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Perustiedot 

Hankkeen nimi 
(HE/asetus/strategia; suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi) 

Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman 
yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä 
poistamisesta 

Toimielimen/strategian tyyppi  

VAHVA-numero VN/21025/2020 

Hankeikkuna-tunniste  

 
Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 12.10.2020 

Hankkeen toimikausi  

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 10/2020 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

 

Johtopäätökset 
esivalmistelusta 

 

Kuulemistilaisuus  

Dispositio HE:stä/asetuksesta 10/2020 

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

10/2020 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

10/2020 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

 

HE/asetus-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

10/2020 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

10-11/2020 

 Lausuntotiivistelmä 11/2020 

Osaston johtoryhmän puolto 12/2020 

Virkamiesjohtoryhmä 12/2020 

Ministerin hyväksyntä 12/2020 

Ministerityöryhmä  

Laintarkastus 11/2020 

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

12/2020 

Rahakuntakäsittely  

Valtioneuvostokäsittely 1/2021 

Eduskuntakäsittely alkaa  

TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 1/2021 
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Kuvaus 

Asiasanat huomattavan markkinavoiman sääntely 

Tavoitteet  
 

Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, joita 

huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää 

ilmoitukseensa sen poistaessa käytöstä tai korvatessaan 

aiempaa verkkoaan. Tiedot liittyisivät esimerkiksi käytöstä 

poistettavan tai korvattavan verkon ominaisuuksiin, 

suunniteltuun korvaamis- tai poistamisajankohtaan sekä 

vaihtoehtoisten tai korvaavien yhteyksien saatavuuteen ja 

ominaisuuksiin.  

 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sähköisen 

viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2020 vp) esitetään 

säädettäväksi uusi 81 c §, jossa säädetään menettelystä, 

jota huomattavan markkinavoiman yritys noudattaisi 

poistaessaan käytöstä tai korvatessaan aiempaa 

verkkoaan. Säännöksen mukaan huomattavan 

markkinavoiman yrityksen tulisi ilmoittaa tällaisesta 

aikeistaan Liikenne- ja viestintävirastolle. Esitetyn pykälän 

3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä ilmoituksen 

sisällöstä ja sen sähköisestä tekemisestä annetaan 

valtioneuvoston asetuksella. 

Vaikutukset ja hyödyt Säädöshankkeessa säädettäisiin huomattavan 
markkinavoiman yrityksen tekemään ilmoitukseen 
liitettävistä tiedoista. Näin ollen asetusten mahdolliset 
vaikutukset rajautuisivat huomattavan markkinavoiman 
yritykselle ja Liikenne- ja viestintävirastolle aiheutuviin 
hallinnollisiin kustannuksiin. Ilmoitettavien tietojen 
määritteleminen selkeästi etukäteen saattaa vähentää 
hallinnollista taakkaa. Ilmoituksen tekemiseen liittyvien 
kustannusten osuus poistamisen tai korvaamisen 
kustannuksista lienee joka tapauksessa vähäinen. 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, joita 
huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää 
ilmoitukseensa sen poistaessa käytöstä tai korvatessaan 
aiempaa verkkoaan. Säädöshanke liittyy hallituksen 
esityksessä HE 98/2020 vp esitettyyn lakimuutokseen. 

Tilannekuvaus  

 

Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  

Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 
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Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi Kyllä 
Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
ja mukaan ottava Suomi 

 

Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity 
hallitusohjelmaan 

 

Ylätason hanke 
(Hankeikkuna-tunnus) 

 

Hanke liittyy 
lainsäädäntöön 

Kyllä 

Hanke liittyy 
talousarvioon 

 

 

Käsittely 

Kiireellinen  

Budjettilaki  

KUTHANEK  

Lainsäädännön arviointineuvosto  

OKV:n tarkastus  

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa)  

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa)  

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  

Työmääräarvio (htv)  

Rahoitusmomentti  

 

Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
hankeikkunalinkki, 
selvitykset, tutkimukset, EU- ja 
kv-materiaali, muuta 
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Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö Verkkojen sääntely-yksikkö 

Vastuullinen yksikön päällikkö Maija Ahokas 

Vastuuvirkamies Katariina Vuorela 

Tukivirkamies  

Säädöksen tekninen valmistelija Jenna Pöllänen 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus  

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen Asetusluonnoksesta pyydetään lausunnot 
sidosryhmiltä. 

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 

Arvioinnin alustava 
toteuttamisajankohta 

 

Jälkiarviointia ei toteuteta  

 

Muuta 

Raportointi Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen 
etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö 
raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä. 

Huomautuksia  

Päivämäärä  

 

Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto  

Virkamiesjohtoryhmän puolto  

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

 

 


