jäljempänä viranomaisen nimenä 

edelleen myös Viestintävirastoa.  

 

III KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU 

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää Viestintäviraston ja Finnet-yhtiöiden 

väitteet siitä, että Telia Finland Oyj:llä ei ole oikeutta valittaa Finnet-yh-

tiöitä koskevista päätöksistä. 
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2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Viestintä-

viraston päätösten lopputuloksia ei muuteta. 

 

IV KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT 

1. Telian valitusoikeus Finnet-yhtiöitä koskevista päätöksistä 

1.1 Sovellettavat oikeusohjeet ja muu asiassa huomioon otettava aineisto 

 

Tietoyhteiskuntakaaren 345 §:n (917/2014) 2 momentin 2 kohdan mu-

kaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittamalla voi hakea muutosta 

päätökseen, jonka Viestintävirasto on tehnyt 52–55 §:n nojalla. 

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä 

saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-

suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 

Puitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 

sääntelyjärjestelmästä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direk-

tiivillä 2009/140/EY) johdanto-osan 12 perustelukappaleen mukaan kai-

killa osapuolilla, joita kansallisen sääntelyviranomaisen päätös koskee, 

olisi oltava oikeus hakea siihen muutosta elimeltä, joka on asian osapuo-

lista riippumaton. 

 

Puitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmis-

tettava, että kansallisella tasolla on käytössä tehokkaat järjestelmät, joi-

den avulla jokainen käyttäjä tai sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palve-

luja tarjoava yritys, johon kansallisen sääntelyviranomaisen tekemä pää-

tös vaikuttaa, voi hakea muutosta päätökseen muutoksenhakuelimeltä, 

joka on riippumaton asianomaisista osapuolista. Tällä elimellä, joka voi 

olla tuomioistuin, on oltava tehtäviensä tehokkaan hoitamisen edellyt-

tämä asiantuntemus. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tapaukseen 

liittyvät tosiseikat otetaan asianmukaisesti huomioon ja että käytettävissä 

on toimiva muutoksenhakujärjestelmä. 

 

Tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 221/2013 vp) 

yksityiskohtaisissa perusteluissa on 53 §:n kohdalla lausuttu muun 

ohella, että muutoksenhakuoikeus on hallintolainkäyttölain 6 §:n mu-

kaan jokaisella, jonka oikeutta tai etua asia koskee. Myös muilla teleyri- 
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tyksillä kuin päätöksen kohteena olevalla teleyrityksellä on siis muutok-

senhakuoikeus Viestintäviraston velvollisuuden asettamista koskevaan 

päätökseen, jos päätöksellä on vaikutusta muutoksenhakijan oikeuksiin 

tai etuihin. Muutoksenhaku voi kohdistua myös Viestintäviraston ratkai-

suun olla asettamatta huomattavan markkinavoiman yritykselle tiettyä 

velvollisuutta. 

 

1.2 Oikeuskäytäntöä 

 

Unionin tuomioistuin on asiassa C-282/13, T-Mobile Austria, 

EU:C:2015:24, antamassaan tuomiossa lausunut, että puitedirektiivin 

4 artikla on tehokkaan oikeussuojan periaatteen, jonka mukaan jäsenval-

tioiden tuomioistuinten on varmistettava yksityisillä oikeussubjekteilla 

unionin oikeuden perusteella olevien oikeuksien oikeussuoja, ilmentymä 

(tuomion 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). 

 

Unionin tuomioistuin on edelleen todennut, että merkityksellisillä mark-

kinoilla huomattavan markkinavoiman omaavan yrityksen kilpailijoina 

olevien yritysten on katsottava olevan niiden oikeuksien potentiaalisia 

edunsaajia, jotka vastaavat kansallisen sääntelyviranomaisen kyseiselle 

huomattavaa markkinavoimaa omaavalle yritykselle asettamia erityisiä 

sääntelyvelvollisuuksia, joten kyseisen viranomaisen tekemien päätös-

ten, joilla muutetaan mainittuja velvollisuuksia tai joilla ne poistetaan, 

voidaan katsoa vaikuttavan näihin yrityksiin puitedirektiivin 4 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Unionin tuomioistuin on katsonut, että 

kansallisen sääntelyviranomaisen tekemän päätöksen voidaan katsoa 

vaikuttavan teleyritykseen puitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoi-

tetulla tavalla, kun tällainen yritys, joka tarjoaa sähköisiä viestintäverk-

koja tai -palveluja, on kansallisen sääntelyviranomaisen tekemän päätök-

sen adressaattiyrityksen tai -yritysten kilpailija, kun kansallinen säänte-

lyviranomainen antaa ratkaisun menettelyssä, jolla pyritään turvaamaan 

kilpailu, ja kun asianomainen päätös voi vaikuttaa ensiksi mainitun yri-

tyksen asemaan markkinoilla (ks. T-Mobile Austria, EU:C:2015:24, tuo-

mion 35, 37 ja 39 kohta sekä vastaavasti asia C-426/05, Tele2 Telecom-

munication, EU:C:2008:103, tuomion 36 kohta).  

 

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2018:96 oli 

ratkaistavana, vaikuttiko Viestintäviraston Digita Oy:lle antama huomat-

tavan markkinavoiman päätös Yleisradio Oy:n, MTV Oy:n ja Sanoma 

Finland Oy:n asemaan ja oliko päätöksellä siten katsottava olleen välitön 

vaikutus mainittujen yhtiöiden oikeuksiin tai etuihin. Mainitut yhtiöt oli- 
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vat Digita Oy:n asiakkaita. Yhtiöt vuokrasivat Digita Oy:ltä antennipaik-

kaan pääsyyn liittyviä palveluita ja ostivat siltä radio- ja televisiolähetys-

palveluita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Viestintäviraston Digita 

Oy:lle osoittama huomattavan markkinavoiman päätös voi vaikuttaa 

mainittujen yhtiöiden asemaan televisio- ja radiolähetyspalvelujen mark-

kinoilla puitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sellai-

sena kuin unionin tuomioistuin on mainittua säännöstä oikeuskäytännös-

sään tulkinnut. Valituksenalaisen päätöksen voitiin siten katsoa vaikutta-

van välittömästi mainittujen yhtiöiden oikeuksiin ja etuihin hallintolain-

käyttölain 6 §:n 1 momentin mukaisesti ja kyseisillä yhtiöillä oli siten 

katsottava olevan oikeus valittaa Viestintäviraston tekemästä huomatta-

van markkinavoiman päätöksestä.  

 

Lisäksi korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään KHO 

2014:157 tutkinut teleyrityksen kilpailijan valituksesta asian, jossa on 

ollut kysymys muun ohella huomattavan markkinavoiman yritykselle 

asettavista velvoitteista. 

 

1.3 Oikeudellinen arviointi ja korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös 

 

Toisin kuin Teliaa koskevissa päätöksissä Viestintävirasto ei ole Fin-

net-yhtiöitä koskevissa päätöksissään asettanut Finnet-yhtiöille valokui-

tutilaajayhteyksien hinnoittelua koskevia velvollisuuksia. Telian valitus 

on perustunut keskeisesti väitteeseen siitä, että Finnet-yhtiöille asetetut 

lievemmät huomattavan markkinavoiman velvoitteet johtavat alan kil-

pailutilanteen vääristymiseen.  

 

Telian mukaan Finnet-yhtiöiden mahdollisuus periä korkeita tukkuhin-

toja vaikeuttaa Telian mahdollisuuksia tarjota laajakaistapalveluja Fin-

net-yhtiöiden verkkoa vuokraamalla Finnet-yhtiöiden huomattavan 

markkinavoiman alueiden loppuasiakkaille. Telia on todennut, että Fin-

net-yhtiöt voivat niitä koskevan lievemmän sääntelyn vuoksi vaikeuttaa 

Telian toimintaa omissa verkoissaan pitämällä kuitutilaajayhteyksiä kos-

kevat hintansa korkeammalla tasolla ja voivat siten suojata omaa aluet-

taan kilpailulta. Telian mukaan Finnet-yhtiöitä koskevat päätökset vai-

kuttavat näin ollen Telian Finnet-yhtiöiden huomattavan markkinavoi-

man alueilla toimimiseen tai mainituille alueille pääsemiseen.  

 

Sekä Telia että Finnet-yhtiöt toimivat laajakaistapalvelujen tukkumark-

kinoilla. Telia on sekä asiakkaan että kilpailijan asemassa vuokratessaan  
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tai pyrkiessään vuokraamaan Finnet-yhtiöiltä tilaajayhteyksiä tarjotak-

seen vähittäispalveluja Finnet-yhtiöiden huomattavan markkinavoiman 

alueen loppuasiakkaille.  

 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että viraston esillä olevassa asiassa Fin-

net-yhtiöille antamat huomattavan markkinavoiman päätökset voivat 

vaikuttaa Telian asemaan laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla puite-

direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sellaisena kuin 

unionin tuomioistuin on mainittua säännöstä oikeuskäytännössään tul-

kinnut.  

 

Kun otetaan hallintolainkäyttölain 6 §:n lisäksi huomioon edellä kuvattu 

unionin oikeuteen sisältyvä vaatimus kansallisten oikeussuojakeinojen 

saatavuudesta, Telialla on katsottava olevan oikeus valittaa myös viras-

ton Finnet-yhtiöitä koskevista päätöksistä. 

 

Viraston ja Finnet-yhtiöiden vaatimukset Telian valituksen tutkimatta 

jättämisestä Finnet-yhtiöitä koskevien päätösten osalta asianosaisaseman 

ja valitusoikeuden puuttumisen vuoksi on siten hylättävä. 

 

2. Pääasia 

2.1 Kysymyksenasettelu 

 

Asiassa on Telian valituksen johdosta ratkaistavana kysymys siitä, 

ovatko Telialle ja Finnet-yhtiöille niitä koskevissa Viestintäviraston pää-

töksissä asetetut velvollisuudet oikeasuhteisia niillä tavoiteltavaan kil-

pailunedistämispäämäärään nähden.  

 

2.2 Sovellettavat oikeusohjeet ja muu asiassa huomioon otettava aineisto 

 

2.2.1 Tietoyhteiskuntakaaren säännökset 

Tietoyhteiskuntakaaren 51 §:n (917/2014) mukaan Viestintäviraston on 

säännöllisin väliajoin määriteltävä merkitykselliset viestintämarkkinat, 

joista se tekee markkina-analyysin 52 §:n mukaisesti. 

 

Tietoyhteiskuntakaaren 52 §:n (917/2014) 1 momentin mukaan Viestin-

täviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä merkityksellisiksi 

määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin 

markkina-analyysi.  
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Tietoyhteiskuntakaaren 53 §:n (917/2014) 1 momentin mukaan Viestin-

täviraston on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman yri-

tykselle 56, 61 ja 65 §:ssä sekä 10 luvussa tarkoitettuja velvoitteita, jos 

ne ovat tarpeen kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistä-

miseksi kyseisillä merkityksellisillä markkinoilla. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettujen velvol-

lisuuksien tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään, ja 

niitä asetettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon: 1) käyttöoikeuden tek-

ninen ja taloudellinen tarkoituksenmukaisuus markkinoiden kehitysaste 

ja käyttöoikeuden laatu huomioon ottaen; 2) käyttöoikeuden toteuttamis-

kelpoisuus käytettävissä oleva kapasiteetti huomioon ottaen; 3) tietosuo-

jaan ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset; 4) huomattavan markkinavoi-

man yrityksen tekemät investoinnit ja riskit; 5) tarve turvata kilpailu pit-

källä aikavälillä; 6) asiaan liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet ja 7) eu-

rooppalaisten palvelujen tarjoaminen. 

 

Tietoyhteiskuntakaaren 68 §:n (917/2014) 1 momentin mukaan Viestin-

tävirasto voi 53 §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle käyttö-

oikeuden luovutusta tai yhteenliittämistä koskevan syrjimättömyysvel-

vollisuuden. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan syrjimättömyysvelvollisuudella tarkoite-

taan velvollisuutta noudattaa hinnoittelua (syrjimätön hinnoittelu) tai eh-

toa (syrjimätön ehto), joka kohtelee samanlaisessa tilanteessa olevia te-

leyrityksiä tasapuolisesti. Jos teleyritys käyttää tiettyä palvelua itse tai 

tarjoaa sitä tytäryhtiölleen tai muulle sellaiselle taholle, sen on tarjottava 

vastaavaa palvelua vastaavin ehdoin ja vastaavanlaatuisena kilpailevalle 

teleyritykselle. 

 

Tietoyhteiskuntakaaren 71 §:n (917/2014) 1 momentin mukaan Viestin-

tävirasto voi 53 §:n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan markki-

navoiman yritykselle käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen hinnoittelua 

koskevia velvollisuuksia, jos 52 §:n mukainen markkina-analyysi osoit-

taa, että markkinoilla ei ole todellista kilpailua ja että huomattavan 

markkinavoiman yrityksellä on sen vuoksi mahdollisuus pitää hintaa 

liian korkealla tasolla tai harjoittaa hintapainostusta viestintäpalvelujen 

käyttäjille haitallisella tavalla. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu velvolli-

suus voi koskea säännellyn tuotteen tai palvelun hinnoittelua ja hinnan 

asettamista. Viestintävirasto voi asettaa huomattavan markkinavoiman  
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yritykselle velvollisuuden noudattaa käyttöoikeuden luovutuksessa tai 

yhteenliittämisessä: 1) kustannussuuntautunutta hinnoittelua; 2) vähit-

täishinnasta tehtävään vähennykseen perustuvaa hinnoittelua; tai 3) oi-

keudenmukaista ja kohtuullista hinnoittelua. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan asettaessaan 2 momentin 1 kohdassa tar-

koitetun velvollisuuden noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua, 

Viestintävirasto voi velvoittaa huomattavan markkinavoiman yrityksen 

myös noudattamaan säännellyn tuotteen tai palvelun hinnoittelussa Vies-

tintäviraston etukäteen määrittämää enimmäishintaa. Enimmäishinta 

voidaan asettaa, jos hinnoitteluvelvoitteen vastainen hinnoittelu aiheut-

taisi vakavaa haittaa kyseisillä markkinoilla eikä 2 momentin 1 kohdassa 

tarkoitettua velvoitetta voida pitää riittävänä kilpailun esteiden poista-

miseksi tai kilpailun edistämiseksi näillä markkinoilla. Enimmäishinta 

voidaan asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Pykälän 5 momentin mukaan edellä 1–4 momentissa tarkoitettujen hin-

noitteluvelvollisuuksien tulee: 1) edistää viestintämarkkinoiden tehok-

kuutta ja kestävää kilpailua; 2) tuottaa hyötyä viestintäpalvelujen käyttä-

jille; 3) olla kohtuullisia suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin; 

4) kannustaa yritystä investointeihin tulevaisuudessa; ja 5) sallia koh-

tuullinen tuotto säänneltyyn toimintaan sitoutuneelle pääomalle. 

 

2.2.2 Hallintolaki 

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioi-

via tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mu-

kaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puo-

lueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Nii-

den on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 

 

2.2.3 Puitedirektiivi ja käyttöoikeusdirektiivi 

Puitedirektiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmis-

tettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset toteuttavat tässä direktii-

vissä ja erityisdirektiiveissä määriteltyjä sääntelytehtäviään hoitaessaan 

kaikki aiheelliset toimenpiteet, joilla pyritään 2, 3 ja 4 kohdassa säädet-

tyihin tavoitteisiin. Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia näihin ta-

voitteisiin nähden. 

 

Puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviran-

omaisten on edistettävä kilpailua sähköisten viestintäverkkojen, sähköis- 
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ten viestintäpalvelujen ja niiden liitännäistoimintojen ja -palvelujen tar-

joamisessa muun muassa a) varmistamalla, että käyttäjille koituu mah-

dollisimman paljon hyötyä valinnanvaran lisääntymisestä, hintojen alen-

tumisesta ja laadun parantumisesta; ja b) varmistamalla, ettei kilpailu 

sähköisen viestinnän alalla vääristy tai ettei sitä rajoiteta. 

 

Puitedirektiivin 8 artiklan 5 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviran-

omaisten on 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin poliittisiin tavoitteisiin 

pyrkiessään sovellettava puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oikea-

suhteisia sääntelyperiaatteita muun muassa a) edistämällä sääntelyn en-

nustettavuutta varmistamalla johdonmukainen sääntelytapa asianmukai-

sina tarkastelukausina;  b) varmistamalla, ettei sähköisiä viestintäverk-

koja ja -palveluja tarjoavien yritysten kohtelussa vastaavien olosuhteiden 

vallitessa esiinny syrjintää; c) turvaamalla kuluttajia hyödyttävä kilpailu 

ja edistämällä tarvittaessa infrastruktuuriin perustuvaa kilpailua; d) edis-

tämällä tehokkaita uuteen ja parannettuun infrastruktuuriin tehtäviä in-

vestointeja ja niihin liittyviä innovaatioita muun muassa varmistamalla, 

että mahdollisissa käyttöoikeuksia koskevissa velvollisuuksissa otetaan 

asianmukaisesti huomioon investoivien yritysten ottamat riskit, ja salli-

malla erilaiset investoijien ja käyttöoikeutta hakevien osapuolten väliset 

yhteistyöjärjestelyt investointiriskin hajauttamiseksi varmistaen samalla, 

että kilpailua markkinoilla ja syrjimättömyyden periaatetta pidetään yllä; 

e) ottamalla asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioissa ja niiden eri 

maantieteellisillä alueilla vallitsevat vaihtelevat kilpailu- ja kuluttajaolo-

suhteet; f) asettamalla ennakkosääntelyvelvoitteita vain silloin, kun to-

dellista ja kestävää kilpailua ei ole, ja lieventämällä niitä tai poistamalla 

velvoitteet heti, kun kyseinen edellytys täyttyy. 

 

Käyttöoikeusdirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2002/19/EY sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen 

käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna 

direktiivillä 2009/140/EY) 8 artiklassa on säädetty muun ohella velvolli-

suuksien asettamisesta. Artiklan 4 kohdan mukaan artiklan mukaisten 

velvollisuuksien on perustuttava havaitun ongelman luonteeseen ja nii-

den on oltava oikeasuhteisia ja perusteltuja puitedirektiivin 8 artiklan ta-

voitteisiin nähden.  

 

2.2.4 Tietoyhteiskuntakaarta koskeva lainvalmisteluaineisto 

Tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 221/2013 vp) 

53 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu muun 

ohella seuraavaa:  
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Asetettavien velvollisuuksien tulee olla oikeassa suhteessa tavoitelta-

vaan päämäärään. Suhteellisuusperiaatteella tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä sitä, että asetettava velvollisuus ei saa olla teleyrityksen kannalta 

kohtuuton sillä tavoiteltavaan kilpailun edistämispäämäärään nähden. 

Viestintäviraston toimivaltaa velvollisuuksia asetettaessa rajoittavat 

viestintämarkkinalain säännösten lisäksi myös suomalaisen hallinnon 

yleiset periaatteet, kuten suhteellisuusperiaate ja tarkoitussidonnaisuu-

den periaate. Viestintäviraston on valittava tarjolla olevasta keinovali-

koimasta ainoastaan kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistä-

miseksi tarpeelliset erityisvelvoitteet. Velvollisuuden tarkoituksenmu-

kaisuus ja oikeasuhteisuus on myös perusteltava.  

 

Tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 221/2013 

vp) 71 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu 

muun ohella seuraavaa:  

 

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan Viestintävirasto voi 53 §:n mu-

kaisella päätöksellä asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle 

hinnoittelua koskevia velvollisuuksia, jos markkina-analyysi osoittaa, 

että markkinoilla ei ole tehokasta kilpailua ja että sen seurauksena huo-

mattavan markkinavoiman yrityksellä on mahdollisuus pitää hintaa liian 

korkealla tasolla tai harjoittaa hintapainostusta eli ylläpitää hintaruuvia 

viestintäpalvelujen käyttäjille haitallisella tavalla. Osoituksena hintaruu-

vista pidetään yrityksen tukkuhinnan ja vähittäishinnan väliin jäävää 

marginaalia silloin, kun se on niin pieni, ettei kohtuullisen tehokas kil-

pailija voi saavuttaa tavanomaisena pidettyä voittoa markkinoilla.  

 

Viestintävirasto voisi pykälässä säädetyin edellytyksin asettaa huomatta-

van markkinavoiman yritykselle kulloisenkin tuotteen tai palvelun mark-

kinatilanteeseen ja havaittuihin kilpailuongelmiin nähden tarkoituksen-

mukaisimmaksi katsomansa hinnoitteluvelvollisuuden. Käyttöoikeusdi-

rektiivin mukaisesti hinnoitteluvelvollisuudet eivät saa olla syrjiviä vas-

taavien olosuhteiden vallitessa. Markkinoiden kilpailuongelmista riip-

puen hinnoitteluvelvollisuudet voivat olla kevyempiä tai tiukempia. 

 

Pykälän 5 momentin 1 kohdan mukaan Viestintäviraston asettamien hin-

noitteluvelvollisuuksien tulee edistää viestintämarkkinoiden tehokkuutta 

ja kestävää kilpailua. Momentin 2 kohdan mukaan asetettavien hinnoit-

teluvelvollisuuksien tulee tuottaa hyötyä viestintäpalvelujen käyttäjille. 

Tukkumarkkinoilla asetettavien hinnoitteluvelvollisuuksien tarkoituk-

sena on avata ja edistää kilpailua niin, että vähittäismarkkinoille tulo 

olisi mahdollista uusille toimijoille, jotka tarjoavat vähittäispalveluja  
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käyttäjille. Kilpailu vähittäistasolla edistää palvelujen kehittymistä ja 

pitkällä aikavälillä yleensä myös alentaa vähittäishintoja ja parantaa pal-

velujen laatua. 

 

Pykälän 5 momentin 3 kohdan mukaan hinnoitteluvelvollisuuksien tulee 

olla kohtuullisia suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin. Kohtuulli-

suutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon markkinoilla vallitseva kilpailu-

tilanne ja -ongelmat. Huomattavan markkinavoiman yritykselle asetetta-

vien hinnoitteluvelvollisuuksien tulisi olla riittävän tehokkaita kilpai-

luongelmiin nähden ottaen huomioon kuitenkin se, että velvoitteet ovat 

kohtuullisessa suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin. Lisäksi arvioin-

nissa voitaisiin ottaa huomioon muut olosuhteet, kuten huomattavan 

markkinavoiman yrityksen koko.  

 

2.3 Viestintäviraston päätösten perustelut 

 

Teliaa koskevan Viestintäviraston päätöksen ja Finnet-yhtiöitä koske-

vien Viestintäviraston päätösten kohdassa ”7.1.1 Tukkumarkkinoiden 

yleinen kehitys” on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

Suurten ja pienten teleyritysten sekä muiden teleyritysten osuudet tilaa-

jayhteyksistä 

 

Suurilla teleyrityksillä tarkoitetaan tässä DNA:ta, Elisaa sekä Teliaa. 

Pienillä teleyrityksillä tarkoitetaan Finnet-liittoon kuuluvia pieniä huo-

mattavan markkinavoiman yrityksiä. Muilla teleyrityksillä tarkoitetaan 

seutuverkkoyrityksiä, kiinteitä verkkoja omistavia energiayhtiöitä sekä 

palveluyrityksiä, jotka ovat viime vuosina investoineet omiin tilaajayh-

teysverkkoihin. 

 

Suurten teleyritysten osuus käytössä olevista tilaajayhteyksistä oli 

87 prosenttia (1 120 000 kappaletta), pienten teleyritysten 11 prosenttia 

(136 000 kappaletta) ja muiden teleyritysten 2 prosenttia (26 000 kappa-

letta) vuoden 2015 lopussa. Suuret teleyritykset olivat vuokranneet 

muille teleyrityksille käytössä olevista tilaajayhteyksistään 15 prosenttia 

(173 000 kappaletta), pienet teleyritykset 8 prosenttia (11 000 kappa-

letta) ja muut teleyritykset 61 prosenttia (16 000 kappaletta).  

 

Kaikista muille vuokratuista kuitutilaajayhteyksistä (18 000 kappaletta) 

suuret teleyritykset olivat vuokranneet noin 12 prosenttia, pienet teleyri-

tykset noin 2 prosenttia ja muut teleyritykset (seutuverkkoyritykset) pe-

räti 86 prosenttia. Siten perinteiset (suuret ja pienet) teleyritykset olivat  
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vuokranneet valokuitutilaajayhteyksiä hyvin niukasti, yhteensä vain noin 

2 500 kappaletta. Erityisesti suuret teleyritykset olivat kokoonsa nähden 

vuokranneet valokuitutilaajayhteyksiä erittäin vähän. Kaikista muille 

vuokraamistaan tilaajayhteyksistä valokuitutilaajayhteyksiä oli suurilla 

teleyrityksillä vain noin 1 prosenttia ja pienillä teleyrityksillä vain noin 3 

prosenttia. 

 

Velvollisuuksien oikeasuhteisuutta on käsitelty Viestintäviraston päätös-

ten kohdassa 10.3. Viraston päätöksen perusteluissa on lausuttu muun 

ohella seuraavaa:  

 

Virasto on päätöksissään katsonut, että Telialle ja kullekin Finnet-yhti-

ölle asetettavat velvollisuudet laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla 

ovat välttämättömiä kilpailun edistämiseksi. Virasto on päätösten mu-

kaan velvollisuuksia asettaessaan varmistanut, että ne ovat oikeasuhtei-

sia toiminnan luonteeseen ja velvollisuuksilla tavoiteltaviin kilpailun-

edistämispäämääriin nähden ja että ne turvaavat kilpailun pitkällä aika-

välillä. 

 

Teleyritykselle, jolla on todettu olevan huomattava markkinavoima tie-

tyillä merkityksellisillä markkinoilla, tulee aina asettaa vähintään yksi 

käyttöoikeusdirektiivissä tarkoitettu velvollisuus. Mikäli markkinoilla ei 

teleyrityksen huomattavasta markkinavoimasta huolimatta ole havaitta-

vissa merkittäviä kilpailuongelmia, on viraston mahdollista asettaa yri-

tykselle varsin kevyetkin velvollisuudet kuten esimerkiksi avoimuutta 

koskevia velvollisuuksia. Ennakkosääntelyn tavoitteen mukaisesti kil-

pailun lisääntyessä ja kilpailuongelmien vähentyessä markkinoilla tulee 

myös vähentää sääntelyä. Mikäli markkina-analyysin perusteella tode-

taan, että kilpailu kyseisillä markkinoilla toimii, tulee teleyritykselle ase-

tetut velvollisuudet poistaa.  

 

Virasto on markkina-analyysissään selvittänyt kilpailutilannetta tilaa-

jayhteyksiä ja bitstreamiä koskevilla alueellisilla tukkumarkkinoilla. 

Markkina-analyysin perusteella yritykset, joilla vuonna 2012 todettiin 

olevan huomattavan markkinavoiman asema, ovat edelleen huomattavan 

markkinavoiman asemassa päätöksessä luetelluilla toimialueillaan. 

Markkina-analyysi tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoiden kilpailuti-

lanteesta osoittaa sääntelyn välttämättömyyden kilpailun turvaamiseksi 

pitkällä aikavälillä. Viraston on siten asetettava huomattavan markkina-

voiman asemassa oleville yrityksille asianmukaiset velvollisuudet, jotta 

kilpailevilla toimijoilla on mahdollisuus päästä markkinoille tarjoamaan 

laajakaistapalveluja loppuasiakkaille alueilla, joilla palveluyrityksillä ei 

ole omaa liityntä- ja tilaajayhteysverkkoa. 
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Virasto on tarkastellut asetettavien velvollisuuksien oikeasuhteisuutta 

tietoyhteiskuntakaaren 53 §:n 2 momentissa mainittu suhteellisuusperi-

aate ja lainkohdan sisältämä luettelo huomioon ottaen. Tietoyhteiskunta-

kaareen kirjattu suhteellisuusperiaate pohjautuu puite- ja käyttöoikeusdi-

rektiiveihin. Virasto on tarkastellut erityisesti käyttöoikeuksien teknistä 

ja taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä asetettavien velvollisuuk-

sien oikeasuhteisuutta. 

 

Asetettavia velvollisuuksia arvioidessaan virasto on tarkastellut kaikkia 

huomattavan markkinavoiman asemassa olevia teleyrityksiä. Teleyrityk-

siä on verrattu keskenään tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoiden 

osalta. Huomattavan markkinavoiman asemassa olevan teleyrityksen 

vaikutusta markkinoihin on tarkasteltu tilaajayhteyksien määrien sekä 

vuokrattujen tilaajayhteyksien ja bitstream-yhteyksien määrien perus-

teella. Vertailussa on otettu huomioon myös teleyrityksen koko yrityk-

sen liikevaihdon ja henkilöstön määrän osalta. Lisäksi on tarkasteltu 

huomattavan markkinavoiman alueiden väestölukumääriä. 

 

Tilaajayhteyksien tukkumarkkinoilla virasto on tarkastellut huomattavan 

markkinavoiman asemassa olevien yritysten tilaajayhteyksien lukumää-

rää koko Suomen tasolla. Viraston markkina-analyysin yhteydessä ke-

räämien tietojen perusteella kolmen vaikutukseltaan merkittävimmän 

huomattavan markkinavoiman yrityksen eli Telian, Elisan ja DNA:n 

osuus käytössä olevista tilaajayhteyksistä oli vuoden 2015 lopussa 

87 prosenttia. Kaikista muille vuokratuista kuparitilaajayhteyksistä Te-

lian, Elisan ja DNA:n osuus oli noin 94 prosenttia ja kuitutilaajayhteyk-

sistä noin 12 prosenttia. 

 

Muiden 18 huomattavan markkinavoiman yrityksen yhteenlaskettu 

osuus käytössä olevista tilaajayhteyksistä oli vuoden 2015 lopussa 

11 prosenttia. Kaikista muille vuokratuista kuparitilaajayhteyksistä näi-

den yritysten osuus oli 6 prosenttia ja kuitutilaajayhteyksistä noin 2 pro-

senttia. 

 

Tarkasteltaessa Telian, Elisan ja DNA:n vuokraamien bitstream-yhteyk-

sien lukumäärää voidaan todeta, että kaikista Suomessa vuokratuista 

bitstream-yhteyksistä kyseisiltä kolmelta yritykseltä on vuokrattu yh-

teensä 78 prosenttia. 

 

Muiden 18 huomattavan markkinavoiman yrityksen yhteenlaskettu 

osuus kaikista muille vuokratuista bitstream-yhteyksistä Suomessa oli 

noin 8 prosenttia. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että kolme suurinta huomattavan markki-

navoiman yritystä vastaa 89 prosentista laajakaistapalvelujen vähittäis-

markkinoista. Loput yrityksistä ovat toiminnaltaan hyvin pieniä. 

 

Telia, Elisa sekä DNA eroavat merkittävästi muista huomattavan mark-

kinavoiman yrityksistä myös kooltaan. Kyseisten yritysten yhteenlas-

kettu kiinteän verkon liikevaihto oli 90 prosenttia kaikkien huomattavan 

markkinavoiman yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta tilikaudella 

2015. Henkilöstön määrän osalta Elisa-Anviassa työskentelee 4 854 hen-

kilöä, Teliassa 3 002 henkilöä ja DNA:ssa 1 672 henkilöä, kun sen sijaan 

pienemmissä huomattavan markkinavoiman yrityksissä työskentelee 8– 

263 henkilöä. Virasto on tarkastellut lisäksi huomattavan markkinavoi-

man alueiden väestömääriä. Tarkastelun perusteella kolmen merkittä-

vimmän teleyrityksen huomattavan markkinavoiman alueet kattavat 

90 prosenttia Suomen väestöstä. 

 

Tehdyn tarkastelun perusteella huomattavan markkinavoiman yritykset 

voidaan jakaa kahteen ryhmään laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla 

oikeasuhteisia ja tarvittavia velvollisuuksia arvioitaessa. Yhdenvertai-

suusperiaatteen mukaan viranomaisen on tiettyä normia tulkitessaan ja 

soveltaessaan kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin, mutta 

erilaisia tilanteita sen sijaan toisista poikkeavin tavoin. Yhdenvertaisuus-

periaate huomioon ottaen ei voida pitää perusteltuna merkittävästi poik-

keavien teleyritysten täysin samanlaista kohtelua velvollisuuksia asetet-

taessa. Asetettavien velvollisuuksien oikeasuhteisuus ja kohtuullisuus  

huomioon ottaen ei siten ole tarkoituksenmukaista asettaa samoja vel-

vollisuuksia kaikille huomattavan markkinavoiman yrityksille. 

 

Virasto on päätynyt asettamaan kaikille huomattavan markkinavoiman 

yrityksille tilaajayhteysmarkkinoilla kilpailun edistämiseksi kupari- ja 

valokuitutilaajayhteyden vuokrausta koskevia velvollisuuksia. Lisäksi 

kaikille huomattavan markkinavoiman yrityksille asetetaan uutena vel-

vollisuus vuokrata päätöksessä tarkemmin yksilöidyissä tilanteissa virtu-

aalista tilaajayhteyttä. Kaikille yrityksille asetetaan lisäksi julkaisua ja 

syrjimättömyyttä koskevia velvollisuuksia. 

 

Virasto on päätynyt velvollisuuksien oikeasuhteisuuden arvioinnissaan 

siihen, että syrjimättömyys- ja kustannuslaskentasuosituksen mukaista 

tuotantopanosten vastaavuutta sekä taloudellisen toisinnettavuuden testiä 

koskevia velvollisuuksia ei ole pidettävä oikeasuhteisina minkään huo-

mattavan markkinavoiman yrityksen kohdalla. Sen sijaan kyseiseen suo-

situkseen sisältyvää teknisen toisinnettavuuden vaatimusta, suoritusindi-

kaattoreiden käyttöönottoa ja niiden julkaisua koskevia velvollisuuksia  
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on tarpeen asettaa kolmelle Suomen tukkumarkkinoiden kannalta vaiku-

tukseltaan merkittävimmälle huomattavan markkinavoiman yritykselle. 

Näiden velvollisuuksien asettamista ei ole pidettävä kohtuuttomana ky-

seisille yrityksille. 

 

Kolmelle vaikutukseltaan merkittävimmälle huomattavan markkinavoi-

man yritykselle on tarpeen asettaa syrjimättömyysvelvollisuuden ohella 

velvollisuus hinnoitella valokuitutilaajayhteyden, valokuitutilaajayhtey-

den osan ja kytkennän korvaukset siten, että ne ovat kustannussuuntau-

tuneita. Lisäksi niillä on velvollisuus noudattaa valokuitutilaajayhteyden 

kuukausivuokran hinnoittelussa viraston asettamaa enimmäishintaa ja 

velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää. Kolmelle vaikutuk-

seltaan merkittävimmälle yritykselle asetetaan myös ehdollinen velvolli-

suus kuparitilaajayhteyksien kuukausivuokrien kustannussuuntautunee-

seen hinnoitteluun. Kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvollisuus 

tulee voimaan, mikäli yritys rikkoo omaehtoista sitoumustaan kupariti-

laajayhteyksien kuukausivuokrien vakaana pitämisestä seuraavan kol-

men vuoden aikana. Kaikkien huomattavan markkinavoiman yritysten 

tulee hinnoitella virtuaalisesta tilaajayhteystuotteesta perittävät korvauk-

set oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti tilanteessa, jossa fyysistä kupa-

ritilaajayhteyttä ei ole saatavilla. Lisäksi kaikkien huomattavan markki-

navoiman yritysten tulee noudattaa syrjimättömiä ehtoja ja syrjimätöntä 

hinnoittelua vuokratessaan virtuaalista tilaajayhteystuotetta PON-valo-

kuituverkoissa. 

 

Bitstream-markkinoilla kaikille huomattavan markkinavoiman yrityk-

sille asetetaan velvollisuus vuokrata kupari- ja valokuituverkon kapasi-

teettia sekä julkaisua koskevia velvollisuuksia. Lisäksi yrityksille asete-

taan velvollisuus vuokrata kupari- ja valokuituverkon kapasiteettia syrji-

mättömin ehdoin ja hinnoin. 

 

Virasto on ilmoittanut seuraavansa asettavien velvollisuuksien vaikutuk-

sia laajakaistapalvelujen tukku- ja vähittäismarkkinoihin ja muuttavansa 

tarvittaessa yritykselle asetettuja velvollisuuksia, mikäli viestintämarkki-

noiden kilpailutilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

 

Lisäksi vaikutusten arviointia koskevassa viraston päätösten kohdassa 

13 on todettu muun ohella seuraavaa: 

 

Laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoille asetettavien velvollisuuksien 

tavoitteena on mahdollistaa toimiva kilpailu laajakaistapalvelujen tarjon-

nassa. Kilpailupaine vahvistuu, kun alalle tuloa helpotetaan, hintoja koh- 
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tuullistetaan, tarjontaa lisätään ja luodaan tasapuolisia kilpailuolosuh-

teita. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti kyseiset tavoitteet pyri-

tään saavuttamaan asettamalla yrityksille vain havaittujen kilpailuongel-

mien luonteeseen perustuvia velvollisuuksia, joita voidaan samalla pitää 

kohtuullisina myös hallinnollisen taakan näkökulmasta. Hallinnollinen 

taakka voi itsessään toimia yritysten tehokkaan toiminnan rajoittajana 

markkinoilla. Tämän vuoksi virasto on asettanut tiukemmat velvollisuu-

det kolmelle merkitykseltään suurimmalle huomattavan markkinavoi-

man yritykselle kuin muille huomattavan markkinavoiman yrityksille. 

 

2.4 Oikeudellinen arviointi ja korkeimman hallinto-oikeuden johtopäätös 

 

Telia on valittanut Viestintäviraston antamista huomattavan markkina-

voiman päätöksistä erityisesti sillä perusteella, että myös Finnet-yhtiöille 

olisi tullut asettaa velvollisuus noudattaa valokuitutilaajayhteyksien 

vuokrauksessa kustannussuuntautunutta enimmäishintaa tai muita hin-

noittelua koskevia velvollisuuksia.  

 

Telia on valittanut paitsi Finnet-yhtiöitä koskevista viraston päätöksistä 

myös sille annetusta viraston päätöksestä, jota Telia on vaatinut kumot-

tavaksi. Telia on tältäkin osin perustellut valitustaan sillä, että virasto on 

kohdellut teleyrityksiä perusteettomasti eri tavoin niille velvollisuuksia 

asettaessaan, eikä Telia ole muilla perusteilla valittanut sille annetusta 

viraston päätöksestä. 

 

Telia on perustellut vaatimuksiaan lisäksi sillä, ettei Finnet-yhtiöille ole 

asetettu myöskään velvollisuutta käyttää teknisen toisinnettavuuden tes-

tiä, ehdollista velvollisuutta kuparitilaajayhteyksien kustannussuuntautu-

neelle hinnoittelulle eikä velvollisuutta käyttää kustannuslaskentajärjes-

telmää. Telian mukaan virastolla olisi ollut mahdollisuus asettaa Fin-

net-yhtiöille esimerkiksi velvoite noudattaa kuitutilaajayhteyksien hin-

noittelussa oikeudenmukaista ja kohtuullista hinnoittelua. 

 

Virasto on Finnet-yhtiöille antamillaan päätöksillä asettanut kullekin 

Finnet-yhtiölle huomattavan markkinavoiman yrityksenä laajakaistapal-

velujen tukkumarkkinoilla tilaajayhteyden käyttöoikeuden luovutukseen 

liittyviä velvollisuuksia, syrjimättömyysvelvollisuuden, jonka mukaan 

käyttöoikeudet ja niiden hyödyntämisessä tarvittavat välttämättömät toi-

minnot ja palvelut on hinnoiteltava syrjimättömästi ja noudatettava syrji-

mättömiä ehtoja niitä tarjottaessa, avoimuutta koskevia velvollisuuksia 

sekä virtuaalisen tilaajayhteystuotteen hinnoittelua koskevan velvolli-

suuden.  

  



 30 (37) 

 

 

Toisin kuin Telialle Finnet-yhtiöille ei ole viraston päätöksissä asetettu 

valokuitutilaajayhteyksiä koskevaa kustannussuuntautuneen hinnoittelun 

velvollisuutta eikä valokuitutilaajayhteyksiä koskevaa enimmäishinnan 

noudattamista koskevaa velvollisuutta. Finnet-yhtiöille ei ole myöskään 

asetettu kuparitilaajayhteyksiä koskevaa ehdollista kustannussuuntautu-

neen hinnoittelun velvollisuutta eikä syrjimättömyysvelvollisuuteen si-

sältyvää teknisen toisinnettavuuden velvollisuutta. 

 

Virasto on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa 

todennut, että se on vuonna 2012 tekemissään huomattavan markkina-

voiman päätöksissä keventänyt Finnet-yhtiöihin kohdistuvaa sääntelyä 

laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla. Viraston mukaan se on tuolloin 

arvioinut, ettei velvoite kustannussuuntautuneesta hinnoittelusta tai 

enimmäishinnan noudattamisesta olisi ollut kohtuullinen eikä oikeasuh-

teinen näiden yritysten osalta eikä merkityksellinen koko markkinan 

kannalta. Virasto on lausunnossaan vielä todennut, ettei se ole valituk-

senalaisten päätösten perusteena olevassa markkina-analyysissään ha-

vainnut sellaisia ongelmia, joihin sääntelyn kiristäminen olisi ollut koko-

naisuutena arvioiden oikea ratkaisu. 

 

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että virasto on valituksenalaisissa pää-

töksissään todennut asettaneensa vuonna 2012 antamillaan huomattavan 

markkinavoiman päätöksillä kahdeksalle vaikutukseltaan merkittävim-

mälle teleyritykselle velvollisuuden vuokrata sekä kupari- että valokuitu-

tilaajayhteyksiä syrjimättömästi ja kustannussuuntautuneella hinnalla. 

Viraston valituksenalaisten päätösten mukaan kyseisille teleyrityksille 

asetettiin myös velvollisuus noudattaa viraston erikseen määrittämää 

enimmäishintaa, minkä velvollisuuden korkein hallinto-oikeus päätöksil-

lään kumosi. Viraston valituksenalaisissa päätöksissä teleyrityksenä, 

jolla on asetettu mainitut velvollisuudet viraston vuonna 2012 antamilla 

päätöksillä, on ilmoitettu myös SSP Yhtiöt Oy, nykyisin Lounea Oy.  

 

Lounea Oy:tä koskevassa viraston päätöksessä ei ole aikaisempia 

vuonna 2012 asetettuja velvollisuuksia koskevassa kohdassa mainittu 

kustannussuuntautuneen hinnoittelun velvollisuutta. Lounea Oy:tä kos-

kevassa päätöksessä on kohdassa ”8.2 Tilaajayhteyksien hinnoittelu” 

kuitenkin todettu, että vuonna 2012 annetun huomattavan markkinavoi-

man päätöksen perusteella Lounea Oy:llä on ollut velvollisuus tarjota 

kupari- ja kuitutilaajayhteyksiä kustannussuuntautuneella hinnalla.  
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Lounea Oy:n on siten tullut aiemmin noudattaa kustannussuuntautuneen 

hinnoittelun velvollisuutta kupari- ja valokuitutilaajayhteyksiä vuokra-

tessaan. Lounea Oy:tä koskevassa viraston päätöksessä ei ole käsitelty 

Lounea Oy:tä koskevien velvollisuuksien muuttamista. 

 

Virasto on Finnet-yhtiöitä koskevissa päätöksissään Finnet-yhtiöiden 

huomattavan markkinavoiman asemaa arvioidessaan päätöstensä koh-

dassa ”8.2 Tilaajayhteyksien hinnoittelu” todennut kunkin Finnet-yhtiön 

hinnoittelukäyttäytymisen antavan viitteitä huomattavan markkinavoi-

man käytöstä etenkin valokuitutilaajayhteyksien osalta. Tilaajayhteyk-

sien hinnoittelua koskevan tarkastelunsa perusteella virasto on todennut 

Finnet-yhtiöiden valokuitutilaajayhteyden vuokrauksesta perimän tukku-

hinnan ylittävän sen vähittäismarkkinoilla valokuituliittymästä (100 

Mbit/s) perimän vähittäishinnan lukuun ottamatta Ålands Telefonan-

delslagia, jonka tilaajayhteydestä perimä kuukausimaksu on ollut mää-

rältään lähes sama kuin valokuituliittymästä peritty vähittäishinta. 

 

Virasto on päätöksensä edellä selostetussa velvoitteiden oikeasuhtei-

suutta koskevassa kohdassa todennut, että markkina-analyysi tilaajayh-

teysmarkkinoiden kilpailutilanteesta osoittaa sääntelyn välttämättömyy-

den kilpailun turvaamiseksi pitkällä aikavälillä ja että viraston on asetet-

tava huomattavan markkinavoiman asemassa oleville yrityksille asian-

mukaiset velvollisuudet, jotta kilpailevilla toimijoilla on mahdollisuus 

päästä markkinoille tarjoamaan laajakaistapalveluja loppuasiakkaille 

alueilla, joilla palveluyrityksillä ei ole omaa liityntä- ja tilaajayhteys-

verkkoa. 

 

Kuten virasto on Teliaa koskevan päätöksensä kohtaan ”12.4 Hinnoitte-

luvelvollisuudet” sisältyvässä osiossa ”Tilaajayhteysmarkkinoiden kil-

pailuongelmat” todennut, korkeat valokuitutilaajayhteyksien vuokraami-

sesta perityt hinnat estävät kilpailun syntymistä vähittäismarkkinoilla ja 

voivat sulkea kilpailijoita markkinoilta. Korkeiden hintojen avulla huo-

mattavan markkinavoiman yritykset pystyvät ylläpitämään vahvan 

markkina-asemansa. Kilpailevat teleyritykset eivät käytännössä kykene 

vastaamaan kilpailuun ja tarjoamaan vähittäispalveluja kilpailukykyisillä 

hinnoilla, jos ne joutuvat vuokraamaan valokuitutilaajayhteyden huo-

mattavan markkinavoiman yritykseltä. Muun ohella edellä mainittujen 

seikkojen vuoksi virasto on katsonut, että Telialle on asetettava kuituti-

laajayhteyksien kustannussuuntautunutta hinnoittelua ja enimmäishinto-

jen noudattamista koskevat velvollisuudet. Korkein hallinto-oikeus to-

teaa, että korkeiden tukkuhintojen kilpailua rajoittava vaikutus huomi-

oon ottaen tilaajayhteyden vuokraamisesta perityillä hinnoilla on merki- 
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tystä huomattavan markkinavoiman yrityksen velvollisuuksien asetta-

mista harkittaessa.  

 

Viraston päätösten mukaan kullakin Finnet-yhtiöllä on huomattavan 

markkinavoiman asema yhdellä tai enimmillään kolmella merkitykselli-

sellä maantieteellisellä markkina-alueella. Finnet-yhtiöiden maantieteel-

liset markkina-alueet muodostuvat joko yhdestä tai useammasta erisuu-

ruisesta kunnasta. Valtaosa Finnet-yhtiöstä toimii pienen tai usean pie-

nen kunnan muodostamalla alueella. Finnet-yhtiöissä työskentelee 8–

263 henkilöä. Finnet-yhtiöiden liikevaihtotietoja ei ole valituksenalai-

sissa päätöksissä ilmoitettu. 

 

Virasto on päätöksissään perustellut Telialle, Elisalle ja DNA:lle asetet-

tuja Finnet-yhtiöitä tiukempia velvollisuuksia sillä, että kolmella suurim-

malla teleyrityksellä ja niiden toiminnalla on merkittävin vaikutus laaja-

kaistamarkkinoihin. Virasto on teleyrityksen vaikuttavuutta arvioides-

saan ilmoittanut ottaneensa huomioon käytössä olevien ja muille vuok-

rattujen tilaajayhteyksien määrän, teleyrityksen koon yrityksen liikevaih-

don ja henkilöstömäärän osalta sekä huomattavan markkinavoiman alu-

eiden väestölukumäärät. Tiedot on päätöksissä ilmoitettu Finnet-yhtiöi-

den osalta valtakunnallisina Finnet-yhtiöiden osuutta koskevina tietoina 

eikä tarkempia alueellisia lukuja tai Finnet-yhtiöitä koskevia yhtiökoh-

taisia lukuja ole ilmoitettu. 

 

Virasto on korkeimmassa hallinto-oikeudessa lisäksi viitannut siihen, 

etteivät käyttöoikeuden hinnoitteluvelvollisuudet luonteensa puolesta so-

vellu pienempien teleyritysten sääntelykeinoksi. Viraston mukaan vel-

vollisuuksien noudattamisesta aiheutuva hallinnollinen taakka ei ole 

kohtuullinen alan pienten toimijoiden kannalta ja velvollisuuksien aset-

taminen vaikeuttaisi pienten yhtiöiden toimintaa enemmän kuin mitä 

hyötyä velvollisuuksien asettaminen toisi kullekin markkinalle ja siten 

yleiselle edulle. 

 

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että huomattavan markkinavoiman yri-

tykselle asetettavien velvollisuuksien on perustuttava havaittujen kilpai-

luongelmien luonteeseen. Asetettavien velvollisuuksien on oltava oikea-

suhteisia ja siten teleyrityksen kannalta kohtuullisia kilpailunedistämis-

päämäärään nähden. Velvollisuuksien asettamista arvioitaessa on näin 

ollen punnittava yhtäältä asetettavilla velvollisuuksilla kilpailulle saavu-

tettavia hyötyjä ja toisaalta asetettavien velvollisuuksien kohtuullisuutta 

teleyrityksen kannalta. 
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Tietoyhteiskuntakaarta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 221/2013 

vp) on 71 §:n 5 momentin 3 kohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa 

tuotu esiin, että arvioitaessa hinnoitteluvelvollisuuksien kohtuullisuutta 

suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin tulisi ottaa huomioon markki-

noilla vallitseva kilpailutilanne ja -ongelmat. Lisäksi arvioinnissa voi-

daan ottaa huomioon muut olosuhteet ja käytetty esimerkkinä huomatta-

van markkinavoiman yrityksen kokoa. Mainitussa hallituksen esityk-

sessä 71 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu myös, että käyt-

töoikeusdirektiivin mukaisesti hinnoitteluvelvollisuudet eivät saa olla 

syrjiviä vastaavien olosuhteiden vallitessa. 

 

Virasto on päätöksissään katsonut, että sekä laajakaistapalvelujen vähit-

täismarkkinoilla että tukkumarkkinoilla on alueellisia eroja ja että maan-

tieteelliset markkinat on määriteltävä valtakunnallisia markkinoita tar-

kemmalla tasolla. Virasto on merkitykselliset maantieteelliset markkinat 

määriteltyään arvioinut teleyritysten huomattavan markkinavoiman ase-

maa määrittelemillään markkina-alueilla. Katsottuaan, että teleyrityk-

sellä on huomattavan markkinavoiman asema viraston yksilöimällä 

markkina-alueella, viraston on tullut asettaa velvollisuudet, jotka ovat 

tarpeen kilpailun esteiden poistamiseksi ja kilpailun edistämiseksi kysei-

sillä merkityksellisillä markkinoilla. 

 

Asetettavien velvollisuuksien tarpeellisuutta on arvioitava suhteessa 

huomattavan markkinavoiman yrityksen markkina-alueella ilmeneviin 

kilpailuongelmiin. Viraston päätöksissään Finnet-yhtiöiden hinnoitte-

lusta lausuma osoittaa, että Finnet-yhtiöiden alueellisilla markkinoilla 

niiden valokuitutilaajayhteyksien vuokrauksesta perimät tukkuhinnat 

ovat korkeat suhteessa niiden vähittäismarkkinoilla valokuituliittymästä 

perimään hintaan. Lisäksi Finnet-yhtiöillä on paikallisina teleyrityksinä 

vahva markkina-asema omilla alueillaan. Ilman hinnoitteluvelvoitteita 

Finnet-yhtiö voi suojata omaa huomattavan markkinavoiman aluettaan 

muiden teleyritysten markkinoille tulolta eikä viraston viittaama syrji-

mättömyysvelvollisuus itsessään estä korkeiden tukkuhintojen perimistä.  

 

Edellä todetulla tavalla arvioitaessa asetettujen hinnoitteluvelvollisuuk-

sien oikeasuhteisuutta voidaan tietoyhteiskuntakaarta koskevan hallituk-

sen esityksessä (HE 221/2013 vp) lausutun mukaisesti ottaa huomioon 

myös muut olosuhteet, kuten huomattavan markkinavoiman yrityksen 

koko. Oikeasuhteisuutta on arvioitava suhteessa nimenomaan kyseisen 

huomattavan markkinavoiman yrityksen omiin olosuhteisiin nähden. 

Finnet-yhtiöitä koskevista huomattavan markkinavoiman päätöksistä il-

menee, että Finnet-yhtiöiden olosuhteet ja yhtiöiden koko poikkeavat  
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toisistaan muun muassa yhtiöiden huomattavan markkinavoiman alueen 

laajuuden, henkilöstön määrän ja tilaajayhteyksien vuokrauksesta perit-

tyjen hintojen suhteen. Tämän vuoksi asetettavien velvollisuuksien oi-

keasuhteisuuden arviointi tulisi tehdä kunkin yhtiön osalta sen omiin 

olosuhteisiin sekä sen kokoon ja vaikuttavuuteen liittyvien seikkojen pe-

rusteella.  

 

Virasto on arvioinut asetettavien velvollisuuksien oikeasuhteisuutta 

muun ohella perusteilla, jotka ovat liittyneet velvoitettavien teleyritysten 

kokoon ja asemaan koko maan tasolla. Viraston arvioimat teleyrityksen 

valtakunnalliseen asemaan liittyvät seikat osoittavat osaltaan Telian ja 

Finnet-yhtiöiden erilaista vaikuttavuutta laajakaistamarkkinoilla ja ovat 

seikkoja, joiden valossa tietoyhteiskuntakaaren 71 §:n 5 momentin 3 

kohdassa tarkoitettua oikeasuhteisuutta voidaan arvioida. Huomattavan 

markkinavoiman asemassa olevien teleyritysten hinnoitteluvelvoitteet on 

määrättävä kyseiseen teleyritykseen liittyvien seikkojen perusteella, jo-

ten velvollisuudet voivat poiketa toisistaan. 

 

Viraston valituksenalaisista päätöksistä ilmenee, että vuoden 2015 lo-

pussa Telian, DNA:n ja Elisan osuus kaikista käytössä olevista tilaajayh-

teyksistä oli 87 prosenttia ja Finnet-yhtiöiden osuus oli 11 prosenttia. 

Kaikista muille vuokratuista valokuitutilaajayhteyksistä (18 000 kappa-

letta) Telia, DNA ja Elisa olivat vuokranneet noin 12 prosenttia ja Fin-

net-yhtiöt noin kaksi prosenttia suurimman vuokraajan ollessa seutu-

verkkoyritykset. Viraston päätöksen mukaan huomattavan markkinavoi-

man yritykset ovat vuokranneet valokuitutilaajayhteyksiä hyvin niukasti, 

yhteensä vain noin 2 500 kappaletta. Viraston päätöksen mukaan erityi-

sesti Telia, DNA ja Elisa ovat vuokranneet valokuitutilaajayhteyksiä 

erittäin vähän ja mainittujen yhtiöiden kaikista muille vuokraamista ti-

laajayhteyksistä valokuitutilaajayhteyksiä on ollut vain noin yksi pro-

sentti. Finnet-yhtiöiden kaikista muille vuokraamista tilaajayhteyksistä 

valokuitutilaajayhteyksiä on ollut noin kolme prosenttia.  

 

Finnet-yhtiöt toimivat maantieteellisesti rajatulla alueella, ja käytännössä 

niiden vaikutus markkinoihin rajoittuu niiden omaan alueeseen. Yh-

teensä 18 Finnet-yhtiön osuus muille vuokratuista valokuitutilaajayh-

teyksistä (yhteensä 18 000 kappaletta) on ollut noin kaksi prosenttia eli 

noin 360 tilaajayhteyttä. Vaikka korkeat kuitutilaajayhteyksien tukku-

hinnat olisivat vaikuttaneet siihen, että vuokrattujen kuitutilaajayhteyk-

sien määrä on jäänyt alhaiseksi, voidaan markkina-analyysin pohjana  
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olevien tietojen perusteella arvioida, että markkina-analyysiä tehtäessä 

Finnet-yhtiöiden vuokraamien kuitutilaajayhteyksien merkitys tilaajayh-

teysmarkkinoilla ei ole ollut olennainen. 

 

Kuten edellä on todettu, havaittujen kilpailuongelmien tarkastelu ja nii-

den poistamiseksi tarvittavien velvollisuuksien asettamisen arviointi 

suhteutettuna kunkin yhtiön omiin olosuhteisiin olisi tullut tehdä yhtiö-

kohtaisesti eikä kaikkia Finnet-yhtiöitä kokonaisuutena tarkastellen. Vi-

raston päätöksestä ilmenevistä tiedoistakin voidaan kuitenkin päätellä, 

että valtaosa Finnet-yhtiöistä on pienillä paikkakunnilla toimivia pieniä 

yhtiöitä, joille ei ole kohtuullista asettaa samanlaisia velvoitteita kuin 

suuremmille toimijoille. Sen sijaan joidenkin yhtiöiden osalta olisi ollut 

perusteltua suorittaa tarkempi yhtiökohtainen arviointi. Kun otetaan kui-

tenkin huomioon viraston päätöksistä ilmenevät seikat, markkina-ana-

lyysin perusteena olevat vuonna 2015 vallinneet olosuhteet sekä se, ettei 

Telia ole esittänyt asian arviointiin vaikuttavia tarkempia seikkoja min-

kään Finnet-yhtiön alueen kilpailutilanteesta ja sen edellyttämästä tiu-

kemmasta hinnoitteluvelvoitteesta, korkein hallinto-oikeus ei katso ai-

heelliseksi viraston päätösten kumoamista tämän johdosta.  

 

Edellä lausutun perusteella ja kun lisäksi otetaan huomioon viraston pää-

töksistä ilmenevät tiedot Telian asemasta ja vaikuttavuudesta laajakaista-

markkinoilla, virasto ei ole menetellyt oikeasuhteisuuden vaatimuksen 

vastaisesti asettaessaan Telialle päätöksensä mukaiset valokuitutilaa-

jayhteyksien hinnoittelua koskevat velvollisuudet ja päättäessään olla 

asettamatta Finnet-yhtiöille valokuitutilaajayhteyksien hinnoittelua kos-

kevia velvollisuuksia tai muita Telian esiin nostamia velvollisuuksia. Vi-

raston päätökset eivät ole Telian esittämin perustein lainvastaisia.  

 

2.5 Johtopäätös 

 

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeu-

dessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, Viestintäviraston 

päätösten lopputulosten muuttamiseen ei ole perusteita. 
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Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. 

 
Hannamaria Nurminen 
Asian esittelijä, esittelijäneuvos 

 

 

LIITTEET  Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 19/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 1/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 2/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 5/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 6/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 8/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 7/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 9/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 10/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 11/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 12/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 13/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 14/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 16/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 15/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 17/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 18/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 20/961/2017 

Viestintävirasto 15.3.2018 Dnro 21/961/2017  

 

 

Korkein hallinto-oikeus: 

 

 

 

 

Irma Telivuo  Leena Äärilä 
oikeusneuvos   oikeusneuvos 

 

 

Vesa-Pekka Nuotio  Anne Nenonen (t) 
oikeusneuvos   oikeusneuvos 

 

 

Tero Leskinen 
oikeusneuvos 
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Jakelu 

 

Päätös Telia Finland Oyj, oikeudenkäyntimaksu 500 euroa 

Jäljennös Liikenne- ja viestintävirasto 

Alajärven Puhelinosuuskunta ym.  

 

 

 

 

 


