ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI
Toimiluvat teletoimintaan taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä
Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n
nojalla haettaviksi toimiluvat teletoimintaan taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä.
Toimiluvat myönnetään lain 11 §:ssä säädetyssä huutokauppamenettelyssä.
Yrityksen tai yhteisön, joka haluaa osallistua huutokauppaan, on ilmoittauduttava
Viestintävirastolle viimeistään 17.8.2018 Viestintäviraston määräyksessä M 64 B/2018
määrätyllä tavalla.
Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä on nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriön
verkkosivuilla osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM040:00/2018 ja
Viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html.
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LISÄTIETOJA HAKUMENETTELYSTÄ JA TOIMILUVISTA
Toimiluvat teletoimintaan taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä
Valtioneuvosto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 7 §:n
nojalla haettaviksi toimiluvat teletoimintaan taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä.
Toimiluvat myönnetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 11 §:ssä ja
radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410-3800 megahertsiä annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (xxx/2018), jäljempänä huutokauppa-asetus, säädetyssä
menettelyssä. Tarkempia määräyksiä huutokauppamenettelystä on annettu lisäksi
Viestintäviraston määräyksellä M64 B. Toimiluvat myönnetään huutokaupan lopputuloksen
perusteella.
Myönnettävien toimilupien tavoitteena on lain 1 §:ssä säädetyn mukaisesti muun muassa
edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien
tehokas käyttö. Toimilupien tavoitteena on mahdollistaa ensimmäisten 5G-verkkojen
rakentaminen Suomessa ja näin parantaa nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien
laatua ja kapasiteettia.
Toimilupien kohteena olevasta taajuusalueesta säädetään taajuuksien käytöstä ja
taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1246/2014) 9 §:ssä.
Viestintävirasto myöntää toimiluvanhaltijalle taajuusvarauksen sähköisen viestinnän
palveluista annetun lain 41 ja 45 §:n mukaisesti. Viestintävirasto myöntää
toimiluvanhaltijalle lisäksi radioluvan lain 40 §:n mukaisesti sen jälkeen, kun
toimiluvanhaltija on suorittanut toimilupamaksun ensimmäisen maksuerän.
Viestintäviraston myöntämään radiolupaan voidaan asettaa ehtoja taajuuksien käytöstä
lain 42 §:n mukaisesti. Viestintävirasto voi muuttaa radioluvan lupaehtoja lain 47 §:ssä
säädettyjen edellytysten täyttyessä.
Huutokauppa alkaa 26.9.2018. Huutokaupan järjestää Viestintävirasto. Sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain 13 §:n mukaan huutokauppaan saa konsernista
osallistua vain yksi yritys. Huutokauppaan osallistuvat yritykset eivät saa tehdä
huutokauppaan liittyvää yhteistyötä. Yrityksen tai yhteisön, joka haluaa osallistua
huutokauppaan, on ilmoittauduttava Viestintävirastolle viimeistään 17.8.2018
Viestintäviraston määräyksessä M64 B määrätyllä tavalla. Lisäksi yrityksen tai yhteisön on
maksettava lain 286 §:ssä ja huutokauppa-asetuksen 5 §:ssä säädetty 40 000 euron
osallistumismaksu.
Taajuusalueelta 3410-3800 megahertsiä huutokaupataan huutokauppa-asetuksen 2 §:n
mukaan kolme 130 megahertsin taajuuskaistaa (taajuuskaista A, taajuuskaista B ja
taajuuskaista C). Yritystä tai yhteisöä kohden voidaan myöntää enintään yksi 130
megahertsin taajuuskaista (ensisijainen taajuuskaista). Taajuuskaista A on 3410-3540
megahertsiä, taajuuskaista B 3540-3670 megahertsiä ja taajuuskaista C 3670-3800
megahertsiä. Yritykselle tai yhteisölle myönnetään verkkotoimilupa, joka sisältää sen
taajuuskaistan, joista yritys tai yhteisö on tehnyt korkeimman hyväksytyn tarjouksen.
Naapurimaiden taajuuksien käytöstä johtuvista radioteknisistä syistä taajuusalueella 34103800 megahertsiä on erilaisia taajuuskaistakohtaisia rajoitteita. Tämän vuoksi
verkkotoimilupa oikeuttaa harjoittamaan yleistä teletoimintaa ensisijaisen taajuuskaistan A

3
sijasta toissijaisilla taajuuskaistoilla A1 (3410-3480 megahertsiä) ja A2 (3600-3660
megahertsiä), ensisijaisen taajuuskaistan B sijasta toissijaisilla taajuuskaistoilla B1 (34803540 megahertsiä) ja B2 (3660-3730 megahertsiä) sekä ensisijaisen taajuuskaistan C
sijasta toissijaisilla taajuuskaistoilla C1 (3540-3600 megahertsiä) ja C2 (3730-3800
megahertsiä).

Ensisijaiset taajuuskaistat
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A
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C

Toissijaiset taajuuskaistat
3410 MHz

A1
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B1
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C1
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B2

3800 MHz
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Taajuusalueen 3410-3800 megahertsiä toimiluvanhaltijat voivat yhteisesti hakea
toimilupiinsa perustuen Viestintävirastolta radiolupiensa muutosta siten, että tietyllä
maantieteellisellä alueella siirrytään käyttämään ensisijaisia taajuuskaistoja.
Viestintävirasto muuttaa hakemuksen perusteella sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain 41 §:n mukaisesti toimiluvanhaltijalle myönnetyn radioluvan, jos hakemukset
täyttävät lain 47 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset. Radiolupien muutoksen
perusteella verkkotoimilupa oikeuttaa toissijaisten taajuuskaistojen sijasta harjoittamaan
yleistä teletoimintaa ensisijaisilla taajuuskaistoilla radiolupapäätöksessä tarkoitetuilla
alueilla.
Radiolupia on mahdollista muuttaa tietyin edellytyksin myös tilanteessa, jossa
toimiluvanhaltijat eivät hakisi muutosta yhteisesti. Tämä edellyttää, että Viestintävirasto on
selvityksissään todennut, että tietyllä maantieteellisellä alueella ei ole naapurimaiden
taajuuskäytöstä johtuvia rajoitteita. Siirtyminen ensisijaisiin taajuuskaistoihin tällä alueella
edellyttää 12 kuukauden siirtymäaikaa. Viestintävirasto muuttaa näiden edellytysten
täyttyessä vähintään yhden toimiluvanhaltijan hakemuksen perusteella sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain 41 §:n mukaisesti toimiluvanhaltijoille myönnetyt
radioluvat, jos hakemus täyttää lain 47 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset.
Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta on huutokauppa-asetuksen 4 §:n mukaan
taajuuskaistalla A (3410-3540) 23 000 000 euroa sekä taajuuskaistoilla B (3540-3670) ja C
(3670-3800) 21 000 000 euroa.
Viestintävirasto julistaa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 11 §:n mukaan
huutokaupan päättyneeksi sen tarjouskierroksen jälkeen, jonka kuluessa yhdestäkään
taajuuskaistasta ei enää ole tehty uusia tarjouksia. Huutokaupan päättyessä kustakin
taajuuskaistasta annettu korkein hyväksytty tarjous voittaa. Huutokaupan päätyttyä
Viestintävirasto antaa huutokaupan lopputuloksen tiedoksi liikenne- ja
viestintäministeriölle.
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Toimiluvan myöntää valtioneuvosto lain 11 §:n nojalla 31.12.2033 saakka. Toimilupa
myönnetään koko valtakunnan alueelle Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
Toimiluvan mukainen toiminta taajuusalueella voi alkaa 1.1.2019, kun taajuusalueen muu
käyttö on lakannut.
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.
Teleyrityksen oman verkon tulee kattaa vähintään 35 prosenttia sen hyödyntämästä
3410-3800 megahertsin verkosta.
Toimiluvanhaltijan tulee neuvoa asiakkaitaan toimiluvan velvoitteisiin kuten verkon peittoon
liittyvissä asioissa ja tiedottaa niistä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Mikäli toimiluvanhaltija ei tarjouspyynnöstä huolimatta tarjoa 3,5 GHz taajuusalueella
asiakkaan erityisiä tarpeita huomioivaa verkkopalvelua satamalle, teollisuuslaitokselle,
sairaalalle, kauppakeskukselle tai vastaavalle rajattua maantieteellistä aluetta käyttävälle
taholle, toimiluvanhaltijalla on velvollisuus vuokrata kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin 3,5
GHz taajuuden käyttöoikeus edellä mainitulle asiakkaalle tai asiakkaan valitsemalle
toimijalle verkkopalvelun tarjoamiseksi edellä mainitulla alueella.
Toimiluvanhaltija on velvollinen luovuttamaan taajuuksia tutkimus-, tuotekehitys- ja
opetuskäyttöön radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun
valtioneuvoston asetuksen (1246/2014) liitteessä säädetyllä tavalla. Toimiluvanhaltijaa
velvoittavista käyttörajoitteista taajuusalueella 3410-3800 MHz säädetään radiotaajuuksien
käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.
Teleyritys, jolle on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 11 §:n nojalla myönnetty
toimilupa, on velvollinen suorittamaan lain 287 §:ssä säädetyn toimilupamaksun.
Toimilupamaksu on lain 11 §:ssä säädetty hyväksytty korkein tarjous. Toimilupamaksu
maksetaan huutokauppa-asetuksen 6 §:n mukaan viidessä vuosittaisessa tasaerässä
toimiluvan myöntämisestä lähtien. Maksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto.
Lisäksi toimiluvanhaltijan on maksettava hallinnollisista taajuusmaksuista ja
Viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1028/2017) mukaiset maksut.
Toimiluvan haltija voi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 18 §:ssä säädetyllä
tavalla siirtää toimiluvan toiselle toimijalle. Toimiluvan siirto voi koskea myös osaa
toimilupaan sisältyvistä taajuuksista. Lain 20 §:n mukaan toimiluvanhaltija voi
valtioneuvoston suostumuksella vuokrata käyttöoikeuden toimiluvassa tarkoitettuihin
taajuuksiin toiselle toimijalle.
Lain 14 §:n mukaan huutokauppaan ilmoittautuneen yrityksen ja yhteisön nimi ja muut
ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot eivät ole julkisia ennen
huutokauppamenettelyn päättymistä. Voittavat tarjoukset julkistetaan
huutokauppamenettelyn päätyttyä. Muut yrityksen tai yhteisön tekemät tarjoukset ovat
salassa pidettäviä. Viestintävirasto voi kuitenkin antaa huutokaupan aikana tiedon
huutokaupan kullakin kierroksella annettujen tarjousten yhteenlasketusta euromäärästä.
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Huutokauppaan osallistuville annetaan lisäksi tieto taajuuksista tehtyjen tarjousten
lukumäärästä ja korkeimman tarjouksen euromäärästä.
Lisätiedot
Lisätietoja huutokauppaan ilmoittautumisesta, huutokauppamenettelystä ja huutokaupan
maksuista antavat apulaisjohtaja Kati Heikkinen ja viestintämarkkina-asiantuntija Jan
Jääskeläinen (11.7.-8.8.2018) sekä johtaja Jarno Ilme ja lakimies Henriikka Rosti (9.8.17.8.2018) Viestintävirastosta (etunimi.sukunimi@ficora.fi).
Lisätietoja toimilupaehdoista ja toimiluvan myöntämisestä antavat ylitarkastaja Katariina
Vuorela ja viestintäneuvos Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöstä
(etunimi.sukunimi@lvm.fi).

