ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVAKSI
Verkkotoimiluvat yleiseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa taajuusalueilla
703-733 ja 758-788 megahertsiä (700 megahertsin taajuusalue)
Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n nojalla
haettaviksi verkkotoimiluvat yleiseen teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa
taajuusalueella 700 megahertsiä. Toimiluvat myönnetään lain 10 §:ssä säädetyssä
vertailevassa menettelyssä.
Toimilupahakemus liitteineen on toimitettava liikenne-ja viestintäministeriön kirjaamoon
(yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.lvm.fi/asiointi-ministeriossa). Hakuaika päättyy
xx.xx.xxxx klo 12.00
Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä on nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriön
verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi/toimiluvat.
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LISÄTIETOJA HAKUMENETTELYSTÄ JA VERKKOTOIMILUVISTA
Verkkotoimilupien kohteena olevat taajuusalueet

Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n nojalla
haettavaksi kolme verkkotoimilupaa yleiseen teletoimintaan taajuusalueella 703-733 ja 758-788
megahertsiä Ahvenanmaan maakunnassa.
Toimilupien kohteena olevista taajuusalueista säädetään valtioneuvoston asetuksen radiotaajuuksien
käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa (XX/2021) 9 §:n 4 momentissa.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaisesti tavoitteena on lain 1 §:ssä säädetyn
mukaisesti muun muassa edistää sähköisten viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä turvata
radiotaajuuksien tehokas käyttö. Verkkotoimilupien myöntämisen tavoitteena on edistää seuraavan
sukupolven 5G-verkkojen rakentamista Ahvenanmaan maakunnassa ja parantaa nopeiden
langattomien laajakaistayhteyksien laatua ja kapasiteettia sekä mahdollistaa uusien digitaalisten
palvelujen käyttöönottoa.
Liikenne-ja viestintävirasto osoittaa verkkotoimiluvanhaltijalle tarvittavat taajuuksien käyttöoikeudet
radioluvilla lain 40 §:ssä säädetyn mukaisesti.
Taajuusalueelta julistetaan haettavaksi kolme verkkotoimilupaa. Jokainen toimiluvanhaltija saisi
käyttöönsä 2 x 10 MHz taajuuksia. Mikäli hakemusten määrästä johtuen toimilupia myönnettäisiin
vähemmän kuin kolme, voidaan 700 MHz taajuuskaista jakaa tasapuolisesti toimijoiden kesken, jolloin
käytettäväksi saisi enemmän taajuuksia.
Myönnettävien verkkotoimilupien toimialue on Ahvenanmaan maakunta.
Toimilupa myönnetään ajalle X.X.2022-31.12.2033.
Verkkotoimilupien ehdot
Verkkotoimilupaan sisällytettävistä ehdoista säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain
16 §:ssä. Toimilupaan voidaan liittää lain 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita edistäviä vaatimuksia sekä lain
243 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai lain 244 §:ssä tarkoitettuja Liikenne- ja viestintäviraston teknisiä
määräyksiä täydentäviä ehtoja, jotka koskevat viestintäverkkojen teknisiä ominaisuuksia tai
taajuuksien tehokasta käyttöä. Toimilupaan voidaan liittää myös ehtoja, jotka koskevat toimiluvan
haltijan velvollisuutta poistaa toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle
aiheutuvat häiriöt sekä näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista.
Lisäksi toimilupaan voidaan liittää ehtoja, jotka koskevat matkaviestinverkkojen verkkoteknistä
yhteysnopeutta peittoalueella.
Toimiluvan mukainen toiminta taajuusalueella voi alkaa X.X.2022.Toimiluvanhaltijan on aloitettava
toimiluvan mukainen toiminta kahden vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta, ellei
valtioneuvosto toimiluvanhaltijan hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen taloudelliseen
tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa 99 prosenttia Ahvenanmaan
maakunnan väestöstä kolmen vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Peittovaatimus tulee
toteuttaa siten, että varmistetaan peittoalueella myös kohtuullinen sisätilapeitto. Kohtuullisella
sisätilapeitolla tarkoitetaan sitä, että televerkkopalvelut ovat ilman käyttäjille aiheutuvia
lisäkustannuksia saatavilla vakituisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa
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käyttöympäristössä. Tarvittaessa toimiluvanhaltija on velvollinen todentamaan palveluiden
saatavuuden.
Toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että se kattaa myös kaikki Ahvenanmaan
maakunnan päätiet, maantiet, seututiet ja kuntatiet.
Teleyrityksen oman verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia vaaditusta väestöpeitosta. Omaa
verkkoa edellyttävän alueen ulkopuolella verkon yhteiskäyttöä ei ole rajoitettu.
Peittoalueen laskemisessa huomioidaan myös ne laajakaistaiset matkaviestinverkot, joita
toimiluvanhaltija on rakentanut 2,6 GHz, 1800 MHz ja 800 MHz taajuusalueille.
Toimiluvanhaltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle
radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat työja materiaalikustannukset. Muulla määräysten mukaisella radioviestinnällä tarkoitetaan
televisiolähetyksiä ja niiden vastaanottamista. Toimiluvanhaltija on velvollinen yhteistyössä muiden
saman taajuusalueen toimiluvanhaltijoiden kanssa huolehtimaan siitä, että kuluttajille järjestetään
riittävä neuvonta- ja opastuspalvelu laajakaistaisen matkaviestinverkon käyttöönotosta
televisiovastaanotolle mahdollisesti aiheutuviin häiriöihin liittyvissä asioissa. Toimiluvanhaltijoiden on
tiedotettava riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla edellä mainitusta neuvontapalvelusta.
Toimiluvanhaltijan tulee neuvoa asiakkaitaan toimiluvan velvoitteisiin kuten verkon peittoon liittyvissä
asioissa ja tiedottaa niistä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toimiluvanhaltijan on tarjottava asiakaspalvelua ainakin ruotsin kielellä.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimiluvan mukaisten peittoalueiden
laskemisesta sekä määräyksiä toimilupaehtojen toteuttamisesta käytännössä.
Toimiluvanhaltija voi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 18 §:ssä säädetyllä tavalla siirtää
toimiluvan toiselle toimijalle.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 288 §:n mukaan Liikenne-ja viestintävirasto perii
vuosittain valtioneuvoston 6 §:n 1 momentin nojalla teletoimintaan vastikkeetta myöntämän
verkkotoimiluvan haltijalta valtiolle maksettavan markkinaehtoisen taajuusmaksun. Maksu peritään
taajuuksista, jotka on osoitettu lain 39 §:ssä säädetyllä radioluvalla verkkotoimiluvan haltijalle.
Lain 289 §:ssä säädetään tietoyhteiskuntamaksusta, jonka mukaan lain nojalla toimiluvanvaraista
toimintaa harjoittava teleyritys on velvollinen suorittamaan Liikenne-ja viestintävirastolle vuotuisen
tietoyhteiskuntamaksun.
Lisäksi toimiluvanhaltijan on maksettava hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja
viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksen mukaiset maksut.
Verkkotoimiluvan myöntäminen
Verkkotoimiluvan myöntää valtioneuvosto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 8 §:n nojalla
10 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 1 mom.
40 kohdan mukaan valtion viranomainen voi kuitenkin myöntää luvan yleisen teletoiminnan
harjoittamiseen maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostumuksella.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 16 §:n mukaan valtioneuvosto myöntää
verkkotoimiluvan määräajaksi, enintään 20 vuodeksi. Pykälän 2 momentin mukaisesti valtioneuvosto
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myöntää verkkotoimiluvan yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla toimiville matkaviestinverkoille
vähintään 15 vuodeksi. Verkkotoimiluvan voi kuitenkin myöntää tätä lyhyemmäksi ajaksi. Pykälän 2
momentin 4 kohdan mukaisesti lyhyempi aika voi perustua siihen, että varmistetaan verkkotoimilupien
voimassaolon samanaikainen päättyminen yhdellä tai useammalla taajuusalueella.
Lain 10 §:n mukaan toimilupa on myönnettävä, jos hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat
huolehtia verkkoyrityksen velvollisuuksista eikä toimilupaviranomaisella ole perusteltua syytä epäillä
hakijan rikkovan lain säännöksiä taikka erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen
vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
Jos verkkotoimiluvan hakijoita on enemmän kuin myönnettävissä olevia verkkotoimilupia, luvat
myönnetään niille hakijoille, joiden toiminta parhaiten edistää sähköisten viestinnän palveluista
annetun lain 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita. Lain tavoitteena on sen 1 §:n mukaan edistää sähköisen
viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluita
on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata
radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että viestintäverkot ja
-palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan
edullisia.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 10 §:n mukaan toimilupahakemuksessa on annettava
kaikki ne toimilupaviranomaisen pyytämät tiedot, jotka ovat tarpeen arvioitaessa toimiluvan
myöntämisen edellytyksiä.
Toimilupahakemuksessa pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) hakijan yhteystiedot;
2) kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta;
3) hakijan omistussuhteet;
4) verkkopalveluiden kuvaus;
5) toimialue;
6) viestintäverkkoa koskeva kuvaus tai suunnitelma;
7) arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta;
8) arvio liiketoiminnan kehityksestä toimilupakauden aikana;
9) muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot.
Pyydämme toimiluvanhakijaa toimittamaan erillisellä liitteellä liikesalaisuuden piiriin lukeutuvat tiedot.
Lisäksi toimiluvan hakija on velvollinen suorittamaan toimilupaviranomaiselle hakemuksen
yhteydessä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 285 §:n mukainen hakemusmaksun, jonka
määrä on 6 §:n 1 momentissa säädetystä verkkotoimiluvasta 5000 euroa. Hakemusmaksua ei
palauteta, vaikka toimilupahakemuksesta luovuttaisiin tai se hylättäisiin.
5. Lisätiedot
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Lisätietoja toimilupaehdoista ja verkkotoimiluvan myöntämisestä antavat liikenne- ja
viestintäministeriössä (täydennetään). Ministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@lvm.fi.
Lisätietoa teknisissä kysymyksissä antavat Liikenne-ja viestintävirastossa (täydennetään). Viraston
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi.

