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Komission direktiiviehdotus annettiin syyskuussa  
2016

Direktiiviehdotus sisältää päivitettynä säännökset 
nykyisistä EU:n sähköisen viestinnän 
direktiiveistä sekä lukuisia uusia säännöksiä

Samalla annetaan viestintävirastojen 
yhteistyöelintä BERECia koskeva asetus

Uudistuksen keskeinen tavoite on 
edistää nopeiden kiinteiden & langattomien 
datayhteyksien sekä digitaalisten 
viestintäpalvelujen saatavuutta unionissa

Direktiivi ja asetus hyväksytään EU:ssa joulukuussa



Laaja direktiivi kattaa sääntelyä 
monista teemoista:

- Radiotaajuudet
- Verkkojen access-sääntely
- Viestintäpalvelujen sääntely
- Loppukäyttäjien oikeudet
- Tietoturva
- Numerointi
- Hallinto ja viranomaisten tehtävät

Direktiivi edellyttää merkittäviä 
muutoksia kansalliseen lakiin sähköisen 
viestinnän palveluista (917/2014) 
Myös muita muutostarpeita arvioitava



Muutoksia radiotaajuuksien 
käyttöä koskevaan sääntelyyn
- Keinoja 5G:n edistämiseksi

* mm. määräajat 3,5 GHz 
& 26 GHz käyttöönotolle

* pientukiasemien sijoittamisen 
helpottaminen

- Taajuuksien käyttöehdot & käyttöönoton 
tarkat aikataulut yhä kansallisesti päätettävissä

- Kansallisille päätöksille vapaaehtoinen 
EU:n vertaisarviointimenettely

- Toimilupien minimikesto 15 v. 

Edellyttää joitain muutoksia mm. 
taajuushallintoa, verkkotoimilupia 
ja myöntämismenettelyjä koskeviin säännöksiin



Muutoksia verkkojen tukkutason 
sääntelyyn (ns. access-sääntely)

- Huomattavan markkinavoiman sääntely jatkuu
- Traficomille mahdollisuus keventää sääntelyä 

silloin kun kilpailua on riittävästi
- Joustavuutta mm. markkina-analyyseihin

- Käyttöön myös uusia sääntelykeinoja
- symmetrinen sääntely
- huippunopeiden verkkojen 
yhteisinvestointeihin 
kevyemmät velvoitteet

- eräät velvoitteet tukkutasolla

- Terminointi EU-hintakatolla



Loppukäyttäjien oikeudet

- Sääntely osittain täysharmonisoivaa

- Säännösten soveltamisala 
laajennettu koskemaan perinteisten 
televiestintäpalveluiden lisäksi 
lähtökohtaisesti myös OTT-toimijoita

- Sisältää ”suojamekanismin”: 
BERECin tulee arvioida direktiivin 
tavoitteiden toteutumista 
loppukäyttäjien oikeuksia koskevien 
säännösten osalta (mm. soveltamisala)



Loppukäyttäjien oikeudet

- Palveluntarjoajan 
tiedonantovelvoitteet kasvavat

- Korvaa viestintäpalvelusopimuksia 
koskevan sääntelyn

- Loppukäyttäjille annettava mm. 
sopimustiivistelmä, joka sisältää 
keskeiset tietovaatimukset

- Loppukäyttäjille mahdollisuus 
vertailla sähköisiä viestintäpalveluja 
koskevia tarjouksia vertailutyökalun 
avulla



Yleispalveluvelvollisuus

- Kattaa riittävän ja kohtuuhintaisen puhe- ja 
laajakaista-internetyhteyspalvelun tarjoamisen 
kaikille kuluttajille kiinteässä sijaintipaikassa 

- Yleispalvelulaajakaistalla pystyttävä 
toteuttamaan vähintään direktiivissä listatut 
palvelut

- Voimassa olevia velvoitteita voidaan jatkaa  



Taattava vähävaraisten  käyttäjien 
oikeudet viestintäpalveluihin
- myöntämällä tukia tai
- erityisillä hintavaihtoehdoilla tai –paketeilla  

Yleispalvelusta aiheutuva kohtuuton 
rasite korvattava  
- joko korvataan valtion varoista palvelun 
nettokustannus ja/tai 
- velvoitetaan muut teleyritykset 
osallistumaan nettokustannusten 
korvaamiseen



Julkinen varoitusjärjestelmä –
vaatimus kohdennetusta 
vaaratiedottamisesta 

• Maantieteellisesti kohdennettavat 
vaaratiedotteet matkapuhelimiin 
(3,5 v voimaantulosta)

• Vaihtoehdot: teleyritysten toteuttamina 
tai sovellusperusteisesti

• BERECin määrä antaa suuntaviivoja 
vaihtoehtojen vastaavuuden arvioimiseksi

• Velvoitteen täytäntöönpano edellyttää 
tarkistuksia kansalliseen lainsäädäntöön (LVM, SM)

• Vaaratiedottamisen kehittämisestä 
(erit. sovellukset) jo meneillään 
Huoltovarmuuskeskuksen vetämä hanke



EU:n sisäisten 
ulkomaanpuhelujen 
hintasääntely

- Enimmäishinnat EU:n sisäisille puheluille     
ja tekstiviesteille:

- 19 senttiä/minuutti
- 6 senttiä/tekstiviesti 

- Kuten roaming-sääntelyssä, kansalliset
poikkeukset mahdollisia tietyin perustein

- Uusia enimmäishintoja sovellettava  
15. toukokuuta 2019 alkaen



Joulukuu 2018/
Tammikuu 2019 

Hyväksyntä 
ministerineuvostossa 4.12.2018

Allekirjoitus 12.12.2018

Julkaisu EU:n virallisessa 
lehdessä 17.12.2018

Direktiivin voimaantulo 3 päivää 
julkaisemisesta

Asetuksen voimaantulo 20 
päivää julkaisemisesta

Direktiiviin ja asetukseen liittyviä EU-määräaikoja

Toukokuu 
2019

Ulkomaanpuhelujen 
hintasääntelyä sovellettava 
15.5.2019 alkaen

Joulukuu 2019/
Tammikuu 2020

Jäsenmaiden notifioitava
poikkeavat kansalliset 
kuluttajansuojasäännöt,
jotka se säilyttää v. 2021 asti

BEREC antaa suuntaviivat 
viitetarjouksen 
vähimmäisvaatimuksista

Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 
sopimustiivistelmästä

Jäsenmaiden arvioitava must
carry -velvoitteitaan

Kesäkuu/
Heinäkuu 2020

BEREC antaa suuntaviivoja
laajakaistaverkkojen 
maantieteellisiä kartoituksia, 
numerointia, 
internetyhteyspalvelua, 
julkisista varoituksia koskien



Joulukuu 2020/
Tammikuu 2021

Direktiiviin ja asetukseen liittyviä EU-määräaikoja

Täytäntöönpanon määräaika;
jäsenmaiden on julkaistava 
direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset

Jäsenmaiden on sovellettava 
edellä mainittuja kansallisia 
säännöksiä

BEREC antaa suuntaviivat 
erittäin suuren kapasiteetin 
verkoista

Joulukuu 2021/
Tammikuu 2022

Jäsenvaltioiden on 
tarkasteltava uudelleen 
yleispalvelusääntelyään

Loppukäyttäjiä koskevia 
yhdenmukaistettuja 
säännöksiä koskeva erityinen 
siirtymäkausi päättyy

BEREC antaa lausunnon 
yleisvaltuutuksesta ja 
sähköisistä 
viestintäpalveluista, komissio 
voi antaa säädösehdotuksia

Kesäkuu/
Heinäkuu 2022

Jäsenvaltioiden on
otettava käyttöön 
vaaratiedotejärjestelmä



Kiitos!


