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TIIVISTELMÄ

Matkaviestintä on muuttanut ihmisten kommunikointitottumuksia viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana. Aiemmin matkapuhelimella vain puhuttiin.
1990-luvulla suosioon nousivat muun muassa tekstiviestit. Nykyään puhelinta
käytetään moneen tarkoitukseen. Sen avulla voidaan käydä Internetissä, kuvata
ja edelleen lähettää videokuvaa, navigoida jne. Myös sosiaalisen median suosion kasvu viime vuosina on lisännyt matkaviestimien aktiivista käyttöä.
1980-luvulla matkaviestintoimintaa harjoitti Posti- ja telelaitos monopoliasemassa. Vuonna 1990 annettiin säädös, joka mahdollisti toimiluvan myös yksityisille toimijoille. Suomi nousi 1990-luvulla nopeasti eturivin maaksi matkaviestinliittymätiheydellä mitattuna. Nykyään lähes jokaisessa kotitaloudessa on
vähintään yksi matkapuhelin. Matkaviestinyritykset eli operaattorit ovat olleet
avainasemassa tässä kehityksessä. Operaattoreiden toiminta on monin tavoin
säänneltyä. Tutkimuksessa selvitettiin sääntelyn vaikutukset matkaviestinpalvelujen tarjontaan ja puhepalvelujen hintoihin vuosina 1985–2009. Myös mahdollisten sääntelymuutosten vaikutuksia vuoteen 2015 selvitettiin.
Tutkimusmetodina käytettiin Delfoi-asiantuntijamenetelmää. Haasteena oli,
että osa tutkimuksesta käsitteli menneitä sääntelytapahtumia ja vain osa tulevaisuuden sääntelytilannetta vuonna 2015, kun Delfoita on aiemmin käytetty
pääasiassa vain tulevaisuusorientoituneissa tutkimuksissa. Delfoi osoittautui
tehokkaaksi menetelmäksi. Esille saatiin asiantuntijoiden näkemykset tapahtuneista sääntelyyn liittyvistä ilmiöistä 1985–2009 sekä pystyttiin myös ennakoimaan mahdollista vuoden 2015 sääntelytilannetta.
Etenkin 1990-luvulla Suomessa harjoitetut taajuus- ja toimilupapolitiikat ovat
olleet onnistuneita. Suomessa on kolme matkaviestinverkkoyritystä ja näiden
lisäksi yli kymmenen palveluoperaattoria, jotka tarjoavat koko maassa puhepalvelujen lisäksi useimmille asiakkailleen myös muun muassa mahdollisuuden mobiiliin Internet-yhteyteen. Sääntelytoimenpiteet ovat alentaneet puhelujen hintoja huomattavasti. Numeronsiirrettävyys vuonna 2003 on ollut merkittävin yksittäinen hintoihin vaikuttanut sääntelypäätös. Matkaviestinyritysten
sääntely on muuttunut 2000-luvulla monimutkaiseksi. Matkaviestintää säännellään jokaisen ministeriön hallinnon alaan kuluvilla säädöksillä. Säädösten määrä on kasvanut huomattavasti ja säädökset ovat osin ristiriidassa keskenään.
Sääntelyn monimutkaistumisen ennakoidaan jatkuvan.

Avainsanat: matkaviestintä, matkaviestinyritys, operaattori, sääntely, Delfoi

iii

ABSTRACT

Mobile communication has grown beyond its original scope and scale, and at
the same time it has become one of the most influential factors of change in
society and the way people interact with each other. Mobile operators have
played a significant role in this phenomenon. Twenty years ago mobile phones
were used only for talking. SMS messages, downloadable ringtones, and the
possibility of taking photos were developed in the 1990s. Nowadays, in
addition to other purposes, mobile phones and other mobile devices can be
used for web browsing, navigation services, and video streaming. Since the
mobile operator business is highly regulated, the effects of changes in the
regulatory framework for the mobile operator industry in Finland have been
analyzed. The potential effects in the years up to 2015 are also considered.
In Finland in the 1980s, the mobile operator industry was monopolized by a
state institution. In the 90s, there was a duopoly, and finally since the beginning
of the millennium, there have been several private mobile operators, while the
public sector is no longer the main owner of any operator.
The method chosen for this study is Delphi. The challenge was that the method
was originally created to assess experts' opinions about the course of
development of a certain technology or phenomenon in the future. Now the
Delphi method is also being used to estimate past development, i.e. experts'
opinions of the causes and effects of laws and other regulations in the past few
decades. The Delphi method is here proved to be an effective method also when
used for examining past events.
The findings of this study lead to the conclusion that regulation authorities can
steer the operator business strongly. According to this research, the two
ultimate goals of the regulator have been actualized. Firstly, in Finland there are
several competing nationwide mobile operators that now also provide at least
some kind of Internet connection for most subscribers. Secondly, Finland has
proven to be one of the cheapest countries regarding mobile calls. The third
significant finding of the study is that the regulatory framework for the mobile
operator business has become more complex over the years and that the
complexity is also likely to grow in the future.

Keywords: mobile communications, mobile operator, regulation, Delphi
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1.1

JOHDANTO
Tutkimuksen taustaa

Matkaviestintä on muuttanut ihmisten kommunikointitottumuksia viimeisten
kahdenkymmenen vuoden aikana. Kiinteä lankapuhelin on paikkaan sidottu,
kun taas matkapuhelimella voidaan kommunikoida lähes missä tahansa. Aiemmin puhelimella, myös matkapuhelimella vain puhuttiin. 1990-luvulla suosioon nousivat muun muassa ladattavat soittoäänet ja tekstiviestit. Nykyään
puhelinta käytetään moneen muuhunkin tarkoitukseen. Sen avulla voidaan
käydä Internetissä, kuvata ja edelleen lähettää videokuvaa, navigoida jne. Puhelinta voidaan käyttää myös erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen ja
niiden maksamiseen; jatkossa myös sähköiseen tunnistautumiseen. Matkaviestinnällä voi myös arvella olevan osuutensa sosiaalisen median suosion nopeaan
kasvuun. Matkaviestimillä on yhä suurempi rooli yhteisöjen ja kuluttajien tehokkaassa viestinnässä ja muun muassa julkisen sektorin tuottavuuden lisäämisen mahdollistajana.
Vuoden 2009 lopussa matkaviestinliittymiä Suomessa oli yli 7,7 miljoonaa, joista mobiililaajakaistaliittymien osuus oli vajaat miljoona (Kuvio 1.1 alla) (Viestintävirasto 2010c; Tilastokeskus 2009)

Kuvio 1.1 Matkaviestinliittymien määrä 1985–2009
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1990-luvulla Suomi nousi nopeasti eturivin maaksi matkapuhelinliittymien suhteellisella määrällä mitattuna. Muun muassa vuosina 1996–1999 Suomessa oli
väkilukuun suhteutettuna eniten matkapuhelinliittymiä (FiCom Ry 2010b). Jo
niinkin varhain kuin vuonna 1999 matkapuhelinten määrä ylitti lankapuhelinten määrän kotitalouksissa (Tilastokeskus 2010).
Vuonna 2009 99,8 prosentissa Suomen kotitalouksista oli vähintään yksi matkapuhelin ja yli 99 % suomalaisista asui matkaviestinverkkojen kuuluvuusalueella
(Tilastokeskus 2010; Operaattoreiden vuosikertomukset, osavuosikatsaukset ja
lehdistötiedotteet). Olemme myös tottuneet siihen, että liittymän käyttäminen
on meillä verrattain edullista. OECD:n ja Viestintäviraston mukaan Suomi on
yksi edullisimmista maista matkapuhelujen suhteen (OECD 2009; Viestintävirasto 2009e).
Teknologian nopea kehittyminen on muuttanut maailmaa ja ihmisten käyttäytymistä merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Informaation luominen, käyttäminen ja jakaminen ovat suurelle osalle ihmisistä ajasta ja paikasta riippumatonta matkaviestimien avulla. Muun muassa kansallisessa laajakaistastrategiassa osansa muodostavat matkaviestintä sekä julkisten palvelujen saatavuus Internetin välityksellä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2007). Teknologisen kehityksen myötä esimerkiksi datan siirtonopeus matkaviestinverkoissa on nykyisellään aivan toista luokkaa kuin se oli vuosikymmen sitten (Kuvio 1.2 alla).

Kuvio 1.2 Matkaviestinteknologioiden kehityksen yleiskuvaus
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Tekniikka on kehittynyt nopein harppauksin ja operaattoreiden on ollut pakko
investoida pysyäkseen kilpailussa mukana. Samaan aikaan monien palvelujen
hinnat ovat alentuneet huomattavasti. Operaattoreiden kannattavuus on ollut
koetuksella ja vaatinut mittavia tehostamistoimia. Tekniset muutokset, hintakilpailu ja palvelujen uudistaminen eivät kuitenkaan ole ainoita asioita, joihin
operaattoreiden on sopeuduttava.
Viestintämarkkina on poikkeuksellisen tarkoin säännelty toimiala. Niinpä julkisen vallan sääntely on oleellinen osa operaattoreiden nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä.
Ei pelkästään matkaviestinnän vaan yleisesti ottaen sähköisen viestinnän nopea lisääntyminen, tekninen kehittyminen ja toimialojen konvergenssikehitys asettavat haasteita
lainsäädännön kehittämiselle ja muulle sääntelylle.
Alalla menestyäkseen teleyritysten pitää olla entistä nopeammin reagoivia ja
ketterämpiä. Myös logistiikan pitää olla tehokasta. Niin ikään voidaan todeta,
että sen lisäksi, että asiakas vaatii yhä lyhyempiä toimitusaikoja ja laadukkaampia tuotteita, asiakas vaatii yhä enemmän myös joustavuutta ja palveluja
käytännön ongelmiinsa. Yritysten välisessä kilpailussa hallitsevia eivät ole enää
fyysiset tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, vaan hallitsevaa on yritysten kyky
sopeutua nopeasti ympäristöön ja sisäisiin muutoksiin. Toisin sanoen teleyritysten pitää olla entistä ketterämpiä vastatakseen ympäristön muuttuviin haasteisiin ja pysyäkseen kilpailukykyisinä.
1.1.1 Matkaviestinyritykset Suomessa
Vuonna 2009 Suomessa oli kolme valtakunnallista matkaviestinverkkoyritystä,
DNA, Elisa ja TeliaSonera sekä lukuisa joukko muita matkaviestinyrityksiä.
Vielä 1980-luvulla matkapuhelinoperaattoritoiminta oli Suomessa valtion monopoliasemassa harjoittamaa toimintaa, jota muilla ei ollut oikeutta harjoittaa.
Vuosia kestäneen poliittisen keskustelun päätteeksi silloista teletoimintalakia
muutettiin ja yksityinen sektori sai mahdollisuuden hakea toimilupaa. Oy Radiolinja Ab (nykyisin Elisa) aloitti toimintansa 1991. Syntyi kilpailutilanne ja
1990-luvun Suomessa elettiin duopolin aikaa.
DNA sai toimiluvan ja se aloitti toimintansa 2001. Siitä lähtien Suomessa on
toiminut kolme valtakunnallista matkaviestinverkkoyritystä. Sääntelyä muokattiin edelleen, ja 2000-luvun alussa niin sanotut palvelu- ja virtuaalioperaattoritoimintamallit tulivat verkko-operaattoreiden rinnalle. Palvelu- ja virtuaalioperaattoreilla ei ole omaa matkaviestinverkkoa vaan ne vuokraavat tarvitsemansa
verkkokapasiteetin joltakin kolmelta edellä mainitulta verkko-operaattorilta.
Verkon vuokraamiseen ei tarvita toimilupaa. 2000-luvun alun jälkeen matkaviestinyritysten markkinaa on tullut jakamaan lukuisia uusia toimijoita ja Suo3

messa on ollut oligopoli. Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 15 matkaviestinyritystä.
1.1.2 Sääntelyn tasot
Telealaa säännellään muun muassa viestintämarkkinalailla. Viestintämarkkinalakia ja sen edeltäjiä on muutettu useasti 1980-luvun lopun jälkeen. Vuonna
1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin, minkä jälkeen Suomea on sitonut myös
EU-tasoinen sääntely. EU:n direktiivit ja muu sääntely implementoidaan jäsenmaiden kansalliseen sääntelyyn. Sähköisen viestinnän lisääntymisen myötä
ja sen merkityksen kasvaessa viestintämarkkinoita ja sen toimijoita on pidetty
tärkeänä säännellä useilla muillakin laeilla ja alemman tason säädöksillä.
Pääsääntöisesti Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee viestimarkkinaa
koskevat lakiehdotukset. Liikenne- ja viestintäministeriö myös vastaa toimialan
yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta. Se voi lisäksi antaa yrityksiä sitovia päätöksiä. Toimialan säädösten noudattamisen valvonnasta vastaa ministeriön
alainen sektorikohtainen virasto Viestintävirasto, jolle kuuluu myös toimialan
taloudellinen valvonta. Valvontaa tekevät myös muun muassa Kilpailuvirasto,
Kuluttajavirasto sekä lukuisa joukko muita viranomaisia, kuten tietosuojavaltuutettu. Euroopan unionin sääntely on sitonut Suomea vuodesta 1995. Sääntely on siten kolmitasoista (Kuvio 1.3 alla).

Kuvio 1.3 Viestintämarkkinan sääntelyn kolme tasoa
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1.2

Hypoteesit ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen yleisenä tavoitteena on tarkastella regulaation eli sääntelyn
vaikutusta matkaviestintoimintaan Suomessa vuosina 1985–2015. Tavoitteen
toteuttamiseksi esitetään kaksi hypoteesia ja niiden todentamiseksi tutkimuskysymyksiä, joihin tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia.

Hypoteesi 1

Sääntelyn muutoksilla on ollut huomattava vaikutus matkaviestinpalvelujen tarjontaan ja matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin.
Hypoteesin todentamiseksi tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia
seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten matkaviestinyrityksiä koskeva sääntely on muuttunut?
2. Ovatko matkaviestinpalveluja tarjoavien yritysten määrän muutokset olleet seurausta sääntelyn muutoksista?
3. Mitkä sääntelytekijät ovat vaikuttaneet matkaviestinliittymien yleistymiseen?
4. Mitkä sääntelymuutokset ovat vaikuttaneet matkaviestinnän puhepalvelujen hintatasoon?

Hypoteesi 2

Tarkastelujakson 1985–2015 aikana matkaviestinnän sääntely monimutkaistuu.
Hypoteesin todentamiseksi pyritään löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko matkaviestinnän sääntely monimutkaistunut?
2. Jos on, niin miten matkaviestinnän sääntely on monimutkaistunut?
3. Mitkä tekijät aiheuttavat matkaviestinnän sääntelyn monimutkaistumista?
4. Onko matkaviestinnän sääntelyn monimutkaistumista edelleen odotettavissa?
5

Sääntelyn monimutkaistumisen käsitteellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan
matkaviestinnän sääntelyn lisääntymistä siten, että säädösten pykälämäärä
kasvaa ja säädösten lukumäärä kasvaa. Samoin sääntelyn monimutkaistumisella tarkoitetaan, että sääntelyviranomaisten tehtävät lisääntyvät ja että sääntelyviranomaisten lukumäärä kasvaa.
Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia ensin aineisto- ja kirjallisuuskatsauksella sekä näitä tukevalla empiirisellä tutkimuksella. Tämän jälkeen todetaan
esitettyjen hypoteesien mahdollinen oikeellisuus. Tutkimus on luonteeltaan
kvalitatiivinen. Siinä kartoitetaan sääntelyä ja sen vaikutuksia matkaviestintoimialaan sekä pyritään ennakoimaan sääntelyssä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia lähitulevaisuudessa. Lopuksi esitetään joitakin suosituksia ja ehdotuksia sääntelyn kehittämisestä.
1.3

Aihealueen teoreettinen tarkastelu ja aiempi tutkimus sekä tämän tutkimuksen rajaukset

Sääntelyn teoreettista tarkastelua
Sääntelyllä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan lähinnä lakeja ja valtion toimielinten antamaa lakeja alempiasteista sääntelyä, ylikansallisen yhteisön Euroopan
Unionin sitovaa oikeudellista sääntelyä sekä viranomaisten säädöksiin perustuva toimintaa. Kun seuraavassa puhutaan laeista, tarkoitetaan sillä pääsääntöisesti myös muuta sääntelyä.
Sääntelyä on paljon, ja sillä on monenlaisia vaikutuksia, joista ihmisillä on erilaisia näkemyksiä. Lait ovat periaatteessa yleisiä, ja ne koskevat joko kaikkia
oikeussubjekteja tai kaikkia sellaisia tapauksia, tilanteita tai toimintoja, jotka
täyttävät tietyt soveltamisehdot tai tunnusmerkit. Kun lakeja toteutetaan, voidaan yleensä tunnistaa ne, jotka niistä hyötyvät, ja ne, jotka niiden johdosta kärsivät. Nykypäivän oikeuskehityksessä korostuu erityisesti neljä lakiuudistuksen
vaikutusten tutkimiselle tärkeää tekijää:





oikeussääntelyn välineellinen käyttö eli instrumentalismi
sääntelyn määrän kasvu
oikeussääntelyn keskeinen asema julkisen vallan toimintavälineenä
kansallisvaltiota ylemmän kansainvälisperäisen oikeussääntelyn merkityksen kasvu.

Nämä tekijät eivät ole erillisiä vaan ne ovat kytkeytyneinä toisiinsa. Instrumentalismilla tarkoitetaan nyky-yhteiskunnalle tunnusomaista lakisääntelyn käyttöä keinona, jolla voidaan edistää suunnitelmallisesti tiettyjä tavoitteita. Näin
pyritään saamaan aikaan joko myönteisiä tuloksia, korjaamaan epäkohtia tai
ohjaamaan kehitystä toivottuun suuntaan. (Tala 2001, 1; Tala 2005, 14-17.)
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Sääntelyn määrän lisääntymisestä viime vuosikymmeninä ollaan varsin yksimielisiä. Käsitystä sääntelyn määrän kasvusta tukee ensinnäkin se, että nykyyhteiskunnassa on vaikea osoittaa sellaisia osa-alueita, joista sääntely puuttuisi
kokonaan. Toiseksi, vuosittain säädetään enemmän säännöksiä, kuin kumotaan
tai korvataan entisiä. Kolmanneksi, moniin uusiin asioihin tai ilmiöihin näyttäisi kohdistuvan ennemmin tai myöhemmin sääntelyä tai ainakin sääntelyn tarpeesta keskustellaan. (Tala 2001, 1-7.)
Oikeussääntelyn keskeisenä piirteenä on viime aikoina ollut myös sen kansainvälistyminen. Integraatio- ja globalisaatiokehityksen johdosta yksittäisiä valtioita ylemmällä tasolla olevat tahot ovat saamassa yhä laajemman ja tärkeämmän
aseman oikeussääntelyn laatijoina. Taloudellisen toiminnan kansainvälistymisen voidaan myös nähdä lisäävän paineita säännösten yhtenäistämiseen eri valtioissa. Voidaan ajatella, että yritykset globalisoituvat, markkinat globalisoituvat ja samalla sääntely globalisoituu. (Tala 2001, 1-7; Tala 2005, 43.)
Lain laadinnan ja vaikutusten jäsentämistä voidaan tarkastella lain elinkaariajattelulla (Ervasti & Tala 1996, 10; Tala 2001, 24; Tala 2005, 1). Lain elinkaari
jakaantuu kolmeen vaiheeseen:





lain valmisteluun, joka kuuluu käytännössä valtioneuvoston ja virkakunnan tehtäviin
päätöksentekoon lakiehdotuksen antamisesta ja sen sisällön hyväksymisestä, valtioneuvosto päättää yhdessä presidentin kanssa lakiehdotuksen
antamisesta ja sen hyväksyy eduskunta
lain toteuttaminen eli implementointi tarkoittaa viranomaisten ja tuomioistuimen toimia lain toteuttamiseksi.

Se, että laki implementoidaan, on osa sen vaikutusta. Lain vaikutukset ovat
myös tätä laajempi ilmiö. Usein laki saa aikaan muun muassa taloudellisia vaikutuksia yksityishenkilöille, kotitalouksille, yrityksille ja julkisille organisaatioille. (Ervasti & Tala 1996, 10-11; Tala 2001, 1-6; Tala 2005, 24-26.)
Sääntelyn vaikutusten arviointi lain valmistelussa
Käsitteenä lain vaikutukset kattaa laajemman alueen kuin pelkästään lain implementaation. Lain vaikutuksiin kuuluu erilaisia taloudellisia, sosiaalisia,
elinympäristöä koskevia, kulttuurisia ja niihin verrattavia vaikutuksia (Tala
2001, 25-26). Hyvän lain keskeisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että sillä on ne
vaikutukset, joita sillä on tavoiteltu. Tämä edellyttää jo valmisteluvaiheessa
säädettävän lain vaikutusten ennakointia ja arviointia. Samoin hyvässä lainvalmistelussa erilaiset sivu- ja haittavaikutukset pyritään etukäteen kartoittamaan. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia ovat arviot taloudellisista
vaikutuksista. Ervastin ja Talan (1996) selvityksen mukaan taloudellisia vaikutuksia on lakivalmistelussa arvioitu runsaasti julkishallinnon ja erityisesti valti7

ontalouden näkökulmasta. Sen sijaan taloudellisia vaikutuksia kotitalouksiin tai
elinkeinoelämään on arvioitu huomattavasti harvemmin. Tehdyn selvityksen
mukaan 80–90 prosenttia lakiesityksistä ei sisältänyt mitään informaatioita
mahdollisista taloudellisista vaikutuksista kotitalouksille tai elinkeinoelämälle.
Oudolta tuntuu ajatus, että valtaosa lakiuudistuksista olisi vailla taloudellisia
vaikutuksia kotitalouksien tai yritysten kannalta. (Ervasti & Tala 1996, 72-100.)
Sen lisäksi, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan sääntelyprosessin aikana tehtyjä etukäteisarvioita sääntelyn vaikutuksissa, pyritään tutkimuksessa selvittämään myös toteutettujen säädösmuutosten vaikutuksia matkaviestintoimialaan
jälkikäteen ja myös ennakoimaan mahdollista sääntelytilannetta vuonna 2015.
Tulevaisuustiedon luonteesta
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan menneiden tapahtumien lisäksi myös tulevaa
aikaa. Tulevaisuudessa olevan tiedon luonne poikkeaa mennyttä tai nykyisyyttä koskevasta tiedosta. Jo tapahtuneita asioita voidaan usein kuvata eksaktisti
esimerkiksi laatimalla tilastoja jostakin ilmiöstä. Tulevaa voidaan ainoastaan
ennakoida. Yksi tulevaisuudentutkijoita askarruttava kysymys onkin, kuinka
tulevaisuudentutkimus ja sen avulla saatava tulevaisuustieto voidaan konkreettisesti kytkeä käytäntöön ja päätöksentekoon. Usein tulevaisuudentutkijat puhuvat myös siitä, kuinka määritellä "toivottava", "hyvä" tai "tavoiteltava" tulevaisuus. (Rubin 2010.)
Tutkimusaiheen näkökulmasta voisi olettaa vallitsevan laaja yksimielisyys siitä,
että tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen on tärkeää. Samoin monen mielestä matkaviestinyrityksillä on tietoyhteiskuntakehityksessä roolinsa. Silti matkaviestinnän sääntely voidaan nähdä eri tavoin sen mukaan, kenen näkökulmasta
asiaa tarkastellaan. Voisi ajatella, että matkaviestinyritysten edustajat ovat sitä
mieltä, että matkaviestinnällä tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpi rooli
tietoyhteiskuntakehityksessä. Näin ehkä asian heidän mielestään tuleekin olla, ”mutta vähemmän sääntelyä, kiitos”. Jonkun toisen näkökulman omaavat
sen sijaan saattavat nähdä asian toisin: ”Valitettavasti olemme yhä riippuvaisempia matkaviestinyrityksistä, joten toiveissa on lisää sääntelyä.” Voidaan siis
olettaa, että eri intressejä edustavien näkemykset tavoiteltavasta asian tilasta
poikkeavat toisistaan.
Viestintämarkkinan sääntelyn kehittyminen Suomessa
Tässä tutkimuksessa keskitytään Suomessa toimivien matkaviestinyritysten
sääntelyyn sekä sääntelyn vaikutuksiin matkaviestinpalvelujen tarjontaan ja
matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin. Samoin tutkimuksessa esitetään
myös matkaviestinyritysten välinen sääntely sekä matkaviestinyritysten ja käyttäjien välinen sääntely.
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Sääntelyn käsittely aloitetaan 1980-luvun puolivälistä, jolloin viestintämarkkinalain edeltäjää eli vuonna 1987 voimaan tullutta teletoimintalakia alettiin valmistella. Telealan sääntelyä käsitellään vuoteen 2009 asti. Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi 1995, mutta oli jo sitä ennen kehittänyt sääntelyä vastaamaan EU-säädöksiä eikä unioniin liittyminen sinällään aiheuttanut merkittäviä sääntelymuutoksia Suomessa. Myös tämän jälkeen Suomi on implementoinut EU-säädösten muutokset kansalliseen sääntelyyn. Tämän johdosta EUtasoinen sääntely käsitellään vain pintapuolisesti pienin poikkeuksin ja keskitytään esittämään sääntelyn muutokset ja niiden vaikutukset Suomessa. Suomen
matkaviestinmarkkinoiden sääntelyä koskevan tutkimuksen pääasiallisina lähteinä ovat Suomen säädöskokoelma ja Euroopan unionin säädökset. Sääntelyn
kehittyminen esitetään luvussa 2.
Matkaviestintoimialan kehitys Suomessa
Matkaviestinyrityksiä, liittymämääriä ja esimerkiksi matkaviestinnän puhepalvelujen hintoja tarkastellaan tässä tutkimuksessa vuosina 1985–2009. Tähän on
päädytty muun muassa siksi, että näistä on löydettävissä kattavasti luotettavaa
tilasto- ja tutkimustietoa tutkimuksen tarkastelujaksolta. Toimialalta voisi tutkia
myös muita tunnuslukuja, kuten esimerkiksi erilaisten palvelujen synty, tekstiviestien lähettämisen yleistyminen, toimialan yleinen kannattavuus sekä toimialalla tapahtunut konsolidoituminen. Matkaviestintoimialan kehitys esitetään
luvussa 3.
Tutkimuksen teknologianäkökulma
Vaikka tätä tutkimusta rajataankin vain matkaviestintoiminnan sääntelyn ja sen
toimialavaikutusten tarkasteluun, niin eri matkaviestinteknologiat tulevat esille
muun muassa verkkovierailua ja kytkykauppaa koskevissa säädöksissä. Tutkimus ei kuitenkaan pyri selvittämään eri teknologioiden ominaisuuksia tai vertailemaan niitä keskenään. Tutkimuksessa ei myöskään tarkastella teknologioihin liittyvien standardien kehittymisen eikä muita telealan yhteistyöelinten,
kuten ITU:n (International Telecommunication Union, nykyisin osa YK:ta) vaikutuksia.
Tässä tutkimuksessa matkaviestinteknologioiksi määritellään teknologiat, jotka
mahdollistavat puhelimen siirron tukiaseman kantaman alueelta toisen tukiaseman kantaman alueelle ilman, että puhelu katkeaa. Tämän perusteella
huomiotta jätetään niin sanotut autoradiopuhelimet (ARP), joita oli käytössä
1970-luvulta aina vuoteen 2000 asti. Myös vähäisen suosion saavuttaneet analogisten AutoNet-normin mukaisten ja digitaalisten DCS-1800-normin mukaisten
verkkojen operoinnit on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Samoin tutkimuksen ulkopuolelle rajataan Digata Oy:n 450 MHz:n alueella operoima matkaviestin- ja laajakaistatoiminta, jolle valtioneuvosto myönsi toimiluvan vuonna
2007, mutta jolle ei ole ehtinyt tulla merkittävää matkaviestinasiakaskuntaa. Sen
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sijaan tutkimuksessa tarkasteltavia matkaviestinteknologioita ovat muun muassa ensimmäisen sukupolven NMT (1G), toisen sukupolven GSM (2G) sekä kolmannen sukupolven UMTS (3G).
Aiemmasta tutkimuksesta
Matkaviestinnän sääntelyä käsitteleviä julkaisuja on tarjolla runsaasti. Monissa
julkaisuissa keskitytään sääntelyn mahdollisiin vaikutuksiin toimialan kilpailutilanteeseen (esim. de Bijl & Huigen 2008; Fernández & Usero 2009; Groebel
2003; Herrera-González & Castejón-Martín 2009; Melod 2001). Esimerkiksi Doyle ja Smith (1998) tarkastelevat matkaviestinmarkkinan kilpailua IsossaBritanniassa, jossa tutkimusta tehtäessä oli neljä maanlaajuista matkaviestinverkkoa. Heidän näkemyksensä mukaan matkaviestinnän puhepalvelujen hintakilpailua voitaisiin lisätä erityissääntelyllä. He päätyvät esittämään, että mikäli puhelun vastaanottaja maksaa osan puhelun hinnasta tai jopa kokonaan sen,
lisääntyy operaattoreiden välinen kilpailu, joka puolestaan alentaisi puhelujen
hintoja. Toisena keinona alentaa puhelujen hintoja he esittävät, että soittaja voisi
tietyn etuvalinnan näppäilemällä siirtyä oman operaattorin verkon kautta usean (kilpailevan) operaattorin verkkoon ja yhdistyttää puhelunsa sieltä kautta.
Osan puhelun hinnasta perisi tällöin oma operaattori ja osan kilpaileva operaattori. (Doyle & Smith 1998.) Jälkimmäistä lähellä oleva olisi Suomessakin suunniteltu niin sanottu yhteistoiminne. Yhteistoiminteen mahdollisuutta on meillä
kuitenkin perusteltu lähinnä toimintavarmuuden näkökulmasta: puhelun pitäisi ohjautua toisen operaattorin verkkoon, mikäli oman operaattorin verkko
syystä tai toisesta ei olisi toiminnassa.
Sääntelyn tehokkuutta on arvioitu monesta näkökulmasta. ECTA (European
Competitive Telecommunications Association) keskittyy toiminnassaan niin
sanottujen haastajaoperaattoreiden toimintaedellytysten kehittämiseen. ECTA:n
julkaisema Regulatory Balanced Scorecard pisteyttää usean eri mittarin avulla
muun muassa lainsäädäntöä ja kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa. Se
arvioi sääntelyn tehokkuutta nimenomaan toimialan uusien tulokkaiden näkökulmasta. Suomi sijoittui tässä 22 Euroopan maan vertailuissa seitsemänneksi
vuonna 2009. (ECTA 2010.) Myös Lupi et al. on tarkastellut telealan sääntelyn
tehokkuutta eri Euroopan maissa. He pyrkivät mittaamaan kansallisten sääntelyviranomaisten, Suomessa Viestintäviraston, tehokkuutta sen perusteella, onko
viestintämarkkina tutkittavassa maassa staattinen vai dynaaminen. Heidän tutkimuksensa ovat vasta alustavia, mutta saattavat ohjata jatkotutkimusta viranomaisten tehokkuuden mittaamiseen toimialan yritysten tunnuslukujen perusteella. (Lupi et al. 2011.) Haastajaoperaattorit ovat tuoneet toimialalle uutta dynamiikkaa (esim. Ulset 2002). Liiallisen sääntelyn on joissakin julkaisuissa arveltu vähentävän toimialan yritysten investointeja (esim. Huigen & Cave 2008).
Kansainvälisesti tarkasteltuna kolmannen sukupolven (3G) toimilupien myöntäminen 2000-luvun taitteessa on ollut kiinnostuksen kohteena monestakin
syystä (Allee 1997). Ensinnä 3G:n on arveltu mahdollistavan yhä useammalle
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pääsyn Internetiin ja toiseksi toimilupien hinnat nousivat joissakin maissa hyvin korkealle aiheuttaen vakavia ongelmia toimijoille. Joissakin maissa vasta
3G:n verkkojen rakentamisen myötä perinteisille operaattoreille saatiin kilpailijoita. (esim. Whalley & Curwen 2006; Curwen & Whalley 2009; Fuentelsaz,
Maícas & Polo 2008.) Vaikka viimeisimmät versiot toisen sukupolven teknologioista mahdollistivat datan siirtämisen pienellä nopeudella, käytännössä vasta
3G on mahdollistanut Internetin monipuolisen käytön mobiilisti. Internetyhteys mobiililaajakaistayhteydellä on myös muun muassa Suomessa lisännyt
matkaviestinliittymien kysyntää, vaikka meillä on varsin hyvä kiinteän Internet-yhteyden saatavuus. Matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrä on kasvanut vielä nopeammin kuin liittymien määrä. Tähän lienee vaikuttanut ihmisten käyttötottumusten muuttuminen yhdessä liittymämäärän kasvamisen kanssa. Cisco on ennustanut maailmanlaajuisesti matkaviestinverkoissa siirretyn
määrän kasvavan 131 % vuodessa vuosina 2008–2013 eli kasvavan 66kertaiseksi (Cisco Systems Inc. 2009).
Numeron siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että liittymäasiakas voi halutessaan
säilyttää puhelinnumeronsa vaihtaessaan operaattoria. Tällä on arvioitu olevan
suuri merkitys operaattorin vaihtamishalukkuuteen ja myös puhelujen hintoihin. Numeron siirrettävyys on toteutettu lähes poikkeuksetta kaikissa Euroopan maissa. Numeron siirrettävyyttä koskeva laki Suomessa tuli voimaan
vuonna 2003. Eri maissa operaattorin vaihtamishalukkuus vaihtelee. Eräiden
arvioiden mukaan Suomessa operaattoria on vaihdettu eniten Euroopassa suhteutettuna liittymämäärään (Buehler & Haucap 2004; Buehler, Dewenter &
Haucap 2006; Maicas, Polo & Javier Sese 2009).
Telealaa, mukaan lukien Suomen matkaviestintoimialaa, on tarkasteltu myös
innovaatioiden diffuusion näkökulmasta. Rogersin innovaatioiden diffuusioteorian mukaan innovaation leviämiseen vaikuttavat muun muassa, millaisena
mahdolliset omaksujat kokevat sen tarjoaman suhteellisen hyödyn aiemmin
käytössä olevaan välineeseen verrattuna, yhteensopivuuden aiempien kokemusten, arvojen ja tarpeiden kanssa, monimutkaisuuden, kokeiltavuuden ja
näkyvyyden. Keskeisiä tekijöitä ovat myös sosiaalisen systeemin normit, viestintätavat, muutosagentit ja mielipidevaikuttajat. (Rogers 2003, 20.) Muun muassa Gruber, Frank, Jaakkola, Puumalainen ja Sainio ovat tarkastelleet matkaviestinnän kehittymistä eri tavoin diffuusion ja teknologioiden näkökulmasta
(Gruber 2001; Frank 2003; Frank et al. 2003; Jaakkola 1992; Jaakkola 1996; Puumalainen 2002; Sainio 2005). Näissä tutkimuksissa on matkaviestinmarkkinaa
tarkasteltu enemmän tai vähemmän teknologialähtöisesti. Tässä tutkimuksessa
puolestaan matkaviestinliiketoimintaa käsitellään sääntelyn kohteena, toisin
sanoen, miten sääntely on mahdollistanut liiketoimintaa tai rajoittanut alan
toimijoita jne. Kiinnostuksen kohteena tässä tutkimuksessa ei siis ole esimerkiksi sen selvittäminen, miten matkaviestintä on saavuttanut nykyisen käyttäjämääränsä innovaatioiden diffuusioteorian näkökulmasta.
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Erityisesti suomalaista matkaviestintoimialaa käsitteleviä väitöstutkimuksia on
tehty muutamia, joista tässä mainittakoon erityisesti Nyströmin, Vesterisen ja
Vesan työt. Nyström on tarkastellut Suomen matkaviestinmarkkinan konvergenssikehitystä ajan funktiona (Nyström 2008). Väitöstutkimuksessaan hän käsittelee tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavalla tavalla muun muassa teleyritysten historiaa. Pääpaino Nyströmin tutkimuksessa on kuitenkin teleyritysten liiketoimintamallien arvoketjujen muutoksissa. Vesterinen puolestaan
tarkastelee erityisesti Soneran vaiheita sen muuttuessa julkisesta laitoksesta ensin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi ja lopulta fuusion seurauksena
päätymistä osaksi pörssiyritys TeliaSoneraa (Vesterinen 2009). Hän käsittelee
yrityksen tuotekehityspainotusten muuttumista omistajapolitiikan funktiona,
mikä ei ole tämän tutkimuksen kohteena. Vesa on vertaillut väitöstyössään
Suomen ja Japanin matkaviestinpalvelujen markkinoita (Vesa 2007). Tutkimuksensa johtopäätöksissä hän päätyy muun muassa esittämään, että maiden erilainen sääntely on johtanut erilaisten palveluiden syntymiseen sekä erilaisiin
yritysten ansainta- ja toimintamalleihin. Tässä tutkimuksessa sen sijaan keskitytään sääntelyn kehittymiseen ja sääntelyn vaikutuksiin matkaviestintoimialaan
Suomessa eikä näin ollen keskitytä muissa maissa tapahtuneiden kehitysten
analysointiin.
Laajin tämän tutkimuksen aihetta käsittelevä kotimainen aineisto löytyy Liikenne- ja viestintäministeriön Julkaisuja-sarjasta, johon sisältyy ajallisesti kattava telealaa ja myös vain matkaviestinyrityksiä käsitteleviä tutkimuksia, selvityksiä ja tilastoja. Myös vuoteen asti 2002 julkaistu Televiestintätilasto on Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema. Viestintävirasto on ottanut tehtäväkseen julkaista viestintämarkkinoita kattavasti esittävää aineistoa vuodesta 2006.
ICT-toimialan yhteistyöjärjestö FiCom Ry tuottaa myös laajasti selvityksiä ja
muuta aineistoa toimialalta. FiCom niin ikään antaa lausuntoja esimerkiksi hallituksen lakiesityksiin.
Tutkimuksen tieteellisestä asetelmasta
Toimialan aiempi tutkimus on lähestynyt tutkittavaa kohdetta muun muassa
tilastollisesti vertailemalla eri maiden tiettyyn sääntelytapahtumaan liittyviä
aineistoja. Toimialan kehitystä on tarkasteltu myös esimerkiksi innovaatioiden
diffuusion ja liiketoimintaan liittyvien arvoketjujen muutosten näkökulmasta.
Aiempi tutkimus ei kuitenkaan anna käsillä olevan tutkimusongelman hypoteeseihin eikä niihin liittyviin tutkimuskysymyksiin riittäviä vastauksia. Näin
ollen tässä tutkimuksessa halutaan selvittää aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen
lisäksi myös alaan liittyvien asiantuntijoiden näkemyksiä tutkimusongelman
ratkaisemiseksi.
Tutkimushypoteesien pätevyyksien arvioimiseksi ja niihin liittyvien tutkimuskysymyksiin vastausten saamiseksi tutkimusmenetelmäksi valittiin Delfoiasiantuntijamenetelmä. Pelkästään saatavilla olevan aineiston- ja kirjallisuuden
avulla tutkimuskysymyksiin ei vastauksia kyetä löytämään jo siksikin, että osa
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tutkimuskysymyksistä viittaa tulevaisuuteen. Myöskään tavanomaiseen kyselytutkimukseen ei päädytty, mikä johtuu aihealueen monimutkaisuudesta. Tämä
ilmenee esimerkiksi tarkasteluajanjakson pitkänä kestona. Samoin tutkittava
ilmiö on monitahoinen ja sisältää niin juridisia, liiketaloudellisia kuin teknologisiakin näkökulmia, jotka edellyttävät toimialan dynamiikan syvällistä ymmärtämistä. Itse asiassa aihealueen monimutkaisuus sulkee pois useimpia muitakin tutkimusmenetelmiä, kuten pelkät kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät.
Jotta tutkimuksen avulla voitaisiin tehdä luotettavaa analyysia matkaviestinnän
sääntelystä ja sen vaikutuksista, niin asiantuntijoiksi valitaan sekä sääntelyä
tekevien viranomaisten edustajia että säänneltävän matkaviestintoimialan
edustajia. Lisäksi asiantuntijoiksi pyritään valitsemaan matkaviestinyritysten
kanssa läheisesti toimivia yhteistyötahoja, jotka edustavat esimerkiksi matkaviestinyritysten asiakasnäkökulmaa. Tutkimuksen kohteena oleva ajanjakso
käsittää jo tapahtuneen selvittämistä sekä lähitulevaisuuden ennakointia. Tästä
syystä aineisto- ja kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimusmenetelmäksi valittiin
Delfoi-asiantuntijamenetelmä. (Laakso, Rubin & Linturi 2010; Lilja, Laakso &
Palomäki 2011; Laakso, Rubin & Linturi 2011.) Tämän tutkimuksen tieteellistä
asetelmaa voidaan kuvata oheisen kuvion (Kuvio 1.4 alla) avulla seuraavasti:

Kuvio 1.4 Tutkimuksen tieteellinen asetelma
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1.4

Tutkimusmenetelmän teoreettinen tarkastelu

Tutkimus aloitettiin aineisto- ja kirjallisuustutkimuksella, jossa tarkasteltiin
matkaviestintoimialaa koskevan sääntelyn muutoksia. Tutkittava ajanjakso alkoi 1980-luvun puolivälistä, jolloin teletoimintalakia koskevaa hallituksen esitystä (HE 60/1986) valmisteltiin.
Lakien ja muiden säädösten muutoksia sekä muuta sääntelyä, kuten Viestintäviraston toimintaa, tarkasteltiin vuoteen 2009 asti. Voidaan todeta, että tarkasteluajanjaksolla sääntelyssä on tapahtunut lukuisia muutoksia. Lait, asetukset ja
päätökset ovat monimutkaistuneet, on perustettu sektorikohtainen valvontaelin
Viestintävirasto, Suomi on liittynyt Euroopan Unionin jäseneksi jne. Olisiko
joillakin sääntelyssä tapahtuneilla muutoksilla ollut suurempi vaikutus operaattoreiden toimintaan kuin toisilla? Minkälaiset vaikutukset ovat olleet? Onko
jokin sääntelymuutos vaikuttanut matkaviestinpalvelujen tarjontaan erityisen
paljon? Mikä asia on vaikuttanut eniten käyttäjiltä perittäviin hintoihin? Onko
sääntely lisääntynyt? Minkälaisia sääntelymuutoksia lähitulevaisuudessa on
odotettavissa?
Seuraavaksi kiinnostuksen kohteena aineisto- ja kirjallisuustutkimuksessa olivat matkaviestinyritysten toimialakohtaiset tunnusluvut. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa toiminnanharjoittajien määrän muutokset, matkaviestinpalvelujen hintojen muutokset sekä käyttäjien määrien muutokset.
Tutkimusajanjakson alussa matkaviestinyrityksenä toimi monopoliasemassa
valtion Posti- ja telelaitos. Vallitsevana teknologiana oli ensimmäistä matkaviestinteknologiasukupolvea (1G) edustanut NMT. Yksityinen sektori sai mahdollisuuden matkaviestintoimintaan, kun 1990 lain muutoksella poistettiin Posti- ja
telelaitoksen erityisoikeudet ja televiestintä dataverkoissa sekä toisen sukupolven (2G) matkaviestinverkoissa avattiin kilpailulle. Tämän jälkeen toimialalla
on vallinnut kilpailutilanne. Kolmannen sukupolven (3G) verkkojen toimiluvat
myönnettiin vuosituhannen vaihteessa. Neljännen sukupolven (4G) verkkojen
toimiluvat huutokaupattiin 2009 lopussa.
Aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen lisäksi haluttiin selvittää asiantuntijoiden
näkemyksiä sääntelyn muutosten ja toimialan kehityksen välillä. Samoin haluttiin selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä mahdollisesti tulevista sääntelyn
muutoksista ja näiden vaikutuksista toimialaan lähitulevaisuuden Suomessa.
Tähän tarkoitukseen valittiin tutkimusmenetelmäksi Delfoi-asiantuntijamenetelmä.
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1.4.1 Delfoin kehittyminen nykyaikaiseksi tutkimusmenetelmäksi
Delfoi tai Delfi, kuten sitä myös usein kutsutaan, on kysely- tai haastattelumenetelmä, jossa asiantuntijoiden tietämys ja olettamukset tutkittavasta aiheesta
tai kehitysprosessista kerätään interaktiivisen ja iteratiivisen prosessin kautta.
Luonteensa puolesta Delfoi soveltuu sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen
tutkimukseen. Delfoi soveltuu hyvin tutkimusmenetelmäksi, mikäli halutaan
organisoida kommunikaatioprosessi sellaisen ryhmän kesken, jonka jäsenillä on
samankaltainen perustietämys asiasta (Linstone & Turoff 2002b). Erityisen käyttökelpoinen menetelmä on, kun tutkittava ilmiö on monimutkainen tai aihe on
tavalla tai toisella hankala, vaikeasti määriteltävä, siitä on epämiellyttävä puhua,
sitä pidetään poliittisesti arkana jne. Delfoi on paljon käytetty menetelmä tulevaisuusorientoituneissa tutkimuksissa. Haasteena tässä tutkimuksessa on soveltaa Delfoita myös menneiden tapahtumien tarkastelussa. (Laakso, Rubin & Linturi 2010; Lilja, Laakso & Palomäki 2011; Laakso, Rubin & Linturi 2011.)
Menetelmä on saanut nimensä Kreikan Delfoista. Sillä maan jumalatar Gaian
pyhäkköä Pythoa vartioi valtava käärme, jonka Gaian suosiosta ja ihmisten
Gaialle osoittamasta rakkaudesta kateellinen Apollon tappoi. Apollon asetti
käärmeen paikalle pyhäkköön papittarensa Pythian, jonka hän myöhemmin
nimesi Oracleksi päättäessään itse tulla ennustamisen jumalaksi. Aikojen kuluessa Apollonin papittaret, Delfoin oraakkelit, tulivat kuuluisaksi kyvystään kertoa tulevaisuudesta. Myytin mukaan ihmiset uskoivat oraakkeleilla olevan suora yhteys Apolloniin, joka heidän kauttaan ilmaisi mielipiteensä mitä moninaisimmista asioista. (Wikipedia 2010.)
Delfoi (Δελφοί muinaiskreikaksi) tuli asteittain aikansa tieteelliseksi ja poliittiseksi keskukseksi ja kuuluisaksi neitsytoraakkeleistaan, joiden uskottiin kykenevän kertomaan tulevaisuudesta ja tuomaan viestejä ja neuvoja itseltään Apollonilta. Oraakkeleille annettiin huumaavia yrttejä ja sieniä, minkä jälkeen heille
esitettiin kysymyksiä. Apollonin papeilla oli yksinoikeus tulkita oraakkelien
sameasti mumisemia vastauksia runomuotoon. Lopulta papeilla oli valtavasti
valtaa, sillä kuninkaat, sotapäälliköt ja ylimystö hakivat oraakkelin neuvoja ja
Apollonin suosiota pyrkimyksilleen. (Wikipedia 2010.)
Nykyaikaiseksi tutkimusmenetelmäksi Delfoin kehitti Olaf Helmer yhdysvaltalaisessa Rand-instituutissa 1950- ja 1960-lukujen taitteessa (Gordon & Helmer
1964; Linstone & Turoff 1975). Aluksi menetelmää käytettiin ja kehitettiin sotilaallisiin tarkoituksiin armeijan strategian luomisen työkaluksi. Delfoi-prosessin
alkuperäisenä tarkoituksena oli määritellä asiantuntijoita apuna käyttäen jonkin
tietyn ilmiön tulevaisuuteen liittyviä seikkoja. Tavoitteena oli saavuttaa asiantuntijoiden keskuudessa yksimielisyys siitä, millaiseksi he kuvittelivat käsiteltävänä olevan aiheen tulevaisuuden. Alkuperäinen tavoite oli siis konsensus,
joka saavutettiin iteroimalla mielipiteitä ja perusteluita asiantuntijoiden keskuudessa niin kauan, että yksituumaisuus syntyi. Lopuksi kaikki ajattelivat samalla tavoin. (Turoff 1970; Bell 1997, 261-272.)
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Menetelmän saama vastaanotto oli aluksi hyvin positiivinen. Tulokset alkoivat
kuitenkin asteittain herättää epäilyä ja kritiikkiä. 1970-luvulla kritiikki, joka
kohdistui erityisesti Delfoin taipumukseen saada liian yksinkertaisia tuloksia,
oli hyvin voimakasta (Sackmann 1975). Konsensus sinällään on vierasta tulevaisuudentutkimukselle, koska yksi pääperiaatteista tieteenalalla on, että kenelläkään ei voi olla varmaa tietoa tai vastauksia siihen, mitä tulevaisuus tulee olemaan. Toisena kritiikin kohteena on ollut se, että konsensus tavoitteena johtaa
siihen, että synnytetään vain yksi ainoa kuva mahdollisesta tulevaisuudesta.
Tulevaisuudentutkimuksen toinen pääperiaate on, että on olemassa monia
mahdollisia tulevaisuuksia, joista joku toteutuu. Me voimme vain tutkia mahdollisuuksia, ja – tietyin menetelmin – muodostaa todennäköisyysjakaumia
moninaisille tulevaisuuden tiloille. (Bell 1997; Kuusi 1999.)
Osin voimakkaankin kritiikin takia Delfoi-menetelmä jäi vähemmälle huomiolle
lähes kahdenkymmenen vuoden ajaksi. 1980-luvulla jotkut tutkijat alkoivat
miettiä, miten se voisi antaa parempia vastauksia nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Erityisesti yhdysvaltalaisten tutkijoiden Harold Linstonen ja
Murray Turoffin ansiosta menetelmä tuli jälleen suosituksi. Sitä kehitti edelleen
myös suomalainen Osmo Kuusi. (Linstone & Turoff 1975; Kuusi 1999.)
Konsensuksen tavoittelun asemesta uudistettu Delfoi korostaa uutta ja erilaista
tietoa, myös piilevää tietoa, ja pyrkii tuomaan tämän tiedon arvioitavaksi ja
kommentoitavaksi muille asiantuntijoille. Uusi Delfoi, jota kutsutaan myös argumentoivaksi (Argument Delphi) tai perustelevaksi (Policy Delphi) Delfoiksi,
vastakohtana vanhalle versiolle, on demokraattinen ja tasa-arvoinen. Myös
nuoremmat, kokemattomammat ja alallaan tuntemattomammat asiantuntijat
sekä syystä tai toisesta vaiennetut voivat sanoa sanottavansa, ja uuden Delfoin
anonymiteettiperiaatteen ansiosta kukaan ei tiedä, kuka on minkäkin mielipiteen takana. Kaikki näkökulmat ja argumentit saavat saman puolueettoman,
tasa-arvoisen ja objektiivisen kohtelun. Toinen rikkaus Delfoissa on sen kyky
saada esiin piilevä tietämys. (Kuusi 1999; Linturi 2009.)
Delfoi-prosessi tuottaa erilaisia näkökulmia, hypoteeseja ja argumentteja, jotka
avataan avoimeen asiantuntijoiden tarkasteluun ja testaukseen. Prosessi pyrkii
yhdistämään henkilökohtaiset tiedot ja näkemykset jaetuiksi visioiksi, tulevat
ne sitten hyväksytyiksi tai eivät. Molemmat näkökulmat ovat yhtä arvokkaita.
Erimielisyyttä voi olla niin argumenteissa kuin tavoitteissa, eri vaihtoehtojen
todennäköisyyksissä ja niiden tavoiteltavuudessa.
Delfoita voidaan kutsua asiantuntijamenetelmäksi. Tutkimukseen valitut asiantuntijat muodostavat paneelin (McKenna 1994). Paneelin osallistujat valitaan
tutkimusalan asiantuntijoiden joukosta, ja tavoitteena on kattaa kaikki tutkimusaiheen kannalta relevantit aspektit. Nämä asiantuntijat saatetaan vuorovaikutukseen aiheen ja toistensa kanssa tavalla, joka korostaa argumenttien perusteluja panelistien aseman tai auktoriteetin sijaan. Teknologiapainotteisissa Delfoi-tutkimuksissa arvostetaan suuria raateja, mutta esimerkiksi sosiaalisissa ky16

symyksissä paneeliryhmät ovat pieniä. Asiantuntemuksen lisäksi Delfoin tunnusmerkkejä ovat anonyymiys ja iteratiivisuus.
1.4.2 Asiantuntijat
Delfoin menestys menetelmänä perustuu sen asiantuntijamenetelmä–
luonteeseen. Omilla erikoisalueillaan pätevimmät ihmiset ovat usein muita
edellä näkemyksillään esimerkiksi tulevaisuudesta poikkeuksellisen tietämyksensä ja ymmärryksensä ansiosta. Kuusen (1999) mukaan sopiakseen Delfoipaneeliin asiantuntijan tulisi olla






osaamiseltaan ja tietämykseltään korkeinta huippua alallaan
kiinnostunut laaja-alaisesti aiheista myös oman alansa ympärillä
kykenevä seuraamaan yhteyksiä kansallisen ja kansainvälisen sekä nykyisen ja tulevan kehityksen välillä
kykenevä tarkastelemaan ongelmia myös uusista näkökulmista
olla kiinnostunut tekemään jotakin uutta.

Tämä näkemys hyvälle panelistille asetettavista vaatimuksista heijastaa myös
modernia käsitystä asiantuntijuudesta. Panelistien tulisi kyetä ilmaisemaan ideansa ja visionsa niin, että muut paneelin jäsenet, jotka eivät ehkä ole yksittäisen
väittämän tai kysymyksen erityisasiantuntijoita, pystyvät poimimaan ajatuksia
edelleen kehitettäviksi. Heidän tulisi myös olla motivoituneita ja sitoutuneita
toimimaan paneelin jäseninä.
1.4.3 Paneeli
Asiantuntijat yhdessä muodostavat paneelin. Esimerkiksi Kuusen ja Gordonin
mukaan panelistien valinta on yksi tärkeimmistä Delfoi-tutkimuksen vaiheista
(Kuusi 1999; Gordon 2009). Delfoi-menetelmään kohdistetusta kritiikistä osa on
kohdistunut niin ikään paneelin kokoonpanoon ja siihen, että panelistien valinnalla on mahdollista vaikuttaa tutkimuksen lopputuloksiin (Sackmann 1975;
Linstone 2002; Hasson, Keeney & McKenna 2000; Rikkonen 2005, 39-41).
Delfoi ei menetelmänä rajoita paneelin kokoa. Tärkeintä on koota ryhmä ihmisistä, joilla on erinomainen tietämys tai kokemus tutkimusalueelta. Tämän
vuoksi ryhmän koko jää useimmissa tapauksissa suhteellisen pieneksi. Interaktiivisuus ja rekursiivisuus, jotka ovat prosessin peruspiirteitä, voivat kärsiä, jos
ryhmä kasvaa liikaa. Paneelin lopullinen koko on aina kompromissi käytännön
tarpeiden, luotettavuuden ja tieteellisten periaatteiden välillä. Käytännössä
esimerkiksi tekniikan alalla suositaan laajoja ja sosiologian alalla suppeita ryhmäkokoja. Erityisesti Japanissa ja USA:ssa on tehty tuhansien ihmisten teknolo-
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gian arviointia koskevia Delfoi-tutkimuksia, jotka ovat vielä oma lukunsa ja
ehkä tunnetuimpia Delfoi-tyylisiä tutkimuksia suurelle yleisölle.
Paneelin kokoonpanoa suunniteltaessa tulee harkita myös tarvittavaa asiantuntijuutta akselilla erikoisosaaminen versus yleistietämyksen laajuus (mm. Rikkonen 2005, 26-29).
1.4.4 Anonymiteetti
Panelistien anonymiteetti auttaa välttämään rajoituksia ja ongelmia, joita saattaa syntyä toisten asiantuntijoiden kuulemisesta ja heidän vaikutuspiirissään
olemisesta ja jotka ovat aina läsnä face-to-face-asiantuntijaryhmissä. Yksittäisen
panelistin asema tai hänen nauttimansa arvostus, on se sitten korkea tai matala,
ei vaikuta mielipiteen muodostukseen ja ilmaisuun. Panelistin ei tarvitse pelätä
menettävänsä kasvojaan, vaikka vastaus, mielipide tai kommentti olisikin esim.
poliittisesti epäkorrekti tai muuten vääränä tai epäsopivana pidetty. Delfoiprosessin aikana oma tietämys tuodaan päivänvaloon ja jaetaan anonyymisti
muille kommentoitavaksi. Kyseessä on tavallaan yhden argumentin ja yhden
äänen periaate. Jokainen tiedon tuottaja on samassa asemassa tutkimuksen
kannalta, riippumatta siitä, mikä kyseisen instituution asema, tuki tai auktoriteetti on. (Kuusi 1999, 153-182.)
Raadin jäsenen ei tarvitse myöskään miettiä sitä, ovatko hänen asenteensa ja
mielipiteensä hänen työantajansa virallisen linjan mukaisia. Arvoristiriitoja aiheuttavat aiheet eivät henkilöidy samalla tavalla kuin henkilökohtaisessa viestinnässä.
1.4.5 Iteraatio ja palaute
Perustavaa laatua oleva ero Delfoin ja tavanomaisten kyselytutkimusten välillä
on Delfoin iteratiivinen luonne palautteineen. Toisin kuin gallup-tyyppisissä
kyselyissä, mielipiteitä ei koota vain analysoitavaksi, vaan vastausten sisältämä
tieto jaetaan takaisin panelisteille. Palautteen avulla vastaajat ohjataan perustelemaan vastauksiaan ja valintojaan. Tiedon rakentuminen etenee kierros kierrokselta niin, että edellinen kierros muodostaa pohjan seuraavalle.
1.4.6 Delfoi-prosessi
Ensimmäisen Delfoi-kierroksen suunnittelu ja asiantuntijoiden valitseminen
paneeliin aloittavat Delfoi-prosessin. Ensimmäinen kierros ohjaa panelistit
myös asemoimaan itsensä suhteessa Delfoi-prosessiin ja toisiinsa. Toisen ja
kolmannen (ja tarvittaessa myöhempien) kierroksen kommenteilla ja argumen18

teilla kukin paneelin jäsen selventää mielipiteitään ja näkemyksiään mahdollisesti yrittäen vakuuttaa muita. Panelisteilla on mahdollisuus selventää vastauksiaan ja kommenttejaan prosessin aikana. Kierrosten välillä tutkija analysoi tulokset ja muodostaa annettujen argumenttien perusteella uudet väitteet paneelille seuraavaa kierrosta varten (Kuvio 1.5 alla).

Kuvio 1.5 Delfoi-prosessin yleiskuvaus
Internet-pohjaisessa Delfoissa on mahdollisuus synkronoituun vuoropuheluun
asiantuntijoiden välillä. Vuoropuhelu on tärkeä osa ryhmän kommunikaatiota
ja ongelmanratkaisua. Panelistien ei tarvitse reagoida kaikkiin väittämiin vaan
vain niihin, joihin he tuntevat itsellään olevan jotain relevanttia sanottavaa.
Asiantuntija-arvioiden on todettu paranevan, mikäli panelistit voivat peilata
vastaustensa uskottavuutta muiden panelistien vastausten kanssa. (Turoff &
Starr 1996; Linstone & Turoff 2002a; Price 2002; Turoff 2009.)
Tämän tutkimuksen empiirisenä tutkimuksena tehty kolmekierroksinen Delfoitutkimus toteutettiin kevään 2009 ja kevään 2010 välisenä aikana. Delfoin avulla
muodostettiin usean asiantuntijan voimin näkemys tutkimuksen kohteesta ja
siihen liittyvästä lähitulevaisuuden tilanteesta vuodesta 2015. Menetelmän alus19

sa tutkija laati tutkimuskohteesta aineistotutkimukseen perustuvan viitekehyksen. Tämän perusteella tehtiin tutkimuksen ensimmäinen kierros puolistrukturoidulla kysely-teemahaastattelulla asiantuntijoille. Tämän jälkeen aineisto analysoitiin ja muodostettiin toisen kierroksen kyselylomake, johon asiantuntijat
vastasivat. Asiantuntijoita pyydettiin myös uudelleen arvioimaan omia vastauksiaan muiden asiantuntijoiden vastausten perusteella. Kolmannen kierroksen päätavoitteena oli muodostaa näkemys lähitulevaisuuden mahdollisista
muutoksista. Tutkimusprosessin on ollut vuorovaikutteinen tutkijan ja paneelin
kesken sekä panelistien kesken. (Laakso, Rubin & Linturi 2010; Lilja, Laakso &
Palomäki 2011; Laakso, Rubin & Linturi 2011.)
1.4.7 eDelfoi
Tutkimuksen toinen ja kolmas kierros toteutettiin käyttämällä Internetpohjaista eDelfoi-järjestelmää. eDelfoi on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran, Metodixin ja Otavan
Opiston kehittämä verkko-ohjelmisto, joka on ollut käytössä Suomessa ja muualla Euroopassa vuodesta 1998. Ohjelmistoa kehittää ja ylläpitää kehittäjäyhteisö, johon kuuluvat keskeiset suomalaiset Delfoi-tutkijat. Otavan Opistolla järjestetään säännöllisesti avoimia Delfoi-pajoja, joissa opastetaan eDelfoin käyttöön
ja joissa on mahdollista saada interaktiivista opastusta tutkimusprosessin etenemisestä. Ohjelmistoa käytetään muun muassa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. eDelfoilla on mahdollista luoda Delfoi-prosessi alusta asti sisältäen
kyselyt, raportit ja panelistihallinnan. (eDelfoi 2010.)
1.5

Tutkimusmenetelmän toteutuksen tarkastelu

Aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen lisäksi haluttiin selvittää asiantuntijoiden
näkemyksiä sääntelyn muutosten ja toimialan kehityksen välillä. Samoin haluttiin selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä mahdollisesti tulevista sääntelyn
muutoksista ja näiden vaikutuksista toimialaan lähitulevaisuuden Suomessa.
Tutkimukseen valittiin Delfoi-menetelmä, jota voi kutsua nykyaikaisen Delfoin
sovellutukseksi. Delfoi-menetelmää on tässä tutkimuksessa toteutettu seuraavasti:
Tutkimushypoteesien pohjalta muodostettujen tutkimuskysymysten muotoilemisen jälkeen tehtiin ensinnä aineisto- ja kirjallisuustutkimus, joissa tarkasteltiin ensinnä sääntelyssä tapahtuneita muutoksia ja tämän jälkeen luotiin katsaus matkaviestintätoimialaan liittyviä muutoksia ajanjaksolla 1985–2009. Siirryttäessä tutkimuksen empiiriseen vaiheeseen eli Delfoi-tutkimukseen, valittiin
ensin Delfoi-paneeli, minkä jälkeen toteutettiin kolmikierroksinen Delfoitutkimus. Ensimmäinen Delfoi-kierros tehtiin teemahaastatteluina maalis–
huhtikuussa 2009. Toinen Delfoi-kierros tehtiin Internet-pohjaisena elo–
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syyskuussa 2009 ja kolmas huhtikuussa 2010 niin ikään Internet-pohjaisena.
Seuraavassa esitetään tämän tutkimuksen asiantuntijapaneelin valitsemisen
eteneminen vaiheittain sekä kunkin kolmen Delfoi-kierroksen toteutus (Kuvio
1.6 alla).

Kuvio 1.6 Toteutetun tutkimusprosessin kuvaus
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1.5.1 Delfoi-tutkimuksen intressiryhmät
Delfoi soveltuu hyvin tutkimusmenetelmäksi, mikäli halutaan organisoida
kommunikaatioprosessi sellaisen ryhmän kesken, jonka jäsenillä on samankaltainen perustietämys asiasta (Mitrov & Turoff 2002). Delfoi-menetelmän luonteeseen kuuluu, että sen paneelin jäsenet ovat tutkittavan ilmiön asiantuntijoita.
Esimerkiksi Kuusen ja Gordonin mukaan panelistien valinta on yksi tärkeimmistä Delfoi-tutkimuksen vaiheista (Kuusi 1999; Gordon 2009). Delfoimenetelmään kohdistetusta kritiikistä osa on kohdistunut niin ikään paneelin
kokoonpanoon ja siihen, että panelistien valinnalla on mahdollista vaikuttaa
tutkimuksen lopputuloksiin (mm. Sackmann 1975; Linstone & Turoff 1975;
Kuusi 1999; Tapio 2002).
Tässä tutkimuksessa paneelin kokoonpanon lähtökohtana oli, että panelisteilla
tulee olla näkemystä telealasta ja sen sääntelystä erilaisista näkökulmista. Näin
pyrittiin välttämään mahdollinen ”yhden näkökulman” painottuminen tutkimustuloksissa (Kuusi 1999; Laakso, Rubin & Linturi 2010; Laakso, Rubin & Linturi 2011).
Paneelin koosta ei kirjallisuudessa esitetä tarkkoja määritelmiä, mutta yleisesti
esitetään paneelin minimikooksi 10–15 jäsentä (Kuusi 1999; Gordon 2009; Okoli
& Pawlowski 2004; Landeta 2006).
Tutkimuksen panelistien valinnassa ei lähdetty liikkeelle yksittäisten asiantuntijoiden valitsemisella. Sen sijaan, samoin kuin muun muassa Tapio, paneelia
tarkasteltiin aluksi intressinäkökulmasta, toisin sanoen ensin tarkasteltiin matkaviestinyritysten sääntelyyn liittyviä osapuolia, intressiryhmiä (Tapio 2002;
Tapio 2003).
Tutkimuksessa voidaan erottaa ensinnäkin sääntelyä tekevä ja säädösten noudattamista valvova osapuoli eli viranomaiset sekä sääntelyn kohde eli matkaviestinyritykset. Näiden lisäksi kolmantena ryhmänä ovat operaattoreiden
kanssa kiinteässä yhteistyössä olevat tahot sekä alan tutkimus. Tarkastelussa
päädyttiin kolmeen intressiryhmään seuraavasti:




viranomaiset, jotka valmistelevat säädökset ja valvovat sääntelyn noudattamista
sääntelyn kohdeyritykset eli matkaviestinyritykset ts. operaattorit
tahot, jotka ovat matkaviestinoperaattoreiden kanssa yhteistyössä.
(Laakso, Rubin & Linturi 2010; Laakso, Rubin & Linturi 2011.)

Ensimmäiseen ryhmään kuluu ensinnäkin Liikenne- ja viestintäministeriö, joka
vastaa toimialansa lainsäädännön valmistelusta sekä alan yleisestä kehittämisestä. Viestintävirasto on sektorikohtainen virasto, joka valvoo sääntelyn, muun
muassa viestintämarkkinalain noudattamista sekä vastaa osaltaan myös alan
tutkimuksesta. Haastattelemalla ministeriön ja Viestintäviraston edustajia sekä
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muiden intressiryhmien edustajia päädyttiin valitsemaan vielä kaksi muuta
viranomaistahoa paneeliin. Kilpailuvirasto vastaa kilpailulainsäädännön noudattamisesta ja on käsitellyt lukuisia telealaa koskevia tapauksia (Kilpailuvirasto 2010). Kuluttajavirasto valvoo kuluttajan oikeuksia koskevan lainsäädännön
noudattamista ja toimii aktiivisesti kuluttajien oikeudellisten etujen puolesta
(Kuluttajavirasto 2010). Kuluttajavirasto myös osaltaan edustaa tässä tutkimuksessa kuluttajia telepalvelujen käyttäjinä.
Toisen ryhmän muodostavat sääntelyn kohde eli matkaviestinyritykset. Suomessa on kolme matkaviestinverkkoyritystä. Ne kaikki valittiin paneeliin. Näiden lisäksi Suomessa on runsaat 10 ei-verkko-operaattoria eli palvelu- tai virtuaalioperaattoria, joiden markkinaosuus vuonna 2009 oli yhteensä noin 2 %,
mutta on ollut suurimmillaan noin 20 % (Finnet-liitto Ry 2010; Liikenne- ja viestintäministeriö 2004; Viestintävirasto 2010c). Vuonna 2009 toimineista eiverkkoyrityksistä kolme valittiin satunnaisesti paneeliin (ks. Kuvio 3.5 Matkaviestinpalveluja tarjoavien yritysten määrän kehitys sivulla 73). Valinta toteutettiin kirjoittamalla kunkin yrityksen nimi erilliselle paperilapulle ja nostamalla sattumanvaraisesti kolme lappua.
Kolmanteen ryhmään haluttiin matkaviestinyritysten kanssa yhteistyötä tekeviä tahoja, joilla olisi hyvä näkemys alan kehityksestä. Tähän ryhmään valittiin
muut operaattorit kuin matkaviestinoperaattorit, toisin sanoen kiinteän verkon
operaattorit, toimialan yhteistyöjärjestö sekä osaltaan myös asiakasnäkökulmaa
edustava sisältöpalvelujen tuottajien yhteistyöjärjestö. Tähän ryhmään haluttiin
myös akateemisen tutkimuksen edustaja.
Intressiryhmiin päädyttiin valitsemaan organisaatiot seuraavasti:
Viranomaiset-ryhmään valittiin







Liikenne- ja viestintäministeriö, jonka toimialueeseen kuuluu viestintämarkkinoita koskevien lakien ja muun sääntelyn valmistelutyö sekä toimialan yleinen kehittäminen
Viestintävirasto, joka vastaa sektorikohtaisen (viestintämarkkinan) sääntelyn noudattamisesta sekä tilastoinnista ja muusta viranomaistoiminnasta
Kilpailuvirasto, joka vastaa kilpailulainsäädännön noudattamisen valvonnasta
Kuluttajavirasto, joka vastaa kuluttajien oikeuksia koskevien säädösten
noudattamisesta.

Matkaviestinyritykset-ryhmään eli sääntelyn kohteena olevaan ryhmään valittiin kaikki kolme Suomessa toimivaa matkaviestinverkkoyritystä sekä edellä
kuvatulla tavalla satunnaisesti valitut kolme ei-verkkoyritystä:
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DNA Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
AinaCom Oy
Saunalahti Oyj (nykyisin Elisa Oyj:n tytäryhtiö)
TDC Oy.

Yhteistyötahot-ryhmään valittiin





kiinteän verkon operaattoreita edustava Finnet-liitto Ry
Tietotekniikan ja tietoliikenteen yhteistyöjärjestö FiCom Ry
mobiilisisältöpalveluja tuottavien yritysten yhteistyöjärjestö Teleforum
Ry
toimialan akateemista tutkimusta edustamaan Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu.

Seuraavaksi keskityttiin kysymykseen, minkä tyyppistä asiantuntijuutta paneelissa juridisen osaamisen lisäksi tulee olla, eli minkälaisia kompetensseja paneelissa tulee olla edustettuna. Valinnassa päädyttiin siihen, että operaattorien operatiivisen toiminnan näkemystä on välttämätöntä olla paneelissa mukana, koska operatiivisessa toiminnassa sääntelyn muutokset koetaan konkreettisesti
päivittäisessä liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Toisaalta myös laajempi, toimialaa kokonaisuutena tarkastelevaa näkökulmaa haluttiin mukaan.
Tässä tutkimuksessa päädyttiin siihen, että sekä erikoisosaamista että yleistietämystä valitaan paneeliin tasapuolisesti.
Tutkimuksen paneelin kooksi muodostuisi 14 jäsentä olettaen, että kustakin
organisaatiosta paneeliin tulisi yksi henkilö (kuten tulikin). Halutut organisaatiot ja panelistien kompetenssialueet on seuraavassa esitetty matriisin muodossa (Kuvio 1.7 sivulla 25).
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Kuvio 1.7 Panelistien asiantuntijuus/intressiryhmämatriisi
1.5.2 Delfoi-paneelin kokoonpano
Seuraavaksi oli vuorossa henkilöiden valinta paneeliin. Samoin kuin Tapio
työssään esittää, valittuihin organisaatioihin oltiin ensin yhteydessä puhelimitse
(Tapio 2002). Organisaatioiden edustajille kerrottiin tutkimuksesta ja pyydettiin heitä miettimään sopivaa henkilöä paneelin jäseneksi. Toiveena esitettiin,
että henkilöillä olisi laaja kokemus alaltaan. (Laakso, Rubin & Linturi 2010; Lilja,
Laakso & Palomäki 2011; Laakso, Rubin & Linturi 2011.)
Ennen Delfoi-tutkimusta paneelin jäseniin oltiin puhelimitse yhteydessä. Heiltä
kysyttiin tutkimuksen taustatiedoiksi muun muassa ikä, koulutus ja työkokemus. Heille kerrottiin tulevasta tutkimuksesta ja selitettiin Delfoihin yleisesti
liittyvästä piirteestä, että vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja että ne
esitetään anonyymisti. Tässä tutkimuksessa panelisteille kerrottiin muiden panelistien nimet ja heidän edustamansa organisaatio.
Henkilökohtaisella yhteydenotolla samoin kuin tässä tutkimuksessa myös ensimmäisen Delfoi-kierroksen henkilökohtaisilla haastatteluilla pyrittiin lisäämään paneelin jäsenten sitoutumista tutkimuksen myöhempiin vaiheisiin.
Tutkimuksen Delfoi-paneeliin tuli lopulta valituiksi 14 henkilöä intressiryhmittäin seuraavasti:
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Viranomaiset:





Antti Kohtala, viestintäneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö
Jukka-Pekka Juutinen, viestintämarkkina-asiantuntija, Viestintävirasto
Timo Mattila, apulaisjohtaja, Kilpailuvirasto
Miina Ojajärvi, lakimies, Kuluttajavirasto

Matkaviestinyritykset:







Tapani Pökkä, Senior Department Manager, TeliaSonera Oyj
Risto Siivola, toimitusjohtaja, Oulun Puhelin Oy (tutkimuksen alussa
myös hallituksen puheenjohtaja, DNA Oy)
Aimo Maanavilja, Research Fellow, Elisa Oyj
Panu Lehti, liiketoimintajohtaja, Saunalahti/Elisa Oyj
Jaakko Nevanlinna, toimitusjohtaja, AinaCom Oy
Jukka-Pekka Joensuu, Vice President/Partner PwC Oy (tutkimuksen
alussa lakiasianjohtaja, TDC Oy)

Yhteistyötahot:





Ulla Artte, hallintopäällikkö, Finnet-liitto Ry
Reijo Svento, toimitusjohtaja, Ficom Ry
Ville Nurmi, toimitusjohtaja, Teleforum Ry
Heikki Hämmäinen, professori, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Panelistit on esitelty tarkemmin panelisteilta pyydettyjen sanallisten työkokemuskuvausten mukaisesti liitteessä I.
1.5.3 Panelistien anonymiteetti
Paneelissa toivottiin olevan näkemystä juridiikan lisäksi liiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta sekä toimialan yleisestä kehittämisestä. Lähtökohtaisesti
tämän perusteella valittiin panelistien edustamat organisaatiot tutkimukseen.
Organisaatiot valitsivat tutkimukseen osallistuvan henkilön.
Kun valittuihin henkilöihin oltiin ennen Delfoi-tutkimuksen alkamista yhteydessä, heille kerrottiin, että vastauksia tullaan käsittelemään luottamuksellisesti
niin, että yksittäistä vastausta ei tulla esittämään henkilötietoon liitettynä. Sen
sijaan panelisteille kerrottiin kaikkien paneelin jäsenten nimet ja panelistien
edustamat organisaatiot. Heille kerrottiin lisäksi, että kaikki kyselyjen vastaukset ja vastauksiin liitetyt kommentit ja argumentit tullaan esittämään sellaisinaan myös muille panelisteille sekä mahdollisesti julkaisemaan työn raportoinnin yhteydessä, kuitenkin niin, että vastausta ja vastaajan nimeä ei yhdistetä
vaan vastaukset esitetään koko paneeliin tai intressiryhmään liitettynä tietona.
Samoin panelistien ikä, koulutus ja muut henkilökohtaiset tiedot raportoidaan
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vain yhteenveto- tai summatietoina. Ainoastaan panelistien edustamat organisaatiot ja heidän työkokemustaustansa raportoidaan.
1.5.4 Panelistien asiantuntijuus
Koska osa tutkimuksesta käsittelee mennyttä aikaa, oli tärkeää, että panelisteilla
on laaja kokemus telealalta. Paneelin haluttiin näkemyksiä sellaisilta henkilöiltä,
jotka ovat itse kokeneet sääntelyssä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia työssään.
Valituilla panelisteilla on mittava kokemus telealasta. Heidän keski-ikänsä tutkimuksen alussa oli 48.1 vuotta ja keskimääräinen työkokemuksensa alalta oli
20.9 vuotta. Panelistien ikä oli 28–62 vuotta. Työkokemuksen pituus vaihteli
välillä 8 ja 38 vuotta. Panelistit edustivat tasapuolisesti organisaatioiden ylintä
johtoa sekä operatiivista tasoa. Työkokemuksen katsottiin olevan tutkimuksen
onnistumisen kannalta riittävä.
Seitsemällä panelistilla oli tekninen koulutus. Neljä panelisteista oli juristeja.
Kolmella oli kaupallinen tai muu koulutus. Paneelissa oli 12 miestä ja kaksi
naista. Tutkimuksen kannalta sukupuolella ei katsottu olevan merkitystä vastauksiin, eikä organisaatioita pyydetty nimeämään panelisteja sukupuolen mukaan vaan ainoastaan asiantuntemuksen perusteella.
Panelisteja pyydettiin arvioimaan oma asiantuntijuutensa tutkimukseen halutuilta osaamisalueilta sen varmistamiseksi, että paneelissa olisi monipuolisesti
asiantuntijuutta eri osa-alueilta. Tutkimuksen asiantuntijuudesta (ja muista
taustatietoista mukaan lukien työkokemuksesta) panelisteille tehtiin erillinen
kysely ennen Delfoi-tutkimuksen tekemistä. Siinä panelisteja pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan kullakin tutkimukseen halutulta asiantuntijuusalueelta asteikolla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Panelistien vastaukset laitettiin intressiryhmittäin
samaan taulukkoon. Seuraavaksi panelistien itseään koskevista osaamisen tasoarvioista laskettiin keskiarvot (Taulukko 1.1 alla). (Laakso, Rubin & Linturi 2011;
Lilja, Laakso & Palomäki 2011.)
Taulukko 1.1 Panelistien arviot omista asiantuntijuusalueistaan
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Keskiarvoista voidaan päätellä, että halutuilla asiantuntijuusalueilla (operatiivinen toiminta, juridiikka sekä toimialan tutkimus ja kehitys) panelistit pitivät
osaamistaan jokseenkin tasavahvana, koska keskiarvot ovat arvon 4 molemmin
puolin. Operatiivisen osaamisensa panelistit arvioivat korkeimmaksi (4,22). Juridisen osaamisen keskiarvo oli 4,02. Toimialan tutkimuksen ja kehityksen osalta kaikkien panelistien keskiarvo oli matalin (3,83). Viranomaiset pitivät juridista osaamistaan vahvimpana (4,25). Sekä operaattorien edustajat että yhteistyötahojen edustajat pitivät operatiivista osaamistaan vahvimpina (4,67 ja 4,50).
Panelistien työkokemuksen ja asiantuntijuuden monipuolisuuden katsottiin
olevan riittävät tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Samoin panelistien osaamisen katsottiin olevan jakautuneen riittävän tasaisesti, eikä paneelin kokoonpanon muutoksiin katsottu olevan tarvetta. Myös tarkasteltaessa asiantuntijuutta
akselilla erikoisosaaminen versus yleistietämyksen laajuus päädyttiin siihen,
että paneelissa on edustettuna sekä erikoisosaamista että yleistietämystä tasapuolisesti, mikä oli asetettu yhdeksi tavoitteeksi paneelin kokoonpanoa suunniteltaessa (mm. Kuusi 1999, 153-205; Rikkonen 2005, 26-28).
1.5.5 Ensimmäisen Delfoi-kierroksen toteutus (Merkittävimmät muutokset)
Ensimmäinen Delfoi-kierros tehtiin huhti-toukokuussa 2009. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen päätarkoitus oli löytää vastaus kysymyksiin, mitkä sääntelyssä
tapahtuneet muutokset ovat paneeliin valittujen asiantuntijoiden näkemyksen
mukaan olleet merkittävimpiä ja minkälaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on
ollut.
Kaikki neljätoista panelistia haastateltiin henkilökohtaisesti kukin erikseen
20.4.–29.5.2009. Panelistien henkilökohtaisella tapaamisella haluttiin tutustua
haastateltaviin sekä samalla kertoa käynnistettävän Delfoi-tutkimuksen taustasta ja seuraavista Delfoi-kierroksista. Henkilökohtaisiin haastatteluihin päädyttiin sen varmistamiseksi, että kaikilta vastaajilta saataisiin vastaukset. Henkilökohtaisella tapaamisella pyrittiin lisäksi motivoimaan panelistit osallistumaan
aktiivisesti tutkimuksen seuraaviin kierroksiin; Delfoi-tutkimuksen kokonaiskestoaika tulisi olemaan noin vuosi.
Haastattelut kestivät 1,5–2 tuntia ja ne nauhoitettiin. Nauhoitukset purettiin
haastatteluja seuranneen kesäkuun aikana. Haastattelujen nauhoittamisella pyrittiin siihen, että haastattelutilanne olisi mahdollisimman luonteva ja sujuisi
vapautuneesti ilman katkoja (Hirsjärvi & Hurme 2000). Haastattelut toteutettiin
strukturoimattomina teemahaastatteluina, joissa haastateltaville annettiin mahdollisuus vapaamuotoisesti kertoa aiheeseen liittyvistä näkemyksistään (Saunders, Lewis & Thornhill 2000). Aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen perusteella
oli laadittu kronologinen luettelo viestintämarkkinalain ja sen edeltäjien telemarkkinalain ja teletoimintalain matkaviestintää koskevista muutoksista (tutkijan näkemys) (liite III). Tämä luettelo annettiin haastateltavalle haastattelun
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alussa. Lisäksi haastateltavalle annettiin yhdelle A4-arkille koostettuna matkaviestintää koskevia teemoja (liite IV) (Rubin & Rubin 2005). Näiden avulla pyrittiin orientoimaan haastateltavia pysymään haastattelun aikana aiheessa.
Valmiita kysymyksiä ei esitetty, vaan haastateltavia rohkaistiin kertomaan mielestään merkittävimmistä sääntelyssä tapahtuneista muutoksista ja viranomaistoiminnan muutoksista sekä siitä, miten nuo muutokset ovat toimialaan vaikuttaneet.
Ensimmäisen kierroksen haastatteluilla pyrittiin selvittämään panelistien mielipiteitä ja näkemyksiä sääntelyssä tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Tämän lisäksi tavoitteena oli löytää aiheita kysymyksille ja väittämille toiselle ja
kolmannelle Delfoi-kierrokselle.
1.5.6 Toisen Delfoi-kierroksen toteutus (Muutosten vaikutukset)
Toinen Delfoi-kierros toteutettiin käyttämällä Internet-pohjaista eDelfoi-alustaa
elo-syyskuussa 2009. Toisen Delfoi-kierroksen tavoitteina olivat muun muassa




merkittävimpien sääntelymuutosten vaikutusten selvittäminen
asiantuntijoiden näkemysten selvittäminen vuoden 2009 sääntelytilanteesta
keskustelun käynnistäminen meneillään olevista ja suunnitteilla olevista
sääntelyn muutoksista.

Kysely toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä käyttämällä Internet-pohjaista
eDelfoi-alustaa, josta vastaajille lähetettiin sähköpostilla kyselyn www-osoite
sekä käyttäjätunnus ja salasana. Sähköpostissa ja www-ympäristössä oli ohjeet
kyselyyn vastaamiseksi. Panelisteihin oltiin myös puhelimitse yhteydessä sähköpostin lähettämisviikolla.
Kysymykset ja väittämät laadittiin aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen ja ensimmäisen kierroksen haastattelussa esille nousseiden asioiden perusteella. Kysymyksiä ja väittämiä www-lomakkeella oli 32 (liite V). Kysymysten ja väittämien avulla panelisteja pyydettiin kuvailemaan sääntelyssä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia sekä arvioimaan sen hetkistä sääntelytilannetta
Joukossa oli myös kysymyksiä ja väittämiä meneillään olevista lakimuutoksista.
Toisen kierroksen lomake oli elo-syyskuun vaihteessa avoinna panelisteille
noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen panelisteille ilmoitettiin, että kaikkien panelistien vastaukset ja argumentit kysymyksiin ja väittämiin ovat nimettöminä
nähtävillä kahden viikon ajan. Tänä aikana panelisteille tarjottiin mahdollisuutta halutessaan muokata omia vastauksiaan ja argumenttejaan. Toinen Delfoikierros kesti yhteensä neljä viikkoa. Kolmetoista panelistia osallistui toiseen
Delfoi-kierrokseen.
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1.5.7 Kolmannen Delfoi–kierroksen toteutus (Tulevan sääntelytilanteen ennakointi)
Kolmas Delfoi-kierros toteutettiin maalis-huhtikuussa 2010 myös käyttämällä
eDelfoi-alustaa. Kolmannen kierroksen tavoitteina olivat muun muassa





vahvistaa aiempien kierrosten avulla saatuja näkemyksiä
merkittävimpien käynnissä olleiden säädösmuutosehdotusten määrittäminen ja näiden muutosten vaikutusten arvioiminen vuoteen 2015 mennessä
vuoden 2015 sääntelytilanteen arvioiminen.

Kolmannen kierroksen väittämät laadittiin aiempien kierrosten haastattelujen ja
kyselyn perusteella. Myös sääntelystä käydystä julkisen keskustelusta ja kirjallisuustutkimuksesta saatiin tukea väittämien laatimisessa. Kaikki kolmannen
kierroksen 15 väittämää koskivat lähitulevaisuutta, Suomen vuoden 2015 sääntelytilannetta tai toimialan kehitystä vuoteen 2015 mennessä. Kysely on esitetty
liitteessä VI. Samoin kuin toinenkin kierros, kolmas kierros oli aluksi avoinna
kaksi viikkoa. Tämän jälkeen panelisteilla oli kaksi viikkoa aikaa nähdä nimettömänä muiden vastaukset ja halutessaan muuttaa tai kommentoida lisää omia
vastauksiaan.
Toiseen ja kolmanteen kierrokseen osallistui viisi kuudesta matkaviestinyritysten edustajasta. Tutkimuksessa käytetyn eDelfoi-järjestelmän anonymiteeettiominaisuuden johdosta ei ollut mahdollista selvittää oliko kyseessä sama henkilö molemmilla kierroksilla. Muiden intressiryhmien kaikki edustajat osallistuivat myös toisen ja kolmannen kierroksen kyselyihin. Toiseen ja kolmanteen
Delfoi-kierrokseen osallistui näin ollen 13 asiantuntijaa.
1.6

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan: aineisto- ja kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen Delfoi-tutkimukseen. Aineisto- ja kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ensinnä sääntelyssä tapahtuneita muutoksia. Tämän jälkeen tarkastellaan
matkaviestintoimialalla tapahtuneita muutoksia, jolloin selvitetään muun muassa matkaviestinyritysten lukumäärän vaihtelu, liittymämäärien kehitys ja asiakkailta veloitettujen matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen vaihtelu.
Tutkimuksen empiirisen osan tulokset esitetään kahdessa vaiheessa siten, että
ensin esitetään Delfoi-tutkimuksen ajanjaksoa 1985–2009 käsittelevä osa. Tämän
jälkeen esitetään Delfoi-tutkimuksen tulevaisuutta koskeva osa, joka keskittyy
ennakoimaan Suomen sääntelytilannetta vuoteen 2015.
Tutkimus rakentuu seuraavasti: Luvussa 2 esitetään Suomen viestintämarkkinan sääntelyn kehittyminen vuodesta 1985 vuoteen 2009. Päähuomio on vies30

tintämarkkinalain ja sen edeltäjien teletoimintalain ja telemarkkinalain kehittymisessä. Samoin esitetään matkaviestinyritysten muuta sääntelyä. Luvussa 3
esitetään yleisellä tasolla matkaviestintoiminnan muutoksia vuosina 1985–2009.
Luvussa esitetään myös muun muassa matkaviestinpalvelujen tarjonnan kehittyminen sekä eräiden matkaviestinpalvelujen hintojen muutokset. Luvussa 4
esitetään tutkimuksen empiirisen osan tulokset ja niiden analyysi. Lopuksi luvussa 5 esitetään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset.
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2

SÄÄNTELYN KEHITTYMINEN

Tässä luvussa tarkastellaan sääntelyssä tapahtuneita muutoksia. Erityisesti paneudutaan niihin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet teleyritysten matkaviestinliiketoimintaan ja keskinäiseen kilpailuun. Yleisesti ottaen on niin, että
vuonna 1987 alkanut sääntelyn purkaminen on voimakkaasti vaikuttanut sähköisen viestinnän toimintaympäristön muuttumiseen ja alalla tapahtuneeseen
kilpailutilanteen kehittymiseen. Samalla voidaan todeta, että uudenlaisen sääntelyn kehittäminen on ollut teknologisen kehittymisen, alan konvergenssikehityksen ja käyttäjien kulutustottumusten muuttumisen vuoksi osin välttämätöntä. Toisaalta sääntelyllä asetetaan operaattoreille teknisiä velvoitteita verkkojen
toimivuuden ja yhteensopivuuden turvaamiseksi sekä muun muassa verkkojen
turvallisen käytön takaamiseksi. Toisaalta sääntelyn tavoitteena on ollut lisätä
alalla toimivien yritysten välistä kilpailua ja ajaa loppukäyttäjien etua palvelujen saatavuuden ja laadun sekä hinnaltaan edullisten palveluiden muodossa.
Puhelimen keksimisen aikoihin Suomi oli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Suomen senaatti päätti, että nämä asiat kuuluvat sen toimivaltaan, ja
tsaari Aleksanteri III hyväksyi päätöksen. Joulukuussa 1886 annettiin ”julistus
niistä ehdoista, joilla telefoonijohtoja saadaan maahan asettaa ja käyttää”. Jokseenkin sata vuotta toimittiin tämän säädöksen mukaisesti. Vuonna 1986 hallitus esitti eduskunnalle, että oli tarpeen säätää koko telealaa säätelevä laki. Esityksen mukaan oli muun muassa tarpeen, että turvataan viestintämahdollisuuksien monipuolisuus, hyvät tekniset kehitysedellytykset, ja toimitaan yhtenäisen järjestelmän puitteissa koko maassa taloudellisesti ja muutoinkin tarkoituksen mukaisella tavalla (HE 60/1986).
1987 annettiin teletoimintalaki (Laki 183/1987). Se oli ensimmäinen askel kohti
teletoiminnan vapauttamista. Näin siis noin sadan vuoden ajan teleala toimi
lähes muuttumattoman lainsäädännön vallitessa. Itsenäisyyden aikana oli 1919
annettu laki lennätinlaitteista ja 1981 annettu laki posti- ja telelaitoksesta, mutta
ne olivat tämän tutkimuksen kiinnostuksen ulkopuolella.
Teletoimintalakia muutettiin useasti kunnes vuonna 1997 se kumottiin telemarkkinalailla (Laki 396/1997). Myös Telemarkkinalakia muutettiin monta kertaa ja lopulta se korvattiin 2002 viestintämarkkinalailla (Laki 489/2002), joka
otettiin käyttöön kahdessa vaiheessa ensin 2002 ja lopuksi 2003 (Laki 393/2003).
Viestintämarkkinalakia on muutettu 15 kertaa vuoteen 2009 mennessä. Voidaankin todeta, että telealan sääntelyä on muokattu monta kertaa viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana. Suomen lainsäädäntötyöhön on 1990-luvun
alusta lähtien vaikuttanut EU-tasoisen sääntelyn kehittyminen, ja luonnollisesti
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EU-jäsenyytemme vuoksi vuodesta 1995 lähtien Suomi on sitoutunut yhtenäiseen sääntelyyn (Kuvio 2.1 alla).

Kuvio 2.1 Viestintämarkkinan sääntely pähkinänkuoressa
2.1

Teletoimintalaki 1987–1997

Teletoimintalaissa ensimmäistä kertaa säädöstasolla määriteltiin, mitä teletoiminta on. Laissa todettiin muun muassa, että teletoimintaa varten on olemassa
televerkoista koostuva yleinen televerkosto ja että tätä verkostoa on ylläpidettävä ja kehitettävä siten, että televiestinnän tarpeet tyydytetään maan kaikissa
osissa taloudellisesti ja teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Laissa sanottiin, että yleistä teletoimintaa harjoittavat Posti- ja telelaitos sekä sellaiset suomalaiset yhteisöt, joille valtioneuvosto on myöntänyt siihen toimiluvan. Ainoastaan Suomen kansalaisten tai suomalaisten yhteisöjen oli tuolloin mahdollista
hakea toimilupaa. (Laki 183/1987.)
2.1.1 Lain määräämät telelaitosten velvollisuudet ja tehtävät
Laki määräsi, että telelaitoksen on ylläpidettävä ja kehitettävä teletoimintaa
toimialueellaan ja osana koko maan televerkostoa ja että telelaitoksen on osaltaan huolehdittava siitä, että käyttäjillä on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin riittävät, varmat ja turvalliset televiestintämahdolli33

suudet. Edelleen teletoimintalaki määräsi, että telelaitoksen tehtävänä on huolehtia osaltaan yhdysliikenteestä muiden telelaitosten kanssa sekä osallistua
muutoinkin yleisten televerkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. (Laki 183/1987.)
Lain mukaan Posti- ja telelaitoksen tuli huolehtia telelaitoksen tehtävistä muualla kuin toimiluvan alaisten telelaitosten toimialueella siten, että koko maa tulee katetuksi. Posti- ja telelaitoksen asiana oli myös mm. rakentaa ja ylläpitää
kaukojohtoverkkoa ja kaukokeskuksia ja yhteistyössä alueellisten toimijoiden
kanssa yhteistyössä huolehtia kaukoteleliikenteestä ja huolehtia Suomen ja ulkomaiden välistä televerkosta sekä harjoittaa muuta teletoimintaa liikenneministeriön määräämissä puitteissa. (Laki 183/1987.)
Tästä seurasi, että Posti- telelaitoksella oli lakiin perustuva velvollisuus rakentaa ja ylläpitää kaukojohtoverkkoa ja huolehtia kaukoliikenteestä ja ulkomaan
liikenteestä. Puhelinlaitoksilla oli omaan rajattuun alueeseen sidottu toimialue.
2.1.2

Teletoiminnan ohjaus, valvonta ja telepäätelaitteiden tekninen tarkastus liikenneministeriölle – alan kehittämiseen ja yhteistyöhön neuvottelukunta

Ennen Teletoimintalakia telehallinto eli muun muassa teletoiminnan valvonnasta vastaaminen oli kuulunut Posti- ja telehallitukselle. Hallituksen esityksen
mukaisesti teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen siirrettiin lailla liikenneministeriölle (HE 60/1986). Samoin säädetty laki määräsi ministeriön tehtäväksi valvoa lain sekä sen nojalla annettujen muiden säännösten ja määräysten
noudattamista (Laki 183/1987). Tämä lain kohta oli sikäli merkittävä, että aiemmin Posti- ja telelaitos oli ollut kiinteästi yhteydessä Posti- ja telehallitukseen,
alan toimijaan ja valvojaan; nyt ohjaus ja valvonta siirtyivät selkeästi ministeriölle erilleen teletoiminnan harjoittamisesta. Vaikka valtio siis edelleenkin oli
toimija ulkomaan- ja kaukopuhelujen välittäjänä ja mm. paikallispuheluvälittäjänä ja siten tietyssä mielessä kilpailija muille alan toimijoille, oli muutos aiempaan oikeanlainen askel alan liberalisoimiseksi.
Liikenneministeriön alaisuuteen asiantuntijaelimeksi tuli perustaa valtioneuvoston nimeämä neuvottelukunta teletoiminnan yleistä suunnittelua, hoitoa ja
kehittämistä sekä telelaitosten yhteistoimintaa kehittämistä varten. Neuvottelukunnassa tuli olla edustus liikenneministeriöstä, valtion teletoimesta, toimiluvan alaisista telelaitoksista, telealan tutkimuksesta, telelaitteita valmistavan teollisuudesta ja televiestinnän käyttäjistä. Näin alan sääntelyyn tuli useita tahoja
edustava toimielin. Lain myötä käyttäjälle tuli oikeus liittää tyyppihyväksytty
telepäätelaite teleliittymään koko maan alueella, kun käytäntö aiemmin oli ollut,
että kukin telelaitos määräsi, mitä laitteita laitoksen verkkoon sai liittää. Tämä
oli eräs alan liberalisointia edistävä säädös. (Laki 183/1987.)
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2.1.3 Lain muutoksella 1988 säädös televalvontaviranomaisesta
Muutetussa laissa todettiin lyhyesti, että teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenneministeriölle kuten alkuperäisessä laissakin. Hallituksen esityksen (HE 119/1987) mukaisesti ministeriön alaisuuteen perustettiin
Telehallintokeskus. Telehallintokeskuksen tehtäviksi määriteltiin teletoimintalain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta (mm. Laki 518/1988; Laki 519/1988). Telehallintokeskus, THK, muutti
nimensä vuonna 2001 Viestintävirastoksi. Viestintäviraston toimintaa käsitellään tarkemmin alaluvussa 2.5.
2.1.4 Vuoden 1990 lakimuutos poisti Posti- ja telelaitoksen erityisoikeudet sekä antoi
liikenneministeriölle valtuuden ohjeistaa hinnoittelua
Hallituksen esityksessä kiinnitettiin huomiota Posti- ja telelaitoksen erityiseen
asemaan teletoiminnan harjoittajana (HE 18/1990). Toisaalta se ei aiemmin ollut
tarvinnut toimilupaa mutta toisaalta se ei myöskään samasta syystä voinut laajentaa harjoittamiansa liiketoimintoja ja siten osaltaan lisätä kilpailua. Muutettu
teletoimintalaki määritteli telelaitokseksi Posti- ja telelaitoksen ja sellaisen yleisen teletoiminnan harjoittajan, jonka velvollisuutena oli hoitaa toimialueellaan
teletoimintaa osana yleistä televerkostoa. Alkuperäinen laki sanoi, että yleistä
teletoimintaa harjoittavat posti- ja telelaitos ja sellaiset suomalaiset yhtiöt, jolle
valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvan. Muutettu laki siis tässä suhteessa
poisti Posti- ja telelaitokselta sen erityisoikeuden. Tämä tarkoitti sitä, että myös
Posti- ja telelaitoksen oli toimintaansa varten haettava valtioneuvostolta toimilupa. (Laki 661/1990.)
Samoin laki määritti, että telelaitoksen käyttäjiltään perimien telemaksujen ja
telelaitosten keskinäisten telemaksujen tulee olla tasapuolisia ja kohtuullisia.
Niin ikään laissa todettiin mm., että liikenneministeriö voi tarvittaessa antaa
tarkempia ohjeita telemaksujen määräämisessä noudatettavista perusteista. Alkuperäinen lainkohta ainoastaan velvoitti liikenneministeriön vahvistamaan
telelaitosten perimien telemaksujen samoin kuin telelaitosten välisten telemaksujen yleiset perusteet. (Laki 661/1990.)
2.1.5 Osa teletoimintaa ilmoituksen varaiseksi vuonna 1992, myös ulkomaiselle yhteisölle oikeus harjoittaa yleistä teletoimintaa
Vuoden 1992 lokakuussa voimaan tullut teletoimintalain muutos antoi myös
ulkomaiselle yhteisölle mahdollisuuden hakea toimilupaa yleisen teletoiminnan
harjoittamiseen. Muutettu laki myös kevensi teletoiminnan lupamenettelyä.
Teletoimintaa harjoittavan oli aiemmin aina ollut haettava toimintaansa varten
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valtioneuvostolta tai liikenneministeriöltä lupa toiminnan harjoittamiseen. Nyt
tietyin edellytyksin teletoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen tuli mahdolliseksi, kunhan yritys teki liikenneministeriölle teletoimintailmoituksen; kytkentäistä yleistä datasiirtotoimintaa sekä datasiirtoa erillisverkossa sai nyt harjoittaa henkilö, yhteisö, virasto, laitos tai säätiö tai ulkomaisen elinkeinonharjoittajan Suomessa kaupparekisteriin merkitty sivuliike, joka on tehnyt siitä ilmoituksen liikenneministeriölle. (HE 227/1992; Laki 676/1992.)
2.1.6 Verkon käyttäminen edelleen tarjottavaksi, säädöksiin termi telepalvelu 1.1.1995
Alkuperäinen teletoimintalaki määritteli yleisen teletoiminnan valtioneuvoston
myöntämän luvanvaraiseksi toiminnaksi. Teletoimintalaissa säädettiin käyttäjän oikeuksista siten, että jokaisella oli oikeus liittyä yleisiin televerkkoihin ja
muun muassa vuokrata niistä verkon välityskyvyn sallimissa rajoissa kiinteitä
yhteyksiä. Suomessa (kiinteään) televerkkoon liittyminen ja kiinteän yhteyden
vuokraaminen omaan käyttöön tai muille tarjottavaksi oli siis kirjattuna jo vuoden 1987 teletoimintalakiin. (Laki 183/1987.)
Suomen Euroopan unioniin liittymisen kanssa samaan aikaan (1.1.1995) voimaan tulleella Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä ”teleliittymien toimitusehdoista” tuotiin säädöksiin termi telepalvelu. Telepalvelulla tarkoitettiin
teleliittymän toimittamista ja muuta teletoimintaan kuuluvaa suoritetta, jota
telelaitos tarjoaa käyttäjälle itse toimittamansa tai toisen telelaitoksen toimittaman teleliittymän kautta. Samoin säädöksessä määriteltiin termit telemaksu ja
perusmaksu. Telemaksulla tarkoitettiin telelaitoksen käyttäjältä telepalvelusta
perimää maksua, kuten liittymämaksua, puhelumaksua, vuosi- tai kuukausimaksua, johtomaksua, verkkokorvausta tai kiinteän johdon vuokraa sekä perusmaksulla säännölliseltä ajalta perittävää telemaksua, jonka määrä ei riipu
harjoitetun televiestinnän määrästä. (Päätös 679/1994.)
2.1.7 Termit palveluoperaattori ja verkko-operaattori säädöksien määritelmiin
1.12.1995
Kehityksen myötä markkinoille oli tullut pelkkien palveluiden tarjoamiseen
keskittyneitä yrityksiä, ja oli tarpeen säädellä näiden asema suhteessa muihin
teleyrityksiin. Liikenneministeriö määritteli, että palveluoperaattori on telelaitos,
jolla on televiestintää varten vahvistettujen teknisten normien mukaiset välityslaitteet mutta jolla ei ole oikeutta rakentaa televerkkoa hallitsemiensa kiinteistöjen ulkopuolelle, ja että verkko-operaattori on telelaitos, jolle on annettu televerkon rakennusoikeus. (Päätös 1330/1995.)
Näin oli mahdollista määritellä palveluoperaattorin oikeudet siten, että ne olivat verkko-operaattoriin nähden samat kuin käyttäjän oikeudet. Samoin säädet36

tiin, että palveluoperaattorin tuli tehdä teletoimintailmoitus ministeriölle. Määrittely oli ajankohtaista myös etenkin palveluoperaattoreille EU:n säädösten
vuoksi ja tarpeen alan kehittymisen kannalta.
2.1.8 Teletoimintalain muutos 1996: kohti tavanomaista elinkeinotoimintaa; toimilupien oikeusharkinnasta luopuminen; matkaviestinverkon vuokraaminen; kytkykaupan kieltäminen
1.8.1996 voimaan tullut teletoimintalain muutos merkitsi erittäin suurta muutosta Suomen telealan rakenteisiin ja se tuli selkiyttämään alalla vallitsevia käytäntöjä ja toisaalta antoi regulaattorin taholta selvän viestin alalla toimiville ja
alalle aikoville. Yleisesti ottaen teletoiminta Suomessa oli ollut säänneltyä liiketoimintaa. Sääntely olikin ollut tarpeen niin kauan, kuin alalla toimijat olivat
hallinneet markkinoita toisaalta joko lakiin tai toimilupiin perustuvin yksinoikeuksin tai toisaalta vaihtoehtoisten viestintätekniikoiden puuttuessa. Sääntelyä
oli ollut koskien alalle pääsyä esimerkiksi koskien puhelujen hinnoittelua. Kilpailun laajeneminen koko teletoiminnan kentälle ja uudet viestintätekniikat,
erityisesti nopeasti kehittyvä langaton viestintä, edellyttivät sääntelyn purkamista.
Hallituksen esityksessä todettiin, että telealaa tulisi kehittää entistä vapaammaksi elinkeinotoiminnaksi ja että yritysten pääsyä alalle tulisi helpottaa ja telemaksujen sääntelyä purkaa. Kilpailun edistämiseksi säädettäisiin oikeuksista
ja velvollisuuksista niille telelaitoksille, jotka eivät itse rakenna televerkkoa.
Samoin esityksessä todettiin, että luvanvaraiseksi yleiseksi teletoiminnaksi jäisivät käytännössä vain puhelin- tai matkaviestinverkon rakentaminen. Edelleen
hallituksen esityksessä tuotiin sääntelyn purkaminen esille muun muassa mainitsemalla, että telemaksujen sääntelyä olisi syytä keventää ja teletoimintaa tulisi siirtää lähemmäksi yleisessä kilpailu- ja kuluttajansuojalainsäädännössä
säänneltyjä elinkeinoelämän aloja. (HE 180/1995.)
Tämän tutkimuksen kannalta hallituksen esityksessä merkittävää on, että valtioneuvostolle osoitettu hakemus toimiluvasta olisi aina myönnettävä laissa
säädetyt ehdot täyttävälle hakijalle. Aiemmin lupamenettely oli ollut oikeusharkintaista. Valinneesta käytännöstä poiketen kielteisestä päätöksestä tuli esityksen mukaan jatkossa voida valittaa. (HE 180/1995.)
Merkillepantavaa on myös radiotaajuuksien määrän huomioiminen lupamenettelyssä. Lupaa ei kuitenkaan voisi hylätä sen perusteella, että myöntäjä katsoisi
suunnitellun toiminnan tarpeettomaksi. Hallituksen esityksen mukaan luvat
myönnettäisiin vireilletulojärjestyksessä. Kuitenkin mikäli esimerkiksi etukäteen haettavaksi ilmoitettuja lupia hakisi useampi kuin yksi hakija, lupa tulisi
myöntää niille hakijoille, jotka parhaiten pystyisivät huolehtimaan käyttäjien
tarpeista teletoimintalain mukaan. Erityisesti matkaviestinverkon radioverkon
37

lupaehtoihin tuli esityksen mukaan sisällyttää ehto siitä, milloin verkon rakentaminen on aloitettava. (HE 180/1995.)
Esitys myös huomioi ns. luovutusvelvollisuuden. Esityksen mukaan tuli säätää
mm. matkaviestinverkkoa koskevasta luovutusvelvollisuudesta. Esimerkiksi
telelaitokset tuli velvoittaa vuokraamaan toisilleen tietyin edellytyksin muun
muassa yleiseen televerkostoon kuuluvien radiomastojen vapaana olevat antennipaikat. Ei pelkästään teleyritysten kannalta, vaan myös muun yhteiskunnan kannalta varsinkin antennipaikkojen vuokrausvelvollisuus oli perusteltua
mm. ympäristönsuojelullisten tai alue- tai kaavoitussuunnittelullisten syiden
perusteella. Samoin esitettiin, että televerkkoa ylläpitävän telelaitoksen tulisi
(korvausta vastaan) luovuttaa mobiiliverkossa telepalveluita tarjoavalle telelaitokselle liittymiä ja matkaviestinverkkoja. Tällä tavoin yhteyksiä käyttöönsä
vuokrannut yritys voisi luovuttaa edelleen loppukäyttäjille liittymiä sekä ylläpitää keskusta, joka välittäisi teleyhteyksiä matkaviestinverkossa. Tällaisen palvelutoiminnan harjoittaminen edellyttäisi teletoimintailmoitusta. (HE 180/1995.)
Hallitus esitti, että lakiin säädettäisiin pykälä, joka kieltäisi päätelaitteen ja liittymän kytkykaupan. Hallituksen esityksessä todettiin, että matkaviestinverkkojen liittymiä myydään usein jälleenmyyjien kautta. Laitteiden, käytännössä puhelimien ja liittymien kytkykauppa oli esityksen mukaan epätervettä niin teleyritysten, laitekauppiaiden kuin kuluttajankin kannalta. (HE 180/1995.)
Esityksen mukaisena hyväksyttyyn lakiin tuli nyt kirjattua monta kilpailua lisäävää ja alalla toimivien perinteisten telelaitosten velvollisuuksia lisäävää kohtaa. Samalla otettiin ensimmäisiä askeleita kohti uudenlaista sääntelyä.
Muun muassa edellä hallituksen esityksen yhteydessä mainittujen säädösten
lisäksi lakiin kirjattiin, että tietyin edellytyksin telelaitoksen tulisi eriyttää kirjanpidossaan televerkko- ja telepalvelutoiminta ja laatia molemmille oma tuloslaskelma ja tase. Telelaitosten välisestä liiketoiminnasta lakiin tuli säädös televerkkoyrityksen palveluiden hinnoittelusta. Hinnoittelun tuli olla sama kaikille
palveluiden ostajille mukaan lukien teleyrityksen mahdollinen oma palveluiden käyttö. Ministeriölle tuli oikeus ohjeistaa kirjanpidon kustannusten laskentaperiaatteet ja tarkastaa tällaisen telelaitoksen kirjanpito. (Laki 343/1996.)
2.1.9 Ministeriön päätökset yhdysliikenteestä ja laskutustiedoista; palvelu- ja virtuaalioperaattoreiden itsenäinen asiakashallinta mahdolliseksi
Liikenneministeriö antoi kesäkuussa 1996 päätökset, jotka määrittivät teleyritysten keskinäiset velvollisuudet yhdysliikenteestä ja laskuttamiseen liittyvien
tietojen luovuttamisesta. Samaan aikaan tuli voimaan päätös, joka koski palveluoperaattorin ja toisen teleyrityksen välistä yhdysliikennettä ja niiden velvollisuutta antaa laskuttamista varten tarpeelliset sille teleyritykselle, joka laskuttaa
käyttäjää. Matkaviestinverkkoa koskien säädettiin, että verkko-operaattorin tuli
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järjestää palveluoperaattorille mahdollisuus avata, hallita ja sulkea käyttäjän
verkkoyhteys. Tämä päätös mahdollisti virtuaalisen matkapuhelinoperaattoreiden ja palveluoperaattoreiden itsenäisen asiakashallinnan. (Päätös 504/1996;
Päätös 505/1996.)
Yhteenliittämisellä tarkoitetaan teleyritysten verkko- ja palvelutoimintojen loogista ja fyysistä yhdistämistä toisin sanoen, että fyysisten puhelinverkkojen kuten matkapuhelinverkon ja lankapuhelinverkon kytkemisen lisäksi myös näissä
tarjottavat telepalvelut toiminnallisesti kytketään toisiinsa. Tällä haluttiin varmistaa, että käyttäjä pääsee yhden teleyrityksen televerkosta hyödyntämään
myös toisen teleyrityksen palveluita. Yhteenliittäminen on tekninen edellytys
kaikelle televiestinnälle eri televerkkojen välillä. Televerkkojen ja palveluiden
yhteenliittäminen on edellytys sille, että yhden teleoperaattorin liittymästä voidaan soittaa toisen operaattorin liittymään. (Päätös 504/1996; Päätös 505/1996.)
2.2

Telemarkkinalaki 1997–2002

Vuonna 1997 voimaan tullut telemarkkinalaki korvasi useaan kertaan muutetun
ja ministeriön päätöksin täsmennetyn teletoimintalain. Hallituksen esityksessä
oli monta uudistusta. Erityisesti huomiota kiinnitettiin siihen, että laki koskisi
pääsääntöisesti kaikkia sähköisen viestinnän muotoja. Toinen esityksessä korostuva piirre oli teleyritysten välisen kilpailua lisääminen. Kilpailun lisäämisestä
ja sääntelyn purkamisesta hallitus totesi, että sääntelyä tulisi purkaa niin paljon,
kuin EY:n ja Suomen kilpailua koskevat säännökset sallisivat. (HE 163/1996.)
Esityksen mukaan telelaitoksia kutsuttaisiin teleyrityksiksi. Esitetty laki antoi
viranomaisille eli Liikenneministeriölle yhdessä Telehallintokeskuksen kanssa
oikeuden kilpailun edistämisen nimissä asettaa osa yrityksistä ns. huomattavan
markkinavoiman teleyrityksiksi. Teleyritykset, joilla katsottaisiin olevan huomattava markkinavoima, joutuisivat muihin teleyrityksiin nähden ankarampien
velvollisuuksien alaisiksi. Liikenneministeriö, käytännössä kuitenkin THK
määräisi laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti, mikä on teleyrityksen
markkinavoima ja onko teleyrityksellä huomattava markkinavoima. (HE
163/1996.)
Hallituksen esityksessä televerkkojen omistajien ja haltijoiden velvollisuutta
luovuttaa verkkoa muille esitettiin laajennettavaksi. Luvanvaraista olisi enää
vain matkaviestinverkkojen tarjonta. Muuhun teletoimintaan riittäisi teletoimintailmoitus. (HE 163/1996.)
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2.2.1 Huomioitavia muutoksia teletoimintalakiin
Ensimmäisenä päivänä kesäkuuta 1997 voimaan tullut telemarkkinalaki toi paljon täsmennyksiä koko telealalle. Se selkiytti alalla toimivien yritysten ja alalle
mahdollisesi pyrkivien asemaa muun muassa määrittelemällä aiempaa huomattavasti tarkemmin, mitä milläkin termillä tarkoitetaan ja mitkä ovat kunkin
osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti se paransi teleyritysten mahdollisuuksia vuokrata kannattavasti toistensa teleyhteyksiä. Jatkossa ulkomaisten toimijoiden ei tarvinnut enää rekisteröidä tytäryhtiötä tai sivutoimipistettä
Suomeen aloittaakseen liiketoiminnan, esimerkiksi matkapuhelinliittymien
myynnin. (Laki 396/1997.)
Kuvaavaa uudessa sääntelyssä oli, että laissa oli 55 pykälää aiemman voimassa
olleen lain kolmenkymmenenseitsemän sijaan. Uuden lain neljännen pykälän
mukaisia määritelmiä tässä laissa oli 23 aiemman teletoimintalain viiden sijaan.
(Laki 396/1997.)
Telemarkkinalaissa todettiin, että lain tarkoituksen saavuttamiseksi edistetään
televerkkojen ja telepalveluiden välistä kilpailua ja luodaan tarjontaperiaatteet,
jotka turvaavat televerkkojen ja telepalveluiden yleisen saatavuuden. Lakiin
kirjattuna oli myös, että Valtioneuvoston velvollisuutena on harjoittamallaan
hallintotoiminnalla huolehtia, että televerkkoja ja telepalveluita on kohtuullisin
ehdoin kaikkien käyttäjien saatavilla koko maassa. Lupamenettelyä kevennettiin, siten että luvan myöntäjä jatkossa oli ministeriö, kun se aiemmin oli ollut
maan hallitus. (Laki 396/1997.)
Samoin laki edellytti teleyritysten eriyttämään televerkko- ja telepalvelutoimintansa kustannuslaskennassa ja kirjanpidossa ministeriön tarkemmin ohjeistamalla tavalla. Laki jätti muutoinkin ministeriön tehtäväksi laatia tarkennuksia
lakiin. (Laki 396/1997; Liikenneministeriö 1997)
2.2.2 Liikenneministeriön päätökset toimintojen eriyttämisestä
Telemarkkinalain kanssa samaan aikaan voimaan tulleessa päätöksessä ministeriö antoi teleyrityksille yksityiskohtaiset määräykset, jotka koskivat televerkkopalveluiden ja telepalveluiden kirjanpidolliseen eriyttämiseen toisistaan sekä
muista toiminnoista. Mikäli yritys olisi huomattavan markkinavoin yritys, tulisi
sen eriyttää myös televerkkojen ja telepalveluiden eri osatoiminnot toisistaan.
(Päätös 472/1997.)
Päätöksen mukaan teleyritysten tuli eriyttää toisistaan paikallisteletoiminta,
kaukoteletoiminta, kansainvälinen teletoiminta, NMT-teletoiminta, GSMteletoiminta, DCS-teletoiminta sekä kiinteisiin yhteyksiin perustuva datasiirto.
Päätöksen mukaan eriytetyt tuloslaskelmat ja taseet määrättiin toimitettaviksi
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ministeriölle. Sen sijaan julkistettavassa tilinpäätösaineistossa niitä ei määrätty
esitettäväksi. Tosin määrättiin, että niiden tuli olla teleyrityksen tilintarkastajien
tarkastettavissa. Päätöksellä haluttiin lisätä teleyritysten toiminnan läpinäkyvyyttä, jotta telemarkkinalain säädösten noudattamista olisi mahdollista paremmin valvoa. (Päätös 472/1997.)
2.2.3 Yhteenliittäminen, laskutus sekä nouseva ja laskeva liikenne
Vuosien 1997 ja 2002 välisenä aikana voimaan tulleilla päätöksillä sekä telemarkkina-asetuksella 117/2001 Liikenneministeriö antoi telemarkkinakinalain
suomin valtuuksin useita lakia täydentäviä säädöksiä. Ne selkiyttivät teleyritysten keskinäisiä suhteita huomattavasti. Palveluoperaattoreiden oikeudet lisääntyivät. Oli nähtävissä, että säädösten muutosten taustalla oli toisaalta palveluoperaattoritoiminnan lisääntyminen ja toisaalta, että myös muiden kuin televerkkoyritysten hallinnassa olevien telepalveluyritysten asemaa haluttiin täsmentää ja niiden oikeuksia liiketoiminnan harjoittamiseen turvata. (esim. Päätös 1393/1997; Asetus 117/2001.)
Palveluoperaattorin laitteiden liittäminen osaksi yleistä televerkkoa säädettiin
nyt tapahtuvaksi Telehallintokeskuksen määräämällä tavalla. Aiemmin oli säädetty, että yhteenliittämisen tuli tapahtua käyttäjäliittymien liittämiseen vahvistettujen normien mukaisesti, ellei osapuolten kanssa toisin sovittaisi. Tämä
vahvisti ja nopeutti palveluoperaattoritoiminnan aloittamista, kun verkkooperaattorille ei jäänyt mahdollisuutta mielivaltaisesti rajoittaa palveluoperaattorin yhteenliittämisen ehtoja. Samoin säädettiin, että Telehallintokeskuksen
tuli määrätä yhteenliittämisessä tarvittavien rajapintojen ominaisuudet. Päätöksen 1393/1997 mukaan teleyritysten tuli keskenään sopia televerkkopalveluiden yhteenliittämisestä keskenään. Päätös velvoitti HMV-yrityksen hyväksymään kaikki kohtuullisen yhteenliittämispyynnöt. Televiestintä matkaviestinpalvelujen ja muiden telepalvelujen yhteenliittämiseksi oli päätöksen mukaan ohjattava kaukotelepalvelun kautta tai palvelujen välisellä suoralla yhteydellä. (Päätös 1393/1997.)
Telemaksujen periminen oli aiheuttanut kitkaa televerkko- ja telepalveluyritysten kesken ja ministeriö toisaalta täsmensi ja toisaalta lisäsi teleyritysten välisiä
velvoitteita. Säädettiin, että teleyritys oli velvollinen teleyhteyden aikana siirtämään toiselle teleyritykselle tieto sen liittymän tilaajanumerosta, joka on velvollinen maksamaan teleyhteyden. Laskuttamista koskevia säädöksiä täydennettiin ja lopulta vuoden 1999 alussa voimaantulleella päätöksellä säädettiin,
että telepalveluyrityksellä oikeus ostaa laskutuspalvelut tai laskuttamista tarpeelliset tiedot liittymäoperaattorilta. (Päätös 1393/1997; Päätös 1154/1998.)
Käsitteet nouseva ja laskeva liikenne tulivat säädöksiin 1999. HMV-yrityksille säädettiin velvoite hinnoitella erikseen televerkkonsa liittymien yhteenliittäminen
toisen teleyrityksen televerkkoon tai -palveluun (nouseva liikenne). Velvolli41

suus ei kuitenkaan koskenut matkaviestinverkosta paikallisteleverkkoon tai palveluun taikka toiseen matkaviestinverkkoon tai sen palveluun lähtevää viestintää. (Päätös 220/1999.)
Laskevasta liikenteestä säädettiin, että HMV-yrityksen on hinnoiteltava erikseen televerkkonsa käyttö yhteenliittämistä pyytävän teleyrityksen televerkosta
tai -palvelusta televerkkonsa liittymiin (laskeva liikenne). Velvollisuus ei koskenut paikallisteleverkosta matkaviestinverkkoon tai sen palveluun tulevaa
viestintää. Lisäksi säädettiin, että nousevan ja laskevan liikenteen yhteenliittämistä koskevien ehtojen tuli olla julkisia eikä hinnoittelu saanut olla riippuvainen välitetyn televiestinnän määrästä. (Päätös 220/1999; Asetus 117/2001.)
2.2.4 Verkkovierailu GSM- ja 3G-verkkojen välillä
Suomessa myönnettiin toimiluvat kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen tarjontaan keväällä 1999. Toimilupien ehtoihin ei sisältynyt määräyksiä verkon maantieteellistä kattavuudesta eikä verkon rakentamisaikataulusta. Osin
nopeuttaakseen kolmannen sukupolven verkkojen rakentamista ja käyttöönottoa hallitus esitti vuonna 2000 telemarkkinalain muutosta koskevassa lakiesityksessään, että GSM-verkossa telepalveluja tarjoavan huomattavan markkinavoiman televerkkoyrityksen tulisi neuvotella verkkovierailusta kolmannen sukupolven verkossa telepalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Vaikka GSMtoimiluvanhaltijat olivat tuolloin, vuonna 2000, tehneet lukuisia verkkovierailusopimuksia ulkomaisten teleyritysten kanssa, kansallista verkkovierailusopimista ei ollut. Lakiin kirjattiin velvollisuus neuvotella verkkovierailusta. Samalla annettiin Telehallintokeskukselle oikeus määrätä verkkovierailu tietyin edellytyksin pakolliseksi. (HE 73/2000; Laki 314/2001.)
Hallitus arvioi esityksessään, että pakollista verkkovierailua koskevat säännökset nopeuttaisivat kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen laajenemista
ja lisäisivät kilpailua. Verkkojen laajeneminen ja kilpailun kiihtyminen puolestaan alentaisivat hintoja ja parantaisivat palvelutasoa. Tämä lisäisi tietoverkkopalvelujen kysyntää ja tarjontaa. Verkkojen leviäminen tukisi myös tasapainoista alueellista kehitystä. (HE 73/2000.)
Hallitus arvioi, että kansallista verkkovierailua ei ole kilpailupoliittisista syistä
tarpeen yleisesti säännellä telemarkkinalainsäädännöllä, vaan siihen soveltuu
kilpailunrajoituksista annettu laki. Sen sijaan lisäsääntely olisi tarpeen kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen mahdollisimman nopean leviämisen
varmistamiseksi. Kolmannen sukupolven matkaviestintoimilupiin sisältyy ehto,
jonka mukaan verkkovierailu voidaan myöhemmin määrätä pakolliseksi. Toimiluvanhaltijat ovat siten alusta alkaen voineet varautua siihen, että verkkovierailu kolmannen sukupolven matkaviestinverkoista GSM-verkkoihin järjestetään. (HE 73/2000.)
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Esityksessä arvioitiin, että kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen käyttöönoton aikoihin GSM-verkkojen datan siirtonopeus tulisi olemaan yli 300
kbit/s. Uusien verkkojen tullessa juuri markkinoille ja verkkojen ollessa alueellisesti suppeita GSM-verkkoja voidaan käyttää hyväksi palvelujen tarjonnassa
varsinkin siellä, missä kolmannen sukupolven matkaviestinverkolla ei ole peittoa. Tällöin esimerkiksi UMTS-verkon asiakas saisi ainakin osan telepalveluistaan kaikkialla GSM-verkon peittoalueella, vaikka täydellisenä palvelut olisivat
käytössä vain siellä, missä UMTS-verkko on käytössä. Ehdotuksen mukaiset
pakollisen verkkovierailun ehdot takaisivat, että verkon rakentaminen ei olisi
verkkovierailun vuoksi kannattamatonta GSM-televerkkoyritykselle. Ehdot
varmistaisivat myös teleyritysten välisen verkkokilpailun jatkumisen siten, ettei
yksikään kolmannen sukupolven matkaviestintoimiluvan haltija voisi jättäytyä
yksinomaan verkkovierailun eli toisten televerkkoyritysten rakentamien matkaviestinverkkojen varaan, vaan niiden olisi rakennettava myös oma verkko.
(HE 73/2000; Laki 314/2001.)
2.2.5 Kansallinen valvonta- ja sääntelyviranomainen
Euroopan yhteisöjen säädöksissä on, että kunkin jäsenmaan on nimettävä kansallinen valvonta- ja sääntelyviranomainen. Lailla telemarkkinalain muuttamisesta säädettiin, että Telehallintokeskus toimii kansallisena valvonta- ja sääntelyviranomaisena. (Laki 314/2001.)
2.3

Viestintämarkkinalaki vuodesta 2002 alkaen

2.3.1 Kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe
Liikenne- ja viestintäministeriössä oli vuonna 2000 aloitettu viestintämarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu. Hallitus arvioi kokonaisuudistuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi konvergenssikehityksen huomioon ottamisen
lainsäädäntötasolla. Nyt oli kyseessä uudistuksen ensimmäinen vaihe. Eduskunta päätti muuttaa Telemarkkinalain nimen Viestintämarkkinalaiksi. Muutos
tuli voimaan 1.7.2002. (HE 241/2001; Laki 489/2002.)
Uudistetun lain hallituksen esityksen perusteluissa painotettiin entistä enemmän viestintäpalvelujen monipuolista ja alueellisesti tasa-arvoista tarjontaa ja
mm. eri viestintämuotojen keskinäistä kilpailua sekä alan konvergenssikehitystä. Esityksessä tuotiin esille tehokkaiden viestintämarkkinoiden suuri vaikutus
maan tietoyhteiskuntakehitykseen ja verkkoliiketoimintaan sekä sisällöntuotantoon sekä se, että lain tarkoituksena oli luoda entistä parempia edellytyksiä
viestintäteknologian kehitykselle sekä alan konvergenssille, jolla tässä tarkoitettiin sitä, että samoja tai samankaltaisia sisältöjä voitaisiin yhä enemmän jakaa ja
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käyttää rinnakkain eri jakeluteitä käyttäen. (HE 241/2001.) Telehallintokeskuksen nimi muutettiin Viestintävirastoksi. (HE 52/2001, Laki 625/2001.)
Tietoyhteiskuntakehityksellä puolestaan katsottiin olevan yhteiskunnallisesti
keskeinen merkitys muun muassa talouden uudistamisessa sekä yhteiskunnallisessa että muussa verkottumisessa, sisältöteollisuuden vahvistamisessa ja julkisten palvelujen tehostamisessa. (HE 241/2001.)
2.3.2 Kokonaisuudistuksen toinen vaihe voimaan 25.7.2003
Viestintämarkkinalain uudistamiseen tähtäävä valmistelutyö oli kestänyt noin
kaksi vuotta. Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena
oli, että sillä tuetaan verkkoliiketoimintaa, televisio- ja radiotoimintaa sekä sisältötuotantoa. (HE 112/2002.)
Esityksen mukaan lailla pyrittäisiin luomaan entistä paremmat lainsäädännölliset edellytykset keskenään kilpailevalle liiketoiminnalle, viestintäteknologian
kehitykselle ja innovaatioille; näin edistettäisiin elinkeinoelämän kilpailukykyä,
viestintäpalvelujen tasa-arvoista saatavuutta ja sananvapautta. Teknologian
kehittyminen ja käyttötarpeiden lisääntyminen ja monipuolistuminen edellyttivät myös säädösten uudistamista. Sisältöön mutta myös uudistuksen ajankohtaan vaikutti merkittävästi myös EU-tasoinen sääntely. Hallitus totesi esityksessään, että lakiuudistuksella pantaisiin täytäntöön sähköisen viestinnän EU:n
direktiivit eli puitedirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi, valtuutusdirektiivi ja yleispalveludirektiivi sekä taajuuspäätös. Samoin hallitus totesi, että uusi perustuslaki edellytti joitakin muutoksia lakiin, joten esitys sisälsi myös tältä osin tarvittavat muutokset. (HE 112/2002.)
Sääntelyn muuttumista tietyiltä osin hyvin yksityiskohtaiseksi kuvannee se,
että uudistetussa viestintämarkkinalaissa oli 143 pykälää lukuisine alakohtineen. (HE 112/2002; Laki 393/2003.)
2.3.3 Valtioneuvosto verkkotoiminnan toimilupaviranomaiseksi
Valtaosan teletoiminnasta katsottiin olevan sellaista, että toiminnan harjoittamiseen riitti Viestintävirastolle toimitettava teletoimintailmoitus. Laissa todettiin,
että toimiluvanvaraista teletoimintaa olisi jatkossakin ainoastaan matkaviestinverkon ja digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon tarjonta, joka edellyttää radiotaajuuksia. Aiemmin lupaviranomainen oli ollut ministeriö; jatkossa
toimiluvista päättäisi hallitus. (Laki 393/2003.)
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2.3.4 Teleyrityksille asetettavat velvollisuudet
Markkinamäärittely
Laki velvoitti Viestintäviraston päätöksellään määrittelemään merkittävät viestintämarkkinat. Yhteistyössä ministeriön kanssa laadittujen merkittävien markkinoiden määritelmien tuli pääsääntöisesti noudattaa EY:n komission suosituksia. Markkinamäärittelyn tarkoituksena on selvittää ne tuote- ja palvelumarkkinat, joille on syytä kohdistaa erityistä sääntelyä kilpailun esteiden poistamiseksi.
(HE 112/2002; Laki 393/2003.)
Markkina-analyysi ja päätös huomattavasta markkinavoimasta
Kilpailutilanteen selvittämiseksi Viestintäviraston on tehtävä merkityksellisiksi
määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista markkina-analyysi. Viestintäviraston on määrättävä teleyritys huomattavan markkinavoiman eli HMVyritykseksi, jos yrityksellä markkina-analyysin mukaan on tietyillä markkinoilla
yksin tai yhdessä muiden kanssa niin paljon valtaa, että se voi toimia hyvin
riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä. (HE 112/2002;
Laki 393/2003.)
Huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavista velvollisuuksista säädettiin yksityiskohtaisesti. Säädöksissä ei aiemmin ollut erikseen mainintaa
HMV-yrityksen velvoitteesta luovuttaa käyttöoikeutta matkaviestinverkkoon.
Lakiehdotuksen mukaan Viestintävirastolle annettiin oikeus asettaa huomattavan markkinavoiman verkkoyritykselle velvollisuus luovuttaa palveluyrityksille käyttöoikeus verkkoyrityksen matkaviestinverkkoon. Ehdotuksen mukaisena
verkkoyritykselle asetettu velvollisuus antoi palveluyritykselle oikeuden tarjota
matkaviestinpalveluita verkkoyrityksen verkossa. (HE 112/2002; Laki
393/2003.)
Samoin laki selkiytti muutoinkin matkaviestinpalveluyrityksen oikeuksia. Palveluyritykselle tuli oikeus itse avata ja sulkea matkaviestinverkon liittymät sekä
oikeus hallita itsenäisesti niihin liittyviä asiakassuhteita. Palveluoperaattoritoiminnassa palveluyritys myy telepalveluja verkkoyrityksen matkaviestinverkossa käyttäen verkkoyrityksen liittymäkorttia (esimerkiksi SIM-kortti). Toisen
yrityksen liittymäkortin käyttö rajoittaa käytännössä palveluyrityksen mahdollisuuksia omaan tuotekehitykseen ja palveluvalikoimaan. Palveluoperaattorin
on tyydyttävä verkkoyrityksen käytössä oleviin palveluvaihtoehtoihin ja toteutustapoihin. Palveluoperaattoritoiminnassa palveluyritys ei myöskään pysty
hyödyntämään mahdollisia omia paikallisia matkaviestinverkkojaan. (HE
112/2002; Laki 393/2003.)
Virtuaalioperaattoritoiminnassa (VMNO) palveluyritys käyttää palvelun tarjoamiseen omaan verkkojärjestelmäänsä kuuluvaa verkkoelementtiä, kotisijain45

tirekisteriä (Home Location Register, HLR), verkkoyrityksen kotisijaintirekisterin asemesta. Tällöin palveluyrityksen mahdollisuudet tarjota omia palvelujaan
loppukäyttäjille ovat normaalia palveluoperaattoria monipuolisemmat. Tämä
lain kohta teki myös virtuaalioperaattoritoiminnan mahdolliseksi. Tällaisella
yrityksellä olisi säännöksen perusteella oikeus määrätä haluamansa käyttöoikeuden laajuus ja liittää tarvitsemansa omat verkkoelementit verkkoyrityksen
verkkoon. (HE 112/2002; Laki 393/2003.)
Verkkovierailu
Verkkovierailun osalta voidaan todeta, että verkon luovutusvelvollisuus ei koske kansallista verkkovierailua, jossa palveluyritys käyttää omaa liittymäkorttiaan ja toteuttaa palvelun ensisijaisesti omassa verkossaan ja hyödyntää vierailuverkkoa ainoastaan niillä alueilla, joita palveluyrityksen omat verkot eivät
kata. Verkkovierailun ja palveluoperoinnin olennainen ero on siinä, että verkkovierailussa molemmat osapuolet toimivat verkkoyrityksen ominaisuudessa,
kun taas palveluoperoinnissa ainoastaan luovuttava osapuoli on verkkoyritys.
Matkaviestipalveluiden yhteenliittämistä ei aiemmin ollut erikseen mainintaa
laissa. Uudessa laissa säädettiin, että televiestintä matkaviestinverkon ja muiden viestintäverkkojen välillä tuli ohjata matkaviestinpalvelua tarjoavan teleyrityksen valitseman kaukotelepalvelun kautta. (HE 112/2002; Laki 393/2003.)
Uusi laki antoi Viestintävirastolle mahdollisuuden asettaa HMV-yritykselle
velvollisuuden hinnoitella käyttöoikeuden luovutuksesta, verkkovierailusta tai
yhteenliittämisestä perittävä korvaus siten, että korvaus on joko kustannussuuntautunut tai syrjimätön taikka kustannussuuntautunut ja syrjimätön sekä
muutoinkin noudattaa syrjimättömiä ehtoja.
Kustannussuuntautunut ja syrjimätön ehto
Aiemmin oli laissa säädetty, että televerkon luovutuksesta toiselta teleyritykseltä perittävän maksun tuli olla kohtuullinen ja tasapuolinen kaikkiin teleyrityksiin nähden. Nyt lakiin tuli myös termi ”syrjimätön”. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, jonka aiheutuneet kustannukset ja toiminnan
tehokkuus huomioon ottaen tulee olla kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa huomioitaisiin myös kohtuullinen pääomalle laskettava tuotto, johon vaikuttavat teleyrityksen tekemät investoinnit ja niihin liittyvät riskit. (HE 112/2002;
Laki 393/2003.)
Syrjimättömällä ehdolla tarkoitetaan ehtoa, joka kohtelee samanlaisessa tilanteessa olevia teleyrityksiä tasapuolisesti. Jos teleyritys käyttää tiettyä palvelua
itse tai tarjoaa sitä tytäryhtiölleen tai muulle sellaiselle taholle, sen on tarjottava
vastaavaa palvelua vastaavin ehdoin myös kilpailevalle teleyritykselle. (HE
112/2002; Laki 393/2003.)
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Kustannuslaskentajärjestelmä, kustannuslaskentajärjestelmää koskeva valvontavelvollisuus ja eriyttämisvelvollisuus
Laissa säädettiin Viestintävirastolle annettavasta oikeudesta asettaa HMVyritykselle velvollisuus käyttää kustannuslaskentajärjestelmää, jos se on tarpeen
tukkumarkkinoita tai vähittäismarkkinoita koskevan hinnoittelun valvomiseksi.
Teleyrityksen käyttämää kustannusjärjestelmää ei määrättäisi, sen sijaan säädettiin, että teleyrityksen tuli laatia kustannuslaskentajärjestelmästä Viestintävirastolle kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten pääluokat ja ne säännöt,
joiden mukaan kustannukset kohdennetaan. Tilintarkastajan tulee tarkastaa
teleyrityksen kustannuslaskentajärjestelmä teleyrityksen tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastajan tuli laatia tarkastuksesta kertomus, joka on toimitettava Viestintävirastolle. (HE 112/2002; Laki 393/2003.)
Samoin säädettiin, että Viestintävirasto voi asettaa HMV-yritykselle velvollisuuden eriyttää kirjanpidossa käyttöoikeuden luovuttamiseen tai yhteenliittämiseen liittyvät toiminnot teleyrityksen muusta palvelun tarjonnasta, mikäli se
olisi tarpeen käyttöoikeuden luovuttamisen tai yhteenliittämisen hinnoittelun
valvomiseksi. Säädöksen mukaan teleyrityksen tuli toimittaa eriyttämislaskelmat Viestintävirastolle ja teleyrityksen tilintarkastajan tuli tarkastaa eriyttämislaskelmat ja antaa niistä lausunto.
2.3.5 Matkapuhelinnumeron siirrettävyys
Kiinteän liittymän puhelinnumeron siirrosta oli säädetty jo aiemmin siten, että
saman telealueen sisällä toteutetuissa liittymävaihdoissa teleyritys velvoitettiin
huolehtimaan siten, että käyttäjän niin halutessa hän sai säilyttää puhelinnumeronsa muuttumattomana. Nyt sama velvoite asetettiin koskemaan myös matkaviestimiä siten, että käyttäjän niin halutessa hän sai säilyttää puhelinnumeronsa vaihtaessaan matkaviestinliittymää tarjoavaa teleyritystä. (HE 112/2002;
Laki 393/2003.)
(Laki 343/1996)Numeron siirron teleyritykseltä toiselle tulee olla käyttäjälle
maksutonta. Sen sijaan teleyritykset ovat oikeutettuja perimään toisiltaan siirrosta aiheutuneen kustannussuuntautuneen kertakorvauksen. Kertaluonteisella
korvauksella tässä tarkoitettiin esimerkiksi asennukseen ja muuhun siirron tekniseen toteuttamiseen liittyviä työvoimakuluja. Numeron luovuttanut teleyritys ja vastaanottanut teleyritys velvoitettiin vastaamaan puoliksi siirrosta mahdollisesti aiheutuvista puhelukohtaisista kustannuksista. Teleyritykset velvoitettiin huolehtimaan siitä, että käyttäjillä oli mahdollisuus maksuttomasti saada
tieto siirretyistä numeroista. (HE 112/2002; Laki 393/2003.)
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2.3.6 Päätelaitteen kytkykauppa sallitaan muun kuin GSM-liittymämyynnin yhteydessä vuonna 2006
Suomessa matkapuhelinliittymän ja puhelimen kytkykauppa oli ollut lailla kielletty vuodesta 1996. Useissa muissa maissa vastaavaa kieltoa ei ole koskaan ollutkaan, ja esimerkiksi joissakin Pohjoismaissa kielto oli jo aiemmin purettu.
Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkon hyödyntämisen lisääminen ja
verkon avulla tuotettavien palvelujen kehittäminen olivat kannustimena huhtikuun alussa 2006 voimaan tulleen lain valmistelussa. Hallitus arvioi esityksessään HE 81/2005, että kytkykaupan salliminen tukisi tietoyhteiskunnan perusrakenteita, edistäisi yleistä tietoyhteiskuntakehitystä sekä parantaisi Suomen
kilpailukykyä viestintämarkkinoilla. Lakimuutos lähentäisi päätelaitteiden ja
niihin liittyvien palveluiden markkinoita, mikä edesauttaisi markkinoiden kasvua, kannustaisi luovaan tuotekehitykseen ja uusien palveluiden kehittämiseen
sekä vahvistaisi uuteen teknologiaan perustuvaa yritystoimintaa. (HE 81/2005;
Laki 26/2006.)
Taustalla olivat myös direktiivit sekä kuluttajasuojalain muuttuminen niiltä
osin, kun kyse oli yhdistetyistä tarjouksista ja kylkiäistarjouksista. Kyseinen
lakimuutos oli johtanut erilaisten kylkiäistarjousten räjähdysmäiseen lisääntymiseen muun muassa puhelinliittymämarkkinoilla. (HE 81/2005; Laki
1072/2000; Laki 26/2006.)
Aiemmin voimassa olleen viestintämarkkinalain sisältämän kytkykauppakieltosäännöksen mukaan matkapuhelinliittymän kaupassa sai tarjota mitä tahansa
muuta kylkiäistä, paitsi ei matkapuhelinta tai siihen liittyvää laitetta. Kuluttajansuojalain muuttuminen ja viestintämarkkinalain kytkykauppaa koskeva
säännös olivat yhdessä johtaneet viestintämarkkinoilla tilanteeseen, jossa nimenomaan niitä hyödykkeitä, joilla on ilmeinen asiallinen yhteys keskenään, ei
saanut tarjota yhdessä. Hallitus arvioi lakiesityksessään, että lopputulos vallinneessa tilanteessa oli ollut kuluttajan kannalta epätyydyttävä. Muutoksen jälkeen kytkykaupan kohteena olisivat matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet,
mikä tekisi kytkykaupasta kuluttajan ja palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempaa. Kytkykaupassa tarjottavilla tuotteilla olisi asiallinen yhteys toisiinsa, mikä helpottaisi hintavertailua. Hallituksen esityksessä todettiin,
että kytkykaupan todellisten kustannusten tulee tulla kuluttajalle mahdollisimman helposti arvioitaviksi ja että markkinoinnissa tulee antaa niiden selvittämiseksi riittävät tiedot. Samoin todettiin, että matkapuhelimen ja liittymän
kytkykauppaan liittyvään markkinointiin voidaan soveltaa kuluttajansuojalain
säännöksiä markkinoinnista. (HE 81/2005; Laki 26/2006.)
Esityksen mukaisesti laki hyväksyttiin niin, että teleyritys sai kytkykaupan yhteydessä tehdä kuluttajan kanssa enintään kahden vuoden määräaikaisen liittymäsopimuksen. Lakimuutos ei koskenut GSM-liittymäsopimuksia. Matkapuhelinoperaattori sai oikeuden estää muiden matkapuhelinoperaattoreiden kuin
liittymäoperaattorin palveluiden vastaanottamisen kytkykaupalla hankitussa
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puhelimessa. Siihen, millä tavalla esto toteutettaisiin, laissa ei otettu kantaa.
Esto voi siis olla yhtä hyvin tekninen kuin osapuolten sopimukseenkin perustuva. Tällaisen liittymän sopimuksen enimmäispituudeksi säädettiin kaksi
vuotta. Liittymään kuuluvan eston tuli olla kuluttajan pyynnöstä purettavissa
maksutta liittymäsopimuksen päättyessä. Lakiin tuli myös kohta, jonka mukaan
teleyrityksen tuli tarjota vastaavaa viestintäpalvelua käyttäjille myös ilman päätelaitetta. Säännöksellä pyrittiin turvaamaan se, että edistyksellisempää matkapuhelintekniikkaa käyttävät liittymäpalvelut ovat myös saatavilla myös niille,
jotka eivät syystä tai toisesta halua sitoutua kytkykauppaan. (HE 81/2005; Laki
26/2006.)
2.3.7 Yleispalveluvelvoitetta koskevien säädösten täydennys, kustannuslaskentaan
liittyvien säännösten tarkennus ja kaikki matkapuhelinverkot kansallisen verkkovierailusäännösten piiriin 2007
Yleispalveluyrityksen nimeäminen, sen oikeudet ja velvollisuudet
Euroopan komissio oli huomauttanut Suomea viestintämarkkinain yleispalvelua koskevasta sääntelystä. Huomautuksessa todettiin, että yleispalveluvelvoite
on Suomessa suoraan laista johtuva velvoite. Komissio ei pitänyt sitä direktiivin
mukaisena, vaan edellytti erillisen nimeämismenettelyn käyttöönottoa. Yleispalveluyrityksellä tulisi olla myös oikeus saada korvaus yleispalvelun toteuttamisesta aiheutuneista nettokustannuksista. (HE 150/2006.)
Huomautuksen johdosta hallitus esitti, että viestintämarkkinalakia täydennettäisiin komission virallisessa huomautuksessa edellytetyillä säännöksillä yleispalveluyrityksen nimeämismenettelystä, yleispalvelun toteuttamisesta aiheutuneiden nettokustannusten laskemisesta sekä kustannusten korvaamisesta erityistapauksessa. Säädöstä esitettiin myös muutettavaksi teknologianeutraaliksi
siten, että aiempi velvoite tarjota kiinteä liittymä poistettaisiin. Teknisen kehityksen edetessä ja kiinteiden puhelinverkkojen harvetessa liittymä yleiseen
viestintäverkkoon olisi mahdollista tarjota myös muullakin kuin perinteisellä
PSTN-tekniikalla, esimerkiksi Internetin välityksellä VoIP–puheluna. (HE
150/2006, Laki 70/2007.)
Velvollisuus järjestää kansallinen verkkovierailu
Velvollisuus järjestää kansallinen verkkovierailu oli koskenut ainoastaan kolmannen sukupolven matkapuhelinliittymien vierailua GSM-verkossa. Ehdotuksen mukaan Viestintäviraston päätös kansallisen verkkovierailun järjestämisvelvollisuudesta olisi jatkossa yleisluontoisempi ja kohdistuisi teknologiasta
riippumatta kaikkiin matkaviestinverkkoihin. Markkinoiden toimintaan puuttuminen sääntelyn keinoin tuli viestintämarkkinalain mukaan kysymykseen
vain siinä tapauksessa, että markkina-analyysi osoittaa sen välttämättömäksi.
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Ehdotuksen mukaiseesti lakiin kirjattiin, että Viestintävirasto voi asettaa päätöksellä matkaviestinverkossa toimivalle HMV-yritykselle velvollisuuden järjestää kansallinen verkkovierailu. (HE 150/2006; Laki 70/2007.)
2.3.8 Kytkykauppasäädös pysyväksi ja käyttäjän oikeus kertyvän maksun seuraamiseen 2009
Kytkykaupan sallivasta väliaikaisesta säädöksestä haluttiin tehdä pysyvä. Hallituksen esityksessä todettiin, että kytkykaupan sallimisen keskeinen syy oli edistää tietoyhteiskunnan palveluita, jotka ovat sekä helpommin että laajemmin
saatavilla kehittyneempien kolmannen sukupolven verkkojen kautta. Hallituksen esityksen mukaan siinä tavoitteessa on onnistuttu, sillä matkaviestinnän
lisäpalveluiden käytön määrä on kasvanut selvästi kytkykaupan sallimisen jälkeen. (HE 109/2008.)
Hallitus totesi esityksessään, että kytkykauppaan on liittynyt jonkin verran kuluttajaongelmia. Sellaiseksi mainittiin muun muassa pitkä sopimuskausi sekä
saldorajoituksen ja saldomuistutuksen puuttuminen tarjolla olevista sopimuksista. Samoin todettiin, että teleyritysten kytkyliittymien markkinoinnissa on
ollut jonkin verran epäselvyyksiä. Laki hyväksyttiin niin, että se tuli voimaan
2.4.2009 eli välittömästi väliaikaisen säädöksen päättymisen jälkeen. (HE
109/2008, Laki 976/2008.)
Viestintämarkkinalaissa ja sen edeltäjissä on säännelty käyttäjien kanssa tehtäviä sopimuksia yksityiskohtaisesti. Nyt laissa säädettiin lisäksi myös käyttäjän
oikeudesta seurata liittymälle tulevan maksun kertymistä. Matkapuhelinverkossa toimivan teleyrityksen on tarjottava käyttäjälle maksuton mahdollisuus
liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseen. (Laki 976/2008.)
2.3.9 Yleispalveluvelvoitteeseen lisäys Internet-yhteydestä 2009
Yleispalveluvelvoite tarkoittaa sitä, että yritys, jonka Viestintävirasto on nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalvelun tarjoajaksi, on velvollinen
tarjoamaan paikasta riippumatta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa.
Nyt laissa määrätään liittymän ominaisuuksista, että sen lisäksi, että siitä voidaan soittaa puheluita sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpalveluita, liittymän on mahdollistettava tarkoituksenmukainen Internet-yhteys. Internetyhteyden vähimmäisnopeudesta säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Asetuksessa 732/2009 tarkoituksenmukaiseksi Internet-yhteyden vähimmäisnopeudeksi saapuvassa liikenteessä säädettiin 1 Mbit/s (yhteyden
keskimääräinen vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä 750 Kbit/s 24 tun50

nin mittausjakson aikana ja 500 Kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson
aikana). (Laki 331/2009; Asetus 732/2009.)
Laajakaistan ulottaminen yleispalveluvelvoitteen piiriin on ensimmäinen laatuaan EU:ssa ja myös siinä mielessä poikkeuksellinen, että laajakaistapalvelu ei
kuulu yleispalveludirektiivin mukaisiin palveluihin. Velvoitteesta on syntynyt
runsaasti keskustelua. Aiemmin teleyritys on velvoitettu toimittamaan kiinteä
yhteys, mutta nyt yhteyden teknistä järjestämistapaa ei enää määritetty, vaan
teleyrityksen on mahdollista sekä puhe- että laajakaistayhteyttä varten esim.
mobiiliyhteydellä. (Yleispalveluvelvoitteen toteuttamisen hinnoista keskusteltiin vielä 2010. Teleyritykset pääsivät sopimukseen tarjottavan ”kohtuuhintaisen” yhteyden avaus- ja kuukausimaksuista loppukesällä 2010.)
2.4

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tässä kohdassa esitetään Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) toiminta erityisesti niiltä osin, kuin se koskee tämän tutkimuksen matkaviestinyritysten
toimintaa. Kun teletoimintalaki tuli voimaan 1987, ministeriön nimi oli Liikenneministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriöksi nimi muutettiin vuonna 2000.
Ministeriön aiempien tehtävien lisäksi säädettiin, että sille kuuluu teletoiminnan yleinen ohjaus, kehittäminen ja valvonta. Ministeriön tehtäviin kuului
myös muun muassa televerkkoja ja telepäätelaitteita koskevien teknisten määräyksien vahvistaminen. Asiantuntijaelimeksi ministeriön alaisuuteen perustettiin neuvottelukunta. Jo seuraavana vuonna ministeriön alaisuuteen perustettiin Telehallintokeskus.
Telealan kehitys oli jo tarkastelujakson alussa nopeaa, ja sen lisäksi, että Liikenneministeriö aktiivisesti osallistui toimialuettansa koskevien lakien valmistelutyöhön, se antoi säädöksiä myös itse. Tällaisia olivat esimerkiksi teletoimintaasetus, päätös teleliittymien toimitusehdoista (Päätös 679/1994), päätökset palveluoperaattorien yhdysliikenteestä (Päätös 1330/1995; Päätös 504/1996). Tämän jälkeenkin ministeriö on antanut useita matkaviestinyrityksiä koskevia
asetuksia ja päätöksiä. Viimeisimpänä on yleispalveluvelvoitteeseen liittyvä
Internet-liittymän nopeutta koskeva asetus (Asetus 739/2009).
Tehtävänsä mukaisesti Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa viestintäpolitiikan koordinoinnista. Tähän työhön olennaisesti liittyy mm. hallituksessa valmistellun tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteuttaminen. Tavoitteena on
luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimainen, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen osaamis- ja palveluyhteiskunta. Toteutettaviksi valittavilla toimenpiteillä helpotetaan arjen palveluiden saatavuutta, lisätään kilpailukykyä ja tuottavuutta, edistetään alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä turvataan julkisten
palveluiden saatavuus ja laatu. Hallitus on asettanut viestinnän toimialalle yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle muun muassa seuraavia tavoitteita:
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2.5

viestinnän infrastruktuuria rakennetaan ensisijaisesti kaupallisin ehdoin
kilpailevilla verkkoteknologioilla
monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintäpalveluita on
saatavilla koko maassa
tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. (Liikenne- ja viestintäministeriö
2010b.)
Viestintävirasto

Viestintävirasto on muuttunut merkittävästi sitten perustamisensa. Sen vastuualue kattaa nykyään koko sähköisen viestinnän kentän. Viestintävirasto osallistuu myös laajasti kansainväliseen yhteistyöhön toimialallaan. Telealan markkinarakenne poikkeaa Suomessa huomattavasti muista EU-maista, joissa taloudellinen valvonta kohdistuu yhteen tai korkeintaan muutamaan yritykseen.
Suomessa valvottavia teleyrityksiä on noin 60. Matkaviestinyrityksiä on noin 15.
Kilpailun syntyminen on ollut mahdollista muun muassa siksi, että verkkoa
hallitsevat yritykset tarjoavat verkkoaan alalle pyrkivien yritysten käyttöön
kohtuullisin ehdoin. Viestintäviraston toteuttaman taloudellisen valvonnan tarkoituksena on muun muassa turvata televerkkojen tasapuolinen ja kohtuullinen
hinnoittelu (Laki 393/2003; HE 150/2006). Näin syntyy paineita myös loppukäyttäjiltä perittävien hintojen alentamiseen. Suomessa hinnoittelun valvonnassa painopiste on tästä syystä teleyritysten keskinäisen hinnoittelun seurannassa.
Vaikka Viestintävirastolla ei ole toimivaltaa määritellä teleyrityksen hintoja, se
voi tarvittaessa velvoittaa yritystä kohtuullistamaan hintojaan.
2.5.1 Telehallintokeskuksen perustamisesta 1988 vuoteen 2001
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alaan kuuluva Viestintävirasto aloitti toimintansa lokakuussa 1988 nimellä Telehallintokeskus (THK). Telehallinnosta annetun lain kanssa samaan aikaan voimaan tulleessa teletoimintaasetuksessa annettiin tarkentavia säädöksiä Telehallintokeskuksen tehtävistä.
Asetuksen mukaan THK:n tuli muun muassa valvoa radio- ja televiestinnän
teknistä toteutusta, hoitaa radio- ja telealan kansainvälistä yhteistyötä. (Laki
183/1987; Laki 518/1988; Asetus 662/1988.)
Kehitettäessä Telehallintokeskuksen toimintoja 1990-luvun alussa pyrittiin ottamaan huomioon Euroopan talousalueen (ETA) toteutuminen. Varsinaisen
toiminnan keskeisinä alueina tuolloin olivat radiotaajuuksien käytön suunnittelu sekä telealan standardointi. Telehallinto antoi oman panoksensa, kun Suomen lainsäädäntöä pyrittiin sopeuttamaan EY-lainsäädäntöön. Vaikka Suomi ei
ollut vielä jättänyt EU:ta koskevaa jäsenhakemusta, säädöksiä muokattiin vas52

taamaan EU:n säädöksiä. (Haastattelu Antti Kohtala, Liikenne- ja viestintäministeriö, 19.5.2009; Viestintäviraston esite: Lupaviranomaisesta tietoyhteiskuntakehityksen edistäjäksi 1988–2003.)
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi Suomen liittyminen EU:n jäseneksi 1995 ei
tuonut suuria muutoksia Telehallintokeskuksen toimintaan. Teletoimintalain
korvaaminen Telemarkkinalailla 1997 sen sijaan toi Telehallintokeskukselle uusia valvonta- ja tarkastustehtäviä. Telehallintokeskus antoi lakiin perustuvalla
oikeudella määräyksiä, joilla luotiin televiestinnän tekniset toimintaedellytykset
ja turvattiin telekilpailun kehittymismahdollisuudet. Telehallintokeskus antoi
huomattavan markkinavoiman teleyrityksille televerkkojen ja palvelujen yhteenliittämisestä ja johtojen vuokrausta koskevat velvoitteet. (Haastattelu Jukka-Pekka Juutinen, Viestintävirasto, 20.5.2009; Viestintäviraston esite: Lupaviranomaisesta tietoyhteiskuntakehityksen edistäjäksi 1988–2003.)
Muun muassa laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta eli niin sanottu tietoturvalaki toi THK:lle uusia tehtäviä 1999 (Laki
565/1999). Valvonnan piiriin tulivat myös Internet ja sähköpostipalvelujen tarjoajat. Vuonna 2000 uusittiin THK:n toiminta-ajatusta. Uusitun toimintaajatuksen mukaan toiminnan tavoitteena oli muun muassa Suomen tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen, sillä lisääntyneet vastuualueet olivat muokanneet THK:n viestinnän ja tietoyhteiskunnan yleiseksi hallintoviranomaiseksi.
(Viestintäviraston vuosikertomus 2000; Viestintäviraston esite: Lupaviranomaisesta tietoyhteiskuntakehityksen edistäjäksi 1988–2003.)
2001 annetussa laissa teletoimintalain muuttamisesta säädettiin, että Euroopan
yhteisöjen säädöksissä tarkoitettuna kansallisena valvonta- ja sääntelyviranomaisena toimii Telehallintokeskus (Laki 314/2001). Samoin vuonna 2001
THK:n nimi muutettiin Viestintävirastoksi (Laki 625/2001; HE 52/2001).
2.5.2 Telehallintokeskuksesta Viestintävirastoksi
Vuonna 2001 siis otettiin käyttöön nimi Viestintävirasto. Viestimarkkinoita koskeva laaja lakimuutostyö oli käynnistynyt ja Viestintävirasto valmistautui viestintämarkkinoiden valvontaan muun muassa kehittämällä organisaatiotaan ja
talousvalvonnan toimintojaan. Telemarkkinalain nimi muutettiin viestintämarkkinalaiksi ja tietoturvaan liittyvä lakimuutos toi tietoturvan yhdeksi Viestintäviraston painopistealueeksi 2002.
Viestintämarkkinalain kokonaisuudistus tuli voimaan 25.7.2003. Laki toi jälleen
viestintävirastolle uusia markkinaohjaustehtäviä ja määritti viraston toiminnan
erääksi painopistealueeksi markkinoiden taloudellisen valvonnan. Valvonnassa
otettiin käyttöön viraston tekemiin markkina-analyyseihin perustuvat HMVpäätökset. Lain myötä uusien palveluyritysten mukaan lukien virtuaalioperaattoreiden alalle pääsy helpottui entisestään ja tavoitteena oli, että sääntely pää53

osin kohdistuisi ainoastaan niille markkinoille, joilla kilpailu toimisi heikosti.
(HE 112/2002; Laki 393/2003.)
Viestintäviraston tehtäväkenttä on vuosien saatossa muuttunut lähes täydellisesti. Pelkkien standardoinnin, teknisten normien antamisen ja tyyppihyväksymisten lisäksi Viestintäviraston lain velvoittamat tehtävät ovat nykyään hyvin laaja-alaiset ja edellyttävät usein myös kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden
2009 alussa voimassa olevat muun muassa viestintämarkkinalaki (Laki
393/2003 muutoksineen) ja laki viestintähallinnosta (Laki 625/2001 muutoksineen) sekä valtioneuvoston asetukset (Asetus 60/2004; Asetus 761/2006) säätävät, että Viestintäviraston tarkoituksena on tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen toimialallaan sekä viestintämarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden
turvaaminen. Viestintäviraston tehtävänä muun muassa on:









valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa sekä edistää viestinnän
teknistä toteutusta ja häiriöttömyyttä
suunnitella radiotaajuuksien käyttöä ja hoitaa radio-, tele- ja postitoiminnan hallintoa
huolehtia radiolaitteiden, telepäätelaitteiden ja suojauksen purkujärjestelmien markkinavalvonnasta
koordinoida telealan standardointia
valvoa yksityisyyden suojaa televiestinnässä, teletoiminnan tietoturvaa
ja tietoyhteiskunnan palvelujen suojaa
valvoa teleyritysten toimintojen eriyttämistä ja teleyritysten hinnoittelun
säädöstenmukaisuutta
ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita ja suosituksia
osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön.

2.5.3 Huomattavan markkinavoiman yritysten määrittäminen
Viestintämarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden turvaamisessa tavoitteina
ovat muun muassa että kuluttajalle on tarjolla keskenään kilpailevia, teknisesti
kehittyneitä, laadukkaita ja edullisia viestintäpalveluja. Muun muassa näiden
tavoitteiden takaamiseksi Viestintävirasto panee täytäntöön viestintämarkkinalakia ja valvoo sen noudattamista. Lain täytäntöön panoon kuuluvat esimerkiksi merkityksellisten markkinoiden määrittely ja analysointi, mahdollisten HMVyritysten nimeäminen sekä velvollisuuksien asettaminen näille. Yrityksellä on
huomattava markkinavoima, jos sillä markkina-analyysin perusteella havaitaan
olevan tietyillä markkinoilla yhdessä tai muiden kanssa sellaista taloudellista
vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista tai kuluttajista tai muista käyttäjistä. (HE 112/2002; Laki
393/2003.)
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Huomattavaa markkinavoimaa selvitettäessä Viestintävirasto tarkastelee muun
muassa seuraavia kriteerejä:








yrityksen markkinaosuus
yrityksen taloudellinen ja rahoituksellinen vahvuus
teknologinen paremmuus
asiakkaiden tai tavarantoimittajien neuvotteluvoiman puuttuminen
vertikaalinen integraatio
potentiaalisen kilpailun puuttuminen
alalle tulon esteet.

Markkinoita arvioitaessa huomioidaan kaksi ulottuvuutta: tuote- tai palvelukohtainen ulottuvuus sekä maantieteellinen ulottuvuus. Toisin sanoen pyritään
havaitsemaan sellaiset hyödykkeet, joita hallitsee yksi yritys jollakin tietyllä
alueella. Tällainen tuotteiden saatavuutta hallitseva yritys voi esimerkiksi periä
kohtuuttomia hintoja ja estää kilpailijoiden tulon markkinoille. (HE 112/2002;
Laki 393/2003.)
Pääsy matkaviestinverkkoon ja nouseva liikenne
Viestintävirasto teki lain edellyttämät markkina-analyysit, joiden perusteella se
määritteli niin sanotut relevantit markkinat. Tämän tutkimuksen kannalta relevanttina markkinana on pääsy matkaviestinverkkoon ja nouseva liikenne matkaviestinverkosta. Nousevalla liikenteellä tarkoitetaan liikennettä puhelimesta
tukiasemalle ja operaattorille (ks. Kuvio 3.2 Periaatekuva puhelun muodostumisesta matkaviestinverkossa sivulla 67: operaattorin 1 asiakkaan puhelun se
osa, jonka operaattori 1 järjestää).
Kyseessä on niin sanottu tukkutason markkina, joka sisältyy EU:n komission
suositukseen. Markkina koostuu tukkutason tuotteista, joiden hallinta mahdollistaa matkaviestinliittymien ja matkaviestinpuhelupalvelujen tarjoamisen loppukäyttäjille. Viestintävirasto teki vuonna 2004 ratkaisun, jossa sen mielestä
TeliaSoneralla oli huomattava markkinavoima kyseisellä relevantilla markkinalla Suomessa. Tästä päätöksestä Kilpailuvirasto esitti eriävän näkemyksen.
Samoin luonnollisesti TeliaSonera vastusti esitystä. EU komissio ei myöskään
yhtynyt Viestintäviraston näkemykseen. Lopulta Viestintävirasto teki päätöksen, jossa se totesi, ettei millään teleyrityksellä ole yksin tai yhdessä muiden
kanssa viestintämarkkinalaissa tarkoitettua huomattavaa markkinavoimaa
matkaviestinverkkoihin pääsyn ja matkaviestinverkoista nousevan liikenteen
markkinoilla Suomessa. (Viestintäviraston päätös 2004.)
Matkapuhelinverkkoon laskevan liikenteen markkina
Viestintäviraston tekemässä markkina-analyysissä toiseksi matkaviestimiä koskevaksi relevantiksi markkinaksi määriteltiin matkapuhelinverkkoon laskevan
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liikenteen markkina. Laskevalla liikenteellä tarkoitetaan liikennettä operaattorilta tukiaseman kautta asiakkaalle (ks. Kuvio 3.2 Periaatekuva puhelun muodostumisesta matkaviestinverkossa sivulla 67: puhelun se osa, jonka operaattori
2 järjestää).
Itsenäinen matkaviestinpalvelujen tarjonta edellyttää matkaviestinverkon hallintaa tai verkkopalvelujen vuokrausta matkaviestinverkkoyritykseltä. Suomessa sopimukset matkaviestinverkko- ja palveluoperaattorien ja virtuaalioperaattorien välille ovat syntyneet kaupallisin perustein, eikä matkaviestinverkkoon
pääsyn markkinaa ole säännelty hintojen osalta. Matkaviestinverkkojen välinen
yhdysliikenne on luonteeltaan teleyritysten välistä vastavuoroista palvelua.
Viestintävirastolla on kuitenkin ollut aktiivinen rooli hintojen alenemisessa. Se
on velvoittanut teleyritykset neuvottelemaan keskenään edellä mainituista tukkuhinnoista, joista yritykset ovat päässeet neuvotteluteitse sopimaan toisiltaan
veloitettavista tukkuhinnoista. Viestintävirasto on hyväksynyt yritysten väliset
tukkuhintasopimukset, jotka koskevat muun muassa tavallisia puheluja sekä
puheluja niin sanottuihin valtakunnallisiin yritysnumeroihin. Viimeksi teleyritykset ovat sopineet palvelutekstiviestien yhdysliikenteen hinnoista. (Viestintävirasto 2006; Viestintävirasto 2007a; Viestintävirasto 2007b; Viestintävirasto
2007c; Viestintävirasto 2009c.)
Sen sijaan sääntelyä on kohdistettu televerkkojen väliseen yhdysliikenteeseen ja
HMV-yrityksille asetetuilla velvoitteilla säännellään tällä hetkellä kaikkien
matkaviestinyritysten verkkoihin laskevan liikenteen palvelua ja sen hinnoittelua. Matkaviestinverkkoihin laskee liikennettä muista televerkoista. Kaikki
matkaviestinverkkoyritykset hallitsevat verkkoonsa laskevaa liikennettä ja ovat
siten monopoliasemassa omaan verkkoonsa laskevassa liikenteessä. Matkaviestinverkkoyrityksen merkittävimmät asiakkaat laskevan liikenteen markkinalla
ovat toiset kotimaiset matkaviestinverkkoyritykset. (Viestintäviraston päätökset
2004–2008.)
2.5.4 Matkaviestinverkon toimiluvat ja radiotaajuuksien käytön hallinta
Taajuuksien merkitys yhteiskunnassa ja taloudessa on kasvanut huomattavasti.
Tähän on vaikuttanut ennen kaikkea langattoman viestinnän voimakas kasvu ja
älykkäiden päätelaitteiden yleistyminen. Tekninen ja taloudellinen kehitys luovat uusia mahdollisuuksia, mutta samalla asettavat entistä suurempia tehokkuus- ja joustavuusvaatimuksia myös taajuushallinnolle. Viestintäviraston yhtenä tehtävänä on taajuuksien käytön suunnittelu ja kehittäminen.
TeliaSoneran rakentama NMT-verkko oli kaupallisessa käytössä vuosina 1982–
2001. NMT450 vuodesta 1982 alkaen ja NMT900 vuodesta 1987 alkaen. Niiden
käyttämät taajuudet olivat 450 MHz ja 900 MHz.
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GSM-verkot käyttävät taajuusalueita 900 MHz ja 1800 MHz. 3G-verkoille osoitettiin aluksi taajuusalue 2,6 GHz. Vuonna 2007 Viestintävirasto teki päätöksen,
jolla muutettiin matkaviestinkäytössä olevien 900 MHz:n taajuuksien käytön
ehtoja siten, että aiemmin vain GSM-käytössä olleita radiotaajuuksia voidaan
nyt käyttää myös 3G-toimintaan. Kaikille kolmelle matkaviestinverkkoyritykselle haluttiin näin turvata tasapuoliset ja riittävät resurssit sekä yhtenäiset taajuuskaistat matkaviestintoiminnan harjoittamiseen ja kehittämiseen.1
Digita Oy:lle myönnettiin valtakunnallinen toimilupa NMT-käytöstä vapaaksi
jääneelle taajuudelle 450 MHz vuonna 2007. Tässä tutkimuksessa ei tarkastella
lähemmin Digita Oy:n toimintaa, sillä se on jäänyt hyvin vähäiseksi.
Viestintäviraston esityksen perusteella hallitus päätti 2008 osoittaa osan analogisissa televisiolähetyksissä käytössä olleita 800 MHz alueen laajakaistaisille
matkaviestinverkoille, kun televisiolähetysten digitalisointi vapautti taajuuksia
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2010a).
Valtioneuvosto myönsi 4G-toimiluvat vuoden 2009 lopussa huutaneille yrityksille yhtä aikaa. Viestintäviraston päätöksillä DNA, Elisa ja TeliaSonera saivat
2,6 GHz:n alueilta taajuuksia käyttöönsä. Pirkanmaan Verkko (nykyisin Datame)
sai hakemalleen 2,5 GHz:n taajuusalueelle luvan. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009a; Viestintävirasto 2009b.)
2.5.5 Ohjeistus ja lausuntopyynnöt
Vaikka viestintävirasto toimii lain ja asetusten valtuuttamana toimielimenä ja
tekee ratkaisut itsenäisesti, tulee sen ottaa toimialaansa kytkeytyvien tahojen
näkemykset huomioon. Tätä tarkoitusta varten Viestintävirasto pyytää usein
lausuntoja alan toimijoilta samoin kuin esimeriksi tehdessään ratkaisuja HMVpäätöksissä. Yhtenä tärkeänä tehtävänä Viestintävirolla on edelleen teknisten
suositusten ja määräysten antaminen. (Viestintävirasto 2009a.)
Sen lisäksi, että Viestintävirasto antaa määräyksiä ja tekee muita teleyrityksiä
velvoittavia päätöksiä, se on antanut teleyrityksille ohjeita esimerkiksi kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun liittyvässä pääoman tuoton laskemisessa. Tällä
Viestintävirasto pyrkii yhtenäistämään toimialan käytäntöjä ja lisäämään yritysten tasapuolista kohtelua sekä toiminnan läpinäkyvyyttä. (Viestintävirasto
2010a.)
Samoin Viestintävirasto on ollut aktiivinen muun muassa edistäessään matkaviestinverkkoyritysten laskevaa liikennettä koskevia keskinäisiä neuvotteluja.
Valtakunnallisesti toimivat matkaviestinverkkoyritykset ovat sopineet kaupalli-

1

Haastattelu: Kohtala, Antti, LVM, 17.10.2007, 22.4.2009
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sissa neuvotteluissa matkaviestinverkon laskevan liikenteen alenevista hinnoista vuosittain vuodesta 2007 alkaen.
2.6

Euroopan unionin sähköisen viestinnän sääntely

Euroopan unioni perustettiin Maastrichtin sopimuksella 1992. Suomi jätti EUjäsenyyshakemuksen 1992 ja aloitti jäsenyysneuvottelut Euroopan keväällä 1993.
Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuoden 1995 alussa. EU-jäsenyyden kautta kukin
jäsenmaa sitoutuu luovuttamaan osan toimivallastaan unionille. Unionin jäsenyys oikeuttaa kunkin jäsenmaan osallistumaan EU-tason päätöksentekoon ja
velvoittaa jäsenmaita sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin.
(Ulkoasianministeriö 2010.)
Suomi oli osallistunut Euroopan yhdentymiskehitykseen pitkään jo tätä ennenkin. Vuonna 1961 Suomi liittyi Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) liitännäisjäseneksi. Vuonna 1973 Suomi solmi vapaakauppasopimuksen Euroopan
talousyhteisön (ETY) kanssa ja tuli EFTA:n täysjäseneksi vuonna 1986. Vuoden
1994 Suomi oli mukana Euroopan talousalueessa (ETA). (Ulkoasianministeriö
2010.)
Sähköistä viestintää säännellään Euroopan unionissa muun muassa direktiiveillä ja asetuksilla. Jo ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin vuonna 1995
Suomi oli saattanut kansallisen lainsäädännön pääosin silloisia direktiivejä vastaavaksi. Uudet sähköisen viestinnän direktiivit hyväksyttiin vuonna 2002 ja
saatettiin osaksi Suomen lainsäädäntöä viestintämarkkinalain kokonaisuudistuksella kahdessa vaiheessa vuosina 2002 ja 2003. Koska Suomi on implementoinut direktiivit osaksi omaa sääntelyä, seuraavassa esitetään sähköisen viestinnän direktiivit vain lyhyesti. Samoin 2009 hyväksytty niin sanottu telepaketti
esitetään vain pääpiirteittäin. EU:n verkkovierailuasetus sääntelee suoraan toimialan yrityksiä ja se esitetään erikseen. (Ulkoasianministeriö 2007; Ulkoasianministeriö 2009; Ulkoasianministeriö 2010; EU 2010.)
2.6.1 Sähköisen viestinnän direktiivit voimaan 2003
Sähköisen viestinnän direktiivit sääntelevät myös matkaviestintoimintaa. Niitä
ovat Puitedirektiivi, Valtuutusdirektiivi, Yleispalveludirektiivi ja Käyttöoikeusdirektiivi. Lisäksi matkaviestintoimintaa koskevat muun muassa Tietosuojadirektiivi. Suomessa kaikki direktiivien keskeiset sisällöt on toteutettu viestintämarkkinalaissa. (EU 2010.)
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Puitedirektiivi
Puitedirektiivin 2002/21/EY tavoitteena on luoda yhdenmukaistettu sääntelyjärjestelmä sähköisen viestinnän palveluille ja verkoille sekä niihin liittyville
toiminnoille ja palveluille Euroopan unionin alueella. Tavoitteena on myös selkiyttää kunkin jäsenmaan kansallisen sääntelyviranomaisten asemaa. Suomen
kansallinen sääntelyviranomainen on Viestintävirasto. (Direktiivi 21/EY/2002.)
Käyttöoikeusdirektiivi
Käyttöoikeusdirektiivi 2002/19/EY on direktiivi viestintäverkkojen ja niiden
liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä. Käyttöoikeusdirektiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa tapoja, joilla jäsenvaltiot sääntelevät
sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjoajien välisiä markkinoita.
Säännökset koskevat muun muassa kiinteiden ja matkaviestinverkkojen käyttöoikeuksia. (Direktiivi 19/EY/2002.)
Valtuutusdirektiivi
Valtuutusdirektiivin 2002/20/EY tavoitteena on luoda edellytykset sähköisen
viestinnän verkkojen ja palveluiden sisämarkkinoille yhdenmukaistamalla ja
yksinkertaistamalla valtuutussääntöjä ja -ehtoja. Valtuutusjärjestelmän tarkoituksena on huomioida viestintäteknologioiden lähentymiskehitys ja kohdella
eri palvelumuotoja teknologiasta riippumattomalla tavalla. (Direktiivi
20/EY/2002.)
Yleispalvelu- ja käyttäjien oikeuksien direktiivi
Yleispalvelua ja käyttäjien oikeuksia koskevalla yleispalveludirektiivillä
2002/22/EY pyritään varmistamaan sähköisen viestinnän yleispalvelun tarjonta kilpailuympäristössä. Yleispalvelun lisäksi yleispalveludirektiivissä säädetään sähköisten viestintäpalvelujen käyttäjien ja kuluttajien oikeuksista sekä
vastaavasti yritysten velvollisuuksista. (Direktiivi 22/EY/2002.)
2.6.2 Verkkovierailuasetus 2007
Verkkovierailulla tarkoitetaan puhelujen soittamista tai vastaanottoa matkapuhelimella ulkomaisen isäntäoperaattorin verkossa. Matkapuhelimen käyttäjä ei
saa laskua ulkomaiselta operaattorilta, vaan käyttö veloitetaan asiakkaalta kotioperaattorin kautta yritysten välisten tukkuhintojen mukaisesti.
Euroopan parlamentin hyväksymä EU:n verkkovierailuasetus tuli voimaan kesällä 2007 (Ulkoasianministeriö 2007; Asetus 544/2009/EY). Asetus määrittää
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enimmäishinnat verkkovierailumaksuille. Näitä hintakattoja eli niin sanottuja
eurotariffeja tarkistettiin 2009. Hinnat ovat laskeneet vuodesta 2007 ja nykysäännösten mukaan niiden pitää edelleen laskea vuoteen 2012 asti. (Ulkoasianministeriö 2009.)
2.6.3 Telepaketti 2009
Telepaketti koostuu viidestä eridirektiivistä, ja sen tarkoituksena on vahvistaa
kilpailua ja investointeja tietoliikennemarkkinoilla, lisätä alan liberalisointia ja
hyödyttää kuluttajia ja taloutta. Vuoden 2009 lopussa päätettiin muutoksista
mm. sähköisen viestinnän direktiiveihin. Direktiivien aiheuttamat lainsäädännön muutokset parantavat telepalvelujen käyttäjien oikeuksia. Kuluttajan asema muuttuu turvallisemmaksi muun muassa sopimusasioissa ja palvelujen tilaamisessa. Telepaketti tuo mukanaan muutoksia useisiin lakeihin jäsenmaissa.
Suomessa hallitus hyväksyi lakiesitysten sisällön lokakuussa 2010. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2011. (Euroopan parlamentti 2009a;
Euroopan parlamentti 2009b; Liikenne- ja viestintäministeriö 2010a.)
Muutos parantaisi kuluttajien asemaa, koska sillä helpotettaisiin kuluttajan
mahdollisuuksia päästä irti viestintäpalvelusopimuksesta ja vaihtaa viestintäpalveluita tarjoavaa yritystä. Esityksen mukaan määräaikaisia viestintäpalvelusopimuksia ei saa ketjuttaa. Teleyritys ei saisi jatkaa määräaikaista sopimusta
uudella määräaikaisella sopimuksella ilman kuluttajan kanssa tehtyä uutta kirjallista sopimusta. Myös numeron siirrettävyyteen säädöksiin on tulossa muutoksia. Ne koskisivat jatkossa myös voimassa olevia määräaikaisia liittymäsopimuksia. Käyttäjällä olisi oikeus siirtää puhelinnumeronsa uudelle palveluntarjoajalle. Tosin käyttäjä joutuisi lähtökohtaisesti vastaamaan vanhalle palveluntarjoajalleen määräaikaiseen sopimukseen liittyvistä velvoitteistaan määräajan loppuun asti. Yleispalveluvelvollisten yritysten vastuulle tulisi vammaisten käyttäjien erityistarpeista huolehtiminen. Vammaisille käyttäjille olisi tarjottava samat perusviestintäpalvelut kuin muillekin käyttäjille. (HE 238/2010; Liikenne- ja viestintäministeriö 2010a.)
2.7

Muu sääntely

Tässä kohdassa esitellään edellä esitetyn viestintämarkkinan sektorikohtaisen
sääntelyn lisäksi muuta teleyrityksiä koskevaa sääntelyä ja viranomaistahoja,
joiden kanssa operaattorit asioivat. Luvussa ei esitetä sääntelyn sisältöä tarkemmin; tarkoitus on kuvata sääntelyn määrän lisääntymistä ja muuta monimutkaistumista 1980-luvulta vuoteen 2009. Kaikkea teleyritysten sääntelyä ei
ole nimenomaisesti kohdistettu vain matkaviestinyrityksiin, mutta koska kolme
suurinta matkaviestinyritystä ovat myös kiinteän verkon toimijoita ja niillä on
noin 98 %:n osuus matkaviestinmarkkinoista (2009), ei matkaviestinyritysten
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sääntelyä tässä kohdassa ole katsottu tarpeelliseksi erotella (Viestintävirasto
2010c). Esitetyt tiedot on kerätty Säädöskokoelmasta sekä eri yhteisöjen edustajien lukuisista haastatteluista2 (Edita 2010; Finlex 2010; FiCom Ry 2010c).
Tämän tutkimuksen tarkasteluajanjakson alkupään (1989) säätelytilannetta kuvataan seuraavassa: Teletoimintalaki oli saatettu voimaan ja Telehallintokeskus
oli aloittanut toimintansa. Teletoiminnan ohjaus, valvonta ja telepäätelaitteiden
tekninen tarkastus oli siirretty liikenneministeriölle ja toimialan kehittämiseen
ja yhteistyöhön neuvottelukunta. Muita telealaa valvovia viranomaistahoja tai
muita säädöksiä ei ollut. Laki kilpailunrajoittamisesta oli annettu ja Kilpailuvirasto perustettu 1988 (Laki 709/1988). Samoin laki kuluttajasuojasta oli annettu
1978 (Laki 38/1978), mutta Kuluttajavirastoa ei ollut vielä perustettu.
Kahdessakymmenessä vuodessa tilanne on muuttunut. Suomessa on 12 ministeriötä mukaan lukien valtioneuvoston kanslia. Kukin ministeriö vastaa valtioneuvostolle toimialalleen kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta (Valtioneuvosto 2010). Kaikkien muiden ministeriöiden kanssa paitsi valtioneuvoston kanslian kanssa operaattorit asioivat tavalla tai toisella vuonna
2009. Oheisessa kuviossa on esitetty ministeriöt, joiden hallinnon alaan ao.
sääntelyn valmistelutyö kuuluu ja joiden kanssa teleyritykset toimivat joko
sääntelyä valmisteltaessa tai sitä sovellettaessa vuonna 2009 (Kuvio 2.2 sivulla
62). Kuviossa ei ole esitetty yleistä liiketoimintaa koskevaa sääntelyä, kuten työlainsäädäntöä ja verolainsäädäntöä jne.

2

Haastattelut: Artte, Ulla, Finnet-liitto, 8.11.2007, 23.4.2009; Enäjärvi, Mika, Ficom,
3.10.2010; Haapanen, Tapio, Sonera, 20.4.2009; Helopuro, Sanna, LVM, 10.12.2009;
Hämmäinen, Heikki, Aalto-yliopisto, 29.5.2009; Joensuu, Jukka-Pekka, TDC,
22.4.2009, 10.7.2009; Juutinen, Jukka-Pekka, Viestintävirasto, 23.4.2009; Kaplas, Mikko, Viestintävirasto, 23.4.2009; Karjalahti, Mikko, Kilpailuvirasto, 7.5.2009; Kohtala,
Antti, LVM, 17.10.2007, 22.4.2009; Lahti, Ville, TeliaSonera, 20.4.2009; Laitinen, Mika,
Ficom, 3.10.2010; Lehti, Panu, Saunalahti, 5.5.2009; Maanavilja, Aimo, Elisa, 21.4.2009;
Mattila, Timo, Kilpailuvirasto, 7.5.2009; Miettinen, Kirsi, LVM, 10.12.2009; Mäkinen,
Jussi, LVM, 10.12.2009; Naire, Veikko, Satakunnan Puhelin, 3.9.2007, 27.5.2009,
29.12.2009; Nevanlinna, Jaakko, AinaCom, 7.5.2009; Nurmi Ville, Teleforum,
29.5.2009; Ojajärvi, Miina, Kuluttajavirasto, 7.5.2009; Pökkä, Tapani, TeliaSonera,
5.5.2009; Raittila, Aarno, Elisa, 7.11.2007; Siivola Risto, DNA, 21.4.2009; Svento, Reijo,
Ficom, 11.9.2007, 23.4.2009, 11.12.2009, 3.10.2010; Wirman, Kari, Ficom, 18.12.2009.
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Kuvio 2.2 Ministeriöt, joiden kanssa operaattorit asioivat (2009)
Ministeriöiden lisäksi on lukuisa joukko viranomaisia, jotka muun muassa antavat määräyksiä ja toimintaohjeita tai joiden kanssa operaattorit muutoin asioivat (Kuvio 2.3 sivulla 63). Kuviossa on esitetty myös kunkin viranomaisen
toimialueeseen kuuluvia asioita, jotka liittyvät matkaviestinyritysten toimintaan.
Kuvio ei pyri olemaan täydellinen; on varmasti muitakin viranomaisia, jotka
ohjeistavat alan yrityksiä tai antavat niille määräyksiä.
Esitettyjen kuvioiden (Kuvio 2.2 ja Kuvio 2.3) tarkoituksena on kuvata teletoimintaan liittyvää moninaista sääntelyä ja viranomaistahojen määrää vuonna
2009. Tutkimuksen empiirisessä osassa pyritään selvittämään muun muassa,
olisiko sääntelyä mahdollista keventää.
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Kuvio 2.3 Viranomaisia, joiden kanssa operaattorit asioivat (2009)
2.8

Yhteenveto

Viestintämarkkinat ovat muuttuneet oleellisesti viimeisten 25 aikana samoin
sen sääntely. 1980-luvulle saakka ala oli toiminut lähes muuttumattomissa olosuhteissa. Paikalliset puhelinyhtiöt toimivat alueillaan paikallispuhelujen välittäjinä ja valtion Posti- ja telehallituksen hallinnoima Posti- ja telelaitos huolehti
kaikesta kauko- ja ulkomaanpuhelujen, dataliikenteen välityksestä sekä paikallispuhelujen välittämisestä omilla toimialueillaan. Puhelintoiminnassa ei ollut
kilpailua. Vuonna 1987 annettiin teletoimintalaki. Vuonna 1997 se korvattiin
telemarkkinalailla ja 2003 viestintämarkkinalailla. Pykälämäärä on lähes nelinkertaistunut vuoteen 2009 mennessä. Lakeja on myös muutettu yhä nopeammin.
Taulukko 2.1 Lakimuutokset/vuosi

Telemarkkinalakia muutettiin keskimäärin 0.64 kertaa vuodessa, telemarkkinalakia 1.0 kertaa ja viestintämarkkinalakia vuoteen 2009 mennessä 2.14 kertaa
vuodessa (Taulukko 2.1 yllä). Muutosvauhti on yli kolminkertaistunut.
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Matkaviestintoimintaa on katsottu tarpeelliseksi säädellä useissa laeissa ja
muissa säädöksissä. Sääntelyn tarpeellisuudesta on kirjoitettu jonkin verran
myös muualla Euroopassa. Muun muassa Groebel toteaa kirjoituksessaan, että
pelkkä kilpailulainsäädäntö ei riitä takamaan riittävää kilpailua matkaviestinmarkkinoilla (Groebel 2003). Samoin esimerkiksi Melod tuo esille, että vaikka
juuri sääntelyn purkaminen on ollut Suomen matkaviestinnän kehittymisen
kannalta merkittävää, sääntely esimerkiksi verkkovierailussa on tarpeen (Melod 2001). Sääntelyn määrää ja erityisesti jyrkkyyttä HMV-yrityksiä kohtaan on
arvosteltu. On myös esitetty, että sääntelyn seurauksena muun muassa telesektorin investoinnit saattaisivat vähentyä (de Bijl & Huigen 2008; HerreraGonzález & Castejón-Martín 2009; Huigen & Cave 2008).
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3
3.1

MATKAVIESTINNÄN KEHITTYMINEN
Yleistä matkaviestinnästä

3.1.1 Toimialan kehittymisen kuvaus
Niissä maissa, joissa telealan sääntelyä on kehitetty, pyritty edistämään kilpailua ja madaltamaan alalletulokynnystä, voidaan toimialan kehittymisessä havaita yhteneväisiä piirteitä (Kuvio 3.1 alla) (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004,
muokattu kuva 4, sivulla 15). Toimialan yleistä kehitystä esitetään kuviolla, jossa teletoimiala kehittyy asteittain stabiilista kypsän toimialan tilasta esimerkiksi
sääntelyn muutosten ansiosta voimakkaasti ja päätyy useiden vaiheiden kautta
jälleen lähelle tasapainoista lopputilaa.

Kuvio 3.1 Telemarkkinoiden kehityskäyrä
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Lähtökohtana kuviossa on kypsän teollisuuden vaihe, jolle tyypillisiä ovat vakiintuneet toimijat, tasainen, melko hidas kasvu ja alalle tulon esteet ovat suuret
esimerkiksi toimialan sääntelyn tai vaadittavien suurten investointien takia.
Tällaisen voi arvioida tilanteen olleen Suomessa 1980- ja 1990–lukujen taitteeseen asti.
Muutosvoimien, kuten sääntelyn muutosten vaikutuksesta alalle tulon esteet
pienenevät ja alalle tulee uusia ja myös uudenlaisia toimijoita. Suomessa mm.
on myönnetty kilpailevia toimilupia matkaviestinverkkojen rakentamiseen. Uusien toimijoiden lukumäärä kasvaa nopeasti, palveluiden ja tuotteiden laatu ja
sisältö kehittyvät; pelisäännöt uudistuvat; markkinaosuudet muuttuvat nopeasti. Sääntelyä kehitetään hyvin aktiivisesti. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004.)
Kulutustottumukset muuttuvat ja uusia palveluita opitaan hyödyntämään. Palvelut ja pelisäännöt vakiintuvat, toimijoiden lukumäärä pienenee ja jotkin pelaajat kasvavat toimialan yhtenemisen eli konsolidaation kautta. Esimerkkeinä
tästä voidaan pitää suomalais-ruotsalaisen TeliaSoneran syntymistä sekä Elisan
Saunalahden ostoa. Ennen kuvion esitettyä loppupeliä markkinaosuudet toimialalla alkavat vakiintua. Toimiala tulee uuteen kypsään vaiheeseen.
Suomen voidaan arvioida olevan jotakuinkin kuvion 3.1 esittämällä tasolla, jossa sääntelyä on jo kehitetty ja toimialalla tapahtuu konvergoitumista niin toimialoilla kuin palveluissakin ja joidenkin toimijoiden konsolidoitumista voidaan
pitää vielä mahdollisena.
3.1.2 Matkapuhelun muodostuminen
Usein kuvitellaan, että soitettaessa matkapuhelu, puhelin ottaa yhteyden ilmatietä suoraan toiseen puhelimeen. Näin yksinkertaisesti puhelu ei muodostu.
Puhelun muodostuminen operaattorin 1 asiakkaan liittymästä operaattorin 2
asiakkaan liittymään tapahtuu yksinkertaistettuna seuraavasti (Kuvio 3.2
sivulla 67):
1. Valittuaan vastaanottajan puhelinnumeron operaattorin 1 asiakas (soittaja) painaa puhelimensa luurin kuvaa.
2. Puhelin lähettää radiosignaalin oman operaattorin (operaattori 1) tukiaseman antenniin. Tämä on lähes poikkeuksetta lähimmässä tukiasemassa. (Tätä ennenkin tukiasema ja puhelin ovat olleet koko ajan toisiinsa radioyhteydessä, minkä perusteella operaattorin verkko tietää, minkä
tukiaseman kantaman piirissä puhelin kulloinkin on.)
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Kuvio 3.2 Periaatekuva puhelun muodostumisesta matkaviestinverkossa3
3. Tukiasemalta signaali lähtee operaattorin 1 matkapuhelinkeskukseen
käyttäen tukiaseman ja operaattorin 1 puhelinkeskuksen yhdistävää siirtoverkkoa.
4. Operaattorin 1 puhelinkeskus tunnistaa asiakkaansa valitseman puhelinnumeron perusteella, että kutsuttava asiakas on operaattori 2:n asiakas. Operaattorin 1 puhelinkeskus ottaa yhteyden operaattorin 2 puhelinkeskukseen käyttäen operaattorien välillä olevaa siirtoreittiä. Kutsuttavan liittymän operaattorin (operaattori 2) järjestelmä puolestaan on
koko ajan yhteydessä kaikkiin asiakkaisiinsa ja tietää esimerkiksi minkä
tukiaseman lähettyvillä puhelin sijaitsee.
5. Operaattorin 2 puhelinkeskus ohjaa kutsuyhteyden tukiasemille omaa
puhelinkeskuksen ja omat tukiasemansa yhdistävää siirtoverkkoa pitkin.
Tukiasemat lähettävät kutsun radiosignaalina ilmaan.
6. Kutsuttavan asiakkaan puhelimen radiojärjestelmä nappaa kutsusignaalin, asiakkaan puhelin soi ja asiakas vastaa puheluun. Asiakkaan puhelin
ja operaattorin 2 järjestelmä sopivat, minkä tukiaseman kautta puheluyhteys muodostetaan. Syntyy puheluyhteys asiakkaan 1 ja asiakkaan 2 välille.

3

Haastattelut Hämmäinen, Heikki, Aalto-yliopisto, 29.5.2009; Joensuu, Jukka-Pekka,
TDC, 22.4.2009, 10.7.2009; Lehti, Panu, Saunalahti, 5.5.2009; Maanavilja, Aimo, Elisa,
21.4..2009; Naire Veikko, Satakunnan Puhelin, 3.9.2007, 27.5.2009, 29.12.2009; Nevanlinna, Jaakko, AinaCom, 7.5.2009; Pökkä, Tapani, TeliaSonera, 5.5.2009

67

Puhelu kulkee signaalina ilmassa vain matkan puhelimelta tukiasemalle. Tämän jälkeen se kulkee maan alla runko- ja siirtoverkoissa, kunnes se jälleen
kulkee ilmassa tukiasemalta vastaanottajan puhelimeen.
Operaattori 1 laskuttaa puhelusta asiakasta 1. Operaattori 2 puolestaan laskuttaa operaattoria 1 siitä, että operaattori 2 ohjaa puhelun perille verkkonsa läpi
asiakkaalle 2.
Kuvio on yksinkertaistettu, eikä siinä ole pyritty esittämään puhelun kulkua
teknisesti tarkalla tavalla. Kuvio toimii periaatekuvana, johon tutkimuksessa
myöhemmin viitataan.
Samalla tavalla tietokoneeseen kytketty mobiililaajakaistaliittymä kommunikoi
tukiasemien kanssa ja Internet-yhteys muodostetaan mobiilin laajakaistapäätelaitteen ja oman operaattorin lähimmän tukiaseman välisen radioyhteyden sekä
operaattorin toteuttaman kiinteän yhteyden avulla Internetiin.
Myös matkapuhelimesta soitettu puhelu lankaliittymään alkaa samalla tavalla
radioverkon yhteydellä lähimpään tukiasemaan. Tämän jälkeen matkapuhelinkeskuksen ohjaamana ja runko- ja siirtoverkkoja pitkin puhelu ohjautuu lankaverkossa olevan puhelinkeskuksen kautta lankapuhelimeen.
3.1.3 Matkaviestinyritysten toimintamallit
Perinteisesti matkaviestinyritys on ollut sekä verkon omistaja että verkon avulla
tuotettavan palvelun tuottaja. 1990-luvun loppupuolella silloisen Liikenneministeriön tekemät niin sanotut palveluoperaattoripäätökset mahdollistivat ja
myös kannustivat uudenlaisien liiketoimintamallien kehittämisen. Säädettiin,
että verkkoyrityksen tuli erottaa kirjanpidossaan verkko- ja palvelutoiminta
toisistaan.
Palveluoperaattoripäätöksissä palveluoperaattorille määriteltiin oikeuksia
hankkia verkko-operaattorilta maksua vastaan tiettyjä verkkopalveluja. Tuli
mahdolliseksi, että palveluoperaattori pystyi edelleen myymään verkon palveluita ja hallitsemaan myymiään palveluja (esimerkiksi avaamaan ja sulkemaan
liittymiä). Viimeisimmän sysäyksen antoi säädös, jolla palveluoperaattorille
annettiin oikeus ostaa laskutuspalvelut tai laskutusta varten tarpeelliset tiedot
verkko-operaattorilta. 2000-luvulle tultaessa niin sanottu virtuaalioperaattoritoimintamalli tuli verkko- ja palveluoperaattoreiden rinnalle. Virtuaalioperaattoreilla eikä perinteisemmillä palveluoperaattoreillakaan ei ole omaa matkaviestinverkkoa vaan ne vuokraavat tarvitsemansa verkkokapasiteetin verkkooperaattorilta. Verkon vuokraamiseen ei tarvita toimilupaa. 2000-luvun alun
jälkeen matkaviestinyritysten markkinaa on tullut jakamaan lukuisia uusia toimijoita ja Suomessa on ollut oligopoli. 2009 lopussa Suomessa oli 15 matkaviestinpalveluja tarjoavaa yritystä.
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Verkko-, palvelu- ja virtuaalioperaattorit voidaan jaotella sen perusteella, missä
määrin ne osallistuvat palvelun tuottamiseen (Kuvio 3.3 alla) (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004).

Kuvio 3.3 Virtuaalisten matkaviestinyritysten eroja
Kuvion perinteinen palvelu- ja verkko-operaattorimalli kuvaa tilannetta, jossa
verkko-operaattori ja palveluoperaattori ovat tyypillisesti saman yrityksen eri
osastot tai juridisesti kaksi eri samaomisteista yritystä. Tällainen on esimerkiksi
DNA:n rakenne, jossa alusta asti matkaviestinpalveluja käyttäjille tarjoava yritys on ollut eri juridinen yritys kuin verkon omistava verkko-operaattori. Liikenne- ja viestintäministeriö (2004) määrittelee virtuaalioperaattorit (VMNO)
seuraavasti:







VMNO 1 tarjoaa kiinteän ja matkaviestinnän konvergenssia. Virtuaalioperaattori voi ohjata isäntäverkosta uloslähtevän liikenteen isäntäoperaattorista riippumatta ja muun muassa täten vaikuttaa liikenteen hintaan loppuasiakkaalle. Virtuaalioperaattori voi itse omistaa tai hallita
osaa verkkoelementeistä, esimerkiksi matkaviestinkeskusta tai sen liittymää siirto- tai runkoverkkoon. Näin toimivan virtuaalioperaattorin
palveluvalikoima voi poiketa selvästi isäntäoperaattorin palveluista.
VMNO 2 erottautuu isäntäoperaattorista kehittämällä ja tarjoamalla kehittyneitä sovelluksia, esimerkiksi usean pelaajan pelejä, yhteisö- ja maksupalveluita ja yritysratkaisuja.
VMNO 3 erottautuu isäntäoperaattorista lievästi, lähinnä sisältöpalveluilla.
VMNO 4 ei erottaudu isäntäoperaattorista. Näin toimiva virtuaalioperaattori tarjoaa isäntäoperaattorin standardipalveluja.
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Virtuaalioperaattoreiksi kutsutaan kirjallisuudessa yleisesti kaikilla edellä mainituilla tasoilla toimivia operaattoreita; virtuaalioperaattori ei omista omaa
matkaviestinverkkoa (mm. Ulset 2002; Smura, Kiiski & Hämmäinen 2007). Viestintämarkkinalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että palveluyritys, joka käyttää palvelun tarjoamiseen omaan verkkojärjestelmäänsä kuuluvaa
verkkoelementtiä, kotisijaintirekisteriä (Home Location Register), on virtuaalioperaattori (HE 112/2002). Tällöin vain VMNO 1 -tavoin toimivat olisivat virtuaalioperaattoreita. Tässä tutkimuksessa ei pyritä korostamaan erityisesti virtuaalioperaattoreiden eroja vaan puhutaan yleisesti palvelu- ja virtuaalioperaattoreista tai haastajaoperaattoreista.
3.2

Matkaviestinpalvelujen tarjonnan muutokset

3.2.1 Matkaviestinverkkoyritykset
Suomessa on kolme valtakunnallista matkaviestinverkkoyritystä: DNA, Elisa ja
TeliaSonera. Ne kaikki operoivat toisen (2G) ja kolmannen sukupolven (3G)
verkkoja. Niillä kullakin on voimassaolevat toimiluvat myös neljännen sukupolven (4G) verkkojen rakentamiseen. Lisäksi Datamella (aiemmin Pirkanmaan
Verkot Oy) on toimilupa neljännen sukupolven verkon rakentamiseen. Tässä
tutkimuksessa ei paneuduta tarkasti yritysten historiaan tai omistusjärjestelyihin. Todetaan, että Posti- ja telelaitoksesta on eri vaiheiden jälkeen tullut osa
TeliaSoneraa, Radiolinjasta on tullut Elisa ja Finnet Verkoista ja Suomen 2G:stä
ja Suomen 3G:stä DNA.
Tämän tutkimuksen tarkastelujakson alussa 1980-luvulla matkapuhelinoperaattoritoiminta oli Suomessa valtion monopoliasemassa harjoittamaa toimintaa.
Operaattorina toimi Posti- ja telelaitos, joka harjoitti toimintaa lain perusteella.
Vallitsevana teknologiana oli ensimmäisen sukupolven (1G) NMT.
Alueelliset puhelinlaitokset ja yksityinen sektori yrittivät pitkään saada lupaa
käynnistää oma matkapuhelintoimintansa 1G-NMT verkossa (Häikiö 1998, 4150). Oli tullut selväksi, että toisen sukupolven 2G-GSM-standardiin perustuva
matkapuhelinjärjestelmä tulisi olemaan kehittyvä järjestelmä ja se kiinnosti puhelinlaitoksia ja yksityistä sektoria. Tarkoitusta varten oli perustettu yhtiö, jonka nimeksi tuli Radiolinja. Sen perustajaosakkaita olivat neljä kaupan keskusliikettä (Kesko, Tuko, SOK ja Eka), viisi pankkia (KOP, SYP, OKO, SKOP ja STS)
sekä viisi vakuutusyhtiötä (Pohjola, Sampo, Tapiola, Kansa ja Teollisuusvakuutus) ja lisäksi kuusi puhelinlaitosta. (Häikiö 1998, 69-73; Turpeinen 1996, 112114.)
Vuosia kestäneen poliittisen keskustelun päätteeksi silloista teletoimintalakia
muutettiin ja yksityinen sektori sai kauan toivomansa maanlaajuisen GSMtoimiluvan 1990 samaan aikaan Posti- ja telelaitoksen kanssa. Erona toimiluvis70

sa oli se, että edelleen vain Posti- ja telelaitos sai järjestää ulkomaan puhelinliikenteen. Radiolinjan (nykyisin Elisa) verkko avattiin kaupalliseen käyttöön
vuonna 1991. (Häikiö 1998; Turpeinen 1996.) Syntyi kilpailutilanne ja 1990luvun Suomessa elettiin duopolin aikaa.
2000-luvun alussa nykyinen DNA sai 2G-toimiluvan ja se aloitti toimintansa
2001. Siitä lähtien Suomessa on toiminut kolme matkaviestinverkkoyritystä.
Myös kolmannen sukupolven (3G) verkkojen toimiluvat myönnettiin juuri ennen 2000-lukua eli vuonna 1999. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa 3G-luvat
myönnettiin (Whalley & Curwen 2006). Suomessa toimiluvat myönnettiin niin
sanotulla kauneuskilpailulla toisin sanoen hallinnollisella menettelyllä poiketen
joistakin maista, joissa toimiluvat huutokaupattiin suurillakin summilla ja ainakin osin huonoin seurauksin. Myös esimerkiksi Ruotsissa 3G-luvat myönnettiin
samalla tavalla kuin Suomessa (Andersson, Hultén & Valiente 2005). Alun perin
toimilupia myönnettiin neljä, mutta eri vaiheiden jälkeen vain kolme yritystä on
rakentanut verkon. DNA, Elisa ja TeliaSonera kukin avasivat verkkonsa 2005
tietämillä.
Neljännen sukupolven verkon toimiluvat huutokaupattiin syksyllä 2009. Lupia
tuli yhteensä neljä: jo aiemmin verkko-operaattoreina toimiville DNA:lle, Elisalle ja TeliaSoneralle sekä alueellisten puhelinyhtiöiden perustamalle Datame
Oy:lle (aiemmin Pirkanmaan Verkko Oy) (Kuvio 3.4 sivulla 72).
TeliaSoneran NMT-verkko suljettiin 2002. Suomessa on siis koko 2000-luvun
ollut kolme matkaviestinverkkoyritystä. 4G-toimilupia on neljä (Kuvio 3.4
sivulla 72). 4G lupien mukaiset yhtiökohtaiset taajuuspäätökset tehtiin Viestintävirastossa 2010 alussa ja niiden laajamittaisen kaupallisen käytön on arvioitu
alkavan 2011.
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Kuvio 3.4 Matkaviestinverkkoyritykset teknologioittain
3.2.2 Matkaviestinyritysten kokonaismäärän kehitys
Matkaviestinverkkoyritysten lisäksi Suomessa on totuttu lähes koko 2000-luvun
myös palvelu- ja virtuaalioperaattoreihin (Kuvio 3.5 sivulla 73). Virtuaalioperaattoreita kutsutaan usein myös haastajaoperaattoreiksi. Virtuaalioperaattoreiden määrä on vaihdellut vajaasta kahdestakymmenestä noin viiteentoista. Niistä ehkä tunnetuin on Elisan 2005 ostama Saunalahti (noin 500 000 asiakasta
vuonna 2005). 2000-luvun alussa Suomessa toimi muista poikkeavalla markkinointi- ja myyntitoiminnallaan julkisuutta hankkinut ACN (noin 250 000 asiakasta vuonna 2004), jonka asiakaskanta siirtyi 2005 TeliaSoneralle. Melko suuren asiakaskannan myös hankkineen ruotsalaisen Telia Mobilen asiakkuudet
(noin 300 000 asiakasta vuonna 2002) siirtyivät 2002 DNA:lle, jolle asiakkuudet
sen toiminnan alkuvaiheessa olivat merkittävä lisäys. (mm. Liikenne- ja viestintäministeriö 2004; Finnet-liitto Ry 2010; Helsingin Sanomat 30.4.2004 sekä matkaviestinyritysten vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset.)
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Kuvio 3.5 Matkaviestinpalveluja tarjoavien yritysten määrän kehitys
Virtuaalioperaattoreiden markkinaosuus koko matkaviestinmarkkinassa lienee
ollut suurimmillaan 2002–2005. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan
se oli vuonna 2003 n. 20 % (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004). Viime vuodet
virtuaalioperaattoreiden yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut kahden prosentin luokkaa (Viestintävirasto 2010c). Uusimpana liiketoiminnan muotona
ovat virtuaalioperaattoreina mobiililaajakaistapalveluja ilman puhepalveluja
tarjoavat yritykset (Viestintävirasto 2010c). Toisin kuin Suomessa, joissakin
maissa kilpailevien matkaviestinyritysten määrä on kasvanut vasta 3Gteknologian yleistymisen myötä (Fuentelsaz, Maícas & Polo 2008).

73

3.3

Matkaviestinpalvelujen käyttäjämäärien muutokset

Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 7 700 000 matkaviestin liittymää (Viestintävirasto 2010c). Vuoteen 1993 asti liittymien määrä kasvoi verrattain tasaisesti,
mutta sen jälkeen määrän kasvu on ollut nopeampaa (Liikenneministeriö 1999;
Tilastokeskus 1999). Liittymämäärä on kasvanut tasaisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Mobiililaajakaistaliittymien markkinoille tulon eli 2000-luvun puolivälin jälkeen liittymämäärän kasvu on ollut jonkin verran aiempaa nopeampaa (Kuvio 3.6 alla ja Kuvio 3.10 sivulla 77) (Viestintävirasto 2009d).

Kuvio 3.6 Matkaviestinliittymämäärän kehitys 1985–2009
Suomessa matkapuhelimet yleistyivät nopeasti 1990-luvulla. Tilastoissa esitetään usein penetraatioluku liittymää/100 asukasta. Liittymäpenetraatio kasvoi
melko hitaasti vuoteen 1993 asti, mutta on siitä lähtien kasvanut tasaisesti. Liittymätiheys ylitti lankaliittymätiheyden vuonna 1999 (Kuvio 3.7 sivulla 75) (Liikenneministeriö 1999; Tilastokeskus 1999; Tilastokeskus 2009; Viestintävirasto
2010c ).
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Kuvio 3.7 Lanka- ja matkapuhelintiheys suomessa 1989–2009
Matkapuhelimet ja matkapuhelut olivat verrattain kalliita vielä 1990-luvun
alussa. Tilastot kuitenkin osoittavat, että 1990-luvun puolivälistä lähtien matkapuhelinta ei enää ole voinut pitää Suomessa ylellisyyshyödykkeenä, vaan siitä
tuli tavallistenkin perheiden kommunikointiväline. Jo vuonna 1999 matkapuhelinten määrä kotitalouksissa ylitti lankapuhelinten määrän. Tuolloin 80 %:ssa
kotitalouksissa oli matkapuhelin (Kuvio 3.8 alla). Nykyisin matkapuhelin on
lähes jokaisessa kotitaloudessa, kun vastaavasti lankapuhelin on enää joka neljännessä kotitaloudessa. (Tilastokeskus 2000; FiCom Ry 2010a; Tilastokeskus
2010.)

Kuvio 3.8 Lanka- ja matkapuhelinkotitalouksien määrä 1990–2009
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Jo ennen mobiililaajakaistaliittymien markkinoille tuloa operaattorit ottivat 3Gverkkojaan kaupalliseen käyttöön. Myös sääntelyllä pyrittiin edistämään uusien
verkkojen käyttöä. Vuonna 2006 sallittiin päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa kolmannen sukupolven liittymämyynnin yhteydessä (Suomessa liittymän ja
päätelaitteen kytkykauppa kiellettiin 1996). 3G-kykyisten päätelaitteiden yleistymisestä ei täysin luotettavaa tietoa ole, mutta esimerkiksi Viestintävirasto on
vuosittain tiedustellut operaattoreilta arvioita määristä (Kuvio 3.9 alla). Vuoden
2009 lopussa eri arvioiden perusteella on arvioitu 3G-kykyisten puhelimien
määräksi 3,2 miljoonaa (mm. Viestintävirasto 2009d; matkaviestinyritysten
edustajien haastattelut sekä vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset).

Kuvio 3.9 3G-kykyisten päätelaitteiden määrä (arvio), kpl
Ensimmäiset 3G-päätelaitteet tulivat markkinoille vuoden 2004 aikana. Niiden
määrän kasvu kuitenkin on lisääntynyt merkittävästi vasta kytkykaupan sallimisen ja mobiililaajakaistaliittymien markkinoille tulon jälkeen. Kytkykauppa
sallittiin määräaikaisesti 1.4.2006–1.4.2009 (Laki 393/2003). 3G-laitteiden kytkykaupan vakinaistamista koskeva säädös tuli voimaan 2.4.2009 (Laki 976/2008).
Nykyisin uudet päätelaitteet ovat valtaosin 3G-kykyisiä, joten niiden määrän
tilastoiminen ei ole enää kiinnostuksen kohteena.
Matkaviestinyritykset ovat viime aikoina panostaneet mobiililaajakaistaliittymien markkinointiin. Mobiililaajakaistaliittymämäärät ovatkin kasvaneet voimakkaasti. Vuoden 2009 lopussa mobiililaajakaistaliittymiä Suomessa oli 908
000 (Kuvio 3.10 sivulla 77) (Viestintävirasto 2010c; Viestintävirasto 2009d).
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Kuvio 3.10 Mobiililaajakaistaliittymien määrä 2007–2009, kpl
Matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrä on kasvanut vielä nopeammin
kuin liittymien määrä. Tähän lienee vaikuttanut ihmisten käyttötottumusten
muuttuminen yhdessä liittymämäärän kasvamisen kanssa. Cisco on ennustanut
maailmanlaajuisesti matkaviestinverkoissa siirretyn määrän kasvavan 131 %
vuodessa vuosina 2008–2013 eli kasvavan 66-kertaiseksi (Cisco Systems Inc.
2009). Suomessa matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrä oli 16 000 Teratavua vuonna 2009 (Kuvio 3.11 alla) (Viestintävirasto 2010c).

Kuvio 3.11 Matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrä 2006–2009, teratavua
Seuraavassa on tarkasteltu liittymämäärän kehitystä teknologioittain. NMTliittymämäärä jäi parhaimmillaankin noin 650 000:een vuonna 1996. TeliaSonera
sulki NMT verkon 2002. Pelkästään 2G-verkoissa toimivia liittymiä on ollut
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enimmillään runsaat 5,2 miljoonaa. Tämän päivän liittymät ja puhelimet toimivat pääsääntöisesti sekä 2G- että 3G-verkoissa (Kuvio 3.12 alla) (Tilastokeskus
1999; Viestintävirasto 2010c).

Kuvio 3.12 Matkapuhelinliittymät teknologioittain 1985–2009 (arvio)
Kuviosta voidaan päätellä, että päätelaitteet uusiutuvat 3G-kykyisiksi melko
nopeasti, mutta menee vielä vuosia siihen, että kaikki vain 2G-verkoissa toimivat laitteet poistuvat käytöstä. Liittymämäärät teknologioittain ovat olleet tarkasti tilastoitu vuoteen 2007 asti, mutta sen jälkeiset luvut ovat arvioita.
3.4

Matkaviestinyritysten asiakasvaihtuvuus

Suomessa laki matkapuhelinnumeron siirrettävyydestä astui voimaan 25.7.2003.
Lain mukaan siirto operaattorilta toiselle pitää toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu asiakkaalle kuluja. Lain perusteluissa painotettiin, että lailla pyritään
toimijoiden välisen kilpailun lisäämiseen ja käyttäjiltä perittävien maksujen
alentumiseen. Ennen lain voimaantuloa matkaviestinyritysten asiakasvaihtuvuus oli parin prosentin luokkaa4.

4

Haastattelut Artte, Ulla, Finnet-liitto, 8.11.2007, 23.4.2009; Joensuu, Jukka-Pekka,
TDC, 22.4.2009; Kohtala, Antti, LVM 17.10.2007, 22.4.2009; Lehti, Panu, Saunalahti
5.5.2009; Maanavilja, Aimo, Elisa 21.4.2009; Naire, Veikko, Satakunnan Puhelin,
27.5.2009, 29.12.2009; Nevanlinna, Jaakko, AinaCom, 7.5.2009; Pökkä, Tapani, TeliaSonera, 5.5.2009; Raittila, Aarno, Elisa, 7.11.2007; Siivola Risto, DNA, 21.4.2009
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Lakimuutoksen jälkeen suomalaiset ovatkin vaihtaneet operaattoria ahkerasti.
Parissa vuodessa operaattoria vaihtoi lähes kolme miljoonaa käyttäjää. Huippuvuonna 2005 vajaat 1,5 miljoona liittymää vaihdettiin operaattorilta toiselle.
2009 loppuun mennessä noin 5 miljoonaa liittymää on vaihdettu toiselle operaattorille (Kuvio 3.13 alla) (Numpack 2010). Eräiden arvioiden mukaan Suomessa operaattoria on vaihdettu eniten Euroopassa suhteutettuna liittymämäärään (Buehler, Dewenter & Haucap 2006; Maicas, Polo & Javier Sese 2009).

Kuvio 3.13 Siirrettyjen numeroiden määrät, kpl
Suhteellisesti eniten operaattoria vaihdettiin lakimuutosta seuranneina vuosina
2004 ja 2005, yli 100 000 liittymää kuukaudessa (Kuvio 3.14 sivulla 80). Tämän
jälkeenkin 40 000–50 000 asiakasta on vaihtanut liittymänsä operaattorilta toiselle. Lienevätköhän vähäisempään operaattorinvaihtamismäärään vuosina 2006–
2008 syynä olla määräaikaiset liittymäsopimukset, joita alettiin ottaa käyttöön
kytkysopimusten yhteydessä vuodesta 2006? Vuonna 2009 operaattoria vaihtaneiden määrä kasvaa taas.
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Kuvio 3.14 Siirrettyjen numeroiden kuukausikeskiarvot, kpl
3.5

Matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen muutokset

Matkaviestinnän puhepalvelujen hinnat ovat alentuneet vuodesta 1991 lähtien
koko ajan lukuun ottanmatta lievää nousua vuonna 2007 (Kuvio 3.15 sivulla 81).
Liikenne- ja viestintäministeriö on laskenut yhdenmukaisella tavalla
matkapuhelujen
hintojen muutosta kuvaavan hintaindeksin 1995–2007.
Vuodesta 2007 alkaen hintaindeksin laskemisesta on vastannut Viestintävirasto
(Liikenneministeriö 1998; Liikenne- ja viestintäministeriö 2008; Viestintävirasto
2010b). Vuosien 1988–1994 hintaindeksit on arvioitu vastaamaan indeksiä
1995=100 (Häikiö 1998, 45; Televiestintätilastot 1992–1998; Liikenneministeriö
1995).
Tarkastelujakson alusta 1985 aina vuoteen 1991 matkapuhelujen hinnat pysyivät melko tasaisina. Vuosina 1991–2000 matkaviestinpalveluja tarjosi kaksi keskenään kilpailevaa toimijaa ja hintaindeksi pieneni 150,0:sta 66,1:een eli noin
56 %. Jyrkintä indeksin pieneneminen tuona aikana oli 1991–1997. Tämän jälkeen indeksi pieneni melko tasaisesti aina vuoteen 2003 asti. Vuosina 2003–2005
indeksi aleni 57,7:stä 37,8:aan eli vain kahdessa vuodessa hinnat alenivat indeksin mukaan noin 35 %. 2000-luvulla hinnat ovat puolittuneet.
Viestintävirasto toteaa matkaviestinverkon tiedonsiirtopalveluista, että hintojen
lasku vuonna 2008 oli lähes 18 % ja 2009 reilut 7 % (Viestintävirasto 2010b).
Matkaviestinverkon muiden palvelujen, kuten tekstiviestien hintoja koskevia
indeksejä ei ole käytettävissä.
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Kuvio 3.15 Matkapuhelujen hintaindeksi
3.6

Yhteenveto

1985–2009 välisenä aikana matkaviestinpalveluja tarjoavien yritysten määrä on
kasvanut huomattavasti. Vuoteen 1991 asti oli vain yksi toimija, Posti- ja telelaitos, 1G-verkollaan. Lakimuutoksen seurauksena matkaviestinverkon rakentaminen tuli toimiluvanvaraiseksi ja 2G-toimiluvan saivat sekä Posti- ja telelaitos
että yksityisen sektorin ja puhelinlaitosten perustama Radiolinja, joka aloitti
verkon kaupallisen tarjoamisen 1991. Käytännössä koko 1990-luvun toimijoita
oli kaksi. Kolmas 2G-verkkoyritys aloitti verkon kaupallisen tarjoamisen 2001.
3G-verkon toimiluvat myönnettiin Suomessa vuonna 1999 ja 3G-verkkojen
kaupallinen vaihe alkoi 2005. Matkaviestinverkkopalveluja tarjosi vuonna 2009
kolme yritystä sekä 2G että 3G verkoissaan: DNA, Elisa ja TeliaSonera.
Yksi 2000-luvun alun ilmiöistä on ollut, että kaikki kolme matkaviestinverkkoyritystä ovat vuokranneet verkkonsa kapasiteettia palvelu- ja virtuaalioperaattoreille, jotka puolestaan myyvät palveluja käyttäjille. Matkaviestinyritysten
määrä vuonna 2009 oli 15.
Matkapuhelujen hinnat laskivat melko tasaisesti vuodesta 1991 vuoteen 2003.
Tämän jälkeen vain kahdessa vuodessa 2003–2005 hinnat alenivat yli kolmanneksen. Lukuun ottamatta vuoden 2007 hienoista nousua, matkapuhelujen hinnat ovat laskeneet koko ajan vuodesta 1989 lähtien. Vuosina 2000–2009 hinnat
ovat puolittuneet.
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Näyttäisi siltä, että sääntelyn muutosten mahdollistama siirtyminen monopolimarkkinasta usean toimijan markkinaan on vaikuttanut matkaviestinään puhepalvelujen hintoihin alentavasti (Kuvio 3.16 alla).

Kuvio 3.16 Matkaviestinyritysten määrä ja matkapuhelujen hintaindeksi 1985–2009
Vuonna 2009 Viestintävirasto järjesti huutokaupan 4G-verkon toimiluvista.
Toimiluvat huusivat itselleen kaikki jo toimivat verkkoyritykset sekä Pirkanmaan Verkot Oy (nykyisin Datame Oy). 4G-verkkojen kaupallisen tarjoamisen
on arvioitu alkavan 2012.
Suomessa matkaviestinliittymiä vuonna 2009 oli yhteensä 7 700 000. Mobiililaajakaistaliittymien myynti alkoi 2007 ja niiden määrä 2009 oli 908 000. Matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrä on kasvanut liittymien määrän kasvua nopeammin. Viestintäviraston arvion mukaan vuonna 2009 matkaviestinverkoissa
siirretyn datan määrä Suomessa oli 16 000 teratavua.
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4

TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYYSI

Tässä luvussa esitetään Delfoi-tutkimuksen tulokset ja niiden analyysi, jolloin
tarkastellaan empiirisenä tutkimusmetodina käytetyn Delfoi-menetelmän soveltamisen avulla saadut tutkimustulokset. Luvussa 4.1 keskitytään Delfoitutkimuksen avulla saatuihin tuloksiin vuosien 1985–2009 osalta. Luvussa 4.2
selvitetään Delfoi-paneelin näkemyksiä sääntelyyn liittyviä seikkoja lähitulevaisuudesta ja mahdollista kehitystä vuosina 2010–2015. Luvussa 4.3 arvioidaan
tutkimustulusten luotettavuutta. Luvussa 4.4 esitetään yhteenveto Delfoitutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista.
4.1

Delfoi-tutkimuksen tulokset vuosista 1985–2009

Delfoi-tutkimuksessa haluttiin selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä sääntelystä ja sääntelyn vaikutuksista matkaviestintoimialaan Suomessa. Kaksi ensimmäistä Delfoi-kierrosta keskittyivät vuosiin 1985–2009.
Ensimmäinen Delfoi-kierros toteutettiin haastattelemalla kukin neljätoista panelistia erikseen. Haastatteluja varten oli laadittu aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen perusteella matkaviestinnän sääntelyä kuvaava aikajana (liite III) sekä matkaviestintään liittyviä teemoja käsittelevä lomake (liite IV). Päätavoite oli selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä merkittävimmistä sääntelymuutoksista. Haastattelut nauhoitettiin. Haastatteluaineiston perusteella esille tulleet merkittävimmät sääntelymuutokset muodostivat pohjan toisen Delfoi-kierroksen kyselylle. Aineistoa hyödynnettiin myös kolmannen kierroksen kysymysten ja väittämien suunnittelussa.
Toisen Delfoi-kierroksen lomakkeen kysymykset ja väittämät laadittiin aineistoja kirjallisuustutkimuksen ja ensimmäisen Delfoi-kierroksen tulosten perusteella. Kierros toteutettiin käyttämällä verkkopohjaista eDelfoi-järjestelmää. Toisen
Delfoi-kierroksen kysymysten ja väittämien pääpaino oli vuosien 1985–2009
sääntelymuutosten arvioinnissa. Myös 2009 meneillään olleita sääntelymuutoksia ja muutoksien mahdollisia vaikutuksia selvitettiin lähinnä kolmannen Delfoi-kierroksen suunnittelun pohjaksi.
Toinen Delfoi-kierros toteutettiin elo-syyskuussa 2009. Aluksi panelisteilla oli
aikaa vastata verkkopohjaiseen kyselyyn kaksi viikkoa. Tämän jälkeen kaikkien
vastaukset argumentteineen ja kommentteineen olivat kaikkien panelistien näh-
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tävillä kahden viikon ajan. Tänä aikana panelistien oli mahdollista muuttaa tai
täsmentää vastauksiaan. Yhteensä toinen kierros kesti neljä viikkoa.
Toiseen Delfoi-kierrokseen osallistui kolmetoista panelistia. Viisi kuudesta
matkaviestinyrityksen edustajasta vastasi kyselyyn. eDelfoi-järjestelmä takaa
vastaajien anonymiteetin, eikä ollut mahdollista selvittää, kuka panelisteista ei
osallistunut kolmanteen kierrokseen. Muiden intressiryhmien edustajat kaikki
osallistuivat toiseen kierrokseen.
Toisen Delfoi-kierroksen tulokset esitetään seuraavassa niin, että ensin esitellään kunkin kysymyksen tai väitteen taustaa samoin, kuin panelisteille sähköisessä eDelfoi-kyselyssä. Seuraavaksi esitetään itse kysymys tai väittämä ja sen
jälkeen panelisteille annetut vastausvaihtoehdot. Tämän jälkeen esitetään panelistien vastaukset. Paneelin koko huomioiden esitetään kaikki vastausten yhteydessä saadut kommentit ja argumentit.
Tulosten analyysissä esitetään ensin kaikkien panelistien vastaukset eDelfoijärjestelmän tuottamina pylväsdiagrammeina. Tämän jälkeen esitetään vastaukset taulukoissa intressiryhmittäin (Viranomaiset, Matkaviestinyritykset ja Yhteistyötahot). Lopuksi analysoidaan vastaukset.
4.1.1 Monopoli, duopoli, oligopoli
Monopolista duopoliksi; Radiolinjalle ja Posti- ja telelaitokselle kilpailevat toimiluvat
vuonna 1990
1980-luvulla matkaviestintoiminta oli Posti- ja telelaitoksen monopolitoimintaa.
Monivuotisen poliittisen keskustelun päätteeksi teletoimintalakia muutettiin ja
yksityisen sektorin ja puhelinlaitosten yhdessä perustamalle Radiolinjalle
myönnettiin koko maan kattava GSM-toimilupa syksyllä 1990 samaan aikaan
Posti- ja telelaitoksen kanssa. Radiolinjan GSM-verkko avattiin vuonna 1991 ja
Posti- ja telelaitoksen verkko 1992. Toimialalle syntyi kilpailutilanne. (Radiolinja on nykyisin osa Elisaa ja Posti- ja telelaitos osa TeliaSoneraa; molemmat pörssiyrityksiä.)
Huolimatta siitä, että päätelaitteiden saatavuudessa oli aluksi ongelmia ja niiden hinta verrattain korkea, Suomi nousi nopeasti eturivin maaksi matkapuhelinliittymien suhteellisella määrällä mitattuna. Esimerkiksi 1997 Suomessa,
Ruotsissa ja Norjassa oli OECD:n tilaston mukaan eniten matkapuhelinliittymiä
suhteessa väkilukuun (Liikenneministeriö 1998). Tilastokeskuksen mukaan
1999 matkapuhelinliittymien määrä kotitalouksissa ylitti kiinteiden liittymien
määrän (Tilastokeskus 2000). Vuoden 2001 lopussa Tilastokeskuksen mukaan
matkapuhelinliittymä oli 90 %:lla kotitalouksista (Tilastokeskus 2010).
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Jotakuinkin vuoteen 2001 asti Suomessa toimi käytännössä kaksi matkaviestinoperaattoria. Paitsi puhelujen hinnalla Elisa ja Sonera kilpailivat näyttävästi
mm. tukiasemien rakentamisessa ja verkkojen peittoalueella sekä uusilla palveluilla. Vuonna 2001 liittymiä oli 4,1 miljoonaa eli 80,4 sataa asukasta kohden
(Tilastokeskus 1999).
Toisen kierroksen Delfoi-kyselyssä kysyttiin aluksi panelistien mielipidettä siitä,
miten kahden kilpailevan operaattorin tilanne vaikutti liittymämäärän kasvuun
verrattuna tilanteeseen, että olisi ollut vain yksi toimija.
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Yli 5 vuotta, 2 = 3–4 vuotta, 3 = 1–2 vuotta, 4 = Ei
nopeuttanut ja 5 = En osaa sanoa.
Kysymykseen vastasi yksitoista panelistia (Kuvio 4.1alla). Panelistien näkemyksen mukaan kilpailutilanne vaikutti kysyttyyn 80 liittymän liittymätiheyden
saavuttamiseen seuraavasti: Kahdeksan panelistia yhdestätoista arvioi, että kilpailutilanne nopeutti sen saavuttamista vähintään kolmella vuodella (vastausvaihtoehdot 1 ja 2). Näistä yksi oli sitä mieltä, että kilpailu nopeutti kysytyn
liittymätiheyden saavuttamista yli viidellä vuodella. Loput kolme kysymykseen
vastanneista arvioi 80 liittymän liittymätiheyden saavutetun 1–2 vuotta aiemmin, kuin olisi saavutettu ilman kilpailua.

Kuvio 4.1 Liittymätiheyden 80 liittymää/100 asukasta saavuttaminen
Vastaajien edustamien intressiryhmien perustella jaoteltuina vastaukset jakaantuivat oheisen taulukon (Taulukko 4.1 alla) mukaisesti. Vastaukset jakaantuivat
intressiryhmittäin melko tasaisesti vaihtoehtoihin 2 ja 3. Ainoa vaihtoehdon 1
vastannut oli matkaviestinyritysten edustaja.
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Taulukko 4.1 Liittymätiheyden 80 liittymää/100 asukasta saavuttaminen; vastaukset
intressiryhmittäin

Viranomainen, joka vastasi ”3–4 vuotta”, argumentoi vastaustaan seuraavalla
kommentilla:
Kahden operaattorin voimakas markkinointi ja mediakeskustelut toivat
matkapuhelimet paremmin julkiseen tietoisuuteen. Kilpailutilanne osaltaan varmaan joudutti jonkin verran uusien, Suomessa kehitettyjen innovatiivisten palvelujen markkinoille tuloa. Tällaisia palveluja olivat
muun muassa yksityishenkilöille suunnatut liittymäpaketit ja matkapuhelinten liittäminen osaksi yrityksen vaihdetta ja vaihteen numerointia.
Kilpailun lisäksi uusiin innovointeihin ja voimakkaaseen liittymäkasvuun
vaikutti operaattorien into olla alan kehityksen kärjessä, asiakkaiden into ja valmius lähteä mukaan uuden teknologian käyttöönottoon. On vaikea arvioida kilpailun vaikutusta kasvunopeuteen, koska muun muassa
myös muissa Pohjoismaissa ala avattiin kilpailulle samaan aikaan.
Viranomainen, joka vastasi ”1–2 vuotta”, argumentoi vastaustaan seuraavalla
kommentilla:
Toimiluvan myöntäminen aikaisessa vaiheessa toi myönteisen kilpailuaseman markkinoille. Kuitenkin huomioitaessa muiden Euroopan maiden kehitys matkaviestinmarkkinoilla Suomi (ja muut pohjoismaat) oli
vain 1–2 vuotta edellä matkaviestintekniikan kaupallistamisessa liittymämäärien kehitystä tarkasteltaessa.
Matkaviestinyrityksen edustaja, joka vastasi ”yli 5 vuotta”, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Suomi on nopeasti teknologiaa adaptoiva yhteiskunta ja toimiluvan
myöntäminen nopeutti kilpailevan palveluvalikoiman rakentamista ja
myös hinnoittelua, tällä oli myönteinen vaikutus koko toimialalle ja nopeus vastaa keskimäärin kahden tai useamman verkon käyttöönottoa
muissa maissa.
Matkaviestinyrityksen edustaja, joka vastasi ”3–4 vuotta”, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Kahden verkko-operaattorin kilpailutilanne vauhditti markkinaa jonkin
verran. Mutta Suomessa oli päästy hyvään vauhtiin matkapuhelimen
käytön omaksumisessa jo NMT:n aikakaudella. Vielä 80 luvun puolella
käyttäjät olivat ensisijaisesti yritysten työntekijöitä ja matkapuhelin oli
yrityksen työkalu. 90-luvulle tultaessa matkapuhelimen käytön yleistymiseen vaikutti muitakin tekijöitä kuin markkinaan luotu kilpailu kuten 80 luvulla luotu hyvä kasvukehitys ja maahan syntynyt toimiala monine
yrittäjineen (muun muassa matkapuhelimia asiakkaille myyvät yrittäjät
joita oli jo 80 luvun lopulla satoja).
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Yhteistyötahoja edustanut panelisti, joka vastasi ”3–4 vuotta”, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Jos monopolit olisivat säilyneet muissakin maissa, vastaukseni olisi tuo
yli 5 vuotta. Oli erittäin merkittävä asia, että kilpailua saatiin markkinoille.
Vastauksissa ei ollut suurtakaan eroa intressiryhmien välillä. Johtopäätöksenä
voitaneen pitää, että kilpailevien toimilupien myöntäminen jo 1990-luvulle tultaessa vaikutti liittymäpenetraation nousuun 80:een useilla vuosilla. Kattavan
tukiasemaverkoston rakentaminen oli molemmilla operaattorilla tärkeää. Matkaviestinyritykset kilpailivat asiakkaista paitsi hinnoilla myös peittoalueella ja
uusilla tuotteilla. Tällä on ollut suuri vaikutus matkaviestintoimialan kehittymiselle.
Alueellisten teleyhtiöiden matkaviestinverkkoyritys sai toimiluvan vuonna 2000
Matkaviestinverkkotoiminnan toimilupien oikeusharkinnasta oli sääntelymuutoksin luovuttu 1990-luvun loppupuolella. Alueellisten teleyhtiöiden perustama
matkaviestinverkkoyritys DNA sai toimiluvan vuonna 2000 ja aloitti kaupallisen toimintansa 2G-operaattorina vuonna 2001. Muiden matkaviestinverkkoyritysten lisäksi myös DNA pyrki nopeasti rakentamaan itselleen valtakunnallisesti kattavan tukiasemainfrastruktuurin. Huomioitavaa DNA:n toimintamallissa
on, että verkkoyritys ja palveluyritys olivat alusta asti erillisiä yhtiöitä.
Paneelilta kysyttiin DNA:n markkinoille tulon merkityksestä toimialan hintakilpailuun. Panelistit arvioivat DNA:n roolin puhelujen hintakilpailussa tilanteessa, jossa markkinoille tuli samaan aikaan myös ns. haastajaoperaattoreita
(perinteisistä toimijoista poikkeavalla liiketoimintamallilla toimivat virtuaalioperaattorit).
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Erittäin merkittävä, 2 = Merkittävä, 3 = Vähän
merkittävä, 4 = Ei merkitystä ja 5 = En osaa sanoa.
Kysymykseen saatiin kaksitoista vastausta (Kuvio 4.2 sivulla 88). Kuusi vastaajaa oli sitä mieltä, että DNA:n toiminnan aloittamisen vaikutus hintakilpailuun
oli erittäin merkittävä, ja neljä oli sitä mieltä, että sillä oli merkittävä vaikutus.
Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että sillä oli vähäinen vaikutus.
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Kuvio 4.2 Kolmannen verkko-operaattorin markkinoille tulon merkitys hintakilpailuun
Kaikki viranomaiset valitsivat vaihtoehdon ”merkittävä” (Taulukko 4.2 alla).
Matkaviestinyritysten edustajat arvioivat kolmannen verkko-operaattorin tulon
vaikutuksen olleen selvästi merkittävämpi kuin viranomaiset. Yhteistyötahojen
edustajien vastaukset jakaantuivat tasan vaihtoehtojen ”erittäin merkittävä”
ja ”vähän merkittävä” kesken.
Taulukko 4.2 Kolmannen verkko-operaattorin markkinoille tulon merkitys hintakilpailuun; vastaukset intressiryhmittäin

Panelistit eivät argumentoineet vastauksiaan. Oikeusharkinnasta toimilupien
myöntämisessä oli luovuttu ja kolmas sai hakemansa toimiluvan. DNA aloitti
toimintansa valtakunnallisena matkaviestinverkkoyrityksenä vuonna 2001.
Vastauksista voidaan päätellä, että uuden matkaviestinverkkoyrityksen tulo
markkinoille lisäsi tarjontaa ja hintakilpailua huomattavasti. Kehitys on osoittanut, että Suomessa voi pitkäjänteisesti toimia ainakin kolme matkaviestinverkko-operaattoria.
Uudenlaiset haastajaoperaattorit
Ensimmäiset verkko-operaattoreista omistuksellisesti riippumattomat palveluja virtuaalioperaattorit aloittivat toimintansa 2000-luvun alussa. Liikenne- ja
viestintäviraston tekemien niin sanottujen palveluoperaattoripäätösten myötä
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palvelu- ja virtuaalioperaattoreille annettiin muun muassa oikeus ostaa verkkooperaattoreilta asiakaslaskutusta varten tarpeelliset tiedot. (Alkuperäisessä kyselyssä tämän kysymyksen kohdalla oli virheellisesti maininta, että verkkooperaattorit velvoitettiin vuokraamaan verkkokapasiteettia palveluoperaattoreille. Verkon vuokraamisesta sovittiin tuolloin ja sovitaan edelleen kaupallisin
perustein. Vastauksista ja argumenteista voidaan kuitenkin päätellä, että paneelin asiantuntijat olivat ymmärtäneet kysymyksen tarkoitetulla tavalla.)
Muutamassa vuodessa muun muassa palveluoperaattorit Telia Mobile (noin
300 000 liittymää), ACN (noin 250 000) ja Saunalahti (noin 500 000) saivat hankittua itselleen yhteensä noin miljoona liittymäasiakasta. Niiden ja muiden palvelu- ja virtuaalioperaattoreiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli parhaimmillaan vajaat 20 %. Vuoden 2005 loppuun mennessä näiden kolmen asiakaskannat ovat siirtyneet jonkin verkko-operaattorin hallintaan. Edelleenkin alalla on
runsaasti verkkoyrityksistä omistuksellisesti riippumattomia matkaviestinyrityksiä.
Aggressiivinen markkinointi ja hintakilpailu ovat olleet arkipäivää etenkin
2000-luvulla. Vuosien 2001 ja 2005 välillä Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema matkapuhelujen hintaindeksi laski yli 41 %.
Panelisteilta kysyttiin haastajaoperaattoreiden vaikutuksesta hintakilpailuun.
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Erittäin paljon, 2 = Paljon, 3 = Ei sanottavasti, 4 =
Ei vaikuttanut yhtään ja 5 = En osaa sanoa.
Tähän kysymykseen saatiin yksitoista vastausta (Kuvio 4.3 alla). Viisi vastaajaa
oli sitä mieltä, että haastajaoperaattorit vaikuttivat hintakilpailuun erittäin paljon. Kuusi vastaajaa vastasi, että ne vaikuttivat paljon hintakilpailuun.

Kuvio 4.3 Haastajaoperaattoreiden vaikutus hintakilpaluun
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Koska kaikki vastaukset painottuivat vaihtoehtoihin 1 ja 2, ei vastauksissa intressiryhmien kesken ollut sanottavaa eroa (Taulukko 4.3 alla).
Taulukko 4.3 Haastajaoperaattoreiden vaikutus hintakilpaluun; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Matkapuhelintoiminta oli alussa erittäin tuottoisaa toimintaa ja on melko tuottoisaa edelleen. On ollut varaa laskea hintoja. ACN:n toiminta ei
alun perinkään perustunut loppukäyttäjiltä saatuihin maksuihin vaan pyramidimaisessa toiminnassa uusien jälleenmyyjien aloitusmaksuihin.
Haastajaoperaattoreiden tuloa markkinoille voidaan pitää merkittävänä
asiana hintakilpailun syntymiselle. Perinteiset operaattorit olivat pitkälti
kilpailleet pääasiallisesti verkkojen kuuluvuudella ja laajuudella, kun
haastajaoperaattorit toivat uuden kilpailuhaasteen hinnoittelemalla
tuotteensa perinteisiä toimijoita alemmaksi. Myös samaan aikaan kolmannen verkko-operaattorin tulo merkitsi pysyvän kilpailutilanteen syntymistä Suomen markkinoille. Kolmannen verkko-operaattorin tulo avasi
myös uusia mahdollisuuksia haastajaoperaattoreille "valita" verkkooperaattorinsa.
Matkaviestinyritysten edustajat argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Ensimmäiset haastajaoperaattorit tulivat markkinoille ainoastaan hintakärjellä.
Markkinaan tuli toimijoita, joilla oli toimialan ja sääntelijän yllätykseksi
erilainen ansaintamalli kuin mihin toimialalla oli tuudittauduttu. Osa uusista toimijoista ei pyrkinytkään ansaitsemaan operatiivisesti asiakkailleen telepalveluja myymällä, vaan ansaintamalli olikin asiakasmassan
kasvattaminen ja sen myyminen sopivassa vaiheessa. Tähän ansaintamalliin sopi erinomaisesti se, että asiakkaita hankittiin halvoilla hinnoilla,
jopa tappiota tehden. Tämä tietenkin vauhditti hintakilpailua.
Haastajaoperaattoreiden tulo markkinoille vaikutti merkittävästi hintakilpailuun ja erona muihin maihin oli se, että Suomessa perinteisesti
tukkuhintojen ja vähittäismarkkinoiden hintaero on varsin pieni ja myös
dominantint markkinapelurit osallistuivat aggressiivisesti hintakilpailuun.
Vastaavaa kehitystä ei ole tapahtunut muilla markkinoilla samassa mittasuhteessa.
Haastajaoperaattorien toimintamalli perustui minusta regulaation tarkoitukselliseen hyväksikäyttöön ja vaikutti enemmän häiriötekijänä kuin
vain kilpailijana.
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ANC hyödynsi muutaman vuoden ajan Suomen markkinoille pääsyä ja
vetäytyi pois ilmeisen tuottoisan hyödyntämisvaiheen jälkeen.
Saunalahti pystyi hyödyntämään yhdysliikennemaksuja liiketoimintansa
menestyksessä.
Näitä regulaation hyödyntämismahdollisuuksia voisi tutkia lisää.
Yhteistyötahojen edustajien vastausten yhteydessä oli seuraava kommentti:
Haastajaoperaattoreiden merkitys oli suuri, koska asiakkaille tarjottiin
entistä useampia halpoja vaihtoehtoja.
Panelistit olivat varsin yksimielisiä haastajaoperaattoreiden vaikutuksesta matkaviestinpalvelujen hintoihin. Niiden arvioitiin vaikuttaneen hintakilpailuun ja
hintojen alentumiseen vähintäänkin paljon. Matkaviestipalvelujen markkinassa
näyttää olleen tilaa myös epäterveen edullisin hinnoin toimineelle ACN:lle, joka
keräsi lyhyessä ajassa neljännes miljoonaa asiakasta ja myi asiakaskantansa ja
ansaitsi tällä tavoin. Vastausten perusteella näyttää, siltä että haastajaoperaattorien ilmaantuminen markkinoille oli jossain määrin yllätys sekä perinteisille
matkaviestinyrityksille että viranomaisille.
Haastajaoperaattoreiden vaikutus uusien palvelujen syntymiseen
Palvelujen hinnoilla kilpaileminen ei välttämättä ole ainoa keino menestyä
myöskään matkaviestinmarkkinoilla. Uudenlaisen palvelujen kehittäminen voi
olla toinen keino (esim. Fernández & Usero 2009).
Panelisteilta kysyttiin heidän näkemystään siitä, ovatko haastajaoperaattorit
tuoneet markkinoille uusia palveluja ja jos ovat niin minkälaisia. Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Ovat tuoneet, 2 = Eivät ole tuoneet ja 3 = En osaa sanoa.
Kysymykseen vastasi yksitoista panelistia (Kuvio 4.4 sivulla 92). Kahdeksan
panelistin mielestä haastajaoperaattorit ovat tuoneet markkinoille ja kolmen
mielestä eivät ole tuoneet uusia palveluja.

91

Kuvio 4.4 Haastajaoperaattoreiden vaikutus uusiin palveluihin
Viranomaisista kaikki valitsivat vaihtoehdon ”ovat tuoneet” (Taulukko 4.4 alla).
Matkaviestinyritysten edustajista kaksi vastasi ”ovat tuoneet” ja kaksi vastasi ”eivät ole tuoneet”. Yhteistyötahojen edustajista kolme vastasi ”ovat tuoneet”
ja yksi vastasi ”eivät ole tuoneet”.
Taulukko 4.4 Haastajaoperaattoreiden vaikutus uusiin palveluihin; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaiset, joiden mielestä haastajaoperaattorit ovat tuoneet uusia palveluja,
argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Voidaan katsoa, että haastajaoperaattorit toivat markkinoille edullisten
ja niin sanottujen riisuttujen perusmatkaviestinliittymien tuoteluokan.
Jossain määrin, ei runsaasti. Lähinnä Saunalahti on ollut uudenlaisten
palvelujen markkinoille tuoja.
Haastajaoperaattorit ovat osaltaan tuoneet markkinoille niin sanotut
halpaliittymät, jotka ovat riisuttuja perusliittymiä.
Matkaviestinyritysten edustajat, joiden mielestä haastajaoperaattorit ovat tuoneet uusia palveluja, argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Vaikka hinta on vieläkin liian keskeisessä asemassa, toisen "aallon" haastajaoperaattorit ovat joutuneet hakemaan myös uusia palveluita. Osit92

tain tähän on vaikuttanut verkko-operaattoreiden hinnoittelu: oman
palveluoperaattorin loppuasiakashinta on samalla tasolla kuin haastajaoperaattorin hankintahinta (regulaatio ei oikein toimi?)
Haastajaoperaattorit ovat tuoneet monenlaisia uudenlaisia palveluja
markkinoille, kuten prepaid-tuotteita (prepaid=etukäteen maksettu),
flat-rate-tyyppisiä palveluita (flat-rate=kiinteähintainen), tarkempaa
segmentointia ja palveluvalikoimia uusille käyttäjäryhmille. Esimerkkeinä näistä ovat niin sanotut bonuskertymät liittymään soitetuista puheluista, erilaiset yhteisölliset palvelut, koko jakeluketjumuutoksen sähköiseen tilaus-toimitusketjuun ja Internetissä esillä olevaan palveluvalikoimaan
sekä
liittymähallintaan, cross-sale- tuotteita
(crosssale=tukkuhintatyyppinen) eri lähtöön.
Haastajaoperaattorit eivät ole käytännössä tuoneet uudenlaisia tuotteita, mutta ovat kyllä käytännössä toimineet eri tavalla, kuin perinteiset
operaattorit. Ovat tuoneet toimialalle uusia toimintatapoja.
Haastajaoperaattorit hyödynsivät enemmän regulaatioita ja sen innovatiivista hyödyntämistä kuin loivat uusia palveluja.
Viranomaiset olivat yksimielisesti sitä mieltä, että haastajaoperaattorit ovat
tuoneet markkinoille uusia palveluita. Muiden intressiryhmien vastauksissa oli
myös ”eivät ole tuoneet” -vastauksia. Monessa vastauksessa Saunalahti nostettiin esille uusien palvelujen markkinoille tuojana muiden haastajaoperaattoreiden keskittyessä vain hintakilpailuun. Haastajaoperaattoreiden sanottiin tuoneen ensimmäisenä markkinoille muun muassa prepaid-tuotteet, flat-ratetuotteet, niin sanotut bonuskertymät liittymään soitetuista puheluista sekä erilaiset yhteisölliset palvelut.
Panelistien yleinen näkemys oli myös, että haastajaoperaattorit toivat mukanaan uuden tavan toimia markkinoilla sekä osasivat hyödyntää sääntelyn muutokset perinteisiä operaattoreita tehokkaammin. Esimerkkinä tästä on Saunalahden ensimmäisenä käyttöön ottama sähköinen tilaus-toimitusketju ja Internetissä asiakkaalle esillä oleva palveluvalikoima sekä liittymähallinta.
Haastajaoperaattorien rooli jatkossa
Panelisteja pyydettiin myös esittämään näkemyksiään haastajaoperaattoritoiminnan roolista jatkossa ilman vastausvaihtoehtoja vapaana tekstinä. Viranomaiset vastasivat tähän avoimeen kysymykseen seuraavasti:
Verkko-operaattorit kaiketi ovat tyytyväisiä markkinaosuuksiinsa eivätkä
halaja uusia haastajaoperaattoreita markkinoita jakamaan.
Tällä hetkellä kolmen suurimman verkko-operaattorin toiminnot ovat
hyvin suoritustehokkaita ja uuden haastajaoperaattorin mahdollisuudet
saada merkittävä markkinaosuus markkinoilta on haastavaa. Pelkkä hintakilpailu ei enää riitä kilpailussa tehokkaasti toimivia perinteisiä operaattoreita vastaan. Lisäksi tulee huomioida, että matkaviestinmarkkinoiden osalta liittymämäärät tavoittavat vähitellen saturaatiovaiheensa,
kun vielä 2000-luvun alussa markkinoilla oli tilaa kasvaa. Haastajaoperaattoreiden osalta tullaan varmasti näkemään keskittymistä pienempiin
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kuluttaja- ja tuotesegmentteihin, kuten esim. yritysasiakkaisiin, ja keskittymisellä ne voivat saavuttaa merkittävän aseman markkinoilta juuri
oman segmenttinsä sisältä.
Nykyisellä hintatasolla pysyvät marginaalissa ellei joku onnistu innovoimaan palvelua joka asiakkaita kiinnostaa, mitä epäilen.
Matkaviestiyritysten edustat vastasivat seuraavasti:
Isoilla operaattoreille verkko-operaattoriliiketoiminta tuo kaiken katteen.
Palveluiden syntyminen on hidasta. Haastajaoperaattoreiden elinehto
on tulevaisuudessa se, että ne pystyvät tuomaan uusia joka päivästä
elämää tukevia ja helpottavia palveluita, joista vielä ollaan valmiita maksamaan.
Haastaja-operaattoreilla on roolia ja tulevaisuutta mikäli tuovat alalle jotain uutta, lisäävät jaettavaa kakkua. Pelkästään olevan ja jopa supistuvan kakun jakoon mukaan pyrkiminen ei ennusta hyvää.
Haastajaoperaattoreilla on merkittävä rooli jatkossa myös palveluvalikoiman erilaistajana, tiettyihin valikoituihin kohderyhmiin (target market -lähestymiskulman) omaavana kyky laajentaa palveluvalikoimaa ja
myös tulevaisuudessa rakentaa palvelukehitystä sosiaalisen median
käyttöpalveluihin.
Yhteistyötahojen edustajat vastasivat seuraavasti:
Huolehtia edelleen kilpailun säilymisestä ja aktiivisesta toimimisesta
markkinoilla ohuella organisaatiolla ja tehokkaalla ulkoistuksella.
Haastajaoperaattorit keskittynevät jatkossakin lähinnä hintakilpailuun.
uusien innovatiivisten palveluiden kehittäminen edellyttää suurempia
muskeleita.
Niin kauan, kuin virtuaalit haastajat ovat alle kriittisen massan ja tiukasti
osa MNO-kohtaista leiriä, vaikutus pysyy pienenä.
Haastajaoperaattoreita ehkä tarvittaisiin, mutta toimintamahdollisuudet
ovat vaikeat, koska verkkoon pääsyn hintaa ei säännellä. Kysymys on siis
siitä, millä hinnalla verkkoon pääsee ja millä hinnalla tuotetta myydään
ja kannattaa myydä loppuasiakkaille. Ratkaisevaa on tukkuhinnan ja vähittäishinnan välinen erotus. On tiedossa, että kaupallisesti verkkoon
pääsee hinnalla, joka on korkeampi kuin verkkokapasiteettia vuokraavan
verkko-operaattorin hinta omalle palveluoperaattorille.
Toimiala on kehittynyt aiempaa kypsempään vaiheeseen (vrt. Kuvio 3.1 Telemarkkinoiden kehityskäyrä sivulla 65) ja panelistien arvion mukaan haastajaoperaattoreiden menestys jatkossa on aiempaa vaikeampaa. Erään yhteistyötahon edustajan esille nostama verkkoon pääsyn hinta saattaa olla esteenä haastajaoperaattoreiden merkittävälle kasvulle. Verkkoon pääsyn hinnoittelua ei
Suomessa ole toistaiseksi säännelty.
Pelkästään hinnoilla kilpailemisen ei arvioitu enää riittävän, vaan jatkossa haastajan tulee pyrkiä erottautumaan jollakin asiakkaita hyödyttävällä ja kiinnostavalla tavalla. Tiettyyn asiakassegmenttiin keskittymisen nähtiin myös olevan
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eräs mahdollinen keino menestyä markkinoilla. Toisaalta myös jokapäiväisten,
kuluttajia kiinnostavien palvelujen kehittäminen saataisi olla mahdollisuus uudelle haastajalle. Sosiaalisen median alueella arveltiin myös olevan mahdollisuuksia uudelle toimijalle.
Kolmannen sukupolven (3G) matkaviestinverkon toimiluvat vuonna 1999
Suomi oli yksi niistä maista, joissa kolmannen sukupolven matkaviestinverkon
toimiluvat jaettiin niin sanotulla kauneuskilpailulla vuonna 1999. Joissakin
maissa toimiluvat esimerkiksi huutokaupattiin. Alun perin toimilupia myönnettiin neljä. Ruotsalainen Tele2 ei kuitenkaan koskaan rakentanut verkkoa ja
lupa palautettiin Liikenne- ja viestintäministeriölle. 3G-verkkonsa Suomeen
ovat rakentaneet DNA, Elisa ja TeliaSonera, joilla myös ovat valtakunnalliset
toisen sukupolven verkot. Toiminnassa olevat 3G-verkot ovat samoilla verkkooperaattoreilla kuin toisen sukupolven GSM-verkotkin.
Toimiluvissa ei määritelty verkkojen rakentamisvelvollisuutta tarkasti esimerkiksi aikataulullisesti. 3G-verkkojen rakentaminen oli aluksi hyvin hidasta,
mutta nopeutui vuoden 2005 aikoihin.
Paneelin asiantuntijoilta kysyttiin, miksi operaattorit avasivat verkkonsa Suomessa vasta vuoden 2005 jälkeen eli vasta viiden vuoden päästä toimilupien
myöntämisestä. Esille nostettuja syitä oli kahdenlaisia: taloudellisia ja teknologiaan liittyviä.
Viranomaisten vastaukset olivat seuraavat:
Suomi toimi viisaasti. Ei olisi ollut mitään järkeä rakentaa verkkoja kalliilla, epäkurantilla tavaralla, varsinkin kun toimivia puhelimiakaan ei juuri
markkinoilla ollut. Lisäksi operaattorit olivat oppineet läksynsä GSMverkkojen avaamisesta; ei ole viisasta avata uutta verkkoa ennen kuin se
toimii käyttäjien kannalta kattavasti. Ei ollut muuallakaan markkinoilla
tuotteita, jotka olisivat vaatineet 3G-verkon ominaisuuksia. Suomalaisessa toiminnassa luotettiin markkinalähtöisiin tarpeisiin, ei viranomaislähtöisiin arviointeihin.
Suomessa oli vasta saatu rakennettua kattavat GSM-verkot ja 3G tekniikka ei alkuaikana juuri tarjonnut mitään uuttaa ja mullistavaa palvelua.
3G tekniikan osalta varmasti odotettiin, että tekniikka oli riittävän kypsää ja muualla kaupallisesti testattu. Myös uusien palvelujen kehittymistä ja uusia päätelaitteita odotettiin.
Ei palveluja, joista asiakkaat kiinnostuneita.
Matkaviestiyritysten edustajien vastaukset olivat seuraavat:
Hintakilpailu syö investointivarat ja Suomi on väestömäärältään liian
pieni ja pinta-alaltaan liian iso kolmeen verkkoon.
Toimiluvissa on määritelty verkon rakentamisvelvoitteet ja niitä on myös
viranomaisten toimesta seurattu (aluksi Liikenne- ja viestintäministeriö
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ja myöhemmin Viestintävirasto). 3G:n kaupallinen käyttöönotto Suomessa on tapahtunut markkinavetoisesti. Verkon lisäksi tarvitaan kysyntää ja sellaiset päätelaitteet, jotka istuvat asiakaan tarpeeseen, ennen
kuin kaupallista toimintaa merkittävässä määrin on mahdollista aikaansaada. Vasta nyt vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla kaikki liiketoimintaan tarvittavat palikat ovat istuneet yhteen. Vuosituhannen vaihteen tietämissä syntyneet 3G-odotukset olivat aivan epärealistisia sekä
meillä että muualla.
Keskeisin
syy
avaukseen
vuonna
päätelaitemarkkinoiden viivästymisellä.

2005

selittyy

3G-

Teknologiakehitys menee siten, että verkkoinvestoinnit tehdään vasta
siinä vaiheessa, kun se kaupallisesti järkevää. Kilpailevan 3G-verkkooperaattorin puute sekä käytettävissä oleva teknologia ei mahdollistanut aikaisemmin järkevää palveluvalikoimaa 3G-palveluille.
Yhteistyötahojen edustajien vastaukset olivat:
Kaupallinen kannattavuus. Vasta nyt päätelaitteet pystyvät hyödyntämään verkkopalveluita.
Tekninen kehitys oli kunnolla kypsää vasta silloin ja vastaavasti todellista
kysyntää alkoi esiintyä vasta silloin mm. päätelaitteiden monipuolistuttua. Dataliikenne oli ollut aiemmin vähäistä. Kyse on myös kalliista investoinneista. Rahaa on rajallisesti käytössä.
Investoinnit ulkomaille veivät operaattoreiden pääomat ja hintakilpailu
nettotulot. Lisäksi hintakilpailu (puhe, SMS) esti laittamasta panoksia Internet-palveluiden kehittämiseen ja palvelukilpailuun.
Asiakkaat olivat tyytyväisiä GSM-peruspalveluihin, joten ilmeistä tarvetta ei ehkä ollut.
Vastauksissa ei ollut suuria eroja intressiryhmien välillä. Taloudelliset syyt liittyivät ensinnäkin investointien suuruuteen. Operaattorit olivat vasta saaneet
toisen sukupolven verkot rakennettua maantieteellisesti kattaviksi eikä uusiin
suuriin investointeihin ollut halukkuutta eikä välttämättä mahdollisuuksiakaan.
Lisäksi investoinnit ulkomaille, muun muassa osallistuminen taajuushuutokauppoihin sekä ulkomaantoimintojen käynnistäminen vähensivät operaattoreiden käytettävissä olevia pääomia kotimaan investointeihin. Samanaikaisesti
hintakilpailun kiristyminen vähensi investointeihin käytettävissä olevia varoja.
Toiseksi ei ollut olemassa palveluja, jotka olisivat edellyttäneet 3G-verkkoja.
Eräässä viranomaisen kommentissa todettiin lisäksi, että operaattorit olivat oppineet läksynsä GSM-verkkojen avaamisesta; ei ole viisasta avata uutta verkkoa
ennen kuin se toimii käyttäjien kannalta kattavasti.
Teknologiset seikat olivat vastanneiden mukaan kahdenlaisia. Tosiasia näyttää
olleen, että operaattoreiden tarvitsema verkkolaiteteknologia ei ollut aiemmin
(ennen vuotta 2005) riittävän varmatoimista. Operaattorit odottivat, että tekniikka tulisi riittävän kypsäksi ja että siitä saataisiin luotettavia kaupallisia kokemuksia. Lisäksi tarvittavia päätelaiteita eli puhelimia ei ollut vielä 2000-luvun
alussa saatavilla.
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Vuosituhannen vaihteen tietämissä syntyneet 3G-odotukset olivat siis aivan
epärealistisia sekä meillä Suomessa että muualla. Asiakkaat olivat tyytyväisiä
GSM-peruspalveluihin ja esimerkiksi matkaviestinverkoissa siirretyn datan
määrä oli vähäistä. Vasta vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla kaikki
liiketoimintaan tarvittavat elementit olivat valmiit.
Neljännen sukupolven (4G) matkaviestinverkon toimiluvat vuonna 2009
Syksyllä 2009 Viestintävirasto järjesti Suomen ensimmäisen radiotaajuuksien
huutokaupan, jolla jaettiin toimiluvat digitaalisille laajakaistaisille matkaviestinverkoille. Yleisesti puhutaan neljännen sukupolven (4G) verkoista. Lupaehdoissa ei edellytetty tietyn teknologian käyttöä, vaan luvanhaltijalla on mahdollisuus itse valita käyttämänsä teknologia, kunhan se noudattaa radioluvassa
asetettuja teknisiä ehtoja. Viestintäviraston taajuussuunnitelman mukaan taajuuksia riittäisi neljälle toimijalle.
Alkusyksyllä 2009, siis hieman ennen huutokauppaa toteutetussa Delfoikyselyssä, panelisteilta kysyttiin heidän mielipidettään neljännen maanlaajuisen
verkko-operaattorin syntymisen todennäköisyyteen.
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Erittäin todennäköisenä, 2 = Melko todennäköisenä, 3 = Se on melko epävarmaa, 4 = Se on täysin poissuljettu mahdollisuus ja
5 = En osaa sanoa.
Kysymykseen vastasi kaksitoista panelistia (Kuvio 4.5 alla). Yhdeksän mielestä
neljännen maanlaajuisen verkko-operaattorin syntyminen on melko epävarmaa.
Yksi vastaaja piti sitä melko todennäköisenä. Yksi piti sitä täysin poissuljettuna
mahdollisuutena. Yksi vastasi ”en osaa sanoa”.

Kuvio 4.5 Neljännen maanlaajuisen verkko-operaattorin syntymisen todennäköisyys
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Kaikki vastanneet viranomaiset sekä kaikki yhteistyötahojen edustajat valitsivat
vaihtoehdon ”se on melko epävarmaa” (Taulukko 4.5 alla). Matkaviestinyritysten edustajista yksi piti neljännen maanlaajuisen verkko-operaattorin syntymistä melko todennäköisenä ja yksi piti sitä täysin poissuljettuna mahdollisuutena.
Taulukko 4.5 Neljännen sukupolven verkkoluvat; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Syksyllä järjestettävässä taajuushuutokaupassa on tarjolla niin korkeita
taajuuksia, että maanlaajuisen verkon rakentaminen ei liene kannattavaa. Vaikka halukkuutta neljänneksi operaattoriksi olisikin niin sopivia,
alempia taajuuksia ei ole vapaana.
On hyvin epätodennäköistä, että Suomeen mahtuu neljäs vastaavanlainen ja kattavasti vastaavia palveluita tarjoava matkaviestinverkkooperaattori. Sen sijaan Suomeen voisi tulla ja todennäköisesti tulee neljäs verkko-operaattori, joka kehittää ja segmentoi niin tuotteensa ja palvelunsa pienemmille asiakaskunnille tai keskittyy täysin erikoispalvelun
tarjoamiseen, kuten mobiililaajakaistapalvelut.
Matkaviestinyritysten edustaja, joka piti neljännen maanlaajuisen verkkooperaattorin syntymistä melko todennäköisenä, perusteli vastaustaan seuraavasti:
Suomessa on useampia verkko-operaattoreita, joten se on täysin mahdollista ja verkkoja sen verran että todennäköisyys asialle on melko suuri.
Matkaviestinyritysten edustaja, joka piti neljännen maanlaajuisen verkkooperaattorin syntymistä melko epävarmana, perusteli vastaustaan seuraavasti:
Neljän erillisen maanlaajuisen verkon rakentaminen 2.6 GHz:llä on taloudellisesti hyvin haasteellista (=kallista). Kysyntä ei riitä maksamaan
neljää verkkoa.
”Se on melko epävarmaa” vastannut yhteistyötahon edustaja antoi vastauksena
yhteydessä seuraavan kommentin:
Digitahan on neljäs @450 verkollaan! Näyttää siltä, että toiminta tulisi
olemaan alueellista.
Panelisteista ainoastaan yksi matkaviestinyrityksen edustaja piti neljännen
maanlaajuisen matkaviestinverkkoyrityksen syntymistä edes jonkin verran to-
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dennäköisenä. Yleisesti sen todettiin olevan taloudellisesti hyvin haastavaa ottaen huomioon sen, että maassa toimii jo kolme matkaviestiverkkoyritystä.
Tätä kirjoitettaessa huutokauppa on pidetty. Toimiluvan sai neljä toimijaa.
Kolme lupaa meni jo olemassa oleville verkko-operaattorille toisin sanoen
DNA:lle, Elisalle ja TeliaSoneralle. Neljännen luvan huusi itselleen Finnet-leiriin
kuuluva Pirkanmaan Verkko Oy, joka myöhemmin on muuttanut nimensä Datame Oy:ksi.
Datamen oman ilmoituksen mukaan verkko rakentuu vaiheittain valtakunnalliseksi seuraavien kahden–kolmen vuoden aikana (Datame Oy 2011). Valmis
verkko kattaa 70 prosenttia väestöstä. Huomioitava on, että Datame on hankkinut itselleen myös @450 verkon ja saanut sitä koskevan toimiluvan itselleen.
Muiden kolmen matkaviestinverkkoyrityksen kattavuus on yli 95 % väestöstä.
Toimilupien ehtoihin sisältyy se mahdollisuus, että luvanhaltija voi niin halutessaan edelleen myydä luvan. Tällaista mahdollisuutta ei aiemmissa toimiluvissa ole (toisin sanoen aiemmat luvat ovat peruuntuneet, mikäli yritys ei ole
rakentanut verkkoa itselleen). Mahdollisuus edelleen myyntiin nähdään seikkana, joka ohjaa taajuuksien tehokkaaseen käyttöön. Ensimmäiset 4G-verkkojen
koekäytöt on aloitettu vuonna 2010.
Yhteenveto
Suomessa harjoitettuun toimilupapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja väittämissä intressiryhmien vastausten välillä ei ollut suurta eroa. Monopolista siirtyminen kahden toimijan tilanteeseen näyttää tulosten valossa olleen merkittävä matkaviestinliittymien määrän nopeaan lisääntymiseen. Toimilupien oikeusharkinnasta luovuttiin 1990-luvun lopulla. Sen jälkeen Suomessa on toiminut
kolme valtakunnallisesti toimivaa matkaviestinverkkoyritystä.
Kilpailu asiakkaista on johtanut matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen alentumiseen 1990-luvun alusta saakka. Palvelu- ja virtuaalioperaattoritoiminta
2000-luvun alusta alkaen on lisännyt hintakilpailua. Näiden niin sanottujen
haastajaoperaattoreiden pääasiallinen kilpailuvaltti on ollut edullinen hinta.
Lisäksi niiden lanseeraamat uudenlaiset toimintamallit ovat tuoneet asiakkaille
vaihtoehtoisia tapoja hankkia palveluja.
Suomi toteutti kolmannen sukupolven (3G) matkaviestinverkkojen toimilupien
jakamisen ”kauneuskilpailulla” vuonna 1999. Kolme toimijaa aloitti verkkojen
kaupallisen käytön kuitenkin vasta vuonna 2005. Syynä tähän olivat muun muassa verkkolaitteiden hidas kehittyminen toimintavarmoiksi sekä päätelaitteiden vähäisyys. Asiakkaille ei aiemmin ollut tarjota merkittävästi aiemmista
poikkeavia palveluja. Vasta mobiililaajakaistapalvelut herättivät sekä matkaviestinyritykset että asiakkaat kolmannen sukupolven hyödyntäjiksi.
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Neljännen sukupolven matkaviestinverkkojen (4G) toimiluvat huutokaupattiin
vuonna 2009. Lupia oli huudettavissa yhteensä neljä. Kolme toimilupaa tuli
aiemminkin Suomessa verkkoyrityksenä toimiville sekä yhdelle uudelle niin
ikään kotimaiselle toimijalle. Ensimmäiset kaupalliset 4G-kokeilut alkoivat
vuonna 2010.
4.1.2 Numeron siirrettävyys vuonna 2003
Suomessa laki matkapuhelinnumeron siirrettävyydestä astui voimaan 25.7.2003.
Numeron siirrettävyys tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjä saa halutessaan
pitää matkapuhelinnumeron vaihtaessaan operaattoria. Lain mukaan siirto
operaattorilta toiselle pitää toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu asiakkaalle kulua. Alle kahden vuoden aikana lain voimaantulon jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema matkapuhelujen hintaindeksi laski 2003–2005 peräti
34,5 %.
Panelisteilta kysyttiin, kuinka paljon lailla numeron siirrettävyydestä oli vaikutusta matkaviestinnän puhepalveluja hintoihin.
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Erittäin paljon, 2 = Paljon, 3 = Vaikutti vähän, 4 =
Ei vaikuttanut lainkaan ja 5 = En osaa sanoa.
Kysymykseen saatiin kolmetoista vastausta (Kuvio 4.6 alla). Yhdeksän panelistin mielestä lain voimaantulo vaikutti hintoihin erittäin paljon. Kolme vastaajaa
vastasi paljon ja yhden vastaajan mielestä laki vaikutti hintoihin vähän.

Kuvio 4.6 Numeronsiirrettävyyden vaikutus matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin
Kaikki matkaviestinyritysten ja yhteistyötahojen edustajat valitsivat vaihtoehdon ”erittäin paljon” (Taulukko 4.6 sivulla 101). Viranomaiset suhtautuivat ky100

symykseen hieman varovaisemmin. Heistä kolmen mielestä numeron siirrettävyys vaikutti hintojen alenemiseen paljon. Yhden mielestä se vaikutti vähän.
Taulukko 4.6 Numeronsiirrettävyyden vaikutus matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin; vastaukset intressiryhmittäin

Vaihtoehdon ”paljon” valinneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Laki numeron siirrettävyydestä madalsi esteitä kilpailulle ja mahdollisti
siten tehokkaamman kilpailun erityisesti, kun huomioidaan myös operaattoreita koskevat velvoitteet numeronsiirron aikarajoista.
Matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Numeron siirrettävyys, kolmen verkon yhteenlaskettu ylikapasiteetti ja
edellä mainitut joidenkin toimijoiden uudenlaiset ansaintamallit summattuna edesauttoivat hintojen romahtamista
Numeron siirrettävyyden mahdollistaminen samaan aikaan liittymäpalvelujen vaihdon osalta ilman hintasubventaatiota on parantanut merkittävästi asiakkaiden mahdollisuutta valita oma liittymäoperaattori tarjotun palveluvalikoiman perusteella ilman velvoitetta sitoutua markkinoita
sementoivaan pitkäaikaiseen liittymäsopimukseen.
Suomen edelläkävijämarkkinatilanteessa ja kun kännykkä ja liittymäpaketointi oli kielletty numeron siirrettävyysregulaatiopäätös toimi aivan
eri tavalla Suomessa kuin muissa maissa ja aiheutti hallitsemattoman
hyperkipailun.
Yhteistyötahojen edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Teorian mukaan asiakkaan vaihtokustannus ja myyjän asiakaskohtainen
voitto ovat suorassa suhteessa toisiinsa.
Se mahdollisti helpon operaattorin vaihdon. Samalla se mahdollisti usean operaattorin tulon markkinoille, koska toimintaedellytykset helpottuivat.
Panelistit olivat yhtä lukuun ottamatta sitä mieltä, että numeron siirrettävyys
on vaikuttanut paljon tai erittäin paljon matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen alenemiseen. Numeronsiirrettävyys paransi myös haastajaoperaattorien liiketoimintamahdollisuuksia.
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Olisiko numeron siirrettävyys pitänyt toteuttaa jollakin muulla tavalla?
Panelisteilta kysyttiin avoimella kysymyksellä myös olisiko pitänyt tai pitäisikö
numeronsiirrettävyys toteuttaa jatkossa eri tavalla.
Viranomaiset vastasivat seuraavasti:
Ehkä olisi ollut hyvä laittaa myös käyttäjälle kohtuullinen kulu siirrosta.
Nyt vaihtaminen on ollut turhankin helppoa. Se on myös johtanut harkitsemattomiin
operaattorisiirtoihin
ja
siirron
yhteydessä
tarjottuihin ”outoihin” kytkytavaroihin.
Jos olisi mahdollista, ettei SIM-korttia pitäisi vaihtaa, se olisi parempi
vaihtoehto. Näin palvelun toimittaminen katkeamatta pystyttäisiin paremmin turvaamaan.
Matkaviestiyritysten edustajat vastasivat seuraavasti:
Tämä oli hyvä toteutuspa. Säännökset voisivat olla tiukempia liittyen
markkinointiin nummausprosessin aikana.
Valmistelu tehtiin huolella. Toteutuksen ajankohtaa ensimmäisten joukossa Euroopassa voidaan kritisoida.
Tämä oli hyvä tapa.
Varmaankin kännykän ja liittymän paketointimahdollisuus olisi pitänyt
olla markkinoilla ennen numeronsiirrettävyyttä.
Yhteistyötahon edustaja vastasi seuraavasti:
Numeronsiirrolle olisi voitu asettaa hintakatto, jota säätämällä regulaattori olisi voinut nopeasti vaikuttaa kilpailun määrään.
Näyttää siltä, että panelistit ovat numeronsiirrettävyyden toteutustapaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Yksi viranomainen ja yksi yhteistyötahon edustaja nostivat esille ajatuksen, että myös asiakkaalle olisi ollut mahdollista säätää operaattorinvaihdosta jonkin suuruinen maksu.
Operaattoria vaihdetaan Suomessa hanakasti
Numpack Oy pitää yllä muun muassa tilastoa operaattoria vaihtaneista asiakkaista. Numpack Oy:n siirtotilaston mukaan Suomessa on siirretty kumulatiivisesti lähes 5 miljoonaa numeroa operaattorilta toiselle (Numpack 2010). Enimmillään siirtoja on ollut yli miljoona vuodessa. On arvioitu, että Suomessa operaattoria on vaihdettu eniten Euroopassa suhteutettuna liittymämäärään (Buehler, Dewenter & Haucap 2006; Maicas, Polo & Javier Sese 2009). Delfoi-kyselyn
hetkellä siirtoja tehtiin yli puolen miljoonan vuosivauhdilla.
Panelisteille esitettiin väite: ”Siirtotilasto kertoo matkaviestinoperaattoreiden
välillä käytävän koko ajan todellista kilpailua asiakkaista.”
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Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa.
Väittämään saatiin kolmetoista vastausta (Kuvio 4.7 alla). Seitsemän vastaajaa
oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä, viisi oli melko samaa mieltä. Yksi vastaaja oli väitteen kanssa vähän eri mieltä.

Kuvio 4.7 Operaattorin vaihtamisen vaikutus matkaviestinyritysten väliseen kilpailuun
Panelistien vastauksissa ei ollut suurta eroa intressiryhmittäin tarkasteltuna
(Taulukko 4.7 alla). Ainoastaan yksi viranomainen valitsi vaihtoehdon ”olen
vähän eri mieltä”. Kaikki muut panelistit olivat väitteen kanssa ainakin jonkin
verran samaa mieltä.
Taulukko 4.7 Operaattorin vaihtamisen vaikutus matkaviestinyritysten väliseen kilpailuun; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen kanssa vähän eri mieltä ollut viranomainen argumentoi väitettään seuraavasti:
Siirrot kertovat kilpailusta, mutta eivät kerro totuutta siitä, mikä kuluttajien todellinen siirtohalukkuus olisi. Määräaikaiset sopimukset (erilaiset
etuohjelmat ja kytkysopimukset) sitovat kuluttajat operaattoreiden asiakkaiksi. Määräaikaisuus tulee usein myös yllätyksenä kuluttajalle harhaanjohtavan markkinoinnin takia. Mielenkiiltoinen luku on myös siis
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Numpacin luku siitä, miten paljon siirtopyynnöt ovat palautuneet, kun
määräaikainen sopimus on löytynytkin pohjalta.
Matkaviestinyrityksen edustaja, joka oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä,
argumentoi vastaustaan seuraavasti:
Hyperkilpailu ei välttämättä ole asiakkaille hyödyllinen. 5 miljoonan liittymän vaihto on erittäin suuri toimialan lisäkustannus.
Väitteen kanssa melko samaa mieltä olleet matkaviestinyritysten edustajat
kommentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Hinnalla käydään todellista kilpailua, ei palveluilla. Lisäksi nummaukseen
pitäisi määritellä rahoitettu vaihtoaika (numsausaika), jona aikana vanha
operaattori ei tee tarjouksia menetetylle asiakkaalle.
Kytkykaupan myötä tullut asiakkaiden sitominen rajaa kilpailun kohteena olevien asiakkaiden määrää.
Väitteen kanssa melko samaa mieltä olleen yhteistyötahon edustaja argumentoi
väitettään seuraavasti:
Kilpailua käydään tosin käytännössä vain kolmen operaattorin kesken.
Panelistit olivat yhtä lukuun ottamatta sitä mieltä, että siirtotilasto kertoo matkaviestinyritysten kesken käytävän kovaa kilpailua. Erään viranomaisen näkemyksen mukaan asiakkaiden todellinen halukkuus vaihtaa operaattoria olisi
vieläkin suurempi, elleivät kytkysopimukset rajoittaisi vaihtamista.
Yhteenveto
Paneelin asiantuntijat olivat varsin yksimielisiä siitä, että numeronsiirrettävyys
on vaikuttanut hyvin paljon matkaviestinnän puhepalvelujen hintakilpailuun.
Tulosten valossa näyttää myös siltä, että numeron siirrettävyyden toteutustaustapaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Esille tosin nostettiin, että olisi ollut
mahdollista säätää asiasta niin, että myös asiakas joutuisi maksamaan maksun
siirtymisestään toisen operaattorin asiakkaaksi.
Suomalaiset ovat hyödyntäneet numeron siirrettävyyttä. Kumulatiivisesti Suomessa on vaihdettu operaattoria viitisen miljoonaa kertaa. Panelistien mukaan
siirtotilasto kertoo, että matkaviestinyritykset käyvä todellista kilpailua. Numeronsiirrettävyyden nähtiin osaltaan myös parantaneen haastajaoperaattorien
liiketoimintamahdollisuuksia.
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4.1.3 Uuden teknologian käyttöönoton edistäminen sääntelyn keinoin
Kytkykaupan salliminen vuonna 2006
Kolmannen sukupolven liittymän (ei GSM-liittymän) ja päätelaitteen kytkykauppa sallittiin 1.4.2006 voimaan tulleella lailla. Suomessa liittymän ja päätelaitteen kytkykauppa oli kiellettyä vuodesta 1999. Lakiesityksen perusteluissa
sanottiin muun muassa, että esityksen tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan kehitystä paremmin tukevien matkaviestinverkkojen käyttöönottoa. Laista
tuli pysyvä vuonna 2009.
Vuoden 2006 alussa 3G-kykyisten päätelaitteiden määrä oli Suomessa hyvin
pieni. Määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti ja se oli vuoden 2008 lopussa jo
lähes 2 miljoonaa (Viestintävirasto 2009d).
Kytkykaupan salliminen vauhditti 3G-päätelaitekauppaa ja se näyttää vaikuttavan myös verkko-operaattoreiden 3G-verkkoihin tekemiin investointeihin. Sen
lisäksi, että hinta on edelleen tärkeä tekijä operaattoreiden asiakashankinnassa,
operaattorit mainostavat verkkojensa olevan kattavia. Kytkykaupan sallimisella
saattoi olla suurin vaikutus juuri 3G-siirtymässä eikä mahdollisesti enää esimerkiksi 4G-vaiheessa (Tallberg et al. 2007).
Panelisteille esitettiin väite: ”Kytkykaupan salliminen oli ratkaisevaa 3Gkaupan käynnistymisessä.”
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa.
Väitteeseen saatiin kolmetoista vastausta (Kuvio 4.8 sivulla 106). Kaksi panelistia vastasi olevansa täysin samaa mieltä väitteen kanssa ja kolme olevansa melko samaa mieltä. Viisi vastaajaa ilmoitti olevansa väitteen kanssa vähän eri
mieltä ja kolme olevansa täysin eri mieltä.
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Kuvio 4.8 Kytkykaupan sallimisen vaikutus 3G-kauppaa käynnistettäessä
Viranomaisista yksi ilmoitti olevansa väitteen kanssa melko samaa mieltä, muut
viranomaiset olivat väitteen kanssa ainakin jonkin verran eri mieltä (Taulukko
4.8 alla). Yksi matkaviestinyrityksen edustaja oli väitteen kanssa täysin samaa
mieltä, kolme oli vähän eri mieltä ja yksi täysin eri mieltä. Yksi yhteistyötahon
edustaja ilmoitti olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä, kaksi melko samaa mieltä ja yksi vähän eri mieltä.
Taulukko 4.8 Kytkykaupan sallimisen vaikutus 3G-kauppaa käynnistettäessä; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen kanssa melko samaa mieltä ollut viranomainen argumentoi vastaustaan seuraavasti:
Kytkykaupalla oli osuutensa, mutta on muistettava myös se tosiseikka,
että kytkykauppa tuli mahdolliseksi juuri samoihin aikoihin kun 3G lähti
muuallakin voimakkaaseen nousuun.
3G-käyttäjälaiteet ovat puhelimen lisäksi pieniä tietokoneita, eikä tietokoneiden kytkykauppaa ole koskaan kielletty.
Väitteen kanssa vähän eri mieltä ollut viranomainen argumentoi väitettään seuraavasti:
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Kytkykaupan salliminen oli merkittävä askel 3G-kaupan käynnistymisessä, mutta on todennäköistä, että muutaman vuoden viiveellä 3Glaitekauppa olisi syntynyt myös ilman kytkykaupan sallimista. Tulee
huomioida, että ennen vuotta 2006 ei vielä ollut juuri kattavasti saatavilla 3G-päätelaitteita, joiden toiminnot olisivat merkittävästi poikenneet
sen aikaisista GSM-päätelaitteista.
Väitteen kanssa vähän eri mieltä olleet matkaviestinyritysten edustajat argumentoivat vastauksiaan seuraavaksi:
Kytkykauppa varmaan helpotti subventoidulla määräaikaisella sopimuksella kalliin puhelimen hankintaan, ja sitä kautta vaikutti verkon rakentamiseen. Ostivatko ihmiset kuitenkin enemmän puhelimia halvalla kuukausimaksulla, kuin verkkopalveluita?
3G-päätelaitemarkkinoiden avautuminen selittyy ennemminkin laitteiden saatavuudella kilpailukykyiseen hintaan.
Kytkykaupalla on ollut joitain positiivisia vaikutuksia liittymäpalvelujen
tarjontaan uusien puhelinmallien avulla. Tosiasiassa erillisellä verkkokilpailumekanismilla olisi voitu luoda silta 2G ja 3G-palvelujen välille, joka
olisi mahdollisesti nopeuttanut 3G palvelujen tarjontaa ja käyttöönottoa.
Väitteen kanssa melko samaa mieltä olleet yhteistyötahojen edustajat argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Kytkykauppa nopeutti laitekannan päivitystä siirtymävaiheessa, mutta jo
vuoden kuluttua kytkyliittymien määrä saturoitui ja nopeuttava vaikutus
loppui.
3G olisi voitu toteuttaa ilman kytkykauppaakin, mikäli operaattoreilla
olisi ollut halua/rohkeutta tehdä se.
Kytkykaupan myötä sallittiin asiakkaiden sitominen maksimissaan kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella, joka "turvaa" operaattoreiden investointeja ja vähentää churnia eli asiakasvaihtuvuutta. Käytännössä kytkykauppa on vain operaattoreiden rahoittamaa päätelaitteiden
osamaksukauppaa. Liittymäsopimus voitaisiin hyvinkin vapauttaa määräaikaisuudesta ja operaattori voisi edelleen myydä päätelaitteita osamaksulla. Tämä lisäisi asiakasvaihtuvuutta ja tehostaisi kilpailua edelleen
markkinoilla.
Kytkykaupan sallimisen nähtiin osaltaan vauhdittaneen 3G-päätelaitteiden
kauppaa. Samalla oltiin sitä mieltä, että sen vaikutus oli merkittävintä vain
alussa. Kyseessä oli joidenkin mielestä vain uusien päätelaitteiden hankkiminen,
ei niinkään 3G-palveluista.
Kytkykaupan salliminen jatkossa
Panelistien mielipidettä kysyttiin myös siitä, pitäisikö kytkykauppa sallia myös
jatkossa. Panelisteille esitettiin kysymys avoimena lauseena: ”Mielestäni kytkykauppa…”
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Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Pitäisi sallia jatkossa vain kolmannen sukupolven palvelujen yhteydessä, 2 = Pitäisi sallia teknologiasta riippumatta, 3 = Pitäisi kieltää kokonaan, 4 = Pitäisi sallia, mutta sen ehtoja tulisi muuttaa ja 5 = En
osaa sanoa.
Kysymykseen saatiin kolmetoista vastausta (Kuvio 4.9 alla). Kytkykaupan sallimisen jossakin muodossa hyväksyisi kymmenen vastaajaa. Kaksi vastaajaa
kieltäisi sen kokonaan.

Kuvio 4.9 Kytkykaupan salliminen jatkossa
Yksi viranomainen oli sitä mieltä, että kytkykauppa tulisi sallia vain kolmannen
sukupolven palvelujen yhteydessä (Taulukko 4.9 sivulla 109). Kaksi sallisi kytkykaupan teknologiasta riippumatta ja yksi kieltäisi sen kokonaan. Kaksi matkaviestinyritysten edustajaa sallisi sen teknologiasta riippumatta, yksi sallisi
ehtoja muuttamalla ja yksi kieltäisi sen kokonaan. Kaksi yhteistyötahojen edustajaa saalisi kytkykaupan jatkossa teknologiasta riippumatta ja kaksi sallisi sen
ehtoja muuttamalla.
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Taulukko 4.9 Kytkykaupan salliminen jatkossa; vastaukset intressiryhmittäin

Tämän kysymyksen vastauksia panelistit eivät kommentoineet millään tavalla.
Näyttää kuitenkin siltä, että kytkykaupasta saadut kokemukset ovat olleet positiivisia, sillä valtaosa hyväksyi kytkykaupan jatkossakin muodossa tai toisessa.
Ainoastaan kolmen panelistin mielestä kytkykauppa pitäisi kieltää kokonaan.
Kansallinen verkkovierailu uusien teknologioiden käyttöönoton edistämisessä
Kytkykaupan sallimisen yhteydessä hallituksen esityksessä mainittiin muun
muassa uusien teknologioiden käyttöönoton edistäminen kansallisella verkkovierailulla. Kansallinen verkkovierailu tarkoittaa muun muassa sitä, että operaattorin asiakas voisi kytkeytyä tarvittaessa toisen operaattorin verkkoon. Tällä hetkellä ainoastaan hätäpuhelut kytkeytyvät tarvittaessa minkä tahansa operaattorin verkkoon. Kaikilla matkaviestinyrityksillä on sitä vastoin globaalisti
verkkovierailusopimuksia ulkomaisten matkaviestinyritysten kanssa, joilla ne
mahdollistavat ulkomaanpuhelut matkapuhelimilla.
Kansallisella verkkovierailulla olisi mahdollisesti samanlaisia vaikutuksia siinä
vaiheessa, kun uusi toimija aloittaa uuden teknologian kanssa verkon rakentamisen. Panelisteille esitettiin väite: ”On toivottavaa, että uusien teknologioiden/toimijoiden suhteen kyseeseen tulisi kansallinen verkkovierailu.”
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa.
Kaksitoista panelistia vastasi tähän väitteeseen (Kuvio 4.10 sivulla 110). Kolme
panelistia oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä, ja kaksi oli melko samaa
mieltä. Yksi vastaajista oli täysin eri mieltä väitteen kanssa ja kaksi oli vähän eri
mieltä. Neljä panelistia vastasi ”en osaa sanoa”.
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Kuvio 4.10 Kansallinen verkkovierailu
Ainoastaan yksi viranomainen oli väittteen kanssa edes jonkin verran samaa
mieltä (Taulukko 4.10 alla). Kaksi matkaviestinyritysten edustajaa oli väitteen
kanssa täysin samaa mieltä, yksi oli vähän eri mieltä ja yksi vastasi ”en osaa
sanoa”. Kaksi yhteistyötahojen edustajaa oli väitteen kanssa ainakin jonkin
verran samaa mieltä ja yksi vähän eri mieltä.
Taulukko 4.10 Kansallinen verkkovierailu; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomainen, joka vastasi ”en osaa sanoa”, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Kansallinen verkkovierailu tulisi lähteä operaattorien välisten kaupallisten neuvottelujen pohjalta.
Matkaviestiyrityksen edustaja, joka oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä,
kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Verkkokilpailun toteuttamisen kannalta niin sanottu Ladder of Investment -tyyppinen rakenne on välttämätöntä, jotta voidaan rakentaa investoinneille kohtuullisen tuoton mahdollisuuksia ja riittävä palveluvalikoima edellyttää kattavaa maantieteellistä peittoa, joka tulee alkuvaiheessa turvata kansallisella verkkovierailulla.
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Matkaviestiyrityksen edustaja, joka oli väitteen kanssa täysin eri mieltä, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Kansallinen roaming sotkee markkinaa ja himmentää operaattoreitten
investointimotivaatiota.
Väitteen kanssa ainakin jonkin verran samaa mieltä olleet yhteistyötahojen
edustajat kommentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Sen pitää olla näin ja mielellään säännellyllä hinnalla.
Kansallinen verkkovierailu pitäisi tavalla tai toisella ratkaista myös vanhojen operaattoreiden osalta.
Yhteenveto
Yleisellä tasolla panelistien näkemyksen mukaan sääntelyllä on mahdollista
vaikuttaa uusien teknologioiden käyttöön ottoon. Kytkykaupan sallimisen nähtiin osaltaan vauhdittaneen 3G-pätelaitteiden kauppaa. Samalla oltiin sitä mieltä, että sen vaikutus oli merkittävintä vain alussa. Kyseessä oli joidenkin mielestä vain uusien päätelaitteiden hankkiminen, ei niinkään 3G-palveluista.
Näyttää kuitenkin siltä, että kytkykaupasta saadut kokemukset ovat olleet positiivisia, sillä valtaosa hyväksyi kytkykaupan jatkossakin muodossa tai toisessa.
Matkaviestinyrityksillä on ulkomaanpuhelut mahdollistavia verkkovierailusopimuksia globaalisti, mutta kansallisesti toisin sanoen kotimaassa verkkovierailusopimuksia ei ole tehty. Kansallista verkkovierailua kannatettiin muun muassa siksi, että se saattaisi mahdollistaa uusien toimijoiden alalle tulon. Toisaalta
arveltiin, että sillä saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia matkaviestinyritysten
investointeihin.
4.1.4 Viestintäviraston rooli
Viestintävirasto toimii Suomessa viestintäalaa valvovana toimialakohtaisena
valvontaviranomaisena. Panelisteilta kysyttiin avoimena kysymyksenä heidän
näkemystään Viestintävirastosta. Kysymys esitettiin muodossa: ”Minkälaisena
näet Viestintäviraston roolin viestintämarkkinoiden valvojana?”
Viranomaiset, joista yksi siis edusti Viestintävirastoa, vastasivat kysymykseen
seuraavasti:
Näen Viestintäviraston roolin melko passiivisena lukuun ottamatta terminointihintojen laskemista.
Matkaviestinmarkkinoiden osalta viraston rooli painottuu pitkälti verkko-operaattoreiden keskinäisen toiminnan edistämiseen ja kilpailun es111

teiden poistamiseen markkinalta, mutta toisaalta myös hyvien toimintatapojen edistämiseen (esimerkiksi kuluttajasopimukset ja palvelunlaatu).
Luo peruspelisääntöjä alalle, mutta ei erityisen ärhäkkä vahtikoira.
Tärkeänä. Kyse on välttämättömyyspalveluiden turvaamisesta, joten viranomaisvalvonta on keskeisessä roolissa kohtuuhintaisten ja toimivien
palveluiden turvaamisessa jokaiselle.
Matkaviestinyritysten edustajat vastasivat seuraavasti:
Telemaailma menee niin nopeasti eteenpäin, että pitäisi ottaa reippaampia ja rohkeampia otteita. Ne päätökset ja linjaukset, jotka on tehty kolme vuotta sitten voivat olla vääriä muuttuneessa maailmassa ja ne
pitää korjata/muuttaa, eikä missään tapauksessa ottaa henkilökohtaisina virheinä.
Roolia pitäisi viedä siihen suuntaan, että valvonnan ja sääntelypäätösten
seurauksena toimijoilla olisi motivaatiot kehittää ja kasvattaa toimintaa.
Investointi- ja muuta kehitysmotivaatiota leikkaavat toimintatavat ja
päätökset pitää saada karsittua pois.
Selkeästi kaksijakoisena. Tehtävänä on valvoa ja edistää kilpailun toteutumista regulaation antamin työvälinein. Toisena hyvin tärkeänä puolena näen suomalaisen yhteiskunnan tietoyhteiskuntakehityksen edesauttamisen ja varmistamisen sisältäen kansallisen edunvalvonnan EUharmonisoinnin tasapäistämistä vastaan.
Viestintävirastolla on tärkeä rooli markkinoiden pullonkauloja avaavana
toimijana sekä regulaatiokehityksen objektiivisena toimijana joka pitää
kohtuullisena hintatason niillä alueilla, jotka vaativat sääntelyä.
1990 -luvulla edisti toimialan kehitystä. 2000-luvulla EU-sääntelyn muuta Eurooppaa nopeampi implementointi varsinkin Suomen edelläkävijämarkkinatilanteessa toi lähes hallitsemattoman hyperkilpailun.
Yhteistyötahojen edustajat vastasivat seuraavasti:
On vaikeaa sekä valvoa, että tehdä yhteistyötä ja vastaanottaa rahoitus
teleyrityksiltä. Painostusta tai koplausta ei varmastikaan esiinny ei julkisesti eikä peitellysti. Viraston mielipiteenmuodostus perustuu aina jo
markkinoilla olevien toimijoiden mielipiteisiin. Muutosvastarinta on kova sekä teleyritysten että viraston piirissä.
Viestintäviraston rooli on vaihdellut. Telehallintokeskus oli enemmänkin
neuvova isoveli. Viestintävirasto keskittyi alussa voimakkaasti kilpailuun
ja hintoihin. On sittemmin laventanut tulokulmaa selkeästi muun muassa tietoturva-asioihin ja taajuushallintoon.
Ministeriö lakivalmistelijana on kilpailun kannalta erittäin tärkeä, mutta
Viestintävirasto on merkittävä toimeenpanija, koska omaa valtuudet teleyritysten kustannustietojen selvittämiseen. Teleyritysten on siis vaikeaa pelata tiedon piilottamisella.
Viestintäviraston rooli koskien mobiilitoimintaa on ollut lähinnä se, että
se on valvonut yhdysliikennehintoja eri matkaviestiverkkojen välillä.
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Viranomaiset näkivät Viestintäviraston roolin tärkeänä. Niiden näkemyksen
mukaan Viestintävirasto toimii osaltaan toimialan kilpailun edistäjänä mutta
samalla myös matkaviestinverkkoyritysten keskinäisten toimintamallien edistäjänä.
Matkaviestinyritysten edustajat näkivät Viestintäviraston roolin sekä toimialan
valvojana ja kilpailun edistäjänä. Kilpailun osalta nähtiin, että EU-säännösten
liian nopea implementointi kansalliseen sääntelyyn aiheutti toimialalle liian
kovan hintakilpailun 2000-luvun alussa. Nähtiin myös, että joidenkin päätösten
seurauksena matkaviestinyritysten halukkuus investoida olisi vähentynyt. Toisaalta erään näkemyksen mukaan Viestintäviraston tulisi toimia aiempaa rohkeammin ja nopeammin uusien päätösten suhteen.
Yhteistyötahojen edustajien mukaan Viestintäviraston rooli on muuttunut neuvoa antavasta ”isoveljestä” aktiiviseksi toimialan kilpailun edistäjäksi. Viestintävirastolla nähtiin olevan suuret valtuudet hintakilpailun edistämisessä esimerkiksi matkaviestinyritysten kustannuslaskennan seurannan kautta. Erään
näkemyksen mukaan Viestintäviraston mielipiteenmuodostus voisi olla nykyistä ennakkoluulottomampaa, kun se nyt perustuu liiaksi alalla jo olevien toimijoiden näkemyksiin.
Huomattavan markkinavoiman yrityksiä koskevat Viestintäviraston päätökset
Viestintämarkkinalain mukaan Viestintäviraston on tehtävä markkina-analyysi
viestintämarkkinoista. Kussakin relevantissa markkinassa tutkitaan, onko joku
yritys niin sanottu huomattavan markkinavoiman (HMV) yritys. Näille yrityksille Viestintäviraston on mahdollista määrätä erityisiä velvollisuuksia.
Panelisteilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat tehdyistä HMV-päätöksistä. Heille
esitettiin väite: ”Voimassa olevat matkaviestinyrityksiä koskevat HMVpäätökset ovat riittäviä ja kohtuullisia.”
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa.
Väitteeseen vastasi kaksitoista panelistia (Kuvio 4.11 sivulla 114). Yksi panelisti
ilmoitti olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja neljä vastaajaa melko
samaa mieltä. Viisi ilmoitti olevansa vähän eri mieltä ja kaksi olevansa täysin
eri mieltä.
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Kuvio 4.11 Panelistien näkemys tehdyistä HMV-päätöksistä
Väitteeseen kantaa ottaneet viranomaiset olivat kaikki ainakin jonkin verran
väitteen kanssa samaa mieltä (Taulukko 4.11alla). Yksi matkaviestiyrityksen
edustaja oli väitteen kanssa melko samaa mieltä muut neljä ainakin jonkin verran eri mieltä. Samoin yksi yhteistyötahon edustajista oli väitteen kanssa melko
samaa mieltä, muut kolme ainakin jonkin verran eri mieltä.
Taulukko 4.11 Panelistien näkemys tehdyistä HMV-päätöksistä; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen kanssa melko samaa mieltä ollut viranomainen kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Päätökset ovat voimakkaasti EU-lähtöisiä ja samanlaisia kaikissa jäsenmaissa.
Matkaviestinyrityksen edustaja, joka oli väitteen kanssa vähän eri mieltä, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Käytännössä HMV-velvoitteet ovat varsin lieviä ja ainoastaan direktiivien
minivaatimukset toteuttavia, eivät mahdollista tällä hetkellä puuttumista kaikkiin pullonkauloihin, kuten access-hinnoitteluun kuin rajallisessa
määrässä.
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Väitteen kanssa täysin eri mieltä ollut matkaviestinyrityksen edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Päätökset on tehty aivan erilaisessa markkinatilanteessa, eivätkä ole
eläneet muutosten tahdissa.
Yhteistyötahojen edustajat, jotka olivat väitteen kanssa vähän eri mieltä, kommentoivat vastauksiaan seuraavasti.
Kolmen samalla alueella toimivan matkaviestinverkon edellyttäminen on
pitkälle menevää. Vrt. sähköverkko.
Verkkoon pääsy tulisi olla HMV-velvoitteiden alaista. Näin helpotettaisiin sopimusneuvotteluita ja accessin hintatasoa (vrt. tukkuhinta ja verkko-operaattorin oman palveluoperaattorin vähittäishintataso).
Väitteen kanssa täysin eri mieltä ollut yhteistyötahon edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
HMV-päätökset ovat teknologiasidonnaisia ja vanhenevat, joten niitä pitää päivittää jatkuvasti.
Viranomaisten näkemyksen mukaan HMV-päätökset ovat riittäviä ja kohtuullisia ja ne ovat linjassa muiden EU-maiden kanssa. Matkaviestinyritysten edustaja olivat asiasta toista mieltä. Vain yksi viidestä piti tehtyjä päätöksiä edes jonkin verran riittävinä ja kohtuullisena. Heidän mielestään päätöksiä pitäisi tarkastella uudestaan ja esimerkiksi verkkoon pääsyä pitäisi voida säännellä. Samoin yhteistyötahojen edustajien näkemyksen mukaan päätöksiä pitäisi voida
tarkastella uudelleen esimerkiksi juuri verkkoon pääsyn hinnoittelun suhteen.
Kolme neljästä yhteistyötahon edustajasta oli väitteen kanssa ainakin jonkin
verran eri mieltä.
Laskevan liikenteen hinnoittelu; terminointihinnat
Viestintämarkkinoilla relevantiksi markkinaksi on määritelty yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen markkina. Viestintävirasto on katsonut
kaikkien matkaviestinverkkoyritysten eli DNA:n, Elisan ja TeliaSoneran sekä
virtuaaliverkkoyrityksen TDC:n olevan tässä markkinassa HMV asemassa.
Kyseessä on niin sanottu tukkutason markkina, jossa operaattorit myyvät suoritteita toisille operaattoreille. Tässä markkinassa Viestintävirasto on ottanut
kannan, jonka mukaan se ei suoraan määrittele hintoja, vaan on määrännyt
operaattorit neuvottelemaan keskinäisistä terminointimaksuista. Verkkoyritykset ovat päässeet keskenään sopimukseen näistä toisiltaan perimistään terminointimaksuista. Viestintävirasto on hyväksynyt operaattoreiden kesken sovitut terminointihinnat.
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Panelisteille esitettiin väite, jonka mukaan se, että Viestintävirasto ei ole määrännyt täsmällisesti terminointimaksujen suuruutta vaan verkko-yritykset ovat
voineet sopia näistä keskenään, on hyvä asia.
Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa.
Tähän väitteeseen saatiin kaksitoista vastausta (Kuvio 4.12 alla). Neljä panelistia
oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja seitsemän oli melko samaa mieltä.
Yksi panelisti oli väitteen kanssa vähän eri mieltä. Yksi vastasi ”en osaa sanoa”.

Kuvio 4.12 Terminointihinnoista
Kaksi viranomaista oli väitteen kanssa melko samaa mieltä (Taulukko 4.12 alla).
Kaikki matkaviestinyritysten edustajat olivat väitteen kanssa ainakin jonkin
verran samaa mieltä, kolme täysin samaa mieltä. Samoin kaikki yhteistyötahojen edustajat olivat väitteen kanssa ainakin jonkin verran samaa mieltä.
Taulukko 4.12 Terminointihinnoista; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomainen, joka oli väitteen kanssa melko samaa mieltä, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Ilman hallintoviranomaisten ”rohkaisuja” operaattorit tuskin olisivat löytäneet samanlaista ratkaisua.
116

Väitteen kanssa melko samaa mieltä ollut matkaviestinyrityksen edustaja
kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Suomi on näiltä osin konsensus-yhteiskunta, jossa asiat pystytään kohtuullisesti sopimaan, nykykäytännössä on puutteensa ja rajoituksensa,
mutta se on estänyt mielivaltaiset terminointihinnan asettamiset dominanttien operaattoreiden osalta.
Näyttää siltä, että Viestintäviraston ottama rooli aktiivisena neuvottelujen edistäjänä terminointihintojen osalta on kaikkien intressiryhmien näkemyksen mukaan ollut hyväksyttävää.
Matkaviestinnän käytössä olevat radiotaajuudet
Viestintäviraston tehtäviin kuuluu muun muassa radiotaajuuksien käytön
suunnittelu. Panelisteja pyydettiin vastaamaan kysymykseen: ”Ovatko nykyiset
taajuusallokaatiot riittävät nykyiseen tarpeeseen nähden?”
Viranomaiset vastasivat kysymykseen seuraavasti:
Taajuusallokaatiot riittänevät nykytilanteessa. Katse on kuitenkin suunnattava tulevaisuuteen ja uusin tarpeisiin ja teknologioihin (Digital Divident, mobiilin lisääntyvä taajuustarve, kognitiivisen radion kehittäminen
tehostamaan taajuuksien käyttöä).
Matkaviestinyritykset vastasivat kysymykseen seuraavasti:
Ovat nykykyisessä tilanteessa.
Taajuuksia tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan lisää, mutta se ei liene
ongelma, niitä saadaan ...
Tarvitaan uusia taajuuksia mobiililaajakaistan yleistyessä.
Yhteistyötahojen edustajat vastasivat seuraavasti:
Matkaviestinpalveluiden tehokkaaseen kehittämiseen tulisi taata erityisesti tehokkaita alhaisempia taajuuksia.
Ovat juuri nyt, mutta ensi jo ensi vuonna leikkaa kiinni.
Harjoitettuun taajuuspolitiikkaan ja käytettävissä oleviin taajuusallokaatioihin
oltiin tyytyväisiä. Tulevaisuudessa tarvittavien lisätaajuuksien saatavuuteen
oltiin myös luottavaisia.
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Yhteenveto
Viranomaisten näkemyksen mukaan Viestintävirasto toimii osaltaan toimialan
kilpailun edistäjänä, mutta samalla myös matkaviestinverkkoyritysten keskinäisten toimintamallien edistäjänä. Samaa mieltä olivat matkaviestinyritysten
edustajat. Tosin matkaviestiyritysten edustajien mukaan EU-säännösten liian
nopea implementointi kansalliseen sääntelyyn aiheutti toimialalle liian kovan
hintakilpailun 2000-luvun alussa. Yhteistyötahojen edustajien mukaan Viestintäviraston rooli on muuttunut neuvoa antavasta ”isosta veljestä” aktiiviseksi
toimialan kilpailun edistäjäksi.
Viranomaisten näkemykset ja matkavietinyritysten sekä yhteistyötahojen edustajien näkemykset poikkesivat tehtyjen HMV-päätösten suhteen. Viranomaiset
pitivät niitä hyvinä, kun taas matkavietinyritysten sekä yhteistyötahojen edustajien mukaan niitä pitäisi tarkastella uudelleen, ja esimerkiksi verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä tulisi harkita.
Viestintävirasto ei ole määritellyt matkaviestinyritysten toisiltaan perimien
terminointimaksujen suuruutta. Sen sijaan virasto on ollut aktiivistesti edistämässä yritysten terminointimaksuja koskevia neuvotteluja, joiden perusteella
hinnat on saatu sovittua alemmiksi. Tähän kaikki intressiryhmät näyttivät olleen tyytyväisiä.
Panelistit olivat tyytyväisiä harjoitettuun taajuuspolitiikkaan ja käytettävissä
olevien taajuuksien määrään. Tulevaisuudessa tarvittavien lisätaajuuksien saatavuuteen oltiin myös luottavaisia.
Viestintävirastolta toivottiin aktiivista ja ennakkoluulotonta otetta toimialan
kehittämiseen Kokonaisuutena nähtiin, että viestinmarkkinoiden tultua yhä
merkittävämmäksi yhteiskunnan kannalta virastolla on tärkeä rooli. Yhtäältä
viestintäpalvelut nähdään yksilön kannalta välttämättömyyspalveluina, jotka
pitää turvata niin, että palvelut ovat toimivat ja että ne ovat kohtuuhintaisia.
Toisaalta nähdään olevan tärkeätä, että virasto osaltaan edesauttaa Suomen tietoyhteiskuntakehitystä.
4.1.5 Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto
Teleyrityksiä valvoo sektorikohtaisen viranomaisen Viestintäviraston lisäksi
myös muun muassa Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto. Panelisteja pyydettiin
vastaamaan avoimeen kysymykseen: ”Onko edellä mainittujen viranomaisten
tehtävät, tavoitteet ja toiminta yhteneväisiä vai onko niillä päällekkäisiä tavoitteita tai jopa toistensa kanssa vastakkaisia tavoitteita?”
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Viranomaiset vastasivat kysymykseen seuraavasti:
Kilpailuvirastoa kiinnostaa kilpailun olemassaolo, ei niinkään operaattorien ja/tai käyttäjien kannalta toimiva markkinaympäristö. Kilpailuviraston tavoitteena kilpailu, ei toimiva lopputulos. Kilpailuvirasto toimii tehtävänsä mukaisesti vahtikoirana kuluttaja-asioissa sekä operaattoreihin
että lainsäätäjään päin.
Viestintäviraston ja Kilpailuviraston toiminta on hyvin pitkälle yhtenevää
ja ko. viranomaisten tavoitteet ja toiminta ovat toisiaan tukevia. Kummankin viranomaisen pitkäntähtäimen tavoite on toimivat ja kilpaillut
markkinat. Osaltaan näiden viranomaisten toiminta on myös päällekkäistä, joka suurelta osalta tukee tehokasta sääntelyä. Viestintäviraston
ja Kuluttajavirastonkin toimintaa ja tavoitteita voidaan pitää yhteneväisinä. Pitkäntähtäimen tavoitteena kummankin osalta ovat toimivat
markkinat, jotka huomioivat kuluttajien kokeman palvelunlaadun sekä
kohtuuhintaiset tuotteet. Lyhyellä aikavälillä katsottuna ko. viranomaisten toiminta ja päämäärät voivat olla vastakkaisiakin, mitkä johtuvat
suurimmaksi osaksi erilaisista lähtökohdista toteuttaa päämääriään. Lisäksi tulee huomioida, että Viestintäviraston tulee huomioida toiminnoissaan myös yritysasiakkaat, kun Kuluttajavirasto ajaa asioita ainoastaan kuluttajien näkökulmasta katsoen.
Viestintävirasto ja Kilpailuvirasto osin päällekkäin muttei merkittäviä ongelmia. Kuluttajavirastolla on oma roolinsa.
Viranomaiset toimivat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään.
Toimivallat ovat osittain päällekkäisiä, joten tehtävät ja toiminta ovat
osin myös päällekkäistä. Viranomaisten välisellä hyvällä ja riittävällä yhteistyöllä pyritään varmistamaan ratkaisukäytännön säilyminen yhtenäisenä.
Kuluttajaviraston mukaan kytkykauppa lisäsi huomattavasti virastoon
tulleiden valitusten määrää. On toisaalta huomattava, että kytkykaupasta virastoon valittaneiden käyttäjien osuus on minimaalisen pieni verrattuna kaikkiin kytkykauppaa hyödyntäneisiin käyttäjiin.
Matkaviestinyritysten edustajat vastasivat kysymykseen seuraavasti:
Useissa tapauksissa on päällekkäisiä ja jopa ristiriitaisia tavoitteita.
Yleisesti ottaen viranomaisten roolit ovat toisiaan täydentäviä, ja toimialaa eri suunnista tarkastelevia. Pientä hienosäätöä toki aina on hyvä
tehdä.
Tiedonkulku ja toiminnan koordinaatio tökkivät. Kukin viranomainen
tarkastelee asiaa omalta kannaltaan eikä yhteneväisiä tavoitteita ole.
Lainsäädännön monimutkaisuus johtaa myös vastakkaiseen tavoiteasetantaan ja toimijoiden kannalta tehottomuuteen ja ylimääräisiin
kustannuksiin.
Toiminnat ovat pitkälti toisiaan täydentäviä, kilpailuviraston rooli on arvioida markkinahäiriöitä ja puuttua niihin rakenteellisella kannalla, viestintäviraston tehtävänä etupainotteisena sääntelijänä ehkäistä pullonkaulojen syntymistä. Kuluttajavirastolla täysin oma roolinsa kuluttajien
suojaa yleisviranomaisena säätävänä tahona
Eivät ole yhteneviä ja niillä on vastakkaisia tavoitteita.
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Tehtävät ovat päällekkäisiä ja osittain ristiriitaisia.
Yleisesti ottaen viranomaisten toiminta on toisiaan täydentävää ja ne
tarkastelevat toimialaa eri suunnista ja erilaisia asioita painottaen. Peruskuvio sinänsä on ok. Mutta käytännön linjaukset ja päätökset ja työskentelytavat saattavat joskus mennä turhan syvälle, ja vaikutuksetkin
saattavat joskus olla pidemmällä aikavälillä kuluttajalle vahingollisia.
Lain kannalta kaikilla selkeästi omat toimivaltatavoitteet ja ratio, käytännössä rajapinnoissa on ja voi olla päällekkäisyyksiä
Eivät ole yhteneväisiä. Sen sijaan ovat päällekkäisiä ja ristiriitaisia. Yritystä sopia keskenään näitä kyllä on.
Yhteistyötahojen edustajat vastasivat kysymykseen seuraavasti:
Viranomaisten linjavedot ovat olleet erityisesti kuluttajaviraston ja viestintäviraston osalta erilaisia ja se on hankaloittanut toimintaa ja toiminnan kehittymistä. Kilpailuviraston osalta samaa ongelmaa ei ole ollut
nähtävissä.
Osittaista päällekkäisyyttä esiintyi varsinkin alkuvaiheessa. Sittemmin
alankin vaateesta viranomaiset selkeyttivät työnjakoa. Tosin Viestintävirastossa on edelleenkin erillinen kuluttajaosasto.
En ole tässä syvällä, mutta näyttää, että Suomessa viranomaisten ristiriitoja on vähän verrattuna esim. Japaniin. Pienen maan etu!
Päällekkäistä toimintaa on erityisesti Kuluttaja- ja Viestintävirastolla.
Kiinteän verkon osalta päällekkäisyyttä on Kilpailuvirastolla ja Viestintävirastolla.
Jatkuvaa rajankäyntiä tarvitaan.
Päällekkäisiä toimintoja on, joka johtuu muun muassa lainsäädännöstä.
Viranomaisten näkemyksen mukaan Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston toiminnat täydentävät toisiaan eikä niillä ole sanottavasti päällekkäistä toimintaa.
Pitkäntähtäimen tavoitteena ovat toimivat ja kilpaillut markkinat, joissa huomioidaan käyttäjän oikeus turvallisiin ja kohtuuhintaisiin palveluihin.
Matkaviestiyritysten edustajien mukaan Kilpailuvirastolla ja Kuluttajavirastolla
on päällekkäisiä toimintoja. Virastojen toimien koettiin olevan myös ristiriitaisia.
Koettiin lisäksi, että tiedonkulku eri viranomaisten välillä ei ole riittävää.
Myös yhteistyötahojen edustajat kokivat, että Kilpailuviraston ja Kuluttajaviraston toiminnoista on osin päällekkäisyyksiä, joskin kehitystä oikeaan suuntaan
on tapahtunut.
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4.1.6 Kuluttajan asemasta
Kuluttajavirasto on viime aikoina ollut julkisuudessa toistuvasti operaattoreiden ja kuluttajan välisissä asioissa. Operaattoreihin kohdistuvat yhteydenotot
ovat suurin yksittäinen ryhmä Kuluttajavirastoon tulleista valituksista.
Panelisteilta kysyttiin kuluttajan asemasta seuraavasti: ”Onko kuluttajan asema
riittävän hyvin turvattu nykyisellä sääntelyllä? Miksi?”
Viranomaiset vastasivat kysymykseen seuraavasti:
Normaalikuluttajan asema on riittävän hyvin turvattu. Kaikkien väliinputoajien aseman turvaaminen riittävästi lisäisi sääntelyä kohtuuttomasti.
Kuluttajalta on voitava vaatia normaalia harkintakykyä.
Pääasiassa voidaan katsoa, että kuluttajan asema on turvattu hyvin nykyisellä sääntelyllä ottaen huomioon hintataso ja palvelujen monipuolisuus, joita kuluttajilla on Suomessa mahdollisuus nauttia. Kuluttajan kokema palvelunlaatu on varmasti yksi asia, joka tulisi huomioida nykyistä
paremmin, vaikkakin jo nyt sääntelystä vastaavien viranomaisten ja operaattoreiden toimet ovat kohdistuneet ko. asian parantamiseen. Toisaalta on paljon pieniä kokonaisuuksia joihin voitaisiin sääntelyn avulla vaikuttaa, mutta näiden asioiden merkitys on kansantaloudellisesti pieni,
vaikkakin yksittäisen kuluttajan osalta suuri.
Kuluttajansuojalaki yleislakina turvaa kuluttajan asemaa erityislainsäädännön rinnalla. Yleispalveluvelvoitetta koskevat säännökset turvaavat
jokaiselle yhteydet. Kyse on enemmänkin siitä, että teleyritysten tulisi
nykyistä paremmin noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Ongelma viranomaisvalvonnassa on resurssien puute ja huono keinovalikoima.
Matkaviestinyritystenedustajat vastasivat seuraavasti:
Vähän liiankin hyvin.
Kuluttaja on kyllä hiukan pulassa tarjonnan ja hinnoittelun monimutkaisessa maailmassa. Mutta se on tehtyjen kilpailu- ja sääntely-valintojen
seurausta.
Kun huomioidaan eri viranomaisten sääntelyt yhteensä, ollaan kuluttajan kannalta hyvin monimutkaisessa viidakossa, joka ei ole tavalliselle
kuluttajalle enää hallittavissa.
Kyllä, kilpailu toimii verrattuna moneen muuhun toimialaan ja kuluttajalla monta turvaa viranomaispuolella.
Ylipäätään kuluttajan asema tulee muuttumaan.
Yhteistyötahojen edustajat vastasivat kysymykseen seuraavasti:
On.
On, kuluttajansuoja on viety erittäin pitkälle.
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Ok, kunhan päivitetään teknologian mukaan.
Yleisesti ottaen ok.
Panelisteilta kysyttiin lisäksi ”Mitä asioita pitäisi sääntelystä poistaa/lisätä
sääntelyn piiriin ajatellen kuluttajan asemaa. Miten?”
Viranomaisten vastaukset olivat seuraavat:
Kuluttajan asema saattanee olla heikkoa vikatilanteiden korjaamisessa ja
hoitamisessa.
Laskuerittelysäännökset on saatava selvemmiksi, ellei maksupalvelulaki
asiaa korjaa.
Matkaviestinyritysten edustajat vastasivat seuraavasti:
Ylimääräinen holhous pitäisi karsia ja pyrkiä keskittymään olennaiseen.
Toimivaltuudet kuluttajaviraston ja viestintäviraston välillä ovat epäselvät. Viestintävirastolla on parempi mahdollisuus arvioida kuluttajien tosiallista tilannetta kuin kuluttajavirastolla.
Yhteistyötahojen edustajien vastaukset olivat seuraavat:
Lisäarvopalvelumarkkina osoittaa, että ilmankin regulaatiota pärjätään
mainiosti.
Sääntelypaineita tulee esimerkiksi Internet-pääsyssä, verkkovierailussa,
palvelujen kytkyissä. Samoin paineita voivat luoda muun muassa kognitiiviradio ja verkkojen omistuspohjat.
Yleisesti ottaen panelistit olivat matkaviestipalveluiden osalta tyytyväisiä kuluttajan asemaan Suomessa. Viranomaisten näkemyksen mielestä kuitenkin
matkaviestinyritysten toiminnassa on jonkin verran parannettavaa. Esille nostettiin kuluttajan aseman parantamistarve mahdollisissa vikatilanteissa. Toisaalta todettiin, että viranomaisvalvonnassa on kehitettävää.
Myös matkaviestinyritysten edustajien vastauksissa todettiin, että vaikka kuluttajan asema onkin verrattain hyvä, sääntely itsessään luo tilanteita, joissa kuluttaja on joskus vaikea toimia. Yhteistyötahojen edustajat olivat myös pääsääntöisesti sitä mieltä, että kuluttajan asema on hyvin turvattu nykyisellä sääntelyllä.
Esille nostettiin sääntelyn kehittämistarpeet erityisesti vastaamaan kehittyvää
teknologiaa.
4.1.7 Matkaviestinyritysten ja muiden teleyritysten välinen sääntely
Panelisteilta kysyttiin heidän mielipidettään matkaviestinyritysten ja muiden
teleyritysten välisestä sääntelystä avoimella kysymyksellä: ”Mitä asioita pitäisi
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mielestäsi muuttaa matkaviestinyritysten ja muiden teleyritysten välisten asioiden sääntelyssä?”
Yksi viranomainen vastasi tähän kysymykseen. Hänen vastauksensa oli seuraava:
Sääntelyn muuttaminen nykyisestä on tarpeellista, mikäli joidenkin yritysten näkökulmasta markkinat eivät toimi.
Matkaviestinyritysten edustajat vastasivat seuraavasti:
Verkko-operaattori "suojelee" omaa palveluoperaattoriaan hinnoittelulla, haastajaoperaattoritoiminnan aloituskynnys on iso.
Kyseessä on erittäin herkkä alue, koska kilpailun ollessa tiukkaa tulee
sääntelyssä välttää päätöksiä, joilla häiritään markkinoiden toimivuutta
ja investointihalukkuuden säilymistä.
Sääntelykehikkoa tulisi harmonisoida teknologiariippumattomammaksi.
Tällä hetkellä mobiilioperaattoreilla ovat paremmat kilpailumahdollisuudet suhteessa muihin teleyrityksiin.
Näin laajaan kysymykseen on vaikea vastata. EU-tasolta tulevassa koko
Eurooppaa koskevassa sääntelyssä Suomi edelläkävijämarkkinana kärsii.
Tekeillä oleva EU sääntely, joka astuu ehkä 2012 voimaan, säätelee sellaisia muissa maissa laajasti käytössä olevia asioita, joilla Suomessa ei
merkitystä tai ne eivät ole haitallisia.
Yhteistyötahojen edustajien vastaukset kysymykseen olivat seuraavat:
Lankaverkosta matkaviestin verkkoon soittamisen hinnoittelussa lienee
vielä keskustelemisen varaa.
Jatkuvaa sääntelyn päivitystä tarvitaan teknologian muuttuessa.
Matkaviestinverkko ja kiinteä puhelinverkko tulisi saattaa tasavertaiseen
asemaan. Nyt viestintämarkkinalaki mahdollistaa korkeamman hinnan
perimisen kiinteän verkon operaattorilta, kun jälkimmäisestä soitetaan
matkaviestinverkkoon, ellei liikenne kiinteästä verkosta ole tullut ESVsopimuksen alaisena -> VML 43.4 §. Tämä mahdollistaa / on mahdollistanut miljoonien eurojen tulonsiirrot matkaviestinoperaattoreille 1990luvun puolivälin jälkeen.
Matkaviestinyritysten ja muiden teleyritysten välisessä sääntelyssä näyttäisi
olevan kehittämisen varaa, mitä tulee niiden suhteesta kiinteän verkon toimijoihin. Nykyinen sääntely mahdollistaa sen, että operaattoreiden välisessä laskutuksessa matkaviestinyritys voi periä kiinteän verkon operaattorilta korkeamman hinnan kuin päinvastoin. Yleisellä tasolla nähtiin, että sääntelyn edelleen kehittäminen teknologianeutraalimmaksi olisi toivottavaa.
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4.1.8 EU:n verkkovierailuasetus
Verkkovierailuasetuksella säännellään EU:n sisällä tapahtuvan matkaviestinnän vähittäishintoja eli operaattorin käyttäjältä perimiä enimmäishintoja. Panelisteille esitettiin kaksi verkkovierailuasetusta koskevaa väitettä.
EU:n verkkovierailuasetus matkaviestinyritysten kannalta
Panelisteille esitettiin väite: ”Tämä on operaattorin kannalta paras tapa säännellä hintoja EU-tasolla.”
Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = En osaa sanoa.
Kysymykseen vastasi kaksitoista panelistia (Kuvio 4.13 alla). Neljä vastaajaa oli
väitteen kanssa ainakin jonkin verran samaa mieltä. Kahdeksan vastaajaa oli
väitteen kanssa ainakin jonkin verran eri mieltä.

Kuvio 4.13 EU:n verkkovierailuasetus operaattorin kannalta
Yksi viranomainen oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja kaksi vähän eri
mieltä (Taulukko 4.13 sivulla 125). Vain yksi matkaviestiyrityksen edustaja oli
väitteen kanssa melko samaa mieltä ja neljä ainakin jonkin verran eri mieltä.
Kaksi yhteistyötahojen edustajaa oli väitteen kanssa melko samaa mieltä ja kaksi täysin eri mieltä.
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Taulukko 4.13 EU:n verkkovierailuasetus operaattorin kannalta; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen kanssa täysin samaa mieltä ollut viranomainen kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Matkaviestinoperaattoreilla on ollut vuosia aikaa muuttaa hinnoitteluaan sen jälkeen, kun EU esitti vaatimuksensa muutoksista. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Lähes kaikki EU-alueen matkaviestinoperaattorit
kynivät röyhkeän korkeaa hintaa joko tukkuhintana toisilta operaattoreilta tai vähittäishintana loppukäyttäjiltä tai molemmilta. Markkinat eivät vain toimi kohtuullisesti ja järkevästi tällaisessa ympäristössä.
Väitteen kanssa täysin eri mieltä ollut matkaviestinyrityksen edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Vähittäishintasääntely on osoitus tukkumarkkinoiden toimimattomuudesta ja siitä, että tukkutasolla ei ole pystytty avaamaan kilpailun pullonkauloja ja tätä kautta markkinoiden toimintaa. Hyvää asiassa on se,
että erityisesti eteläisen Euroopan korkeat hinnat on voitu säännellä
kohtuullisemmalle tasolle ja sitä kautta korjaamaan epäbalanssia Euroopan sisällä.
Väitteen kanssa vähän eri mieltä ollut matkaviestinyrityksen edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Olosuhteet eri maissa ovat erilaiset.
Panelistien mielipiteet väitteen suhteen painottuivat kielteiselle puolelle. Väitettään perustelleen viranomaisen mukaan toimialalla oli runsaasti aikaa kehittää
itsesääntelyä, mutta siihen ne eivät olleet valmiita. Näin ollen sääntely oli ainoa
mahdollisuus.
Matkaviestinyrityksen edustaja totesi, että vähittäishinnan sääntelyyn päädyttiin tukkutason markkinan toimimattomuuden johdosta. Toisaalta yhtenäiset
hinnat ovat hyväksi toimialan kehitykselle.
EU:n verkkovierailuasetus käyttäjän kannalta
Panelisteille esitettiin myös väite: ”Tämä on käyttäjän kannalta paras tapa
säännellä hintoja EU-tasolla.”
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Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = Olen täysin samaa mieltä, 2 = Olen melko samaa
mieltä, 3 = Olen vähän eri mieltä, 4 = Olen täysin eri mieltä, 5 = En osaa sanoa.
Kysymykseen vastasi kolmetoista panelistia (Kuvio 4.14 alla). Kaksi vastaajaa
oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Viisi oli melko samaa mieltä. Kuusi vastaajaa oli väitteen kanssa vähän eri mieltä.

Kuvio 4.14 EU:n verkkovierailuasetus käyttäjän kannalta
Kaksi viranomaista oli väitteen kanssa ainakin jonkin verran samaa mieltä ja
kaksi vähän eri mieltä (Taulukko 4.14 alla). Kaksi matkaviestinyritysten edustajaa oli väitteen kanssa melko samaa mieltä ja kolme vähän eri mieltä. Kolme
yhteistyötahojen edustajaa oli väitteen kanssa ainakin jonkin verran samaa
mieltä ja yksi vähän eri mieltä.
Taulukko 4.14 EU:n verkkovierailuasetus käyttäjän kannalta; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomainen, joka oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Nyt käyttäjällä on mahdollisuus tietää tarkasti ja selkeästi puhelu- ja
tekstiviesti hinnat ulkomailla, EU-alueella.
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Viranomainen, joka oli väitteen kanssa melko samaa mieltä, kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Suora vähittäishintasääntely johtaa usein tilanteeseen, jossa operaattori
ottaa hinnan annettuna ja käyttää vähittäishinnoittelussaan pitkälti annettua enimmäishintaa. Suoran hintasääntelyn kohdistaminen tukkuhintoihin tuo yleensä paremman lopputuloksen, koska tällöin vähittäishinta
ei tule suoraan annettuna ja operaattorit voivat keskenään kilpailla vähittäishinnoillaan, jolloin on todennäköistä, että keskimääräinen vähittäishinta muodostuu merkittävästi alemmalle tasolle kuin määrätty
enimmäishinta.
Väitteen kanssa melko samaa mieltä ollut matkaviestinyrityksen edustaja
kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Hinnat on saatu käyttäjän kannalta kohtuulliselle tasolle.
Väitteen kanssa vähän eri mieltä ollut matkaviestinyrityksen edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Perimmäinen pyrkimys on kuluttajan kannalta hyvä, mutta valittu keino
voisi olla parempikin.
Viranomaisten vastaukset jakautuivat puolet vastaan ja puolet puolesta. Vastaustaan kommentoinut viranomainen toi esille asian yhden varjopuolen: säännelty maksimivähittäishinta johtaa monesti siihen, että palveluista peritään juurikin se maksimihinta, eikä hinta jousta alaspäin. Tukkuhinnan sääntely olisi
mahdollisesti johtanut tilanteeseen, jossa hintakilpailua olisi esiintynyt. Kolme
viidestä matkaviestinyrityksen edustajasta oli väitteen kanssa jonkin verran eri
mieltä. Yhteistyötahojen edustajista kolme neljästä oli väitteen kanssa ainakin
jonkin verran samaa mieltä, toisin sanoen heidän mielestään verkkovierailuasetus oli kuluttajan näkökulmasta hyvä ratkaisu.
Paneelissa tuotiin esille, että verkkovierailuasetuksen johdosta käyttäjällä on
paremmat mahdollisuudet arvioida puhelujen kustannuksia. Asetus on myös
kohtuullistanut joidenkin maiden osalta hyvinkin korkeita maksuja.
4.2

Delfoi-tutkimuksen tulokset vuosista 2010–2015

Kolmas Delfoi-kierros toteutettiin maalis-huhtikuussa 2010. Se toteutettiin käyttämällä eDelfoi-järjestelmää. Kolmannen kierroksen väittämät laadittiin aiempien kierrosten haastattelujen ja kyselyn perusteella. Myös sääntelystä käydystä
julkisesta keskustelusta sekä aineisto- ja kirjallisuustutkimuksesta saatiin tukea
väittämien laatimisessa. Kaikki kolmannen kierroksen viisitoista väittämää ja
kysymystä koskivat lähitulevaisuutta, sääntelyn tai toimialan mahdollista kehitystä vuoteen 2015 mennessä (liite IV).
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Kolmannen kierroksen tavoitteena oli muun muassa




vahvistaa aiempien kierrosten avulla saatuja näkemyksiä
käynnissä olevien sääntelymuutosten mahdollisten vaikutusten arvioiminen vuoteen 2015 mennessä
vuoden 2015 sääntelytilanteen ennakointi.

Kolmannen kierroksen kyselyyn panelisteilla oli vastausaikaa aluksi kaksi viikkoa, samoin kuin toisella Delfoi-kierroksellakin. Tämän jälkeen panelisteilla oli
jälleen kaksi viikkoa verran aikaa nähdä kaikkien panelistien vastaukset ja argumentoinnit sekä tarvittaessa muuttaa tai täydentää omia vastauksiaan. Kolmanteen kierrokseen osallistui kolmetoista panelistia. Viisi kuudesta matkaviestinyrityksen edustajasta vastasi kyselyyn. eDelfoi-järjestelmä takaa vastaajien
anonymiteetin, eikä ollut mahdollista selvittää, kuka matkaviestinyrityksen
edustaja ei osallistunut kolmanteen kierrokseen. Kaikki muiden intressiryhmien
edustajat osallistuivat kolmanteen kierrokseen. Yhteensä kolmas kierros kesti
neljä viikkoa.
Kolmannen Delfoi-kierroksen väittämät ja kysymykset koskivat tulevaisuutta
noin viiden vuoden päästä tutkimusajankohdasta eli vuotta 2015. Kysymyslomakkeella oli ensin kolmetoista väittämää. Kuhunkin niistä panelisteja pyydettiin vastaamaan sekä asian todennäköisyyden suhteen että asian toivottavuuden suhteen. Väitteisiin vastattiin ”radionapeilla”, joissa vain yksi vaihtoehto
oli valittavissa. Sähköisellä kysymyslomakkeella vastausvaihtoehdot olivat seuraavat (Kuvio 4.15 alla):

Kuvio 4.15 Kolmannen kierroksen väittämien vastausvaihtoehdot
Kahdessa viimeisimmässä kysymyksessä panelisteja pyydettiin arvioimaan
vuoden 2015 tilannetta eri tavalla. Eri teknologioiden markkinaosuuskysymyksessä panelisteja pyydettiin arvioimaan kunkin teknologian markkinaosuus
vapaasti. Yleisimmän mobiililaajakaistan nopeutta arvioivassa kysymyksessä
panelisteille annettiin vastausvaihtoehtoja, joista vain yksi oli valittavissa.
Tulosten tulkinnasta
eDelfoi-järjestelmän tuottamissa raporteissa panelistien vastaukset väitteiden
toteutumisen todennäköisyydestä ja toivottavuudesta olivat esitettävissä pyl128

väsdiagrammeina. Epätodennäköisin- ja ei-toivottavin-vaihtoehdot saivat arvon
-3. Todennäköisin ja toivottavin puolestaan saivat arvon 3.
Tulosten analyysissä esitetään aluksi kaikkien panelistien vastaukset pylväsdiagrammeina ja tarkastellaan vastausten jakautumista ensin väitteen toteutumisen todennäköisyyden ja sitten väitteen toteutumisen toivottavuuden suhteen. Seuraavaksi panelistien vastaukset esitetään taulukoissa intressiryhmittäin
(Viranomaiset, Matkaviestinyritykset ja Yhteistyötahot). Taulukoissa esitetään
lisäksi intressiryhmittäin vastausten keskiarvot ( ) ja vastausten keskihajonta (s).
Keskiarvoja käytetään verrattaessa ryhmiä keskenään. Arvioidaan esimerkiksi,
pitävätkö viranomaiset tietyn väitteen toteutumista toivottavampana kuin
muiden intressiryhmien edustajat.
Keskihajontaa käytetään arvioitaessa sitä, kuinka yksimielisiä intressiryhmien
edustajat olleet kunkin väitteen suhteen. Mikäli intressiryhmän vastausten keskihajonta on alle 1,50, on tulkittu, että intressiryhmän edustajat olivat vastauksissaan yksimielisiä. Mikäli intressiryhmän vastausten keskihajonta on 1,50 ≤
2,00, vastausten yksimielisyyttä tulkitaan neutraalisti. Mikäli intressiryhmän
vastausten keskihajonta on 2,00 tai enemmän tulkitaan, että intressiryhmän
edustajat eivät olleet yksimielisiä (Taulukko 4.15 alla).
Taulukko 4.15 Intressityhmien vastausten yksimielisyyden tulkinta

Tällä tavoin yksimielisiksi tulee tulkituiksi 40 % intressiryhmien vastauksista,
neutraaleiksi 28 % ja ei-yksimielisiksi 32 % vastuksista. Intressiryhmien yksimielisyys esitetään asteikolla +, 0 ja –. Kunkin väitteen kohdalla on lisäksi pohdittu panelistien argumentteja ryhmän yksimielisyyttä arvioitaessa. Paneelin
koko huomioiden esitetään kaikki vastausten yhteydessä saadut kommentit ja
argumentit.
4.2.1 Mahdollisuudet sääntelyn vähenemiseen
Esimerkiksi 1990-luvulla, kun matkapuhelinta käytettiin pääsääntöisesti vain
puheen välittämiseen ja muu tietoliikenne oli selvästi erillään, operaattoreille
riitti "sääntelymielessä" se, että ne asioivat lähinnä Liikenne- ja viestintäministeriön ja Viestintäviraston kanssa ja päinvastoin.
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Nykyään sähköinen viestintä ulottuu laajalti ihmisten ja yhteisöjen arkeen. Internet mahdollistaa hyvin monien palvelujen käytön verkon yli. Tämä sekä
useiden toimialojen ja palvelujen konvergenssi yhdessä ovat aikaansaaneet sen,
että yhä useampi viranomainen (tai muu taho) haluaa sanoa sanansa operaattoreiden toiminnasta. Vuonna 2010 operaattoritoimintaa säännellään monessa
laissa, asetuksessa ja päätöksessä yhteensä sadoissa pykälissä.
Sääntely on tullut aiempaa kompleksisemmaksi ja operaattoreiden tulee kyetä
asioimaan hyvin monien viranomaistahojen kanssa ja toisaalta sopimaan myös
keskenään yhteisistä toimintamalleista. FiCom Ry:n toimitusjohtaja Reijo Svento on osuvasti todennut muun muassa, että toimialan yhteistyöjärjestönä FiComilla on käynnissä hankkeita käytännössä jokaisen ministeriön kanssa. Esimerkkinä monitahoisesta hankkeesta on mobiilikansalaisvarmenne.
Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 todetaan, että operaattoritoiminnan
monimutkainen sääntely hidastaa tietoyhteiskuntakehitystä ja sen seurauksena
sääntelyä aletaan purkaa.”
Kolmetoista panelistia arvioi väitteen toteutumisen todennäköisyyttä (Kuvio
4.16 alla). Kuusi vastaajaa piti väitettä ainakin jonkin verran epätodennäköisenä.
Ainakin jonkin verran todennäköisinä sääntelyn purkamista piti viisi panelistia.

Kuvio 4.16 Sääntelyn purkamisen todennäköisyys
Kaksi viranomaista piti sääntelyn mahdollista purkamista ainakin jonkin verran
epätodennäköisenä ja kaksi ainakin jonkin verran todennäköisenä (Taulukko
4.16 sivulla 131). Matkaviestinyritysten edustajat pitivät sääntelyn purkamista
todennäköisimpänä. He eivät kuitenkaan olleet väitteestä yksimielisiä tutkimuksessa käytetyn kriteerin mukaan. Heistä neljä piti väitteen toteutumista
ainakin jonkin verran todennäköisenä ja yksi ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Yhteistyötahojen edustajat pitivät sääntelyn mahdollista purkamista
130

epätodennäköisimpänä. He olivat yksimielisiä väitteen todennäköisyyttä arvioidessaan.
Taulukko 4.16 Sääntelyn purkamisen todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaiset suhtautuivat sääntelyn purkamisen todennäköisyyttä koskevaan
väitteeseen neutraaleimmin. Heidän vastauksensa eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä käytetyn kriteerin mukaan. Heistä ainakin jonkin verran sääntelyn
purkamista epätodennäköisenä pitäneiden vastauksissa olivat seuraavat kommentit:
Enemmän näkisin konvergenssin ja muun tekniikan kehittymisen olevan
ihan normaalia kehitystä, johon sääntely on sopeutettava. Samanlaista
sääntelyn sopeuttamista on tehty jo vuosikymmeniä.
Konvergenssin myötä myös sääntely voi joissain tapauksissa selkeytyä,
kun sääntelyä ei tarvitse kohdistaa eri tekniikoille erikseen, vaan voidaan
säännellä yleisemmällä tasolla esimerkiksi ”teknologianeutraalisti”. On
myös todennäköistä, että konvergenssi lisää kilpailua, jolloin esimeriksi
markkinasääntelyä voidaan keventää.
Viranomaisista sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran todennäköisenä pitäneen panelistin vastauksen yhteydessä oli
kommentti:
Operaattoritoiminnan sääntely perustuu paljolti EU-direktiiveihin. Kansallinen liikkumavara on rajallinen. EU-sääntelyä aletaan toivottavasti
purkaa kunhan kaikissa jäsenmaissa markkinat ovat kilpaillut ja toimivat.
Tosin nykyinenkin EU-sääntely sallii sääntelyn vähentämisen, jos voidaan
osoittaa markkinoiden toimivuuden hyväksi ja kilpailluksi.
Matkaviestinyrityksen edustaja, joka piti sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista vähiten todennäköisenä, argumentoi vastaustaan seuraavasti:
Toimintaympäristön fragmenttisuus muuttaa sääntelyn luonnetta ja
kohdetta, mutta toimintaympäristön kompleksisuus, EU-sääntelyn syklisyys sekä jäsenmaiden erilaiset toimintaympäristöt jarruttavat sääntelyn
purkamisen todennäköisyyttä.
Todennäköisimpänä sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista
pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastauksissa oli muun muassa seuraavat argumentit:
Isot operaattorit ajavat tätä suuntaa.
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Tietoliikenteen merkitys yhteiskunnallisena infrastruktuurina tulee jatkuvasti kasvamaan. Alueellinen tasa-arvo, toimintavarmuus sisältäen
kriisivalmiuden sekä kilpailu kärjistyen hintoihin ylläpitävät sääntelyä.
Säätelyn purkaminen ja uudelleenjärjestäminen tulee täysin välttämättömäksi, jotta Suomi, Eurooppa ja maailma globaalisti voi menestyä ja
käyttää hyödyksi teknologian ja yhteiskunnan kehityksen kautta esiin
murtautuvan globalisoituvan ja digitalisoituvan palvelumarkkinan hyötyjä ihmiskuntaa kohtaavissa suurissa haasteissa kuten ilmastonmuutos,
ikääntyminen ensin länsimaissa ja Japanissa sekä sitten myöhemmin Kiinassa. merkittävää on myös työnjaon uudelleenjärjestäytyminen globaalissa taloudessa.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista epätodennäköisimpänä. Heistä vain väitteen toteutumista epätodennäköisimpänä pitäneiden vastauksissa oli argumentteja:
Toiminnan merkitys yhteiskunnalle vain kasvaa ja sitä kautta myös halu
reguloida sitä.
De-regulaatiosta on puhuttu kymmeniä vuosia.
EU on kuitenkin aiheuttanut sääntelytulvan kaikille aloilla.
Sääntelyn purkamisen toivottavuuteen otti kantaa kolmetoista panelistia
(Kuvio 4.17 alla). Kolme panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana ja seitsemän ainakin jonkin verran todennäköisenä. Kolme
vastasi neutraalisti.

Kuvio 4.17 Sääntelyn purkamisen toivottavuus
Sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista toivottavimpina pitivät
yhteistyötahojen edustajat (Taulukko 4.17 sivulla 27). He myös olivat yksimielisiä väitteen toteutumien toivottavuuden suhteen käytetyn tutkimuksessa käytetyn kriteerin perusteella. Heistä kolme piti sitä ainakin jonkin verran toivotta132

vana. Matkaviestinyritysten edustajat eivät olleet yksimielisiä vastauksissaan.
Yksi heistä piti sääntelyn purkamisen mahdollisuutta ei-toivottavana ja kaksi
toivottavana. Kaksi matkaviestinyritysten edustajaa vastasi neutraalisti. Viranomaisista kaksi piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana
ja kaksi ainakin jonkin verran toivottavana. Viranomaistenkaan ei voida tutkimuksen yksimielisyyskriteerin perusteella sanoa olleen yksimielisiä sääntelyn
purkamista koskeneen väitteen toivottavuudesta.
Taulukko 4.17 Sääntelyn purkamisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaisten vastausten yhteydessä oli yksi kommentti sääntelyn purkamista
koskeneen väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneen
kohdalla:
Sektorikohtaisen sääntelyn tarve pienenee, jos markkinat toimivat
markkinaehtoisesti. Loppukäyttäjien kannalta operaattoreille tarvittaneen yhtenäiset pelisäännöt.
Vähiten sääntelyn purkamista toivoneen matkaviestinyrityksen edustaja argumentoi vastaustaan seuraavasti:
Palveluoperaattorin on äärettömän vaikea toimia, jos regulointi vielä
löystyy, ellei kilpailu jostakin syystä tätä paranna. Tällä hetkellä ollaan
menossa ihan eri suuntaan.
Neutraalisti vastanneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä oli seuraava kommentti:
Sääntelyn vähäisyys tai sääntelyn purkaminen ei tarkoita sitä että siitä
automaattisesti seuraisi ainoastaan toivottavia vaikutuksia. Sääntelyn
purkaminen voi johtaa myös ns. heiluri-ilmiöihin joiden heijastusvaikutuksia on vaikea arvioida luotettavasti. tämän johdosta sääntelyn määrä
sinänsä ei luo toivottavuutta tai ei-toivottavuutta, enemmänkin sääntelyn laatu ja seuranta voi vaikuttaa toivottavuus-elementtiin.
Sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista toivottavimpana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastauksissa olivat seuraavat kommentit:
Sääntely hidastaa kehitystä ja pakottaa väärin kohdennettuihin investointeihin.
Teleoperaattoritoiminnan markkinan kannalta on keskeistä miten tietoyhteiskunta kehittyy. Jo nyt olisi kansalaisille tuotavissa tieto- ja viestintätekniikalla huomattavasti tuottavammin ja parempia palveluja, jos se
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mahdollistettaisiin sääntelyä uudistamalla edistäen seuraavina vuosina
yhteiskunnan toimintatapoja radikaalisti muuttavan tietoyhteiskuntakehityksen kehittämistä.
Uskon, että laajasti valmisteltu ja eduskunnankin käsittelemä kansallinen innovaatiostrategia luo hyvän pohjan Suomelle olla tällä alueella
edelläkävijä.
Väitteen toivottavuuteen neutraaleimmin suhtautuneen yhteistyötahon edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Olennaista on reguloida oikeassa kohdassa ja olla reguloimatta, kun se
on parasta markkinalle. Lisääntyykö vai väheneekö regulaatio kokonaisuutena, ei ole kovin hedelmällinen kysymyksen asettelu.
Ainakin jonkin verran sääntelyn purkamista koskeneen väitteen toteutumista
toivottavana pitäneiden yhteistyötahojen edustajien vastauksissa olivat seuraavat kommentit:
Vaikea sanoa tässä vaiheessa, miten sääntelyn käy, koska asia ei ole
omissa käsissä. EU:n vaikutus on vahva.
Sääntely koskee niin kiinteitä kuin matkaviestinverkkoja. Matkaviestinverkoilla on erityisasema.
Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti kiinteän verkon toiminnan helpottamiseen, toki unohtamatta matkaviestinverkkoa.
Sääntely leviää hallitsemattomasti kaikkialle entistä monimutkaisempana. Muutama askel ulospäin voisi selvittää tilannetta, mutta niiden ottaminen on erittäin vaikeaa. Maailma ei kuitenkaan ole monimutkaistunut niin paljon kuin sääntelyn määrä ehdottaa.
Sääntelyn purkamista koskeviin väitteisiin ottivat kantaa kaikki kolmetoista
kyselyyn osallistunutta asiantuntijaa. Viranomaiset suhtautuivat ryhmänä sääntelyn purkamisen todennäköisyyteen ja toivottavuuteen neutraaleimmin. Väitteen toteutumisen todennäköisyydestä ja toivottavuudesta he eivät kuitenkaan
olleet yksimielisiä. He näkivät, että konvergenssikehityksen myötä sääntelyä
tullaan jatkossakin kehittämään. Samalla kuitenkin todettiin, että suuri osa
sääntelystä nykyään johtuu EU-säädöksistä eikä asiassa ole juurikaan kansallista liikkumavaraa.
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät sääntelyn purkamista koskevan väitteen
toteutumista todennäköisimpänä. He näkivät, että sääntelyn purkaminen on
edellytys Suomen kilpailukykyvyn tulevalle kehittymiselle. He olivat väitteen
toteutumisen todennäköisyydestä vastauksissaan yksimielisiä. Samoin matkaviestinyritysten edustajat pitivät sääntelyn purkamista ainakin jonkin verran
toivottavana. Myöskään väitteen toteutumisen toivottavuudesta matkaviestinyritysten edustajat eivät olleet yksimielisiä. Heidän mielestään muun muassa
kansallinen innovaatiostrategia tuo edellytykset sääntelyn purkamiselle. Toisaalta matkaviestinyritykset totesivat, että sääntelyn purkaminen ei sinällään
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ole tavoitteena, vaan että oikeanlaiset toimenpiteet ovat edellytys tietoyhteiskuntakehitykselle.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät sääntelyn purkamista koskevan väitteen toteutumista selvästi toivottavimpana, mutta toisaalta epätodennäköisimpänä
verrattuna muihin intressiryhmiin. He olivat yksimielisiä sekä väitteen toteutumisen todennäköisyyttä että väitteen toivottavuutta koskevissa vastauksissaan. He näkivät, että sääntelyn purkamisesta on turhaan puhuttu jo kymmeniä vuosia eikä sähköisen viestinnän merkityksen lisääntyessä sääntelyn purkaminen ole mahdollista jatkossakaan, koska suuri osa sääntelystä tulee Suomen ulkopuolelta.
4.2.2 Julkishallinnon kontrolli verkkojen omistamisessa ja käytössä
Parasta aikaa käydään keskustelua muun muassa huoltovarmuuden nimissä
siitä, pitäisikö julkisella vallalla olla enemmän esimerkiksi omistuksellista valtaa televerkkoihin. On puhuttu sähköverkkojen kantaverkon omistamisen lailla
"telegridistä" ja runkoverkon kriittisyydestä yhteiskunnalle. Onko julkisen hallinnon rooli verkkojen omistamisessa ja verkkojen käytön kontrolli tarpeen?
Panelisteille esitettiin väite ”Vuonna 2015 Suomen valtiolla ei ole omistusta teleyhtiöissä vaan kaikkinainen verkkojen kontrollointi on hoidettu sääntelyä kehittämällä.”
Kolmetoista panelistia otti kantaa väitteen toteutumisen toivottavuuteen (Kuvio
4.18 alla). Seitsemän piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Kaksi vastasi neutraalisti ja neljä piti väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.18 Todennäköisyys, että verkkojen julkinen kontrolli ei tapahdu jatkossa omistuksen vaan sääntelyn kautta
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Viranomaiset pitivät väitteen toteutumista todennäköisempänä verrattuna
matkaviestinyritysten ja yhteistyötahojen edustajiin (Taulukko 4.18 alla). Viranomaisten vastauksia voidaan pitää lisäksi ainakin jonkin verran yksimielisinä,
kun taas muiden intressiryhmien vastaukset poikkesivat enemmän toisistaan.
Taulukko 4.18 Todennäköisyys, että verkkojen julkinen kontrolli ei tapahdu jatkossa
omistuksen vaan sääntelyn kautta; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaiset eivät kommentoineet vastauksiaan tämän väitteen osalta. Ainakin
jonkin verran väitteen toteutumista epätodennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Valtio pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa tietoliikenneverkoissa eri syihin vedoten. Vaalien jälkeisen hallituksen kokoonpano ratkaisee omistuksen laajuuden. Erikoisesti painottuu se, että omistuksen kasvattaminen alkoi nykyisen porvarihallituksen aikana
Valtion omistusosuus teleyhtiöissä ei ole viime vuosina vähentynyt vain
päinvastoin lisääntynyt.
Neutraalisti väitteen toteutumisen todennäköisyyteen vastannut matkaviestinyrityksen edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Aivan samoin kuin fyysinenkin yhteiskunta voi toimia markkinataloudessa, niin myös tietoyhteisyhteiskunta verkossa ei tarvitse toimia valtion
omistamien resurssien ja suunnitelmatalouden kautta. Mutta aivan samoin kuin fyysisessäkin maailmassa valtion tuvallisuudesta ja huoltovarmuudesta vastaavien tulee pitää huolta heidän vastuullaan olevista
asioista ja tähän kuluu arviointi mitä yhtiötä valtion tulee ja millä tavalla
omistaa.
Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista todennäköisenä pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Sekä valtion omistus että kontrolli sääntelyn kautta lisääntyy.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kolmetoista panelistia (Kuvio
4.19 sivulla 137). Kolme panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Kaksi vastasi neutraalisti. Kahdeksan vastaajaa piti väitteen
toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana.
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Kuvio 4.19 Toivottavuus, että verkkojen julkinen kontrolli ei tapahdu jatkossa omistuksen vaan sääntelyn kautta
Yhteistyötahojen edustajat pitivät melko yksimielisesti julkisen vallan kontrollia
koskevan väitteen toteutumista toivottavimpana (Taulukko 4.19 alla). Viranomaiset ja matkaviestinyritysten edustajat pitivät väitteen toteutumista jokseenkin yhtä toivottavana. Näiden ryhmien edustajat eivät kuitenkaan olleet
yksimielisiä vastauksissaan.
Taulukko 4.19 Toivottavuus, että verkkojen julkinen kontrolli ei tapahdu jatkossa omistuksen vaan sääntelyn kautta; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
On tärkeää turvata tietoliikenneverkkojen toimivuus erityisoloissa, mutta valtion ei tarvitse omistaa kokonaisia teleyrityksiä tätä varten. Erityisoloissa toimivien tietoliikenneverkkojen takaaminen on myös teleyritysten etu.
Julkisen vallan kontrollia koskeneen väitteen toteutumista vähiten toivottavana
pitäneen matkaviestinyrityksen edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava
kommentti:
On selkeästi tutkittu, että omistus verkoissa ei lisää tietoyhteiskuntakehitystä, nykyisellään verkkojen omistus ei tue muilta kuin kriittisiltä
verkkoinfrastruktuurin osilta valtion omistuksellista panosta. Kriittisen
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infrastruktuuri ei edellytä omistusta teleyhtiöissä, vaan turvallinen tietoverkko voidaan rakentaa muutoin.
Ainakin jonkin verran toivottavana väitteen toteutumista pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Voi olla että valtion jonkin tason omistus stabiloi huoltovarmuuden järjestämisen kannalta kriittisten tietoyhteiskunnan resurssien omistusta.
Valtion talouden kannalta on avattu uusi iso menoreikä.
Tarvittavat budjettivaraukset tulevat vuositasolla helposti olemaan satoja miljoonia euroja.
Valtion / vakuutusyhtiöiden omistama runkoverkkoyhtiö olisi palveluiden kannalta merkityksellinen. Ainoastaan tällä tavoin isojen operaattoreiden ulkopuolella olevat palveluoperaattorit pääsevät kiinni järkeviin
verkkovuokraushintoihin.
Väitteen toteutumista vähiten toivottavana pitäneen yhteistyötahon edustajan
vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Tällä hetkellä näyttää siltä, että valtio haluaa hankkia omistukseensa
osan isoa teleyritystä. Ja jos näin käy, niin toimintamallista ei ehkä heti
luovuta.
Julkisen vallan kontrollia verkoista pelkästään sääntelyn keinoin ei pidetty kovin todennäköisenä. Viranomaiset vastasivat väitteen toteutumisen todennäköisyyteen neutraalisti. Tästä he olivat myös jokseenkin yksimielisiä. Sen sijaan
viranomaiset pitivät väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana,
mutta eivät olleet sen toivottavuuden suhteen yksimielisiä. Erään viranomaisen
perusteluna väitteen toteutumisen toivottavuudelle oli, että televerkkojen toimivuus myös erityisoloissa on kyettävä turvaamaan.
Matkaviestinyritysten edustajien näkemyksen mukaan väitteen toteutuminen
on ainakin jonkin verran epätodennäköistä. Voidaan kuitenkin sanoa, että he
eivät olleet tästä yksimielisiä. Toisaalta enemmistön matkaviestinyritysten
edustajien mielestä julkinen kontrolli pelkästään sääntelyn keinoin oli ainakin
jonkin verran toivottavaa. Vastauksissa todettiin muun muassa, että kriittisen
infrastruktuuri ei edellytä omistusta teleyhtiöissä, vaan turvallinen tietoverkko
voidaan rakentaa muutoin. Erään matkaviestinyrityksen edustajan näkemyksen
mukaan palveluoperaattoritoiminta saattaisi hyötyä siitä, että julkinen taho hallinnoisi runkoverkkoa.
Kolme neljästä yhteistyötahojen edustajasta piti julkisen vallan omistuksellisen
kontrollin mahdollista poistumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä.
He pitivät kontrollia vain sääntelyn keinoin myös hieman toivottavampana
kuin muiden intressiryhmien edustajat. Erään yhteistyötahon edustajan kommentin mukaan julkisen vallan kontrolli tulee lisääntymään sekä omistuksen
että sääntelyn kautta.
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4.2.3 Verkkoliikenteen valvonnan mahdollinen lisääntyminen
On nähtävissä, että myös perinteisiä viestintäpalveluja tarjotaan Internetin
kautta; usein aiempaa edullisemmin ja joissakin tapauksissa jopa ilmaiseksi.
Voidaan myös ajatella, että palvelukilpailu ainakin osittain eriytyy verkkokilpailusta ja palveluntarjonta muuttuu aikaisempaa globaalimmaksi (esimerkiksi
Gmail, Skype, Messenger). Osa näistä palveluista jää suomalaisen viestintämarkkinan sääntelyn ulkopuolelle esimerkiksi siksi, että palveluntarjoaja on tai
palvelu tuotetaan ulkomailla (Liikenne- ja viestintäministeriö 2009b; Liikenneja viestintäministeriö 2009c). Yhä enemmän verkkopalveluja käytetään mobiililla päätelaitteella.
Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 Suomessa on päätetty alistaa kaikki
Internetin kautta kulkeva liikenne viranomaisten valvonnan alaiseksi Ruotsin
mallin mukaan.”
Kolmetoista panelistia antoi vastauksen tämän väitteen toteutumisen todennäköisyyteen (Kuvio 4.20 alla). Yhdeksän vastaajista piti väitteen toteutumista
ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Neljä panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.20 Valvonnan lisääntymisen todennäköisyys
Kaikki viranomaiset pitivät väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä (Taulukko 4.20 sivulla 140). He olivat väitteen toteutumisen todennäköisyyden suhteen yksimielisiä. Matkaviestinyritysten edustajat pitivät
väitteen toteutumista todennäköisimpänä. He eivät kuitenkaan olleet vastauksissaan yksimielisiä. Heistä piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä ja kaksi ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Kolme yhteistyötahojen edustajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä ja yksi ainakin jonkin verran todennäköisenä. Väitteiden jakauman
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perusteella heidän voidaan katsoa olleen väitteen toteutumisen todennäköisyydestä kuitenkin melko yksimielisiä.
Taulukko 4.20 Valvonnan lisääntymisen todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaisten vastausten yhteydessä oli seuraava kommentti:
Sisällön valvonnalla ei ole vaikutusta palveluntarjonnan globaalisuuteen.
Ruotsikin valvoo kansallisen turvallisuuden nimissä viestien sisältöä, ei
palveluntarjoajia tai palveluntarjontaa.
Väitteen toteutumista epätodennäköisimpänä pitäneiden matkaviestinyritysten
edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Jyrkästi ristiriidassa sananvapauden kanssa ja teknisesti hankala toteuttaa.
Internetin valvonta ja seuranta ja niin sanottu FRA-laki ja sen toteuttaminen on kaksi eri asiaa. On epätodennäköistä että Suomessa vastaava
kehitys voisi toteutua.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Uhat tältä osin lisääntyvät.
Nykyisin on nähty vain globaaliin maailmanmarkkinaan Internetin avoimen tiedon jakamiseen liittyvät esimerkiksi mainontaliiketoimintamallilla toimivat palveluntuotantomallit kuten Google. Kun Internetiä aletaan
seuraavina vuosina käyttää tietoyhteiskuntapalvelujen tuottamiseen
luottamuksellista tietoa ja rahaa koskevissa palveluissa, tullaan samaan
tilanteeseen kuin muutenkin normaalissa yhteiskunnassa. Ilman viranomaisvaltuuksilla toimivia, mukaan lukien poliisin, läsnäoloa ja sen oikeaa tapaa toimia ei yhteiskunta verkossa voi toimia sen paremmin kuin
nykyinen fyysinen yhteiskuntakaan.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Viranomaisvalvonta Internetissä lisääntyy, mutta ei välttämättä Ruotsin
mallin mukaan.
Kaiken Internet-liikenteen viranomaisvalvontaan alistamisen toivottavuutta
arvioi kolmetoista panelistia (Kuvio 4.21 sivulla 141). Yhdeksän piti väitteen
toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Yksi panelisti vastasi neut140

raalisti. Kolme vastaajaa piti viranomaisten Internet-liikenteen valvontaa ainakin jonkin verran toivottavana.

Kuvio 4.21 Valvonnan lisääntymisen toivottavuus
Kaikkien intressiryhmien vastausten keskiarvo oli negatiivinen eli väitteen toteutumista pidettiin enemmän ei-toivottavana kuin toivottavana (Taulukko 4.21
alla). Viranomaisten voidaan katsoa olleen väitteen toteutumisen toivottavuudesta yksimielisiä.
Taulukko 4.21 Valvonnan lisääntymisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteumista ei-toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Käyttäjä voi menettää luottamustaan verkkoasiointiin.
Väitteen toteumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Viranomaisvalvonnan tulisi säilyttää oma asemansa kansallisen turvallisuuden nimissä, ei osana isoveli-valvoo -yhteiskuntaa.
Vähentää Internetin käyttöä ja aiheuttaa turhia epäluuloja käyttäjien
keskuudessa. Järjestelmän hyödyt suhteessa kustannuksiin eivät ole tasapainossa
”Poliisikontrollointia” ei varmaan kukaan toivo.
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Väitteen toteutumiseen positiivisimmin suhtautuneen matkaviestinyrityksen
edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Kysymys on regulaatiosta, jonka tulisi pyrkiä luomaan hyvä-veli -valvoo
tyyppisiä toimintatapoja. Luottamus verkossa toimimiseen luottamuksellista tietoa ja rahaa koskevissa palveluissa on tietoyhteiskuntakehityksen tärkein peruspilari, jota ilman ei tietoyhteiskunta voi toteutua.
Panelisteille esitettiin väite, jonka mukaan Suomi seuraisi Ruotsin mallia ja alkaisi valvoa kaikkea Internetin kautta kulkevaa liikennettä. Viranomaiset pitivät väitteen toteutumista epätodennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien
edustajat. He pitivät sitä myös melko ei-toivottavana. Viranomaiset olivat sekä
väitteen toteutumisen todennäköisyydestä että sen toivottavuudesta suhteen
yksimielisiä. Heidän edustajansa totesi, että Ruotsissa valvotaan viestien sisältöä, ei varsinaisesti palveluiden tarjoajia. Samoin eräs viranomainen näki, että
liika valvonta voi johtaa siihen, että käyttäjien luottamus verkkoasiointiin vähenee.
Matkaviestinyritysten edustajat suhtautuivat viranomaiskontrollin lisääntymistä koskeneen väitteen toteutumisen todennäköisyyteen neutraaleimmin. He
eivät kuitenkaan olleet väitteen toteutumisen todennäköisyydestä yksimielisiä.
Osa heistä näki viranomaiskontrollin mahdollisen lisääntymisen myös ainakin
jonkin verran toivottavana. Heidän edustajansa perusteli asiaa sillä, että koska
Internetiä aletaan käyttää yhä enemmän tietoyhteiskuntapalvelujen tuottamiseen luottamuksellista tietoa ja rahaa koskevissa palveluissa, on luonnollista,
että valvonta tulee lisääntymään.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät yksimielisesti väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran epätodennäköisenä. Heidän edustajansa perusteli vastaustaan
niin, että viranomaisvalvonta ehkä lisääntyy, mutta ei välttämättä Ruotsin mallia noudattaen. Yhteistyötahojen edustajat pitivät viranomaisvalvontaa koskevan väitteen toteutumista vähemmän toivottavan kuin muiden intressiryhmien
edustajat.
4.2.4 Operaattoreiden välinen sääntely
Matkaviestinverkko ja kiinteä puhelinverkko eivät sääntelyllisesti ole täysin
tasavertaisessa asemassa. Viestintämarkkinalaki mahdollistaa tietyissä tapauksissa korkeamman hinnan perimisen kiinteän verkon operaattorilta, kun jälkimmäisestä soitetaan matkaviestiverkkoon.
Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 sääntely on muutettu täysin teknologianeutraaliksi.”
Väitteen toteutumisen todennäköisyyteen otti kantaa kolmetoista panelistia
(Kuvio 4.22 sivulla 143). Kolme vastaajaa piti väitteen toteutumista ainakin jon142

kin verran epätodennäköisenä. Kolme vastasi neutraalisti ja viisi piti väitteen
toteutumista ainakin jossain määrin todennäköisenä.

Kuvio 4.22 Sääntelyn teknologianeutraaliuden todennäköisyys
Viranomaiset vastaisivat sääntelyn teknologianeutraaliuteen liittyvän väitteen
toteutumisen todennäköisyyteen neutraaleimmin (Taulukko 4.22 alla). Matkaviestinyritysten edustajat pitivät väitteen toteutumista todennäköisimpänä ja
olivat vastauksissaan ainakin jonkin verran yksimielisiä. Yhteistyötahojen edustajat puolestaan pitivät väitteen toteutumista epätodennäköisimpänä. Kolme
neljästä heistä piti sitä selvästi epätodennäköisenä.
Taulukko 4.22 Sääntelyn teknologianeutraaliuden todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Sääntelyn teknologianeutraaliutta koskevan väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneiden viranomaisten vastausten yhteydessä
olivat seuraavat argumentit:
Kaikessa sääntelyssä pyritään toki mahdollisuuksien mukaan teknologianeutraaliksi, mutta käytetty teknologia myös määrää tarvitaanko
sääntely vai ei. Tai tarvitaanko rajallista luonnonvaraa vai ei.
Tämän hetkisen kiinteän puhelinverkon kehityksen perusteella ko. eron
merkitys tulee huomattavasti pienenemään, kun jo nyt suurin osa puheluista soitetaan matkapuhelimesta toiseen matkapuhelimeen ja kiinteästä verkosta soitettujen puheluminuuttien määrä vähenee yhden neljänneksen vuodessa.
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Väitteeseen neutraalisti vastanneen matkaviestinyrityksen edustaja argumentoi
vastaustaan seuraavasti:
Uskon, että tämä tulee teknologianeutraaliksi. Komissio pyrkii teknologianeuraalisuuteen.
Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista todennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Teknologianeutraalisuus hyvä tavoite, vaikea toteuttaa. Tästä oli jätettynä pois eräs merkittävä tarkastelunäkökulma eli ip-verkko. Lisäksi kiinteän verkon liikenteen hinnoittelua ohjaavana tekijänä kiinteä-mobiili hinnoittelussa on mobiilin terminointi tai asiakastaksoitettu puhelu.
Väittämän taustateksti ei täysin aukene. Jos sillä tarkoitetaan sitä että
matkaviestinverkkojen terminointimaksut näyttävät korkeammilta kuin
kiinteän verkon terminointimaksut, kyse on "näköharhasta". Matkaviestinverkon terminointimaksu kattaa erilaisen osuuden puhelun tuotannosta kuin mitä kiinteän verkon terminointimaksu (kiinteän verkon tilaajayhteys laskutetaan erikseen). Mobiilin ja kiinteän terminointimaksut
eivät ole suoraan verrannollisia.
Kiinteän verkon puheen merkitys vuonna 2015 on marginaalinen.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät teknologianeuraalisuuden saavuttamista epätodennäköisimpänä. Heidän vastaustensa yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Mobiilissa operaattorin ote kuluttajaan tulee säilymään vahvempana
teknisestä arkkitehtuurista johtuen, joten myös regulaatio poikkeaa jatkossakin.
Ei onnistu millään.
Sääntelyä on äärimmäisen vaikea ulottaa tulevaisuuteen, jolloin näkökulma enemmän tai vähemmän kohdistuu nykyhetkeen.
Erityisesti näin nopeasti kehittyvällä toimialalla teknisten muutosten ennustaminen on vaikeaa.
Sääntelyllä on aina tietty lähtökohta, jolloin se lähtökohtaisesti ei ole
neutraalia. Ajattelumallien muuttaminen on hyvin vaikeaa.
Nykyään "teknologianeutraalit" sääntelyt kuitenkin ovat aikansa lapsia
eikä niissäkään ole päästy oikeaan neutraliteettiin. En usko, että tämä
muuttuu.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kaksitoista panelistia (Kuvio
4.23 sivulla 145). Kaksi piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran eitoivottavana. Yksi vastasi neutraalisti. Yhdeksän vastaajista piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.
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Kuvio 4.23 Sääntelyn teknologianeutraaliuden toivottavuus
Kaikki intressiryhmät pitivät väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana (Taulukko 4.23 alla). Viranomaiset pitivät sitä yksimielisesti toivottavimpana. Neljä viidestä matkaviestinyritysten edustajasta piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana. Kaksi yhteistyötahojen edustajaa
piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana ja kaksi ainakin
jonkin verran toivottavana.
Taulukko 4.23 Sääntelyn teknologianeutraaliuden toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneiden viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Teknologianeutraali lähestymistapa yksinkertaistaa sääntelyä.
Onneton asia, ettei tätä hoidettu kuntoon jo alun perin. Luultavasti konvergenssi hoitaa tämän asian kuntoon ilman lainsäädäntömuutoksia.
Sääntelyn teknologianeutraaliutta koskevan väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Teknologianeutraliteetti tulisi edellä mainitun tapauksen lisäksi ulottaa
mahdollisesti myös mobiilin access-hinnoitteluun, jossa asymmetrisyys
on nykyisellään merkittävä tekijä ja tulisi myös ottaa huomioon.
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Suomessa ollaan kehityksessä jo hyvin pitkällä ja kiinteän verkon osuus
pienentynyt murto-osaan
Toivon että tämä tulee teknologianeutraaliksi. Komissio pyrkii teknologia neuraalisuuteen
Toivottavasti päästään siihen, että puhelu on puhelu ja sen voi vastaanottaa siitä päätelaitteesta mistä haluaa.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Toivottavasti verkot saadaan tasavertaisiksi mahdollisimman pian.
Kahden viranomaisen näkemyksen mukaan sääntelyn muuttuminen teknologianeutraaliksi on ainakin jonkin verran epätodennäköistä. Toisaalta eräs viranomainen totesi, että kiinteän verkon käyttö puheluihin vähenee koko ajan
eivätkä mahdolliset erot sääntelyssä olisi jatkossa enää niin merkitseviä kuin
aiemmin. Viranomaiset pitivät yksimielisesti sääntelyn teknologianeutraaliutta
toivottavampana kuin muut intressiryhmät.
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät sääntelyn kehittymistä teknologianeutraaliksi todennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. He olivat
väitteen toteutumisen todennäköisyydestä melko yksimielisiä. Kommenttina
todettiin kuitenkin muun muassa, että teknologianeutraaliutta on sääntelyssä
vaikea toteuttaa ja kiinteän verkon puheen osuus on kuitenkin vähäinen vuonna 2015. Matkaviestinyritysten edustajat pitivät myös varsin yksimielisesti teknologianeutraaliuden toteutumista sääntelyssä ainakin jonkin verran toivottavana.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät teknologianeutraaliuden toteutumista sääntelyssä epätodennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. Kolme
neljästä piti sitä ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Yhteistyötahojen
edustajat kommentoivat vastauksiaan muun muassa siten, että teknisten arkkitehtuurien erojen vuoksi myös sääntely on kiinteän verkon puolella erilaista.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen yhteistyötahojen edustajat vastasivat
neutraaleimmin.
4.2.5 Verkkoon pääsyn hinnoittelu
Verkkoon pääsyn tukkuhinnalla tarkoitetaan hintaa, jonka operaattori veloittaa
toiselta operaattorilta verkkoon pääsystä. Vähittäishinta on hinta, jonka loppukäyttäjä eli liittymäasiakas puhelustaan tai muusta palvelusta maksaa. Matkaviestinpalvelujen vähittäishinnat ja tukkuhinnat ovat Suomessa melko lähellä
toisiaan. On esittely arvioita, joiden mukaan tukkuhintojen määräytyminen ei
olisi riittävän toimivaa. On myös toivottu, että niitä alettaisiin säännellä.
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Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 tukkuhinnat on saatettu sääntelyn
piiriin.”
Väitteen toteutumisen todennäköisyyteen otti kantaa yksitoista panelistia
(Kuvio 4.24 alla). Kahdeksan vastaajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin
verran epätodennäköisenä. Yksi vastasi neutraalisti. Kaksi panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.24 Verkkoon pääsyn tukkuhinnoittelun sääntelyn todennäköisyys
Viranomaiset pitivät yksimielisesti verkkoon pääsyn hinnoittelua koskevan
sääntelyä koskevan väitteen toteutumista epätodennäköisempänä kuin muiden
intressiryhmien edustajat (Taulukko 4.24 alla). Myös neljä viidestä matkaviestinyritysten edustajan mielestä väitteen toteutuminen on ainakin jonkin verran
epätodennäköistä. Yhteistyötahojen edustajat vastasivat tähän väitteeseen neutraaleimmin.
Taulukko 4.24 Verkkoon pääsyn tukkuhinnoittelun sääntelyn todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneiden viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Ei ole varmaankaan tarvetta säädellä tukkuhintoja muualla kuin operaattoreiden välisissä hinnoissa.
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Euroopan komissio poisti uudesta markkinasuosituksesta matkaviestin
verkkoon pääsyn markkinan. On epätodennäköistä, että markkina otettaisiin uudelleen suositukseen, jos verkko-operaattoreiden verkoissa
toimiville palveluoperaattoreille taataan verkko-operaattoreiden toimesta riittävästi tilaa ja mahdollisuuksia toimia.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneiden
matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Hintasääntelyn tarkoituksena on ollut saattaa vähittäishinnat alhaiseksi.
EU-vertailussa Suomessa vähittäishinnat ovat jo nyt alhaiset.
Viimeinen 12 vuoden kehitys ei tue edellä mainittua väitettä.
Ei tunnu tapahtuvan.
Verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä koskeneen väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneen matkaviestinyrityksen edustajan
vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Luultavasti näin tulee tapahtumaan.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Kilpailu ei toimi tukkumarkkinoilla, hinnat on sovittu muutaman toimijan
kesken ja riittävän korkeat tukkuhinnat pitävät uudet toimijat ulkona,
koska näillä ei ole lainkaan "tukkutuloja". Nykyiset toimijat maksavat
tukkumaksuja ristiin, jolloin nettovaikutus on pieni.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa yksitoista panelistia (Kuvio
4.25 sivulla 149). Verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä ainakin jonkin verran
ei-toivottavana piti viisi panelistia. Kaksi vastasi neutraalisti ja neljä panelistia
piti sitä ainakin jonkin verran toivottavana.
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Kuvio 4.25 Verkkoon pääsyn tukkuhinnoittelun sääntelyn toivottavuus
Verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä toivottavimpana pitivät matkaviestiyritysten edustajat, joskin heistä kaksi viidestä piti sitä ainakin jonkin verran
ei-toivottavana (Taulukko 4.25 alla). Yhteistyötahojen edustajat suhtautuivat
väitteen toivottavuuteen neutraaleimmin. Kaksi kolmesta viranomaisesta piti
verkkoon pääsyn hinnoittelua ainakin jonkin verran ei-toivottavana.
Taulukko 4.25 Verkkoon pääsyn tukkuhinnoittelun sääntelyn toivottavuus; vastaukset
intressiryhmittäin

Verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä ainakin jonkin verran ei-toivottavana
pitäneiden viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Hintasääntely ei ole koskaan toivottavaa.
Ei tarvetta sääntelyyn jos ei kartelli- tai oligopoliongelmia.
Neutraalisti väitteen toteutumiseen kantaa ottaneen viranomaisen vastauksen
yhteydessä oli seuraava kommentti:
Sääntely ei ole itsetarkoitus, mutta jos markkinoilla esiintyy merkittäviä
epäkohtia, näihin tulee puuttua. Tällä hetkellä sääntely ei näyttäisi tarpeelliselta.
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Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista ei-toivottavana pitäneen matkaviestinyritysten edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Turhaa sääntelyä tulee välttää.
Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastusten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Sääntely ei ole hyvä asia, mutta saattaa olla joitakin positiivisia asioita.
Tukkuhintojen ja vähittäishintojen pienet erot kertovat kilpailun keskittymisestä enemmän kuin kilpaillusta markkinasta.
Virtuaalioperaattorilla on liian ahdas rako, koska isojen operaattoreiden
asiakashinnat ovat taas uudestaan ajautuneet alemmalle tasolle kuin
tukkuhinnat.
Yhteistyötahojen edustajat eivät kommentoineet väitteen toteutumisen toivottavuutta koskevia vastauksiaan.
Verkkoon pääsyn hinnoittelua ei mikään intressiryhmä pitänyt kovin todennäköisenä. Viranomaiset pitivät sitä kaikkein epätodennäköisimpänä varsinkin,
kun EU poisti sen (verkkoon pääsyn) relevanttien markkinoiden määrittämisen
suosituksesta. Viranomaiset pitivät verkkoon pääsyn sääntelyä myös vähemmän toivottavana kuin muut intressiryhmät.
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät verkkoon pääsyn sääntelyä ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Eräs matkaviestinyrityksen edustaja perusteli
vastaustaan siten, että sääntelyn tarkoituksena on ollut vähittäishintojen saattaminen alhaisiksi ja Suomessa ne ovat alhaiset. Tämän vuoksi verkkoon pääsyä
ei tule säännellä. Kaksi matkaviestinyritysten edustajaa piti verkkoon pääsyn
sääntelyä ainakin jonkin verran toivottavana, sillä nähtiin, että tukkuhintojen ja
vähittäishintojen pieni ero osaltaan kertoo markkinan kehittymättömyydestä.
Voitaneen päätellä, että verkkoon pääsyn sääntelyä toivottavana pitävät edustavat niitä yrityksiä, joilla ei ole omaa verkkoa ja jotka siis joutuvat hankkimaan
verkkokapasiteetin verkkoyritykseltä. Juuri heidän intressissään oletettavasti on
verkkoon pääsyn hintojen sääntely alhaisemmiksi. Matkaviestinverkkoyritysten
intressissä verkkoon pääsyn sääntely puolestaan ei liene.
Yhteistyötahojen edustajat vastasivat väitteen toteutumisen todennäköisyyteen
neutraaleimmin. Erään yhteistyötahon edustajan kommenttina oli, että kilpailu
tukkumarkkinoilla ei toimi, vaan korkeat tukkuhinnat estävät uusien toimijoiden markkinoille tulemisen. Verkkoon pääsyn sääntelyä koskeneen väitteen
toteutumisen toivottavuuteen yhteistyötahojen edustajat vastasivat myös neutraalimmin kuin muiden intressiryhmien edustajat.
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4.2.6 Kytkykaupan rooli 4G:n yhteydessä
Kolmannen sukupolven matkapuhelimen ja liittymän kytkykauppa mahdollistettiin 2006. Tätä ennen liittymän ja puhelimen kytkykauppa oli kiellettynä lailla vuodesta 1999. On arvioitu, että kytkykauppa oli merkittävässä roolissa 3Gteknologian käyttöönoton vauhdittamisessa.
Panelisteille esitettiin väite: ”Kytkykauppa on merkittävä vauhdittaja myös neljännen sukupolven yhteydessä.”
Kolmetoista panelistia otti kantaa väitteen toteutumisen toivottavuuteen (Kuvio
4.26 alla). Kaksi vastaajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Kolme vastasi neutraalisti. Kahdeksan vastaajaa piti väitteen
toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.26 Kytkykaupan merkityksen todennäköisyys 4G-verkkojen yhteydessä
Väitteen ”kytkykauppa on merkittävä vauhdittaja myös neljännen sukupolven
yhteydessä” toteutumista viranomaiset ja matkaviestinyritysten edustajat pitivät lähes yhtä todennäköisenä (Taulukko 4.26 sivulla 152). Viranomaiset ja
matkaviestinyritysten edustajat olivat vastauksissaan tutkimuksessa käytetyn
kriteerin perusteella yksimielisiä. Yhteistyötahojen edustajat pitivät väitteen
toteutumista epätodennäköisimpänä, mutta eivät olleet yksimielisiä.
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Taulukko 4.26 Kytkykaupan merkityksen todennäköisyys 4G-verkkojen yhteydessä;
vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Perinteisen puhelimen osuus matkaviestinnässä vähenee ja puhekin siirtyy nettiin, joten kokonaispaketit tulevat olemaan kilpailukeino.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Päätelaitteiden saatavuus ja hinta alkuvaiheessa ovat ongelmallisia.
Operaattorit haluavat sitoa edelleen asiakkaansa
Näin varmaan tehdään, vaikka kokemukset 3G:n osalta eivät olleet kaikilta osin positiiviset. Operaattorien kannalta asiakkaat ostivat enemmän puhelimen, kuin operaattorin SIM-kortin.
Kuten 3G:ssä myös 4Gssä merkittävä vauhdittaja.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneen Yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
3G ja mobiili-Internet tulivat ainutkertaisesti käsi kädessä markkinoille.
4G:n tapauksessa ei ole tällaista epäjatkumoa, johon kytkyn voisi liittää.
Ei siis mahdollista.
Kytkykaupan merkittävyyttä ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneen
yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Kytkykauppa ei kuitenkaan suoraan lisännyt uusien palveluiden käyttöä.
Siihen tarvitaan palvelut ja toimivat laitteet. Pelkät laitteet eivät riitä.
Palveluiden tulee olla toiminnan vauhdittaja, ei verkkotekniikan.
Kolmetoista panelistia otti kantaa väitteen toteutumisen toivottavuuteen (Kuvio
4.27 sivulla 153). Kuusi vastaajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Kolme vastasi neutraalisti. Neljä panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana.
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Kuvio 4.27 Kytkykaupan merkityksen toivottavuus 4G-verkkojen yhteydessä
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät väitteen toteutumista toivottavimpana,
mutta eivät olleet vastauksissaan täysin yksimielisiä (Taulukko 4.27 alla). Viranomaiset pitivät yksimielisesti väitteen toteumista vähiten toivottavana. Heistä kolme neljästä piti sitä ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Yhteistyötahojen edustajat suhtautuivat väitteen toivottavuuteen neutraaleimmin.
Taulukko 4.27 Kytkykaupan merkityksen toivottavuus 4G-verkkojen yhteydessä; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Kytkykauppa rajoittaa jossain määrin kilpailua etenkin pisimpien kytkysopimusten osalta, mutta toisaalta takaa teleyritykselle varman tulon ja
siten paremman näkyvyyden tulevaisuuteen.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Kytkykaupan kielto oli aikansa lapsi ja sektorikohtainen toimenpide. Eihän kytkykauppa millään muullakaan alalla kielletä.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneen matkaviestinyrityksen edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
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Siirrytään yhä enenevässä laajuudessa sulautettuihin laitteisiin, jolloin
erillisiä mobiilipäätelaitteita ei tarvita.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Järkevä paketointi palveluineen on kuluttajan kannalta hyvä ratkaisu.
Uusi teknologia aina hyvä saada käyttöön ja kytkykauppa hyvä keino.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Ei kytkykauppa välttämättä vauhdita kauppaa jatkossa.
Viranomaiset pitivät ainakin jonkin verran todennäköisenä, että liittymän ja
päätelaitteen kytkykauppa on merkittävä vauhdittaja siirryttäessä 4G-aikaan.
He kuitenkin pitivät sitä jokseenkin yksimielisesti ainakin jonkin verran eitoivottavana.
Matkaviestinyritysten edustajat näkivät kytkykaupan roolin 4G-verkkojen
käynnistysvaiheessa todennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. Heidän mielestään päätelaitteiden saatavuus ja hinta ovat alkuvaiheessa
tekijät, jotka ohjaavat kytkykaupan suuntaan. Matkaviestinyritysten edustajat
pitivät kytkykaupan merkitystä myös toivottavampana kuin muiden intressiryhmien edustajat, mutta eivät olleet täysin yksimielisiä vastauksissaan. He näkivät, että uusi teknologia on hyvä saada nopeasti käyttöön ja että kytkykauppa
on siihen hyvä ratkaisu.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät kytkykaupan merkitystä vähemmän todennäköisenä kuin muiden intressiryhmien edustajat. He myös pitivät sen mahdollista merkitystä ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Erään yhteistyötahon
edustajan mukaan tarvitaan toimivat palvelut ennen kuin uusi teknologia tulee
kiinnostavaksi. Yhteistyötahojen edustajat eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä
vastauksissaan.
4.2.7 Yhteistoiminne
Esillä on ollut ajatus, että matkaviestinverkoissa tulisi harkita ominaisuutta,
jossa SIM-kortti toimii myös muiden operaattoreiden verkoissa, jos oman operaattorin verkko on kaatunut. Tätä palvelua kutsutaan yhteistoiminteeksi.
Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 yhteistoiminne on säädetty operaattoreiden velvoitteeksi.”
Kolmetoista panelistia otti kantaa väitteen toteutumisen todennäköisyyteen
(Kuvio 4.28 sivulla 155). Seitsemän panelistia piti väitteen toteutumista ainakin
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jonkin verran epätodennäköisenä. Kolme panelistia vastasi neutraalisti. samoin
kolme panelistia piti väitteen toteutumista jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.28 Yhteistoiminteen käyttöönoton todennäköisyys
Yhteistoiminnetta koskevan väitteen toteutumista pidettiin melko epätodennäköisenä. Matkaviestinyritysten edustajat pitivät sitä kaikkein epätodennäköisimpänä (Taulukko 4.28 alla). Panelistit olivat vastauksissaan jokseenkin yksimielisiä.
Taulukko 4.28 Yhteistoiminteen käyttöönoton todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Sääntely ei ole tässä hyvä tai helppo väline. Tällainen yhteiskäyttö tulisi
lähteä operaattorien välisten kaupallisten sopimuksien pohjalta.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneiden
matkaviestiyritysten edustajien vastausten ohessa seuraavat kommentit:
Laaja-alaiset ja pitkäkestoiset katkokset johtuvat useimmiten luonnon
olosuhteista, jolloin kaikki verkot ovat samassa asemassa.
Minusta vain hätätoimenteena tarpeen ilman kriisitilannetta. Liittyy kriisiajan varautumiseen jonka päätöksenteon kautta käyttö mahdollista
vain esimerkiksi eduskunnan päätöksellä.
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Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Verkkojen mitoitus lienee sellainen, että yliheitto vain tukkisi verkon, johon liikenne siirretään. Ei siis todennäköistä eikä toivottavaa.
Yhteistoiminteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa yksitoista panelistia
(Kuvio 4.29 alla). Kolme vastaajaa piti yhteistoiminteen toteutumista ainakin
jonkin verran ei-toivottavana. Neljä panelistia vastasi neutraalisti. Kolme piti
yhteistoiminteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana.

Kuvio 4.29 Yhteistoiminteen käyttöönoton toivottavuus
Viranomaiset pitivät yhteistoiminnetta koskevan väitteen toteutumista toivottavimpana (Taulukko 4.29 alla). Matkaviestinyritysten edustaja puolestaan pitivät sitä vähiten toivottavana. Matkaviestinyritysten edustajat olivat väitteen
toteutumisen toivottavuuden suhteen vähiten yksimielisiä.
Taulukko 4.29 Yhteistoiminteen käyttöönoton toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaisten vastausten yhteydessä ei ollut kommentteja väitteen toteutumisen toivottavuudesta. Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista ei-toivottava
pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
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Verkot tulisi rakentaa itsenäisesti redundanteiksi eikä turvautuminen
toiseen matkaviestinverkkoon tulisi olla itseisarvo muuten kuin varmistustarkoituksissa.
Toivon, että ei tule sellaista kriisiä jossa tarvitaan.
Maan sisäinen roaming tulee jättää operaattorien kaupallisten sopimusten varaan.
Yhteistoiminnetta koskevan väitteen toteutumista ainakin jonkin toivottavana
pitäneen matkaviestinyrityksen edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava
kommentti:
Olisi asiakkaiden kannalta loistava malli.
Väitteen toteutumista jonkin verran toivottavana pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Kuluttajan kannalta asia voisi olla hyvä. Siihen liittyy kuitenkin monia
asioita, jotka pitää ratkaista sitä ennen.
Viranomaiset pitivät yhteistoiminteen käyttöönottoa todennäköisempänä kuin
muut intressiryhmät, mutta heidän vastauksensa olivat kuitenkin hyvin neutraaleja. Samoin viranomaiset pitivät yhteistoiminteen käyttöönottoa toivottavimpana. Väitteen toteutumisen toivottavuuden suhteenkaan viranomaisten
vastaukset eivät olleet jyrkän positiivisia
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät yhteistoiminteen käyttöönottoa vähemmän todennäköisenä ja myös vähemmän toivottavana, kuin muut intressiryhmät. Väitteen toteutumisen toivottavuudesta heidän vastauksensa poikkesivat
toisistaan enemmän kuin väitteen toteutumisen todennäköisyydestä. Erään
matkaviestinyrityksen edustajan mukaan yhteistoiminne tulisi ottaa käyttöön
vain kriisitilanteessa. Käyttökatkot nykyisellään johtuvat useimmiten luonnonolosuhteista, jolloin kaikki toimijat ovat samassa tilanteesta eikä yhteistoiminteesta olisi hyötyä.
Yhteistyötahojen edustajien näkemykset sekä yhteistoiminteen mahdollisen
käyttöönoton todennäköisyydestä ja toivottavuudesta olivat melko neutraaleja.
4.2.8 Suora EU-sääntely
EU:n verkkovierailuasetuksella on säännellään käyttäjiltä perittävien maksujen
enimmäismääriä (puhelut ja tekstiviestit). Saman asetuksen perusteella tuli
maaliskuun 2010 alussa velvoite tarjota käyttäjälle datapalveluun liittyvä saldoraja.
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Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 EU-tasoisella sääntelyllä puututaan
operaattoritoimintaan ‘ohi’ kansallisen sääntelyn muissakin asioissa.”
Väitteen toteutumisen todennäköisyyteen otti kantaa kolmetoista panelistia
(Kuvio 4.30 alla). Vain yksi piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Kymmenen panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin
verran todennäköisenä.

Kuvio 4.30 Suoran EU-sääntelyn lisääntymisen todennäköisyys
Yhteistyötahojen edustajat pitivät EU:n suoran sääntelyn lisääntymistä koskeneen väitteen toteutumista todennäköisimpänä (Taulukko 4.30 alla). Matkaviestinyritysten edustajat puolestaan pitivät väitteen toteutumista vähiten todennäköisenä, joskin kesiarvolla mitattuna hekin pitivät sitä ainakin jonkin verran
todennäköisenä. Viranomaisten ja yhteistyötahojen edustajien voidaan arvioida
olleen yksimielisiä väitteen toteutumisen todennäköisyydestä.
Taulukko 4.30 Suoran EU-sääntelyn lisääntymisen todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Suoralla EU-sääntelyllä on tässä puututtu epäkohtaan, jota ei voida kansallisella sääntelyllä hoitaa. Kansallisen sääntelyn on pantava täytäntöön
yhteisesti sovitut EU-direktiivit, joten käytännössä EU-tasoisen ja kansallisen sääntelyn ero ei ole suuri.
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Osin EU:n komission päätäntävaltaa ollaan jo lisäämässä implementointivaiheessa olevan telepaketin kautta. EU:n vaikutusvaltaa esimerkiksi
teleyrityksille asetettavien velvoitteiden osalta on pyritty vahvistamaan
ja pyritään todennäköisesti edelleenkin.
Väitteen toteutumista epätodennäköisimpänä pitäneen matkaviestinyrityksiä
edustaneen panelistin vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Uskon, että esimerkiksi EU:n Digital Agenda 2015 luo sellaiset Digital
Single Market markkinamekanismit että tällaista regulaatiota ei tarvita.
EU:n suoran sääntelyn lisääntymistä koskeneen väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran todennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Bill and Keep -malli voidaan asettaa velvoitteeksi samalla tavalla kuin
Shared Access 2000-luvun alussa.
Tätä yritetään, riippuu kuinka "kuuliainen oppilas" Suomi on.
Oleva käytäntö laajenee EU:n laajenemisen myötä.
Yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
EU laajentaa varmasti omaa otettaan sääntelyssä. EU-alueesta tulee entistä enemmän yksi markkina-alue, erityisesti uudessa teknologiassa. EU
ei päästä tätä mahdollisuutta otteestaan.
Väitteen ”vuonna 2015 EU-tasoisella sääntelyllä puututaan operaattoritoimintaan ’ohi’ kansallisen sääntelyn muissakin asioissa” toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kaksitoista panelistia (Kuvio 4.31 sivulla 160). Yhdeksän vastaajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Yksi vastasi
neutraalisti. Kaksi piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana.
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Kuvio 4.31 Suoran EU-sääntelyn lisääntymisen toivottavuus
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät yksimielisesti EU:n suoran sääntelyn
lisääntymistä koskeneen väitteen toteutumista vähiten toivottavana (Taulukko
4.31 alla). Viranomaiset suhtautuivat siihen neutraaleimmin. Kolme neljästä
yhteistyötahojen edustajista piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran eitoivottavana.
Taulukko 4.31 Suoran EU-sääntelyn lisääntymisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneiden viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
EU-tasoinen sääntelyn pyrkimys on yhteisten sisämarkkinoiden avaaminen. Jos sisämarkkinoiden avaaminen onnistuu, voittajia ovat niin kuluttajat, joille tulee mahdollisuus valita palvelun tarjoajansa yhä suuremmasta joukosta, kuin myös teleyritykset, joille tulee mahdollisuus laajentaa toimintaansa yli rajojen entistä helpommin.
Tällä hetkellä kuitenkin EU-maat ovat niin markkinarakenteeltaan kuin
kulttuurienkin osalta sen verran erilaisia, että kansalliset ominaispiirteet
tulee huomioida päätöksen teossa. Tämä voidaan parhaiten varmistaa
EU-johtoisella, mutta paikallistason sääntelyllä.
Suoran EU:n sääntelyn lisääntymistä ainakin jonkin verran toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
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Hyvä puoli ylikansallisessa sääntelyssä on se, että säännöt ja pelikenttä
ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Harmonisointi merkitsee etenemistä hitaimpien ja alikehittyneimpien
ehdoilla.
Toivottavasti pidetään linja selkeänä ja tiukkana.
Toivon, että esimerkiksi EU Digital Agenda 2015 luo sellaiset Digital Single Market markkinamekanismit, että tällaista regulaatiota ei tarvita.
EU-sääntelymalli tulisi olla kansallisesti velvoittavaa ja kansallinen implementointi tulisi olla tehokasta. Kansallisen viiranomaisen ohittava
malli aiheuttaa epätietoisuutta viranomaisten toimivallasta ja keskinäisestä roolijaosta.
Suoran EU:n sääntelyn lisääntymistä ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneiden yhteistyötahojen edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat
kommentit:
Näyttää siltä, että EU voisi näin tehdä.
Pitää kuitenkin muistaa, että omaa kansallista toimintaa pitäisi kehittää
voimakkaammin.
Kaikkien intressiryhmien edustajien mielestä suoran EU:n lisääntyminen on
ainakin jonkin verran todennäköistä. Viranomaiset toteavat, että EU on jo tähänkin asti vaikuttanut kansalliseen sääntelyyn ja telepaketin (2009) myötä
EU:n rooli tulee entisestään kasvamaan. Viranomaiset vastasivat EU:n sääntelyn lisääntymistä koskeneen väitteen toivottavuuteen neutraaleimmin. Erään
viranomaisen näkemyksen mukaan EU:n sisämarkkinoiden onnistunut kehittäminen vaatii jonkin verran EU-johtoista sääntelyä.
Neljä viidestä matkaviestinyritysten edustajasta pitivät suoran EU-sääntelyn
lisääntymistä ainakin jonkin verran todennäköisenä. Toisaalta eräs matkaviestinyrityksen edustaja kommentoi vastauksensa yhteydessä, että EU:n Digital
Agenda 2015 saattaa luoda sellaiset markkinamekanismit, että sääntelyä ei tarvita. Matkaviestinyritysten edustajat pitivät suoran EU-sääntelyn lisääntymistä
muita intressiryhmiä selvästi vähemmän toivottavana. He olivat väitteen toteutumisen toivottavuudesta varsin yksimielisiä. Perusteluissa näkemyksille mainittiin muun muassa, että sääntelyn harmonisointi merkitsee etenemistä hitaampien maiden mukaista vauhtia. Samoin todettiin, ylikansallinen sääntely
aiheuttaa epätietoisuutta viranomaisten toimivallasta.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät EU-sääntelyn lisääntymistä todennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. Erään yhteistyötahon edustajan
kommenttina hänen vastauksen yhteydessä oli, että EU on jatkossa entistä tii161

viimmin yksi markkina-alue, jota halutaan säännellä yhtenäisesti. Yhteistyötahojen edustajat pitivät kuitenkin suoran EU-sääntelyn lisääntymistä ainakin
jonkin verran toivottavana. He olivat sekä väitteen toteutumisen todennäköisyydestä että toivottavuudesta melko yksimielisiä.
4.2.9 Voiko Suomessa toimia matkaviestinverkkoyrityksenä olematta kiinteän verkon
toimija?
Suomen kaikki kolme matkaviestinverkkoyritystä (DNA, Elisa ja TeliaSonera)
ovat myös kiinteän verkon toimijoita.
Panelisteille esitettiin väite, jonka mukaan myös vuonna 2015 matkaviestinverkkoyritykset toimivat myös kiinteän verkon operaattoreina.
Kaksitoista vastaajaa otti kantaa väitteen toteutumisen todennäköisyyteen
(Kuvio 4.32 alla). Yksi panelisti vastasi väitteeseen neutraalista ja yksitoista piti
väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä. Viisi vastaajaa valitsi todennäköisimmän vaihtoehdon.

Kuvio 4.32 Todennäköisyys, että matkaviestinverkko-operaattorit ovat myös kiinteän
verkon operaattoreita 2015
Kaikki intressiryhmät pitivät jokseenkin todennäköisenä, että vuonna 2015
matkaviestinverkko-operaattorit ovat myös kiinteän verkon operaattoreita
(Taulukko 4.32 sivulla 163). Kaikkien intressiryhmien edustajat olivat vastauksissaan yksimielisiä.
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Taulukko 4.32 Todennäköisyys, että matkaviestinverkko-operaattorit ovat myös kiinteän verkon operaattoreita 2015; vastaukset intressiryhmittäin

Viranomaiset argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Ei ole tulevaisuuden matkaviestintää ilman sen läheistä kytkeytymistä
kiinteään laajakaistaan.
Todennäköisesti ainakin vuoteen 2015 asti. Lisäksi nykyiset matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelut tarvitsevat "järeitä" kiinteitä runkoyhteyksiä, joten ei ole järkevää rakentaa kiinteitä runkoyhteyksiä vain matkaviestinverkkoa varten.
Jako kiinteä-mobiili menettää merkitystään konvergenssin edetessä.
Matkaviestiyritysten edustajat argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Mobiiliverkkoinfrastruktuuri perustuu hyvään kiinteän verkon infrastruktuuriin.
Vahvat runkoverkkoinvestoinnit ja access-verkon omistus tukevat tätä
kehitystä. Lisäksi myös muun muassa Vodafone on lisännyt kiinteän verkon omistusta, eikä toisinpäin.
Markkina on Suomessa pieni, ja jollei tehdä radikaaleja ratkaisuja verkkorakenteissa, näin on.
Yhteistyötahon edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Runkolinjat ovat varmasti vielä tuolloinkin kiinteitä, eikä nykyisillä operaattoreilla liene syytä näistä luopua. Määrittelykysymys, onko tällöin
"kiinteän" verkon operaattori.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kaksitoista panelistia (Kuvio
4.33 sivulla 164). Viisi panelistia vastasi väitteeseen neutraalisti. Samoin viisi
panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana.
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Kuvio 4.33 Toivottavuus, että matkaviestinverkko-operaattorit ovat myös kiinteän verkon operaattoreita 2015
Matkaviestiyritysten edustajat pitivät väitteen toteutumista toivottavimpana,
mutta eivät olleet vastauksissaan täysin yksimielisiä (Taulukko 4.33 alla). Viranomaiset ja yhteistyötahojen edustajat pitivät väitteen toteutumista jokseenkin yhtä toivottavana. He olivat vastauksissaan myös yksimielisempiä kuin
matkaviestin yritysten edustajat.
Taulukko 4.33 Toivottavuus, että matkaviestinverkko-operaattorit ovat myös kiinteän
verkon operaattoreita 2015; vastaukset intressiryhmittäin

Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista toivottavana pitäneet viranomaiset
argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
"Economics of scope” tuo kustannushyötyjä, joista pääsee nauttimaan
niin kuluttajat kuin yrityksetkin.
Taajuuksien niukkuuden vuoksi matkaviestimistä lähtevä liikenne on ohjattava aina, kun mahdollista mahdollisimman lähellä pois taajuusavaruudesta femttocellien yms. tekniikoilla.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitänyt matkaviestiyrityksen edustaja argumentoivat vastaustaan seuraavasti:
Harvaan asutussa maassa vain olevan infrastruktuurin tehokas monikäyttö turvaa kustannustehokkuuden.
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Neutraalisti väitteen toteutumisen toivottavuuteen vastanneet yhteistyötahojen
edustajat kommentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Nykyiset maamme matkaviestinyritykset ovat profiloituneet lähes täysin
matkaviestintoimijoiksi.
Kiinteän verkon puolelta esiin nousee joiltakin osin TV-toiminta.
Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista toivottavana pitäneen yhteistyötahon edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Jos alalla on kilpailua, ei ole väliä toimintatavoista.
Kaikkien intressiryhmien edustajat pitivät väitteen, että vuonna 2015 matkaviestinverkkoyritykset ovat myös kiinteän verkon toimijoita, toteutumista yksimielisesti selvästi todennäköisenä. Samoin sitä myös pidettiin yleisesti ainakin
jonkin verran toivottavana. Viranomaiset pitivät väitteen toteutumista jonkin
verran todennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. Heidän
näkemyksensä mukaan matkaviestintään liittyvät oleellisesti hyvät kiinteät yhteydet. Viranomaiset pitivät myös yksimielisesti väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran toivottavana.
Matkaviestiyritysten edustajat niin ikään pitivät väitteen toteutumista selvästi
todennäköisenä. Myös heidän mukaansa matkaviestinverkko perustuu hyvään
kiinteään verkkoinfrastruktuuriin. Samoin kolme matkaviestinyritysten edustajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana. Heidän mielestään on kustannustehokasta käyttää verkkoinfrastruktuuria monipuolisesti.
Myös yhteistyötahojen edustajat olivat sitä mieltä, että on ainakin jonkin verran
todennäköistä, että matkaviestinverkkoyritykset toimivat myös kiinteän verkon
operaattoreina vuonna 2015, sillä runkolinjat säilynevät kiinteinä jatkossa. Samoin he pitivät sitä yksimielisesti ainakin jonkin verran toivottavana, kunhan
kilpailu alalla säilyy.
4.2.10 Mobiili asiointivarmenne
Sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla henkilö yksilöidään
luotettavaa sähköistä menetelmää käyttäen ja samalla todennetaan tunnisteen
aitous ja oikeellisuus. Tällä hetkellä vahvaan sähköiseen tunnistamiseen käytetään lähes yksinomaan pankkitunnisteita. Lisäksi on käytössä Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne. Matkapuhelinoperaattoreiden tunnistamispalvelut perustuvat matkapuhelinliittymän SIM-korttiin liitettävään mobiiliin
henkilötunnisteeseen eli asiointivarmenteeseen. (FiCom Ry 2010b.)
Mobiiliasiointivarmenne täyttää vahvan sähköisen tunnistautumisen edellytykset siinä, missä pankkitunnuksetkin. Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015
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mobiiliasiointivarmennetta käytetään enemmän kuin pankkitunnuksia ja sähköistä henkilökorttia yhteensä.”
Kolmetoista panelistia vastasi väitteen toteutumisen todennäköisyyteen (Kuvio
4.34 alla). Kuusi vastaajista piti mobiilivarmenteen yleistymistä yleisemmäksi
kuin pankkitunnukset ja sähköinen henkilökortti ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Yksi vastasi neutraalisti. Kuusi vastaajaa piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.34 Mobiilin asiointivarmenteen yleistymisen todennäköisyys
Yhteistyötahojen edustajat pitivät mobiilin kansalaisvarmenteen yleistymistä
todennäköisimpinä (Taulukko 4.34 alla). Ei voida kuitenkaan sanoa, että he olisivat olleet vastauksissaan täysin yksimielisiä käytetyn kriteerin perusteella.
Heistä kolme piti sitä ainakin jonkin verran todennäköisenä ja yksi ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Matkaviestinyritysten edustajien ja viranomaisten vastausten välillä ei ollut suurta eroa. Matkaviestinyritysten edustajat eivät
olleet yksimielisiä mobiilin asiointivarmenteen yleistymisen todennäköisyyttä
koskeneesta väitteestä.
Taulukko 4.34 Mobiilin asiointivarmenteen yleistymisen todennäköisyys; vastaukset
intressiryhmittäin
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Mobiilivarmenteen yleistymistä koskevan väitteen toteutumista ainakin jonkin
verran epätodennäköisenä pitänyt viranomainen kommentoi vastustaan seuraavasti:
Pankkitunnusten käyttö on tällä hetkellä niin vakiintunutta, että suurempien ihmisjoukkojen siirtyminen mobiilitunnistamiseen vie aikansa.
Mobiilitunniste tuo kuitenkin hyvän vaihtoehtoisen tavan tunnistamiseen.
Mobiilivarmenteen yleistymistä todennäköisempänä pitänyt viranomainen
puolestaan kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Mobiilivarmenne kulkee aina muutenkin mukana, joten se käyttö lisääntynee merkittävästi.
Mobiilivarmenteen yleistymistä koskevan väitteen toteutumista ainakin jonkin
verran epätodennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastauksissa olivat seuraavat kommentit:
Pankkitunnuksien ja e-bankingin edelläkävijyys voi vähentää mobiilivarmenteiden käytön mahdollisuuksia. Ennemminkin pankkitunnuksien
käyttö mobiiliympäristössä voi olla todennäköisempi skenaario.
Muutokset käyttäytymistavoissa ovat hitaita. Pankit tuskin tyytyvät sivusta seuraamaan muutosta, jossa asiakasuskollisuuden takeena oleva
pankkikortti sivuutetaan.
SIM-korttipohjainen ja operaattorisidonnainen varmennus on "tuomittu
ainakin osittain epäonnistumaan".
Mobiilin varmenteen yleistymistä ainakin jonkin todennäköisenä pitäneiden
matkaviestinyritysten edustajien vastauksissa olivat seuraavat kommentit:
Suomen vahvan tunnistamisen 1.9.2009 voimaan tullut laki yhdessä väestötietolain 1.3.2010 voimaantulon kanssa mahdollistaa markkinaehtoisesti mobiiliasiointivarementeeseen pohjautuvan tunnistamisen kehittämisen. Teleoperaattorit ovat yhteistyössä tuomassa tämän markkinoille vuonna 2010.
Japanin esimerkki näyttää, miten mobiililaite yleistyy tunnistamisessa ja
maksamisessa.
EU:n Digital Agenda 2015 nostaa esiin mobiilin toimintamallin myös
tunnistautumisessa.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneiden yhteistyötahojen edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Eri tunnuksilla ja turvaluokituksilla on eri käyttötarkoituksia. Mobiilivarmenteet lähtevät liikkeelle kevyestä päästä. Tässäkään kokonaisvertailu
ei ole niin olennaista kuin kunkin käyttösegmentin sisäinen vertailu.
Pankkien teknologia on vanhentumassa.
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Tämä on uusi vastaus. Toivottavasti operaattorit tajuavat mahdollisuutensa ja hinnoittelevat oikein, jolloin pankeilla ei ole syytä kehittää uutta
omaa.
Myös Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kolmetoista panelistia
(Kuvio 4.35 alla). Yhdeksän panelistia piti mobiilin asiointivarmenteen yleistymistä ainakin jonkin verran toivottavana. Kolme panelistia piti mobiilin asiointivarmenteen yleistymistä ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Kaksi vastasi
neutraalisti.

Kuvio 4.35 Mobiilin asiointivarmenteen yleistymisen toivottavuus
Yhteistyötahojen ja matkaviestinyritysten edustajat pitivät mobiilin asiointivarmenteen yleistymistä selvästi toivottavampana kuin viranomaiset (Taulukko
4.35 alla). Ainoastaan yhteistyötahojen edustajien voidaan arvioida olleen väitteen toivottavuudesta yksimielisiä.
Taulukko 4.35 Mobiilin asiointivarmenteen yleistymisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Vähiten toivottavana mobiilin varmenteen yleistymistä pitäneen viranomaisen
vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
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Mobiilitunnistaminen tuo aina mukana kulkevan henkilötunnisteen. Kun
mobiilitunnistamisen speksit (esim. tietoturvakysymykset) määritellään
hyvin ja huolella, saamme hyvän uuden tunnistepalvelun käyttöömme.
Mobiilivarmenteen yleistymistä ainakin jonkin verran toivottavana pitäneen
viranomaisen kommentti oli:
Varmenteen käyttö lisääntyy, jos se on käyttäjän kannalta helppo ja aina
mukana.
Jonkin verran toivottavana mobiilin varmenteen yleistymistä pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Mobiilivarmenne kulkee aina muutenkin mukana, joten se käyttö lisääntynee merkittävästi.
Ainakin jonkin verran mobiilin asiointivarmenteen yleistymistä pitäneiden
matkaviestinyritysten edustajien vastauksissa olivat seuraavat kommentit:
Asiakas ratkaisee tavan varmentaa. Suhtaudun kriittisesti ylhäältä ohjaukseen.
Tähän pitäisi päästä, mutta edellyttää avoimempaa yhteistä lähestymistä.
Yhteiskunnan mobiilisuuden lisääntyessä mobiilitunnistaminen mahdollistaa sähköistyvien palvelujen käytön ajasta ja paikasta riippumatta aivan samoin kuin matkapuhelin on jo käytännössä korvannut verkkoon
kiinteästi liittyen kiinteän puhelinverkon käytön.
Mobiilitunnistaminen mahdollistaa vahvan tunnistamisen tekemisen
esimerkiksi verkkopankkitunnistamista turvallisemmin sen tarjoaman
mahdollisuuden johdosta tehdä tunnistaminen eri kanavassa kuin asiointi. Tämä estää yhä yleistyvän ’man in the middle’ uhan esimerkiksi
nykyisessä verkkopankkitunnistamisessa.
Jatkossa tietoyhteiskunnan palvelujen käyttö kertakirjautumisella vaatii
vahvan tunnistamisen käytön.
Laki tulee edellyttämään esimerkiksi terveydenhuollossa kansalaisten
asioinnissa vahvan tunnistamisen käytön, johon mobiillitunnistaminen
on hyvä väline, jotta kansalaiset ja virkamiehet voivat käyttää sähköisiä
palveluja.
Yhteistyötahon edustajan, joka vastasi väitteeseen toteutumisen toivottavuuteen neutraalisti oli seuraava kommentti:
Tuntuu siltä, että pankkitunnusten asema säilyy vahvana, ainakin jonkun
aikaa. Voi kuitenkin olla, että mobiilivarmenne saa jossain vaiheessa pikkuhiljaa jalansijaa.
Positiivisimmin väitteen toteutumisen toivottavuuteen vastanneiden yhteistyötahojen edustajien vastausten yhteydessä oli seuraava kommentti:
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Suomi voisi hyvin olla suunnannäyttäjä muulle maailmalle mobiilivarmenteen käytössä ja saada siitä vientituloja.
Viranomaiset pitivät mobiilivarmenteen yleistymistä hieman epätodennäköisempänä kuin todennäköisenä. He pitivät mobiilivarmenteen yleistymistä myös
vähemmän toivottavana kuin muut intressiryhmät. He eivät kuitenkaan olleet
väitteen toteutumisen todennäköisyyden eivätkä sen toteutumisen toivottavuudesta yksimielisiä. Heidän näkemyksensä mukaan pankkitunnusten käyttö
on niin vakiintunutta, että mobiilin tunnistautumisen omaksuminen vie aikansa.
Toisaalta se, että mobiilivarmenne on aina ihmisten mukana, helpottanee sen
yleistymistä jatkossa.
Matkaviestinyritystenkin edustajat pitivät mobiilivarmenteen yleistymistä hieman epätodennäköisenä. Tästä he eivät olleet yksimielisiä. He pitivät kuitenkin
varmenteen yleistymistä selvästi toivottavana, eivät kuitenkaan täysin yksimielisesti. He pitivät pankkitunnusten edelläkävijyyttä yleistymisen esteenä. Toisaalta matkaviestinyritysten edustajat näkivät mobiilin tunnistautumisen yhtenä edellytyksenä tietoyhteiskuntapalvelujen ja etenkin julkisten palvelujen sähköistymisen edellytyksenä.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät mobiilin asiointivarmenteen yleistymistä todennäköisimpänä verrattuna muihin intressiryhmiin. Samoin he pitivät sen
yleistymistä toivottavimpana. He olivat väitteen toteutumisen toivottavuudesta
yksimielisiä. Heidän mielestään pankkien teknologia on vanhentumassa, ja
mobiilivarmenne yleistyy muun muassa siitä syystä. Heidän edustajansa arveli,
että Suomi voisi olla mobiilivarmenteen käytössä suunnan näyttäjä muille.
4.2.11 VoIP-puhelujen mahdollinen yleistyminen
VoIP-tekniikka mahdollistaa puhelun Internet-yhteyden avulla. Internet-yhteys
tarjoaa siis mahdollisuuden puheluun ilman esim. matkaviestinyritysten minuuttipohjaista puhelun välittämistä. Joissakin maissa operaattorit ovat teknisesti estäneet VoIP-puhelut verkoissaan.
Panelisteille esitettiin väite: ”Sääntelyllä velvoitetaan operaattorit tarjoamaan
mahdollisuutta VoIP-puheluihin myös matkaviestinverkossa ja vuonna 2015 yli
puolet Suomessa kännykällä puhutuista puheluista on VoIP-puheluita.”
Kaksitoista panelistia otti kantaa väitteen toteutumisen todennäköisyyteen
(Kuvio 4.36 sivulla 171). Kolme panelistia piti väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran epätodennäköisenä. Yksi vastasi neutraalisti. Kahdeksan panelistia piti väitteen toteumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.
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Kuvio 4.36 VoIP-puheluja koskevan sääntelyn ja VoIP-puhelujen yleistymisen todennäköisyys
VoIP-puheluja koskevan väitteen toteutumisen todennäköisyyden arvioimisessa intressiryhmien väillä ei ollut suuria eroja (Taulukko 4.36 alla). Kaikki intressiryhmät pitivät väitteen toteutumista hieman enemmän todennäköisenä kuin
epätodennäköisenä. Vastaukset eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä minkään
intressiryhmän osalta.
Taulukko 4.36 VoIP-puheluja koskevan sääntely ja VoIP-puhelujen yleistymisen todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitänyt viranomainen argumentoi vastaustaan seuraavasti:
Uskon, että operaattorit hyväksyvät VoIP-puhelut matkaviestinverkossa
ja kehittävät uusia ansaintamalleja, joilla paikkaavat perinteisistä matkapuheluista jäämättä saamat tulot, ilman velvoittavaa sääntelyä.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitänet viranomainen argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Perinteinen piirikytkentäinen puhelu syö rajallista kapasiteettia enemmän kuin VoIP-puhelu.
Operaattorien asenne on muuttumassa VoIP-ystävällisemmäksi kaikkialla maailmassa.
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Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitäneiden
matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Matkapuheluiden hintataso huomioiden ei maksa vaivaa.
Päätelaitteiden uusiutuminen älypuhelimiksi ottaa aikansa.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Mobiili-access datan puolella edellyttäisi muutosta tukkumarkkinahinnoitteluun. Sinällään merkittävä osa operaattoreiden sisäisestä liikenteestä siirtyy IP-verkkoon, joten regulaatiolla ei vaikutusta asiaan,
enemmän teknologiakysymys.
VoIP, kuten kaikki uudet teknologiat, hyvä ottaa hyötykäyttöön. Käyttöönotto aina hitaampaa kuin luullaan. Niin sanottu jääkiekkomailamallissa hitaan kasvun varsivaihe on usein pitkä.
Väistämättä näin käy: Riippuu siitä, kuinka kauan isot operaattorit pystyvät viivästyttämään kehitystä.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneen yhteistyötahon edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
En usko, että VoIP:ia aletaan erityisesti säännellä. Tuntuu vaikealta, että
operaattoreita voitaisiin pakottaa tiettyyn yhteystapaan.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kaksitoista panelistia (Kuvio
4.37 alla). Kolme panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Yksi vastasi neutraalisti. Kahdeksan panelistia piti väitteen
toteumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.

Kuvio 4.37 VoIP-puheluja koskevan sääntelyn ja VoIP-puhelujen yleistymisen toivottavuus
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Viranomaiset pitivät VoIP-puhelujen sääntelyä ja niiden yleistymistä koskevan
väitteen toteutumista toivottavampana kuin muiden intressiryhmien edustajat
(Taulukko 4.37 alla). Matkaviestinyritysten ja yhteistyötahojen edustajat pitivät
sitä jokseenkin yhtä toivottavana. Yhdenkään intressiryhmän vastaukset eivät
kuitenkaan olleet yksimielisiä.
Taulukko 4.37 VoIP-puheluja koskevan sääntelyn ja VoIP-puhelujen yleistymisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Sääntely ei ole itsetarkoitus, mutta jos markkinoilla esiintyy merkittäviä
epäkohtia, näihin tulee puuttua. Tällä hetkellä velvoittava sääntely ei
näyttäisi tarpeelliselta.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneiden viranomaisten vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Ei ole tarvetta eritellä tekniikkaa viestin sisällön mukaan.
Jos tämä luonnollinen kehityskulku ei tapahdu ilman sääntelyä, niin sitten sääntelyä kehiin.
Väitteen toteutumista ei-toivottavana pitäneen matkaviestinyrityksen edustajan
vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Sääntelyllä ei tule sotkea tarpeettomasti markkinaa. Normaali markkinatilanteessa uusi teknologia otetaan käyttöön.
Väitteen toteutumiseen neutraalisti vastanneen matkaviestinyrityksen edustajan vastauksen yhteydessä oli seuraava argumentti:
Asiakas ratkaisee.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Kehitys mahdollistaa verkkopalveluiden hypyn uuteen vaiheeseen joten
sinällään toivottava kehityssuunta.
Asiakkaan kannalta paras ratkaisu.
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Yhteistyötahojen edustajat kommentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Lisäregulaatio pois.
Yhtenäinen perusteknologia pienentää lopulta kustannuksia, joten VoIP
on vääjäämätön ja toivottava.
Kaikki intressiryhmät pitivät ainakin jonkin verran todennäköisenä, että VoIPpuheluihin liittyvää sääntelyä tehtäisiin ja yli puolet puhutuista puheluista on
VoIP-puheluita vuonna 2015. Viranomaisten näkemyksen mukaan operaattorit
tulevat löytämään VoIP:sta ansaintamalleja ja niiden asenteet VoIP:iin muuttuvat positiivisemmiksi. Väitteen toteutumista vähiten toivottavana pitänyt viranomainen totesi, että sääntely ei ole itsetarkoitus, mutta tarvittaessa siihen
turvaudutaan. Viranomaiset eivät olleet väitteen toteutumisen eivätkä toivottavuuden suhteen yksimielisiä.
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät VoIP-puhelujen mahdollista sääntelyä ja
sitä, että yli puolet vuonna 2015 soitetuista puheluista on VoIP-puheluita, yksimielisesti ainakin jonkin verran todennäköisenä. Sääntelystä todettiin muun
muassa, että puhelujen hinnat joka tapauksessa ovat niin alhaiset, että niiden
sen vuoksi sääntelyä ei kannata tehdä. Väitteen toivottavuuteen matkaviestinyritysten edustajat vastasivat tasaisesti puolesta ja vastaan. Sääntelyä eitoivottavana pitäneen kommenttina oli, että sääntely sotkisi tarpeettomasti
markkinaa.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät väitteen toteutumista ainakin jonkin verran
todennäköisenä ja toivottavana, mutta toisaalta vastausten kommenteissa todettiin muun muassa, että on vaikea uskoa operaattoreita pakotettavan tiettyyn
yhteystapaan. He eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä väitteen toteutumisen
todennäköisyydestä eivätkä toivottavuudesta suhteen.
4.2.12 Television katselu mobiiliyhteydellä
Televisiolähetysten katselemiseen on tarjolla vaihtoehtoisia tapoja ja katselu
onnistuu myös matkapuhelimalla ja mobiililla Internet-yhteydellä. Kyselyn aikaan keväällä 2010 käytiin keskustelua mediamaksusta eräänä mahdollisena
tapana rahoittaa Yleisradion toiminta. Onko mobiiliyhteydellä toteutettu TV:n
katselu yleistymässä?
Panelisteille esitettiin väite: ”Puolet suomalaisista katselee televisiota mobiiliyhteyden avulla vuonna 2015.”
Kolmetoista panelistia otti kantaa tämän väitteen toteutumisen todennäköisyyteen (Kuvio 4.38 sivulla 175). Yksitoista panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Kolme piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.
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Kuvio 4.38 Mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymisen todennäköisyys
Panelistit eivät pidä mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymistä kovinkaan todennäköisenä (Taulukko 4.38 alla). Viranomaiset arvioivat sen
yleistymisen vähiten todennäköiseksi. Kaikki viranomaiset pitivät sitä ainakin
jonkin verran epätodennäköisenä. Samoin neljä viidestä matkaviestin yrityksen
edustajasta piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä.
Myös enemmistö yhteistyötahojen edustajista piti sitä ainakin jonkin verran
epätodennäköisenä.
Taulukko 4.38 Mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymisen todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymistä koskevan väitteen
yhteydessä viranomaiset argumentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Ei tule koskaan lähtemään lentoon. Ihmiset katsovat televisiota jatkossakin vain kotonaan kaapeli- terrestriaali-, satelliitti-, kiinteän televerkon
ym. kautta.
Jos on kyse SD- tai HD-tasoiseta televisiosta niin ei, se on matemaattisteknisesti mahdotonta. Jos on kyse nykyisen mobiili-tv:n tasoisesta kuvasta niin ehkä. Toki paketointimenetelmät kehittyvät, mutta niin kasvavat tarpeetkin (3D jne.).
Nuorissa on tulevaisuus. Nykyiset suuret ja niiden perässä tulevat vähän
pienemmät sukupolvet eivät halua tottua katsomaan tv:tä pienestä ruudusta. Joten ei ole todennäköistä, että puolet suomalaisista katsoisi tv:tä
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mobiiliyhteyden kautta vuonna 2015. Tuleva nuoriso tulee kuitenkin
muuttamaan tämän. Tosin katsottava ohjelma tuskin tulee olemaan perinteistä mallia.
Ainakin jonkin verran epätodennäköisenä mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymistä pitäneiden matkaviestiyritysten edustajat kommentoivat vastauksiaan seuraavasti:
Mobiili-tv yleistyy hitaasti.
Mobiili-tv ei lennä eikä lentänyt, mutta analogisten kanavien vapauttaminen ja uudelleenallokointi sekä teknologian oletettua nopeampi kehitys voi mahdollistaa ko. väitteen.
Liian pian, varmasti pidemmällä aikataululla näin voi käydä.
Ainakin jonkin verran epätodennäköisenä mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymistä pitäneen yhteistyötahon edustaja kommentoi vastaustaan seuraavasti:
Videon (streaming, VoD) katselu yleistyy ennen kuin broadcast-TV kerkeää levitä laajalle mobiilissa. DVB-H siis myöhästyi ja aikaikkuna umpeutuu liian nopeasti.
Ainakin jonkin verran todennäköisenä mobiiliyhteydellä toteutetun television
katselun yleistymistä pitäneen yhteistyötahon edustaja kommentoi vastaustaan
seuraavasti:
Tämä liittyy päätelaitteisiin ja ominaisuuksiin. Vielä tässä vaiheessa ei
ole kuin muutama pääte, joilla tv:tä voi katsella "oikeana" tv lähetyksenä.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kolmetoista panelistia (Kuvio
4.39 sivulla 177). Ainakin jonkin verran väitteen toteutumista ei-toivottavana
piti kolme panelistia. Neutraalisti vastasi kuusi. Neljä panelistia piti väitteen
toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana.
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Kuvio 4.39 Mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymisen toivottavuus
Kaikkien intressiryhmien vastausten keskiarvot olivat jonkin verran positiivisia
(Taulukko 4.39 alla). Toisaalta kunkin intressiryhmän vastauksissa pidettiin
mobiiliyhteydellä toteutetun television yleistymistä ainakin jonkin verran eitoivottavana sekä toivottavana.
Taulukko 4.39 Mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Ainakin jonkin verran mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymistä ei-toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Normaalin television tilalle on suotavaa löytää mobiiliin verkkoon soveltuvampaa kuvaa esimerkiksi tapahtumaklipsejä.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran ei-toivottavana pitäneen matkaviestinyrityksen edustaja argumentoi vastaustaan seuraavasti:
Täydentävä katselu mobiililla voi olla hyvä, muuten palvelupanostukset
kannattaa tehdä kiinteisiin ratkaisuihin.
Väitteen toteutumiseen neutraalisti vastanneen matkaviestinyrityksen edustaja
argumentoi vastaustaan seuraavasti:
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Asiakas ratkaisee. Vain uusi muoto, ei sinällään vaikutusta puoleen tai
toiseen.
Lähes kaikki panelistit pitivät ainakin jonkin verran epätodennäköisenä, että
puolet suomalaisista katselisi televisiota mobiiliyhteyden avulla vuonna 2015.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen suhtauduttiin melko neutraalisti. Viranomaiset pitivät yksimielisesti sitä epätodennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. Toisaalta he totesivat, että nuorison tottumusten muuttuminen saattaa muuttaa tilannetta.
Yhtä lukuun ottamatta matkaviestinyritysten edustajat pitivät väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Teknologian kehittyminen
saattaa mahdollistaa asian muuttumisen myöhemmin. Väitteen toteutumisen
toivottavuuteen matkaviestinyritysten edustajat suhtautuivat melko neutraalisti,
joskaan eivät olleet vastauksissaan yksimielisiä.
Yhteistyötahojen edustajat pitivät yhtä lukuun ottamatta väitteen toteutumista
ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Väitteen toteumista ainakin jonkin
verran todennäköisenä pitäneen mukaan katselun yleistyminen vaatisi päätelaitteiden ominaisuuksien kehittymistä. Kaksi neljästä yhteistyötahojen edustajaa piti mobiiliyhteydellä toteutetun television katselun yleistymistä ainakin
jonkin verran toivottavana.
4.2.13 Tuotteiden ja palveluiden maksaminen matkapuhelimella
Matkapuhelinta käytetään esimerkiksi soittoäänten tilaamisen ja maksamisen
lisäksi myös matkalippujen, pitsojen, virvokkeiden ja monien muiden tuotteiden ja palvelujen maksamiseen. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi (HE
169/2009) herätti keskustelua, joka liittyi muun muassa matkapuhelimella tapahtuvien maksujen tulevaisuuteen. Julkisuudessa esitettiin arvioita, joiden
mukaan maksupalveludirektiivin tulkinta Suomessa mahdollisesti vaikeuttaisi ”kännykkämaksamista”.(mm. Fink et al. 1991; Flannes & Levin 2001, 2-8.)
Panelisteille esitettiin väite: ”Vuonna 2015 kännykkämaksamisen osalta direktiivi ja kansallinen sääntely ovat sellaisessa muodossa, että kännykkämaksaminen on lisääntynyt kaksinkertaiseksi verrattuna vuoden 2010 määrään.”
Väitteen toteutumisen todennäköisyyteen otti kantaa yksitoista panelistia
(Kuvio 4.40 sivulla 179). Kaksi panelistia piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Kaksi vastasi neutraalisti ja yhdeksän panelistia
piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä.
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Kuvio 4.40 Kännykkämaksamisen lisääntymisen todennäköisyys
Matkaviestiyritysten edustajat pitivät kännykkämaksamisen yleistymistä todennäköisimpänä (Taulukko 4.40 alla). Neljä viidestä piti sitä ainakin jonkin
verran todennäköisenä. Yhteistyötahojen edustajat ja viranomaiset pitivät sitä
jokseenkin yhtä todennäköisenä. Viranomaiset olivat kännykkämaksamisen
yleistymistä koskeneen väitteen toteutumisen todennäköisyyden suhteen yksimielisempiä kuin muiden intressiryhmien edustajat.
Taulukko 4.40 Kännykkämaksamisen lisääntymisen todennäköisyys; vastaukset intressiryhmittäin

Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitänyt viranomaisen vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Työnantajan maksamat kännykkälaskut hidastavat tätä kehitystä.
Kännykkämaksamisen yleistymistä koskeneen väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran epätodennäköisenä pitäneen matkaviestinyrityksen edustajan
vastauksen yhteydessä oli seuraava kommentti:
Maksupalvelulain käyttöönotto pikemminkin on omiaan vähentämään
kännykkämaksamista kuin lisäämään sitä.
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Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä pitäneiden matkaviestinyritystenedustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat kommentit:
Maksutapa on helppo ja kaikkien ulottuvilla.
Pitkälle kiinni siitä, uskalletaanko vähän soveltaa EU:n määräyksiä, vai
yritetäänkö niitä liiankin tunnollisesti noudattaa.
Kaikki tutkimukset osoittavat kännykkämaksamisen kasvavan merkittävästi. Yksi EU:n Digital Agenda 2015:ssa oleva kehitettävä asia.
Kännykkämaksamisen yleistymistä koskeneen väitteen toteutumista ainakin
jonkin verran todennäköisenä pitäneiden yhteistyötahojen edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Toivottavasti sähköinen varmenne, maksupalvelulaki ja maksulaitoslaki
saavat operaattorit liikkeelle ja käyttämään tehokkaammin yhtä parhaista toiminnallisuuksistaan eli laskutusta.
Operaattorit avaavat portit ja alkavat kilpailla muiden maksutapojen
kanssa oikeasti. Tällöin vain taivas on rajana mobiilimaksujen liikevaihdolla.
En laittanut plus kolmea, koska en ole täysin vakuuttunut siitä, että operaattorit tähän rupeavat vaikka heille suuntaa tällä hetkellä aika hyvin
näytetään.
Väitteen toteutumisen toivottavuuteen otti kantaa kaksitoista panelistia (Kuvio
4.41 alla). Yksi panelisteista piti väitteen toteutumista jonkin verran eitoivottavana. Yksi vastasi neutraalisti. Kymmenen piti kännykkämaksamiseen
liittyvän väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana. Viisi panelistia valitsi asteikon toivottavimman vaihtoehdon.

Kuvio 4.41 Kännykkämaksamisen lisääntymisen toivottavuus
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Kännykkämaksamisen yleistymistä koskeneen väitteen toteutumista lähes yhtä
toivottavana pitivät matkaviestinyritysten edustajat sekä yhteistyötahojen edustajat (Taulukko 4.19 alla). He olivat väitteen toteutumisen toivottavuudesta varsin yksimielisiä. Viranomaiset pitivät mahdollista kännykkämaksamisen lisääntymistä vähiten toivottavana. Kuitenkin myös heistä kolme neljäsosaa piti sitä
ainakin jonkin verran toivottavana.
Taulukko 4.41 Kännykkämaksamisen lisääntymisen toivottavuus; vastaukset intressiryhmittäin

Ainakin jonkin verran kännykkämaksamisen yleistymistä toivottavana pitäneen viranomaisen vastauksen yhteydessä oli kommentti:
Toivottavasti löydetään toimiva ratkaisu, milloin maksu menee työnantajan piikkiin ja milloin käyttäjän omaan piikkiin.
Väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana pitäneiden matkaviestinyritysten edustajien vastausten yhteydessä olivat seuraavat argumentit:
Kännykällä maksaminen helpottaa yleistä asiointia ja lisää talouden sykliä ja tehokkuutta.
Kännykkämaksaminen on kustannustehokas ja hyväksi havaittu maksutapa.
Kännykkämaksaminen on keskeinen tietoyhteiskunnan liiketoiminnan
edellytys.
Yhteistyötahojen edustajat eivät argumentoineet vastauksiaan.
Viranomaiset suhtautuivat kännykkämaksamisen lisääntymistä koskeneen väitteen toteutumisen todennäköisyyteen varovaisimmin. Erään viranomaisen mukaan työnantajan maksamat puhelinlaskut mahdollisesti hidastavat kännykkämaksamisen yleistymistä. Viranomaiset kuitenkin pitivät melko yksimielisesti
kännykkämaksamisen yleistymistä ainakin jonkin verran todennäköisenä. He
pitivät myös sen yleistymistä melko yksimielisesti ainakin jonkin verran toivottavana.
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät kännykkämaksamisen lisääntymistä
sekä todennäköisempänä että toivottavampana kuin muiden intressiryhmien
edustajat. Näyttää siltä, että he olivat myös varsin yksimielisiä vastauksissaan.
Heidän mielestään maksutapa on helppo ja kustannustehokas ja lisäksi kaikkien saatavilla. Kännykkämaksamisen nähtiin olevan myös keskeistä tietoyhteis181

kuntakehityksen kannalta. Maksupalvelulain tulkinnoilla on asiaan kuitenkin
suuri vaikutus. Tulos on jokseenkin odotettu, sillä kännykän käyttäminen tuotteiden ja palvelujen maksamisessa lisää matkaviestinyritysten palvelujen kysyntää.
Yhteistyötahojen edustajat eivät pitäneet kännykkämaksamisen yleistymistä
kovin todennäköisenä. Sen sijaan he pitivät melko yksimielisesti sitä varsin toivottavana. Heidän näkemyksensä mukaan operaattoreilla on kaikki edellytykset saada niin halutessaan kännykkämaksaminen lisääntymään.
4.2.14 Markkinaosuudet teknologioittain 2015
Kolmannen Delfoi-kierroksen toteutuksen aikoihin tehdyssä lehtihaastattelussa
(Helsingin Sanomat 14.3.2010) verkkolaitevalmistaja Ericssonin toimitusjohtaja
sanoi, että vasta neljännes maailman 2G-verkoista on päivitetty 3G-tekniikalla.
Panelisteja pyydettiin arvioimaan eri teknologioiden markkinaosuus vuonna
2015.
Vastaukset pyydettiin prosentteina. Kymmenen panelistia vastasi tähän kysymykseen. Saaduista vastauksista laskettiin keskiarvot intressiryhmittäin
(Taulukko 4.42 alla).
Taulukko 4.42 Panelistien arviot eri teknologioiden markkinaosuuksista 2015

2G-teknologian markkinaosuudesta panelistien vastaukset vaihtelivat välillä 5–
30 %. Intressiryhmittäin lasketut keskiarvot vaihtelivat välillä 5–18 %. Vastausten keskiarvo oli noin 14 %. Panelistit kommentoivat vastauksiaan muun muassa seuraavasti:
2G-puhelimet lienevät käyttöikänsä lopussa tuolloin.
Liittymät päivittyvät päätelaitteiden mukana. Suurella yleisöllä uuden
ostaminen kestää. Tuolloin kaikissa uusissa päätelaitteissa on myös 3G
radio.
2G pysyy vakiovarusteena uusissakin kännyköissä vielä pitkään.
3G-teknologian markkinaosuudesta panelistien vastaukset vaihtelivat välillä
55–80 %. Intressiryhmittäin lasketut keskiarvot vaihtelivat välillä 66–80 %.
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Vastausten keskiarvo oli noin 71 %. Panelistit kommentoivat vastauksiaan
muun muassa seuraavasti:
Ei ole vielä muita ollut kauaa markkinoilla.
3G lienee kohta kaikissa uusissa malleissa vakiona, mutta kestää pitkään
ennen kuin vanhat kapulat katoavat kokonaan. Olennaisempaa on ennustaa milloinka operaattorit kääntävät 2G:n pois päältä. Voipi olla joskus 2015...
4G-teknologian markkinaosuudesta panelistien vastaukset vaihtelivat välillä 5–
30 %. Intressiryhmittäin lasketut keskiarvot vaihtelivat välillä 12–15 %. Vastausten keskiarvo oli 13 %. Panelistit kommentoivat vastauksiaan muun muassa
seuraavasti:
Kasvu voi olla hyvinkin nopeaa suotuisissa olosuhteissa.
Lisäksi vastaajien oli mahdollista nimetä joku muu teknologia ja antaa sen
markkinaosuudelle arvio. Wimax oli ainoa nimeltä mainittu muu teknologia.
Tässä vastauksia oli muista poiketen vain 6. Näiden markkinaosuusarviot vaihtelivat välillä 1–10. Vastausten keskiarvo oli 2 %.

Kuvio 4.42 Panelistien arviot eri teknologioiden markkinaosuuksista 2015
Panelistien arvion mukaan 3G olisi yleisin matkaviestinteknologia vuonna 2015
(Kuvio 4.42 yllä). Tuolloin 4G-teknologia olisi myös alkanut saamaan markkinaosuutta. 2G-teknologian arveltiin joissakin vastauksissa olevan vuoden 2015
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tienoilla tiensä päässä. Wimax mainittiin mahdollisena muuna teknologiana ja
sen markkinaosuuden arveltiin olevan parin prosentin luokkaa.
4.2.15 Mobiililaajakaistan nopeus 2015
Viimeisessä kysymyksessä panelisteja pyydettiin arvioimaan yleisimmän mobiililaajakaistaliittymän nopeus vuonna 2015. Vastausvaihtoehdot olivat:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle 2 Mb/s
2–5 Mb/s
5–10 Mb/s
24–48 Mb/s
Yli 48 Mb/s

Tähän kysymykseen vastasi kaksitoista panelistia (Taulukko 4.43 alla). Kaksi
vastaajaa arvioi yleisimmäksi liittymänopeudeksi 2–5 Mb/s, yhdeksän vastaajaa arvioi yleisimmäksi nopeudeksi 5–10 Mb/s ja yksi vastaaja yli 48 Mb/s.
Taulukko 4.43 Yleisimmän mobiililaajakaistan nopeus 2015 (Mb/s)

Vastausten yhteydessä oli kaksi matkaviestinyritysten edustajien kommenttia:
2–5 Mb/s, isoimpia esitetään markkinoinnissa, mutta käytännössä ulostuleva nopeus on ratkaiseva.”
Yli 48 Mb/s, koska teknologian kehitys mahdollistaa tämän huippunopeuden.
Intressiryhmien välillä ei tämän kysymyksen kohdalla ollut suuria eroja. Panelistien enemmistö arvioi yleisimmän mobiililaajakaistan nopeudeksi 5–10 Mb/s
vuonna 2015.
4.3

Tutkimustulosten luotettavuudesta

Tässä kohdassa arvioidaan toteutetun Delfoi-tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Luotettavuutta on perinteisesti kuvattu termeillä reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta, toisin sanoen,
mikäli mitattaisiin samaa ilmiötä monta kertaa, saataisiinko samanlaisia vai toi184

sistaan poikkeavia vastauksia. Validiteetin keskeinen luotettavuussisältö puolestaan on se, mitataanko sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Metsämuuronen 2006).
Delfoi soveltuu hyvin tutkimusmenetelmäksi, mikäli halutaan organisoida
kommunikaatioprosessi sellaisen ryhmän kesken, jonka jäsenillä on samankaltainen perustietämys asiasta (Linstone & Turoff 1975; Linstone & Turoff 2002b).
Delfoi-menetelmän luonteeseen kuuluu, että sen paneelin jäsenet ovat tutkittavan ilmiön asiantuntijoita. Esimerkiksi Kuusen ja Gordonin mukaan panelistien
valinta on yksi tärkeimmistä Delfoi-tutkimuksen vaiheista (Kuusi 1999, Gordon
2009). Delfoi-menetelmään kohdistetusta kritiikistä osa on kohdistunut niin
ikään paneelin kokoonpanoon ja siihen, että panelistien valinnalla on mahdollista vaikuttaa tutkimuksen lopputuloksiin (Linstone & Turoff 1975; Sackmann
1975). Delfoi-tutkimuksissa luotettavuutta tarkastellaan usein paneelin koon ja
panelistien asiantuntijuuden perusteella. (Laakso, Rubin & Linturi 2010; Lilja,
Laakso & Palomäki 2011; Laakso, Rubin & Linturi 2011.)
4.3.1 Reliabiliteetti
Paneelin koon arviointi
Panelistien onnistunut valinta on Delfoi-tutkimuksen kannalta ensiarvoisen
tärkeää. Peukalosääntönä voidaan pitää, että 15–30 huolella valittua raatilaista
antaa riittävän luotettavuuden, kun populaatio on heterogeeninen. Homogeenisessä populaatiossa luotettava tulos voidaan saavuttaa jo 5–10 jäsenen
ryhmillä. (Loo 2002.) Buriak esittää Rand Corporationin laajoissa Delfoitekniikkaa koskevissa tutkimuksissa todetun, että prosessin luotettavuus on
paneelin koon funktio. Kun paneelin koko on suurempi kuin 13, saavutettiin
tyydyttävä reliabiliteetti (Buriak 1989).
Panelistien lukumäärä tässä tutkimuksessa oli neljätoista. Luku on verrattain
pieni, mutta ei suinkaan tavaton (mm. Kuusi 1999; Gordon 2009; Landeta 2006).
Tässä voi esittää kysymyksen, olisivatko tutkimuksen tulokset mahdollisesti
muuttuneet, mikäli paneeli olisi ollut toisenlainen, esimerkiksi suurempi.
Kysymystä voi tarkastella kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, olisiko tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden määrän tullut olla joku muu kuin tuo
neljätoista. Toiseksi, olisiko jostakin tai jopa kaikista organisaatioista pitänyt
olla mukana useampi henkilö? Huolellisen pohdinnan jälkeen tutkimuksessa
päädyttiin siihen, että valitut neljätoista organisaatiota edustavat kattavasti
Suomessa toimivia organisaatioita, jotka tuntevat sekä sääntelyä että matkaviestintoimintaa.
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Panelistien edustamien organisaatioiden arviointi
Esimerkiksi Kuusi (1999) on tarkastellut laajasti asiantuntijuutta ja todennut
Delfoi-tutkimuksen kannalta olevan tärkeää, että asiantuntijat valitaan huolella
(myös mm. Laakso, Rubin & Linturi 2010; Lilja, Laakso & Palomäki 2011; Laakso, Rubin & Linturi 2011). Tässä tutkimuksessa lähdettiin ensinnäkin oletuksesta, että kaikkien panelistien tuli ymmärtää operaattoritoimintaa, koska operaattoritoiminnan sääntelyä tutkimus käsittelee. Toisena lähtökohtana oli, että paneeliin haluttiin sekä sääntelyosapuolta edustavia viranomaisia että sääntelyn
kohdetta edustavia operaattoreita. Kolmanneksi, paneelin haluttiin joitakin
matkaviestinoperaattoreiden kanssa yhteistyössä tai liikesuhteessa olevia tahoja,
jotka kykenevät arvioimaan operaattoreiden toimintaa riittävän etäältä. Näiden
lähtökohtien perusteella muodostui kolme intressiryhmiksi nimitettyä ryhmää
(ks. Kuvio 1.7 sivulla 25):




viranomaiset
sääntelyn kohde eli matkaviestinyritykset
yhteistyötahot.

Viranomaiset-ryhmään valittiin ensinnäkin sääntelyn valmistelusta ja toimialan
yleisestä kehittämisestä vastaava Liikenne- ja viestintäministeriö sekä viestintään, erityisesti sähköiseen viestintään liittyvästä valvonnasta vastaava Viestintävirasto. Haastattelemalla ministeriön ja Viestintäviraston edustajia sekä muiden intressiryhmien edustajia päädyttiin valitsemaan vielä kaksi muuta viranomaistahoa nimittäin Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto. Kilpailuvirastolla on
viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ollut noin 30 operaattoreihin liittyvää tapausta käsiteltävänään. Tällä perusteella Kilpailuviraston valitsemisen
paneeliin voidaan katsoa olleen perusteltua. Kuluttajaviraston valintaa paneeliin edustamaan kuluttajanäkökulmaa voidaan pitää perusteltuna, koska varsinkin viime vuosina operaattoreihin kohdistuneet kuluttajavalitukset ovat olleet viraston yksi suurimmista huolenaiheista.
Suomessa on kolme matkaviestinverkkoyritystä. Oli perusteltua valita ne kaikki
kolme mukaan paneeliin. Matkaviestinyrityksiä, joilla ei ole omaa verkkoa,
Suomessa on viitisentoista. Näiden yhteenlaskettu markkinaosuus Viestintäviraston mukaan on viime vuodet ollut kahden prosentin luokkaa oltuaan kuitenkin suurimmillaan 2003 reilut 20 % (Liikenne- ja viestintäministeriö 2004;
Viestintävirasto 2010c). Kolmen näistä valintaa mukaan voidaan pitää perusteltuna.
Yhteistyötahot-ryhmään valitun kiinteän verkon operaattoreiden edustajan valintaa perustellaan sillä, että ne ovat kiinteässä liikesuhteessa matkaviestinyrityksiin samoin kuin ryhmään valitun sisällöntuottajia edustava panelistikin.
Toimialan yhteistyöjärjestö puolestaan vastaa muun muassa lakiesityksiin annettavista lausunnoista, joten sillä katsottiin olevan runsaasti kompetenssia olla
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paneelissa. Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu valittiin paneeliin edustamaan toimialan akateemista tutkimusta.
Paneeliin osallistuneet asiantuntijat edustivat näin ollen neljäätoista organisaatiota, joissa katsottiin olevan sekä laaja-alaista että yksityiskohtaista asiantuntijuutta sekä sääntelystä että matkaviestintoiminnasta. (Laakso, Rubin & Linturi
2010; Laakso, Rubin & Linturi 2011.)
Panelistien asiantuntijuuden arviointi
Pohdittaessa paneelissa tarvittavaa asiantuntemusta päädyttiin siihen, että
matkaviestinyritysten operatiivisen toiminnan näkemystä on välttämätöntä olla
paneelissa mukana, koska operatiivisessa toiminnassa sääntelyn muutokset
koetaan konkreettisesti päivittäisessä liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Samoin haluttiin, että juridista näkemystä tulee olla paneelissa mukana.
Myös laajempi, toimialaa kokonaisuutena tarkastelevaa näkökulmaa haluttiin
mukaan. Edelleen päädyttiin siihen, että sekä erikoisosaamista että yleistietämystä valitaan paneeliin tasapuolisesti. Intressiryhmistä ja halutuista asiantuntijuuksista muodostettiin matriisi (ks. Kuvio 1.7 sivulla 25).
Seuraavaksi keskityttiin henkilöiden valintaan. Valittuihin organisaatioiden
edustajiin oltiin yhteydessä puhelimitse ja heitä pyydettiin esittämään henkilöä
paneeliin. Ennen varsinaista Delfoi-tutkimusta paneelin jäseniin oltiin puhelimitse yhteydessä ja heiltä tiedusteltiin tutkimuksen taustatiedoiksi mm. ikä,
koulutus ja työkokemus. Henkilökohtaisella yhteydenotolla pyrittiin myös lisäämään paneelin jäsenten sitoutumista tutkimuksen myöhempiin vaiheisiin.
Tutkimukseen valittiin yksi henkilö kustakin tutkimukseen valitusta organisaatiosta.
Osa tutkimuksesta käsitteli mennyttä aikaa. Tämän vuoksi oli tärkeää, että panelisteilla on laaja kokemus telealalta. Paneeliin haluttiin myös sellaisten henkilöiden näkemyksiä, jotka ovat itse kokeneet sääntelyssä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia työssään. Valituilla panelisteilla on mittava kokemus telealasta
ja heidän keskimääräinen työkokemuksensa alalta oli 20,9 vuotta. Panelistit
edustivat tasapuolisesti organisaatioiden ylintä johtoa sekä operatiivista tasoa.
Työkokemuksen katsottiin olevan tutkimuksen onnistumisen kannalta riittävä.
Ennen varsinaisen Delfoi-tutkimuksen käynnistämistä panelisteille tehtiin kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan kullakin tutkimukseen
halutulta asiantuntijuusalueella (ks. Taulukko 1.1 Panelistien arviot omista asiantuntijuusalueistaan sivulla 27). ( Laakso, Rubin & Linturi 2011; Lilja, Laakso
& Palomäki 2011.) Panelistien asiantuntijuuden monipuolisuuden katsottiin
olevan riittävän tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Samoin päädyttiin siihen,
että paneelissa on edustettuna sekä erikoisosaamista että yleistietämystä tasapuolisesti, mikä myös oli asetettu yhdeksi tavoitteeksi paneelin kokoonpanoa
suunniteltaessa (Rikkonen 2005).
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4.3.2 Validiteetti
Fink et al. esittävät, että on olemassa joukko piirteitä, jotka ovat tärkeitä varmistettaessa Delphi-tutkimusten löydösten luotettavuutta. Avainasemassa on selkeä päätöspolku, joka muun muassa tukee asiantuntijapaneelin valintaa ja varmistaa prosessin aikana kyselyjen avulla syntyvän tiedon tukevan tutkimuskysymysasettelua. (Fink et al. 1991.)
Panelistien valintaprosessi oli tässä tutkimuksessa systemaattisesti etenevä prosessi, jossa tarkasteltiin tutkittavaa ilmiötä ja tutkimuskysymyksiä analyyttisesti
kompetenssi-intressiryhmämatriisin avulla.
Edellisessä kohdassa esitettiin paneelin valintaan ja panelistien asiantuntijuuteen liittyvää tarkastelua. Seuraavassa arvioidaan tutkimuksen validiutta vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:




Ovatko Delfoi-kyselyissä esitetyt kysymykset tutkittavan ongelman kannalta valideja?
Ovatko panelistien esittämät vastaukset perusteluineen valideja suhteessa Delfoi-kyselyissä esitettyihin kysymyksiin?
Ovatko tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset valideja, eli vastaavatko
tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyksiin?

Tutkimuksen kahden hypoteesin pohjalta laadittiin tutkimuskysymyksiä. Kysymykset liittyivät kiinteästi sääntelyn vaikutuksiin matkaviestintäpalvelujen
tarjontaan ja matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin sekä mahdolliseen
sääntelytilanteeseen vuonna 2015.
Ensin aineisto- ja kirjallisuustutkimuksella selvitettiin sääntelyn muutokset ja
tämän jälkeen perehdyttiin toimialan tunnuslukuihin. Näiden pohjalta laadittiin kaksi lomaketta ensimmäisen Delfoi-kierroksen haastatteluja varten. Toisessa lomakkeessa oli viestintämarkkinalain ja sen edeltäjien muutoksia vuosina
1987–2009 (liite III). Toisessa oli matkaviestintään liittyviä teemoja, jotka oli saatu tehdyllä aineistoanalyysillä.
Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella asiantuntijoita pyydettiin kertomaan näkemyksiään merkittävimmistä tapahtuneista sääntelymuutoksista. Haastatteluaineisto analysoitiin ja yhdessä em. aineisto- ja kirjallisuustutkimuksella kerättyjen tietojen kanssa laadittiin toisen Delfoi-kierroksen kysely. Kyselyn pääpaino
oli ensimmäiseen tutkimushypoteesiin liittyvissä kysymyksissä ja väittämissä.
Kyselyn tulokset analysoitiin intressiryhmittäin. Voitiin todeta vastausten olevan asianmukaisia. Vastausten yhteydessä saadut kommentit ja argumentit
vahvistivat käsitystä, että saadut vastaukset vastasivat nimenomaisesti tutkimuskysymyksiin.
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Kolmannen Delfoi-kierroksen pääpaino oli hypoteesissa 2 ja siihen liittyvissä
tutkimuskysymyksissä. Väittämät oli laadittu koskemaan hypoteesiin liittyviä
tutkimuskysymyksiä, ja ne osaltaan pohjautuivat myös aineisto- ja kirjallisuustutkimukseen sekä aiempiin Delfoi-kierroksiin. Voitiin todeta, että myös kolmannen Delfoi-kierroksen vastaukset olivat asianmukaisia. Vastausten yhteydessä saadut kommentit ja argumentit vahvistivat käsitystä, että saadut vastaukset vastasivat nimenomaisesti esitettyihin kysymyksiin ja väitteisiin. Vastaukset analysoitiin intressiryhmittäin.
4.4

Yhteenveto

Tässä luvussa esitettiin toteutetun Delfoi-tutkimuksen tulokset ja niiden analyysi sekä arvioitiin tutkimustulosten luotettavuutta. Tutkimukseen valittiin
neljätoista asiantuntijaa. Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella kaikki neljätoista
panelistia haastateltiin henkilökohtaisesti kukin erikseen. Ensimmäisen Delfoikierroksen haastatteluin kerätyn aineiston sekä aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta laadittuun toisen kierroksen verkkopohjaiseen kyselyyn osallistui kolmetoista panelistia. Samoin vuoden 2015 sääntelytilanteeseen keskittyneen kolmannen kierroksen verkkokyselyyn osallistui kolmetoista panelistia.
Delfoi-tutkimuksen tulokset vuosista 1985–2009
Ensimmäinen ja toinen Delfoi-kierros keskittyivät sääntelyn vaikutuksiin toimialaan vuosina 1985–2009. Panelistit olivat hyvin yksimielisiä siitä, että matkaviestintoiminnan sääntelyn kehittämisellä on ollut merkittävät vaikutukset
matkaviestintoimialan kehittymiseen. Lainsäädännön muutosten mahdollistamat toimilupapäätökset ja palveluoperaattoritoimintaan kannustaneet sääntelyratkaisut ovat olleet merkittäviä matkaviestinyritysten määrän ja tätä kautta
tapahtuneeseen matkaviestinpalvelujen tarjonnan lisääntymiseen.
Samoin kaikkien intressiryhmien edustajat näkivät, että tarjonnan lisääntymisen mahdollistaneet sääntelyratkaisut vaikuttivat Suomen matkaviestinliittymien määrän nopeaan kasvuun. Erikseen kysytyn liittymätiheyden 80 liittymää
sataa asukasta kohden saavuttaminen nopeutui panelistien näkemyksen mukaan usealla vuodella.
Sääntelymuutosten mahdollistama 2000-luvun alun nopeasti lisääntynyt matkaviestinpalveluja tarjoavien toimijoiden määrä ja matkapuhelinnumeron siirrettävyyden mahdollistama säädös vuonna 2003 saivat panelistien näkemyksen
mukaan aikaan osin odottamattoman rajun matkaviestinnän puhepalvelujen
hintojen alenemisen. Haastajaoperaattoreiksi kutsutut palveluoperaattorit keskittyivät aluksi kilpailemaan juuri hinnoilla.
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Matkaviestinverkkoyrityksistä omistuksellisesti riippumattomien haastajaoperaattoreiden markkinaosuus nousi muutamassa vuodessa noin 20 %:iin. Toimialan konsolidaation seurauksena haastajaoperaattoreiden markkinaosuus on
viime vuodet ollut kahden prosentin luokkaa. Haastajaoperaattoreilla nähtiin
edelleenkin olevan toimintaedellytyksiä, mutta jatkossa hinta ei voine olla niiden ainut kilpailukeino.
Suomessa 3G-toimiluvat myönnettiin ensimmäisenä maana jo vuonna 1999,
mutta verkkojen aktiivinen markkinointi alkoi vasta vuosina 2005–2006. Panelistit olivat hyvin yksimielisiä siitä, että vasta tuolloin oli saatavissa toimintavarmoja verkkolaitteita ja riittävän monipuolisin ominaisuuksin varustettuja
päätelaitteita. Hintakilpailu asiakashinnoissa pienensi myös osaltaan verkkoyritysten investointimahdollisuuksia 3G-infrastruktuuriin, mikä osaltaan hidasti
3G:n käytön aloittamista.
Sääntelyn keinoin voidaan myös vaikuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoon. Liittymän ja päätelaitteen kykykauppa sallittiin vuonna 2006 3Gpäätelaitteiden osalta. Panelistit olivat varsin yksimielisiä siitä, että kytkykaupan salliminen oli merkittävä 3G-päätelaitteiden kauppaa käynnistettäessä. Sen
merkityksen nähtiin kuitenkin olevan vähenemässä. Valtaosa panelisteista hyväksyisi kytkykaupan sallimisen jatkossakin muodossa tai toisessa.
Viestintäviraston roolin panelistit näkivät merkittävänä toimialan kehittymiselle. Viestintävirasto on ollut aktiivinen toimija muun muassa terminointihintojen
alentamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Paneelissa mukana olleiden viranomaisten näkemys tehdyistä HMV-päätöksistä poikkesivat toisistaan. Matkavietinyritysten sekä yhteistyötahojen edustajien mukaan HMV-päätöksiä pitäisi
voida tarkastella uudelleen ja esimerkiksi verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä tulisi harkita. Panelistit olivat tyytyväisiä harjoitettuun taajuuspolitiikkaan
ja käytettävissä olevien taajuuksien määrään. Tulevaisuudessa tarvittavien lisätaajuuksien saatavuuteen oltiin myös luottavaisia. Viestintäviraston tehtävät
ovat tarkastelujaksolla lisääntyneet huomattavasti. Usean asiantuntijan näkemys oli, että eri viranomaisten toimet eivät aina ole samansuuntaisia, vaan niiden tavoitteet voivat olla ristiriitaisia.
Matkaviestinnän sääntely on lisääntynyt ja se on monimutkaistunut viime vuosina. Myös Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto ovat viimeaikoina puuttuneet
matkaviestinyritysten toimintaan. EU:n sääntely niin ikään on suhteellisen uutta. Pääsääntöisesti EU:n säädökset ovat sellaisia, että ne implementoidaan kansalliseen sääntelyyn. Muusta EU:n sääntelystä poikkeaa niin sanottu verkkovierailuasetus, joka velvoittaa suoraan toimialan yrityksiä.
Delfoi-tutkimuksen tulokset vuosista 2010–2015
Matkaviestintoimintaa koskevan sääntelyn purkamista ainakin jonkin verran
toivottavana pitivät kaikkien intressiryhmien edustajat. Sen sijaan sen purkami190

seen panelistit uskoivat vaihtelevasti. Matkaviestinyritysten edustajat pitivät
sitä todennäköisempänä kuin muiden intressiryhmien edustajat. He näkivät,
että tietoyhteiskuntakehitys edellyttää sääntelyn purkamista. Sääntelyn purkamiseen uskoivat vähiten yhteistyötahojen edustajat. Kolme neljästä yhteistyötahojen edustajasta piti sitä ainakin jonkin verran epätodennäköisenä, samoin
kolme viidestä matkaviestinyrityksen edustajasta.
Energiayhtiöt luopuivat hiljattain sähköverkkojen kantaverkon määräysvallasta.
Telealalla on esitetty vastaavan kaltaisia ehdotuksia tietoliikenteen runkoverkosta ja siihen liittyvistä tietyistä järjestelmistä. Julkisen vallan omistuksen poistumista kokonaan televerkkojen kontrolloimiseksi ei pidetty kovin todennäköisenä. Puolet viranomaisten edustajista kuitenkin piti julkisen vallan kontrollia
televerkoissa pelkästään sääntelyn keinoin ainakin jonkin verran todennäköisenä. Muiden intressiryhmien edustajat pitivät sitä enemmän epätodennäköisenä
kuin todennäköisenä. Sen sijaa kaikkien intressiryhmien edustajat pitivät sitä
enemmän toivottavana kuin ei-toivottavana. Väitteen mahdollinen toteutuminen tulisi joka tapauksessa hyvin kalliiksi, mutta saattaisi olla huoltovarmuuden kannalta merkityksellistä.
Verkkoliikenteen kontrollia Ruotsin mallin mukaan pidettiin melko epätodennäköisenä. Huomioitavaa on, että kolme viidestä matkaviestinyrityksen edustajasta piti sitä ainakin jonkin verran todennäköisenä. Sitä pidettiin myös melko
ei-toivottavana. Valvonnan lisääntymisen jopa arveltiin vähentävän Internetin
käyttöä. Toisaalta todettiin, että luottamus verkossa toimimiseen luottamuksellista tietoa ja rahaa koskevissa palveluissa on yksi tärkeimmistä tietoyhteiskuntakehityksen peruspilareista, jota ilman ei tietoyhteiskunta voi toteutua.
Matkaviestinyritysten edustajat pitivät teknologianeutraaliuden toteutumista
sääntelyssä muita intressiryhmiä todennäköisempänä. He olivat vastauksissaan
varsin yksimielisiä. Sen sijaan kolme neljästä yhteistyötahon edustajasta piti
teknologianeutraaliuden toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä.
Toisaalta he eivät olleet yksimielisiä sen toivottavuudesta. Viranomaiset ja matkaviestinyritysten edustajat pitivät yksimielisesti sääntelyn teknologianeutraaliutta toivottavana. Teknologianeutraaliuden todettiin muun muassa mahdollistavan yksinkertaisemman sääntelyn.
Verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä pidettiin melko epätodennäköisenä.
Erään viranomaisen vastauksessa mainittiin, että on epätodennäköistä, että tämä markkina, jonka Euroopan komissio poisti uudesta markkinasuosituksestaan, otettaisiin uudelleen suositukseen, mikäli verkko-operaattoreiden verkoissa toimiville palveluoperaattoreille taataan verkko-operaattoreiden toimesta
riittävästi tilaa ja mahdollisuuksia toimia. Toista mieltä olleen yhteistyötahon
edustaja perusteli vastaustaan juuri päin vastaisella argumentilla. Hänen mielestään kilpailu ei toimi tukkumarkkinoilla, koska hinnat hänen mielestään on
sovittu muutaman toimijan kesken ja korkeat tukkuhinnat pitävät uudet toimijat ulkona, koska näillä ei ole lainkaan "tukkutuloja". Kolme viidestä matkavies191

tinyrityksen edustajasta piti verkkoon pääsyn sääntelyä ainakin jonkin verran
toivottavana. Eräs heistä totesi, että virtuaalioperaattorilla on liian ahdas rako,
koska isojen operaattoreiden asiakashinnat ovat taas uudestaan ajautuneet
alemmalle tasolle kuin tukkuhinnat. Neutraalisti väitteen toteutumisen toivottavuuteen vastanneen mielestä sääntely ei ole itsetarkoitus, mutta jos markkinoilla esiintyy merkittäviä epäkohtia, näihin tulee puuttua.
Panelistit arvioivat kytkykaupan olevan todennäköisesti merkittävä vauhdittaja
myös 4G:n yhteydessä samoin 3G:n yhteydessä. Sitä piti jonkin verran epätodennäköisenä ainoastaan kaksi yhteistyötahojen edustajaa. Heidän mukaansa
3G ja mobiili-Internet tulivat ainutkertaisesti käsi kädessä markkinoille. 4G:n
tapauksessa ei ole tällaista epäjatkumoa, johon kytkyn voisi liittää. Väitteen toivottavuuden suhteen panelistit olivat selvästi varovaisempia. Eräs viranomainen totesi, että eihän kytkykauppa ole millään muullakaan alalla kiellettyä.
Yhteistoiminnetta koskevaa sääntelyä ei pidetty kovin todennäköisenä. Viranomaiset suhtautuivat väitteen toteutumisen todennäköisyyteen neutraaleimmin
ja matkaviestinyritysten edustajat pitivät sitä epätodennäköisimpänä. Viranomaiset pitivät sitä kuitenkin enemmän toivottavana kuin muiden intressiryhmien edustajat. Vastauksissa todettiin, että se olisi asiakkaan kannalta hyvä,
mutta maan sisäinen roaming tulee jättää operaattorien kaupallisten sopimusten varaan.
Panelistit olivat varsin yksimielisiä siitä, että EU:n suora sääntely tulee todennäköisesti lisääntymään. EU:n telepaketti tullee lisäämään sen valtaa ohi kansallisen sääntelyn. EU:n suoraa sääntelyä pidettiin myös melko yksimielisesti
ainakin jonkin verran ei-toivottavana. Kaikki matkaviestinyritysten edustajat
pitivät sitä ei-toivottavana. Vastauksissa mainittiin muun muassa, että EU-maat
ovat niin markkinarakenteeltaan kuin kulttuurienkin osalta sen verran erilaisia,
että kansalliset ominaispiirteet tulisi huomioida päätöksen teossa. Tämä voidaan parhaiten varmistaa EU-johtoisella, mutta paikallistason sääntelyllä. Samoin todettiin, että harmonisointi merkitsee etenemistä hitaimpien ja alikehittyneimpien ehdoilla.
Toimialan kehittymisestä panelisteille esitettiin väite, jonka mukaan myös
vuonna 2015 kaikki matkaviestinverkkoyritykset ovat myös kiinteän verkon
toimijoita. He pitivät yksimielisesti väitteen toteutumista todennäköisenä. Matkaviestinverkkoinfrastruktuurin nähtiin perustuvan hyvään kiinteän verkon
infrastruktuuriin. Samoin panelistit pitivät melko yksimielisesti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana. Nähtiin muun muassa, että Suomen
kaltaisessa harvaan asutussa maassa vain infrastruktuurin tehokas monikäyttö
turvaa kustannustehokkuuden.
Mobiiliasiointivarmenne täyttää vahvan sähköisen tunnistautumisen edellytykset siinä, missä pankkitunnuksetkin. Panelistit eivät olleet sen yleistymisen todennäköisyyden suhteen yksimielisiä. Kolme viidestä matkaviestinyrityksen
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edustajasta piti mobiilivarmenteen käytön yleistymistä ohi pankkitunnusten
käytön yleisyyden ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Eräs heistä arveli,
että muutokset käyttäytymistavoissa ovat hitaita ja pankit tuskin tyytyvät sivusta seuraamaan muutosta, jossa asiakasuskollisuuden takeena oleva pankkikortti sivuutetaan. Sen sijaan kolme neljästä yhteistyötahojen edustajasta piti
mobiilivarmenteen yleistymistä pankkitunnuksia yleisemmäksi ainakin jonkin
verran todennäköisenä. Yksi heistä totesi, että toivottavasti operaattorit tajuavat
mahdollisuutensa ja hinnoittelevat oikein, jolloin pankeilla ei ole syytä kehittää
uutta omaa tunnistautumisjärjestelmää. Väitteen toivottavuuden suhteen panelistit olivat yksimielisempiä. Yleisesti todettiin, että yhteiskunnan erilaisten
verkkopalvelujen lisääntyessä mobiilitunnistaminen mahdollistaa verkkopalvelujen käytön ajasta ja paikasta riippumatta aivan samoin kuin matkapuhelimen
käyttö on korvannut lankapuhelimen käytön.
Valtaosa panelisteista piti VoIP-puheluita koskevaa sääntelyä ainakin jonkin
verran todennäköisenä. Esitetyn väitteen toteutumista ainakin jonkin verran
epätodennäköisenä pitänyt viranomainen kuitenkin oli sitä mieltä, että operaattorit hyväksyvät VoIP-puhelut matkaviestinverkossa ja kehittävät uusia ansaintamalleja, joilla paikkaavat perinteisistä matkapuheluista jäämättä saamat tulot
ilman velvoittavaa sääntelyä. Kaksi kolmesta viranomaisesta piti väitteen toteutumista ainakin jonkin verran toivottavana. Eräs heistä totesi, että jos tämä
luonnollinen kehityskulku ei tapahdu ilman sääntelyä, niin sitten on syytä harkita sen sääntelyä.
Television katselun yleistymistä niin, että puolet suomalaisista katselisi televisiota mobiiliyhteyden kautta vuonna 2015, pidettiin epätodennäköisenä. Panelistit eivät uskoneet, että suomalaiset haluaisivat katsella televisiota pienestä
ruudusta. Väitteen toteutumisen todennäköisyyteen panelistit vastasivat melko
neutraalisti. Todettiin muun muassa, että normaalin television tilalle on suotavaa löytää mobiiliin verkkoon soveltuvampaa kuvaa esimerkiksi tapahtumaklipsejä.
Matkapuhelimen käyttämisen tuotteiden ja palvelujen maksamiseen uskottiin
yleistyvän. Kolme neljästä viranomaisesta ja neljä viidestä matkaviestinyrityksen edustajasta piti esitetyn väitteen toteutumista ainakin jonkin verran todennäköisenä. Todettiin, että maksutapa on helppo, ja että se on kaikkien ulottuvilla. Toisaalta eräs väitteen toteutumista ainakin jonkin verran epätodennäköisenä pitänyt matkaviestin yrityksen edustaja totesi, että maksupalvelulain käyttöönotto pikemmin on omiaan vähentämään kännykkämaksamista kuin lisäämään sitä.
Kysymyslomakkeen lopussa panelisteja pyydettiin arvioimaan, mikä on yleisimmän mobiililaajakaistayhteyden nopeus vuonna 2015. Selvästi eniten mainintoja sai vaihtoehto 5–10 Mb/s. Panelisteja pyydettiin myös arvioimaan eri
teknologioiden markkinaosuudet vuonna 2015. Vastauksista laskettiin keskiar-
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vot. 3G arvioitiin yleisimmäksi teknologiaksi runsaan 70 %:n markkinaosuudella. 2G:n ja 4G:n markkinaosuuksiksi arvioitiin noin 13 %.
Tutkimustulosten luotettavuudesta
Tutkimuksen asiantuntijat edustavat organisaatioita, joista osa toteuttaa tehtäväänsä sääntelyviranomaisina, osa edustaa säänneltävää toimialaa ja osa toimialan kanssa läheisesti toimivia tahoja. Tämän perusteella panelistit jaettiin kolmeen intressiryhmään. Tutkimuksen panelisteilla on keskimäärin yli kahdenkymmenen vuoden kokemus tutkittavasta toimialasta. Delfoi-tutkimuksen
haastattelujen teemat ja verkkopohjaisina toteutetut kyselyt pohjautuivat aineisto- ja kirjallisuustutkimuksiin sekä tutkimushypoteeseihin. Ensin tarkasteltiin
koko paneelin vastausten jakaumia. Tämän jälkeen vastaukset jaettiin panelistien edustamiin kolmeen intressiryhmään ja analysoitiin tulokset. Lisäksi tulevaisuusorientoituneen tutkimuksen osassa arvioitiin intressiryhmän vastausten
yksimielisyyttä. Vastaukset ja niihin saadut argumentit olivat kysymysten ja
väitteiden suhteen relevantteja. Kolmannen Delfoi-kierroksen tulevaisuutta
koskeneiden väitteisiin saatujen vastausten analysoinnissa ja tulkinnassa käytettiin vastausten keskiarvoa vertailtaessa intressiryhmien vastauksia keskenään. Keskihajontaa käytettiin arvioitaessa intressiryhmän yksimielisyyttä.
Käytetyn tulkintaperiaatteen perusteella voitiin todeta, että viranomaiset olivat
vastauksissaan yksimielisempiä kuin muiden intressiryhmien edustajat.
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5
5.1

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Yhteenveto

Tutkimus jakaantui kahteen osaan: aineisto- ja kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen Delfoi-tutkimukseen. Aineisto- ja kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin
ensinnä sääntelyssä tapahtuneita muutoksia ja tämän jälkeen matkaviestintoimialalla tapahtuneita muutoksia. Tällöin selvitettiin muun muassa matkaviestinyritysten lukumäärän vaihtelua, liittymämäärien kehitystä ja asiakkailta veloitettujen puhepalvelujenpalvelujen hintojen vaihtelua.
Tutkimuksen empiirinen Delfoi-tutkimus toteutettiin vuosina 2009 ja 2010. Asiantuntijoiksi tutkimukseen valittiin 14 henkilöä, joilla on laaja, keskimäärin yli
kahdenkymmenen vuoden kokemus toimialalta. Asiantuntijat edustivat viranomaisia, matkaviestinyrityksiä sekä matkaviestinyritysten kanssa yhteistyötä
tekeviä tahoja. Viranomaiset olivat ryhmänä vastauksissaan jonkin verran yksimielisempiä kuin muiden ryhmien asiantuntijat.
Tutkimuksen empiirisen osan tulokset esitettiin kahdessa vaiheessa siten, että
ensin esitettiin Delfoi-tutkimuksen ajanjaksoa 1985–2009 käsittelevä osa, minkä
jälkeen esitettiin Delfoi-tutkimuksen tulevaisuutta koskeva osa, joka keskittyi
ennakoimaan Suomen sääntelytilannetta vuonna 2015. Lisäksi arvioitiin tutkimustulosten luotettavuutta ja pätevyyttä.
Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli tarkastella regulaation eli sääntelyn vaikutusta matkaviestintoimintaan Suomessa vuosina 1985–2015. Tavoitteen toteuttamiseksi esitettiin kaksi hypoteesia ja niiden todentamiseksi tutkimuskysymyksiä, joihin tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia. Seuraavaksi
esitetään tutkimukset tulokset tutkimuskysymyksiin vastaten.
5.1.1 Hypoteesi 1

Sääntelyn muutoksilla on ollut huomattava vaikutus matkaviestinpalvelujen tarjontaan ja matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin.
Ensinnä tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten matkaviestinpalvelujen tarjontaan liittyvä sääntely on muuttunut?
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2. Ovatko matkaviestinpalveluja tarjoavien yritysten määrän muutokset olleet seurausta sääntelyn muutoksista?
3. Mitkä sääntelytekijät ovat vaikuttaneet matkaviestinliittymien yleistymiseen?
4. Mitkä sääntelymuutokset ovat vaikuttaneet matkaviestinnän puhepalvelujen hintatasoon?
Matkaviestiyritysten sääntely on muuttunut voimakkaasti. Sääntely on muuttunut varsin yksityiskohtaiseksi. Muun muassa viestintämarkkinalakia ja edeltäjiä on tarkastelujaksolla muutettu vajaat kolmekymmentä kertaa (ks. Taulukko 2.1 Lakimuutokset/vuosi sivulla 63).
Sääntelymuutoksien seurauksena Suomessa harjoitettu toimilupapolitiikka on
tarkastelujaksolla muuttunut oleellisesti. 1980-luvulla toimintaa harjoitti Postija telelaitos monopoliasemassa operoimallaan ensimmäisen sukupolven NMTverkollaan. 1980-luvulla yksityinen sektori haki turhaan lupaa matkaviestintoiminnan aloittamiseksi, mutta Posti- ja telelaitoksen monopoli piti aina vuoden 1990 lakimuutokseen asti. Matkaviestintoiminta tuli toimiluvanvaraiseksi.
Uusi toimija, Radiolinja sai toimiluvan ja aloitti 1991 maailman ensimmäisellä
kaupalliseen käyttöön otetulla toisen sukupolven GSM-verkollaan. Myös Postija telelaitos avasi pian oman GSM-verkkonsa.
Vuonna 1995 säädöksiin tulivat termit telepalvelu ja palveluyritys. Vuonna 1996
teletoimintalain muutos poisti ns. oikeusharkinnan matkaviestinverkkojen toimilupien myöntämisessä. Lupa tuli jatkossa myöntää, mikäli luvan hakijalla oli
riittävät edellytykset toiminnan harjoittamiseen ja vapaita radiotaajuuksia oli
hakijalle osoittaa. Laissa telelaitokset mm. velvoitettiin vuokraamaan toisilleen
radiomastojen vapaana olevat antennipaikat. Ei pelkästään teleyritysten kannalta, vaan myös muun yhteiskunnan kannalta varsinkin antennipaikkojen vuokrausvelvollisuus oli perusteltua mm. ympäristönsuojelullisten tai alue- tai kaavoitussuunnittelullisten syiden perusteella. Samoin säädettiin, että televerkkoa
ylläpitävän telelaitoksen tulee (korvausta vastaan) luovuttaa matkaviestinverkossa telepalveluita tarjoavalle toiselle telelaitokselle liittymiä ja matkaviestinverkkoja.
Vain matkaviestinverkkojen rakentaminen jäi luvanvaraiseksi. Alalle tulokynnys madaltui, palvelu- ja virtuaalioperaattoreille riittää teletoimintailmoituksen
tekeminen. Liikenneministeriön niin sanotuilla palveluoperaattoripäätöksillä
1995–1999 selkiytettiin palveluoperaattorien ja virtuaalioperaattoreiden asemaa
sääntelyssä ja viimein 1999 näille annettiin oikeus ostaa laskutusta varten tarvittavat tiedot verkko-operaattorilta. Vuonna 2003 voimaan tullut viestintämarkkinalaki antoi palvelu- ja virtuaalioperaattorille oikeuden itse avata ja sulkea
matkaviestinverkon liittymät sekä oikeuden hallita itsenäisesti niihin liittyviä
asiakassuhteita. Palvelu- ja virtuaaliyrityksellä on nyt myös oikeus määrätä ha196

luamansa verkon käyttöoikeuden laajuus ja liittää tarvitsemansa omat verkkoelementit verkkoyrityksen verkkoon.
Suomi oli ensimmäinen maa kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen
toimilupien myöntämisessä. Suomessa luvat myönnettiin 1999 niin sanotulla ”kauneuskilpailulla” nimellistä maksua vastaan eikä esimerkiksi huutokaupalla niin kuin joissakin muissa maissa vuosituhannen vaihteessa tehtiin.
Vuonna 2009 järjestettiin neljännen sukupolven matkaviestinverkkojen toimiluvista huutokauppa.
Käytännössä koko 1990-luvun Suomessa oli kaksi matkaviestinyritystä 1980luvun monopolin jälkeen. Edellä mainittujen sääntelymuutosten jälkeen yrityksiä tuli nopeasti lisää ja esimerkiksi vuonna 2003 matkaviestinpalveluja tarjoavia yrityksiä oli 18 (ks. Kuvio 3.5 Matkaviestinpalveluja tarjoavien yritysten
määrän kehitys sivulla 73). Delfoi-tutkimuksen asiantuntijoiden mukaan Suomessa matkaviestinverkkoyritysten käyttöön on osoitettu riittävästi taajuuksia
osoittamalla joustavasti muun muassa NMT-verkkojen ja analogisen television
käytöstä vapautuneita taajuuksia matkaviestinverkkoyritysten käyttöön.
Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 7,7 miljoonaa matkaviestinliittymää. Liittymämäärän kasvu on viime vuosina hieman nopeutunut mobiililaajakaistaliittymien markkinoille tulon 2006 jälkeen (ks. Kuvio 1.1 Matkaviestinliittymien
määrä 1985–2009 sivulla 1). Aluksi matkapuhelinten määrän kasvu Suomessa
oli verrattain hidasta. 1990-luvulla matkapuhelimet kuitenkin yleistyivät nopeasti ja niiden yleisyys kotitalouksissa ohitti lankapuhelinten yleisyyden jo 1999
(ks. Kuvio 3.8 Lanka- ja matkapuhelinkotitalouksien määrä 1990–2009 sivulla
75). Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomessa oli väkilukuun suhteutettuna eniten liittymiä 1996–1999. Vuonna 2001 Suomessa oli yli 80 liittymää sataa asukasta kohden (ks. Kuvio 3.7 Lanka- ja matkapuhelintiheys suomessa 1989–2009
sivulla 75). Tutkimuksen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan tämä saavutettiin useita vuosia aiemmin matkaviestinyritysten kilpaillessa asiakkaista, kuin
jos oli ollut vain yksi tarjoaja.
Puhelimen, toisin sanoen päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa kiellettiin
Suomessa 1996. Kytkykauppa sallittiin kolmannen sukupolven liittymien yhteydessä 2006. Tutkimuksen asiantuntijoiden mukaan kytkykaupalla vauhditettiin jonkin verran laitekannan uusimista eli uusilla ominaisuuksilla varustettujen puhelinten hankintaa, mutta se ei ole vaikuttanut ratkaisevasti liittymämäärän kasvuun.
Matkaviestinnän puhepalvelujen hinnat olivat 1980-luvulla melko vakaat (ks.
Kuvio 3.15 Matkapuhelujen hintaindeksi sivulla 81). Hinnat alkoivat laskea
1990-luvun alussa kilpailun alettua. Kymmenessä vuodessa 1991–2001 hinnat
alenivat noin 60 %. Viime vuosina matkapuhelimella puhuminen on kansainvälisien vertailujen mukaan ollut Suomessa verrattain edullista.
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Kilpailevien matkaviestinverkkotoimilupien myöntämisen lisäksi virtuaalioperaattoritoiminta mahdollistettiin sääntelyllä. Tutkimuksen asiantuntijoiden mielestä virtuaalioperaattoreiden tulo markkinoille 2000-luvun alussa vaikutti
matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen alenemiseen paljon tai erittäin paljon
(ks. Luku 4.1.1 Monopoli, duopoli, oligopoli ja Kuvio 4.3 Haastajaoperaattoreiden vaikutus hintakilpaluun sivulla 89).
Todellisen ”hyperhintakilpailun” sai aikaan 2003 voimaan tullut säädös, jonka
mukaan matkaviestinyritysten tuli maksutta sallia asiakkaan puhelinnumeron
säilyttäminen tilanteessa, jossa asiakas vaihtaa operaattoria. Vain kahdessa
vuodessa hinnat alenivat noin 35 %. Tutkimuksen asiantuntijoiden näkemyksen
mukaan numeron siirrettävyys on vaikuttanut matkaviestinnän puhepalvelujen
hintoihin paljon tai erittäin paljon (ks. Luku 4.1.2 Numeron siirrettävyys vuonna 2003 ja Kuvio 4.6 Numeronsiirrettävyyden vaikutus matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin sivulla 100).
Suomessa operaattoria vaihdetaan usein. Numeron siirrettävyysvelvoitteen jälkeen vuosina 2003–2009 lähes 5 miljoonaa liittymää on siirretty operaattorilta
toiselle (ks. Kuvio 3.13 Siirrettyjen numeroiden määrät sivulla 79). Tutkimuksen
valossa näyttää siltä, että matkaviestinyritykset kilpailevat asiakkaista. Kuvaavaa on erään asiantuntijan kommentti: ”Nyt käydään kilpailua hinnoilla, ei palveluilla.”
Viestintäviraston määrättyä kaikki matkaviestinverkkoyritykset HMVyrityksiksi yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan liikenteen markkinassa,
se velvoitti verkko-yritykset neuvottelemaan niiden toisiltaan veloittamista ns.
terminointihinnoista. Nämä tukkuhinnat myös julkistettiin ja ne ovat olleet alenevat muun muassa vuosina 2007–2009. Tutkimuksen asiantuntijoiden näkemyksen mukaan oli hyvä, että operaattoreille annettiin mahdollisuus neuvotteluteitse sopia asiasta (ks. Luku 4.1.4 Viestintäviraston rooli ja Kuvio 4.12 Terminointihinnoista sivulla 116). EU:n verkkovierailuasetus astui voimaan 2007.
Se määrittää enimmäishinnan, jonka operaattori saa käyttäjältä periä EU:n sisäisissä verkkovierailupuheluissa. Asetus velvoittaa verkkovierailupuhelujen hintojen alentamiseen vuosina 2007–2010. Tapa säännellä loppuasiakashintoja asetuksella jakoi tutkimuksen asiantuntijoiden mielipiteitä. Runsaat puolet heistä
oli kuitenkin sitä mieltä, että verkkovierailuasetus on käyttäjän kannalta ainakin jonkin verran hyvä asia (ks. Luku 4.1.8 EU:n verkkovierailuasetus ja Kuvio
4.14 EU:n verkkovierailuasetus käyttäjän kannalta sivulla 126).
Matkaviestinyrityksiä sääntely oli muuttunut usein. Sääntelyä on tullut myös
lisää. Voidaan kuitenkin todeta, että Suomessa harjoitetut toimilupa- ja taajuuspolitiikat ovat olleet onnistuneita matkaviestinpalvelujen tarjonnan kannalta.
Kilpailun avaaminen 1990-luvun alussa ja palvelu- ja virtuaalioperaattoritoiminnan mahdollistuminen 2000-luvulle tultaessa ovat vaikuttaneet huomattavasti matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen alentumiseen. Säädös siitä, että
asiakas saa maksutta siirtyä operaattorilta toiselle ja halutessaan säilyttää puhe198

linnumeronsa sai aikaan hyvin nopean hintojen alenemisen 2003–2005. Edellä
mainittuihin tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset tukevat hypoteesia 1 eli
sääntelyllä on ollut huomattava vaikutus matkaviestinpalvelujen tarjontaan ja matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin.
5.1.2 Hypoteesi 2

Tarkastelujakson 1985–2015 aikana matkaviestinnän sääntely monimutkaistuu.
Toiseksi tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko matkaviestinnän sääntely monimutkaistunut?
2. Jos on, niin miten matkaviestinnän sääntely on monimutkaistunut?
3. Mitkä tekijät aiheuttavat matkaviestinnän sääntelyn monimutkaistumista?
4. Onko matkaviestinnän sääntelyn monimutkaistumista edelleen odotettavissa?
Tutkimuksen tarkastelujakson alkupäässä vuonna 1989 teletoimintaa säänneltiin telemarkkinalailla. Liikenneministeriölle kuului teletoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen. Viestintäviraston, silloisen Telehallintokeskuksen tehtäviksi säädettiin teletoimintalain ja sen nojalla annettujen muiden säännösten ja
määräysten noudattaminen. Telehallintokeskuksen voidaan sanoa keskittyneen
tuolloin enimmäkseen teknisiin asioihin, kuten laitteiden ja järjestelmien tekniseen yhteensopivuuteen liittyvien määräysten ja ohjeiden sekä tyyppihyväksyntöjen antamiseen. Suhteista muihin viranomaisiin tekeletoimintalaissa säädettiin, että ”poliisi on velvollinen antamaan virka-apua lain täytäntöönpanossa”. Teletoimintalaissa oli vain 37 pykälää. Esimerkiksi kuluttajavirastoa ei tuolloin ollut perustettu.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin tilanne on toinen. Teletoimintalaki korvattiin ensin telemarkkinalailla ja viimein viestintämarkkinan kokonaislakiuudistuksen toisen vaiheen jälkeen viestintämarkkinalailla. Viestintämarkkinalaissa
on 143 pykälää. Sääntelyn muutosvauhti on lisääntynyt. Viestintämarkkinalakia
on muutettu keskimäärin 2,14 kertaa vuodessa, kun sen edeltäjää teletoimintalakia muutettiin keskimäärin 0,64 kertaa vuodessa (ks. Taulukko 2.1 Lakimuutokset/vuosi sivulla 63).
EU:n vaikutuksen viestintämarkkinan sääntelyyn voidaan sanoa olevan merkittävän. Koska Suomi on implementoinut EU:n sääntelyn omaan sääntelyynsä, ja
sääntelee siten suomalaista viestintämarkkinaa kansallisesti, tässä tutkimukses199

sa ei käsitelty EU-sääntelyä yksityiskohtaisesti. EU:n verkkovierailuasetus on
poikkeus tästä. Se sääntelee ”yli” kansallisen sääntelyn suoraan matkaviestinyritysten käyttäjiltään perimien maksujen enimmäismäärää. Tutkimuksen
asiantuntijoiden enemmistön näkemyksen mukaan tämä ei operaattorin kannalta ole paras tapa puuttua hintoihin. (ks. Luku 4.1.8 EU:n verkkovierailuasetus ja
Kuvio 4.13 EU:n verkkovierailuasetus operaattorin kannalta sivulla 124.) Verkkovierailuasetuksen ei varauksettomasti nähty kuluttajankaan kannalta olevan
välttämättä paras ratkaisu (Kuvio 4.14 EU:n verkkovierailuasetus käyttäjän
kannalta sivulla 126).
Viestintäviraston tehtäväkenttä on muuttunut. Sillä on nykyisin lukuisia matkaviestinyritysten toimintaan liittyviä tehtäviä, joista tekniset asiat ovat enää
vain osa. Virastolla on oikeus muun muassa tarkistaa yritysten sisäinen kustannuslaskenta ja määrätä yrityksille erityisvelvollisuuksia sen mukaan, kuinka
voimakkaita niiden katsotaan markkinoilla olevan. Niin sanottujen terminointihintojen eli tukkuhintojen alentamisen voidaan sanoa olleen Viestintäviraston
ansiota. (ks. Luku 2.5 Viestintävirasto ja Luku 4.1.4 Viestintäviraston rooli.)
Sektorikohtaisten normien ja viranomaisten lisäksi matkaviestinyrityksiä koskee koko joukko muutakin sääntelyä. Tutkimuksessa selvitettiin säädökset ja
viranomaiset vuonna 2009. Valtioneuvoston kanslia on ainoa ministeriö, jonka
hallinnon ala ei suoraan sääntele operaattoreita (ks. Luku 2.7 Muu sääntely ja
Kuvio 2.2 Ministeriöt, joiden kanssa operaattorit asioivat (2009) sivulla 62).
Myös virastot ja muut viranomaistahot velvoittavat operaattoreita kukin tahollaan. Tutkimuksessa selvitettiin viranomaiset, joiden kanssa operaattorit asioivat vuonna 2009. Viranomaistahoja tuli esille 11 (ks. Luku 2.7 Muu sääntely ja
Kuvio 2.3 Viranomaisia, joiden kanssa operaattorit asioivat (2009) sivulla 63).
Sääntelyn vähenemistä ei tutkimuksen mukaan ole odotettavissa. Tutkimuksen
asiantuntijoista runsaat puolet piti ainakin jonkin verran epätodennäköisenä,
että sääntelyä olisi alettu purkaa vuoteen 2015 mennessä. Yhteistyötahojen
edustajat pitivät sitä vähiten todennäköisenä (ks. muun muassa Luku 4.2.1
Mahdollisuudet sääntelyn vähenemiseen ja Kuvio 4.16 Sääntelyn purkamisen
todennäköisyys sivulla 130). He myös yksimielisesti pitivät sääntelyn mahdollista purkamista toivottavampana kuin muiden intressiryhmien edustajat. Eräs
matkaviestinyrityksen edustaja argumentoi vastaustaan seuraavasti: ”Tietoliikenteen merkitys yhteiskunnallisena infrastruktuurina tulee jatkuvasti kasvamaan. Alueellinen tasa-arvo, toimintavarmuus sisältäen kriisivalmiuden sekä
kilpailu kärjistyen hintoihin ylläpitävät sääntelyä.”
Huoltovarmuuden kannalta kriittisten tietojärjestelmien julkinen kontrolli edellyttää jatkossa sääntelyä. Puolet viranomaisten edustajista piti ainakin jonkin
verran todennäköisenä, että julkinen sektori ei kontrolloi verkkoja omistuksen
vaan pelkän sääntelyn kautta. Yli puolet panelisteista kuitenkin piti sääntelyä
ainakin jonkin verran toivottavampana, kuin julkissektorin mahdollisen omistuksen kautta tulevaa kontrollia.
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Verkkoon pääsyn hinnoittelun sääntelyä asiantuntijat ei pitäneet kovin todennäköisenä. Viranomaiset ja matkaviestinyritysten edustajat pitivät verkkoon
pääsyn hinnoittelua ainakin jonkin verran epätodennäköisenä. Toisaalta kolme
viidestä matkaviestinyrityksen edustajasta piti sitä ainakin jonkin verran toivottavana. Panelistit pitivät kytkykauppaa tekijänä, jolla on mahdollista vauhdittaa
uuden teknologia käyttöönottoa. Näin he näkivät myös 4G:n osalta. Kolme neljästä viranomaisesta piti kytkykauppaa jatkossa ainakin jonkin verran eitoivottavana.
Asiantuntijoiden selvä enemmistö piti ainakin jonkin verran todennäköisenä,
että EU:n suora puuttuminen toimialan sääntelyyn lisääntyy vuoteen 2015
mennessä. Yhteistyötahojen edustajien mielestä se oli todennäköisempää kuin
muiden intressiryhmien edustajien mielestä. Myös Viranomaiset pitivät yksimielisesti ainakin jonkin verran todennäköisenä, että EU:n suora sääntely tulee
lisääntymään. Enemmistön näkemyksen mielestä se on ainakin jonkin verran
ei-toivottavaa. Kaikki matkaviestinyritysten edustajat ja kolme neljästä yhteistyötahojen edustajasta piti suoran EU-sääntelyn lisääntymistä ainakin jonkin
verran ei-toivottavana. Viranomaiset suhtautuivat väitteen toivottavuuteen
neutraaleimmin (ks. Luku 4.2.8 Suora EU-sääntely sekä Kuvio 4.30 Suoran EUsääntelyn lisääntymisen todennäköisyys sivulla 158 ja Kuvio 4.31 Suoran EUsääntelyn lisääntymisen toivottavuus sivulla 160).
Monessa vastausten yhteydessä olleessa argumentissa tuotiin esille, että telealan sääntelyä tulisi tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi vähentää. Tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan näyttäisi käyvän. Näin ollen edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin saadut vastaukset tukevat hypoteesia 2 eli tarkastelujakson 1985–2015 aikana matkaviestinnän sääntely monimutkaistuu.
5.2

Johtopäätökset

Tutkimusmetodina käytettiin Delfoi-asiantuntijamenetelmää, jota useimmiten
on käytetty tulevaisuusorientoituneissa tutkimuksissa. Tulevaisuutta käsittelevän osan lisäksi Delfoi osoittautui tässä tutkimuksessa soveliaaksi menetelmäksi myös mennyttä aikaa käsittelevässä tutkimuksen osassa. Delfoilla saatiin esille asiantuntijoiden näkemyksiä sekä menneistä tapahtumista että tulevaisuutta
ennakoivissa väitteissä ja kysymyksissä.
Suomessa matkaviestinviestinmarkkinat on avattu kilpailulle tehokkaasti. Sääntelymuutoksin alalle tulon kynnystä madallettiin systemaattisesti koko 1990luvun. Perinteiset matkaviestinyritykset kilpailivat toki puhelujen hinnoilla,
mutta myös verkkojen rakentamisnopeudella ja peittoalueilla. Näiden tekijöiden ansiosta Suomessa oli 1990-luvun lopulla eniten matkapuhelinliittymiä väkilukuun suhteutettuna. Jo vuonna 1999 matkapuhelin oli useammassa kotitaloudessa kuin lankapuhelin.
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2000-luvun alussa ”haastajaoperaattoreiden” tuloa markkinoille voidaan pitää
merkittävänä asiana hintakilpailussa. Numeron siirrettävyys vuonna 2003 näyttäisi olleen merkittävin yksittäinen sääntelymuutos matkaviestinnän puhepalvelujen hintojen alenemisessa. Suomessa on lähes koko 2000-luvun toiminut
viitisentoista matkaviestinyritystä. Matkaviestinyrityksille osoitetut radiotaajuudet eivät ole Suomessa rajoittaneet matkaviestinpalvelujen tarjontaa. Tutkimus osoittaa, että Suomessa harjoitutetut toimilupa- ja taajuuspolitiikat ovat
olleet erityisen hyviä, mitä tulee palvelujen tarjontaan ja palveluiden hintoihin.
Toisaalta sääntelyä on lisätty merkittävästi. Harvassa ovat Suomessa toimialat,
joiden tuotteiden sekä tukkuhintoja että vähittäishintoja säännellään. Matkaviestinalalla näin on. Terminointihinnat tukkumarkkinoilla ja muun muassa
verkkovierailupuhelujen hinnat vähittäismarkkinoilla ovat sääntelyn piirissä.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen viestintämarkkinan sääntelykehityksessä on
tapahtunut muutos. Osin syystäkin: nykyään sähköinen viestintä ja matkaviestintä sen osana ulottuu laajalti ihmisten ja yhteisöjen arkeen. Internet mahdollistaa hyvin monien palvelujen käytön verkon yli myös mobiililla Internetyhteydellä. Tämä sekä useiden toimialojen ja palvelujen konvergenssi yhdessä
ovat aikaansaaneet sen, että yhä useampi viranomainen vaikuttaa matkaviestinyritysten toimintaan tavalla tai toisella.
Sääntelyn valmistelun seuraaminen, erilaisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen
ja hallituksen esitysten tulkitseminen ja lopulta yrityksen toiminnan suuntaaminen alati muuttuvassa sääntely-ympäristössä eivät voi olla aiheuttamatta
toimialan yrityksille kustannuksia. Ministeriöiden valmistelemissa hallituksen
esityksissä arvioidaan muun muassa esitysten taloudellisia vaikutuksia yrityksille. ”Vaikutukset sen paremmin kansantalouteen kuin yksittäisiin yrityksiinkään eivät ole kovin merkittäviä” ja ”lakiehdotuksilla ei ole merkittäviä organisaatio- eikä henkilöstövaikutuksia” ovat hallituksen esitysten luonnehdintoja
yksittäisten esitysten vaikutuksista. Näin asia saattaakin olla yksittäisissä muutoksissa. Kun muutoksia tulee vuosittain useita ja vaikutukset kertaantuvat,
vaikutukset toimialan yrityksille eivät kuitenkaan voine olla vähäiset.
Sääntely on tullut aiempaa monimutkaisemmaksi ja toimialan yritysten tulee
kyetä asioimaan useiden viranomaistahojen kanssa ja toisaalta sopimaan myös
keskenään yhteisistä toimintamalleista. Matkaviestintää ja yleisemmin teletoimintaa säännellään monessa laissa, asetuksessa ja päätöksessä yhteensä sadoissa pykälissä. Ministeriöitä ja muita viranomaisia, joiden kanssa yritysten on asioitava, on molempia yli kymmenen. Se on paljon, jos sitä vertaa mihin muuhun
toimialaan tahansa. Herääkin kysymys, olisiko viestintämarkkinan sääntelyä
syytä tarkastella kokonaisvaltaisemmin.
Voisiko tiedonkulkua ja toiminnan koordinaatiota viranomaisten kesken parantaa? Nyt nimittäin näyttäisi siltä, että kukin viranomainen tarkastelee asiaa lähinnä vain omasta näkökulmastaan eikä yhteneväisiä tavoitteita aina ole, kun
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sitä vastoin toimialan yritysten voidaan ajatella toimivan verkottuneesti (Kuvio
5.1 alla).

Kuvio 5.1 Yhteistyö toimijoiden kesken
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kuvaa nykyistä tilannetta kolumnissaan keväällä 2011 seuraavasti: ”Kahdentoista ministeriön siilot pönöttävät kohti isänmaan taivasta. Niiden merkittävin kohtaaminen tapahtuu budjettiprosessissa.” (Kauppalehti, 28.3.2011, 28.) Viranomaistehtävät toki perustuvat säädöksiin, mutta estävätkö säädökset yhteistyön ja verkottuneen toiminnan vai muodostavatko juurtuneet toimintatavat esteen yhteistyölle.
Lainsäädännön monimutkaisuus on johtanut myös ristiriitaisiin säädöksiin ja
toimijoiden kannalta tehottomuuteen ja ylimääräisiin kustannuksiin. Eri säädösten ristiriitaa voidaan kuvata seuraavalla esimerkillä, joka liittyy matkapuhelimella tehtävien ostojen, kuten matkalippujen maksamiseen. Maksupalvelulaki edellyttää, että maksutapahtumasta annetaan tieto, jonka avulla maksupalvelun käyttäjä voi tunnistaa maksutapahtuman (Laki 290/2010). Tällainen tieto
voi olla esimerkiksi puhelinnumero. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan yhteyskohtainen erittely voidaan antaa liittymän tilaajalle vain siten, että
kolme viimeistä numeroa on peitetty eikä viestinnän toista osapuolta voida
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tunnistaa (Laki 516/2004). Matkaviestinyrityksillä ei siis jälkimmäisen lain mukaan ole oikeutta antaa sellaista yksiselitteistä tietoa, jolla maksutapahtuma
voidaan todentaa. Tätä taustaa vasten saattaisi olla järkevää, että Liikenne- ja
viestintäministeriölle ja sektorikohtaiselle viranomaiselle Viestintävirastolle
annettaisiin lisävaltuuksia viestintämarkkinaa koskevien muiden hallinnonalojen sääntelyn kehittämisen koordinoinnissa. Viranomaisyhteistyön kehittäminen vaikkapa tietoyhteiskuntakehityksen vaatimusten näkökulmasta on mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.
Tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että matkaviestinnän sääntely monimutkaistuu edelleen. Asiantuntijat olivat varsin yksimielisiä siitä, ettei sääntelyä ainakaan voitane vähentää. Päinvastoin se tullee entisestään lisääntymään.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että myös EU:n
suoraan yrityksiä koskeva sääntely tulee jatkossa lisääntymään. Vaikka tässä
tutkimuksessa keskityttiin Suomen sääntelyyn, tutkimuksessa tuli esille, että
suuri osa viime aikoina kansallisessa sääntelyssä tapahtuneista muutoksista
juontaa juurensa EU-säädöksiin.
Liikenne- ja viestintäministeriö on esimerkiksi lainsäädännön muutoksia valmistellessaan esittänyt hallitukselle ja hallitus edelleen eduskunnalle muun
muassa, että viestintämarkkinan sääntelyn kehittämisellä pyritään luomaan
entistä paremmat lainsäädännölliset edellytykset keskenään kilpailevalle liiketoiminnalle ja viestintäteknologian kehitykselle. Näin edistettäisiin elinkeinoelämän kilpailukykyä ja viestintäpalvelujen tasa-arvoista saatavuutta. Suomessa on lukuisia matkaviestinyrityksiä, jotka tarjoavat matkaviestinpalveluja.
Ottaen huomioon palvelujen maanlaajuiseen saatavuuteen ja esimerkiksi matkaviestinnän puhepalvelujen hintoihin sekä useiden kilpailevien matkaviestinyritysten lukumäärään Suomessa, voidaan todeta, että matkaviestinnän sääntelyssä on yleisesti ottaen Suomessa onnistuttu.

204

LÄHDELUETTELO
Allee, V. 1997. The knowledge evolution: expanding organizational intelligence.
Newton, MA: Elsevier/Butterworth-Heinemann.
Andersson, P., Hultén, S. & Valiente, P. 2005. Beauty contest licensing lessons
from the 3G process in Sweden. Telecommunications Policy 29 (8), 577-593.
Asetus 117/2001. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus teleyritysten televerkkojen ja -palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Asetus 544/2009/EY. Asetus verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa
yhteisön alueella ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä
sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta. Euroopan unionin säädökset.
Asetus 662/1988. Asetus telehallinnosta. Suomen säädöskokoelma.
Asetus 732/2009. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen
Internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa. Suomen
säädöskokoelma.
Bell, W. 1997. Foundations of Futures Studies. Human Science for a New Era. Vol.
1 History, Purposes, and Knowledge. New Brunswick and London: Transaction
Publishers.
Buehler, S., Dewenter, R. & Haucap, J. 2006. Mobile number portability in Europe. Telecommunications Policy 30 (7), 385-399.
Buehler, S. & Haucap, J. 2004. Mobile Number Portability. Journal of Industry,
Competition and Trade 4 (3), 223-238.
Buriak, P. 1989. Mission, Initiatives, and Obstacles to Research in Agricultural
Education: A National Delphi Using External Decision-Makers. Journal of
Agricultural Education 30 (4), 14-23.
Cisco Systems Inc. 2009. Mobile Internet and Broadband Use Boosts Mobile Data Growth; Forecast Projects Global Mobile Traffic to Increase 66 Times in
Five Years. Saatavilla osoitteessa:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_021009d.html. Viitattu:
2010/09/16.

205

Curwen, P. & Whalley, J. 2009. Can Competition Be Introduced Via the Issue of
New Mobile Telephony Licenses: The Experience of 3G Licensing in Europe.
Teoksessa P. Preissl et al. (toim.) Telecommunications Markets, Contibutions to Economics. Heidelberg: Springer, 265-282.
Datame Oy 2011. Yritystietoa. Saatavilla osoitteessa:
http://www.datame.fi/index.php?id=2. Viitattu: 2011/03/11.
de Bijl, P. & Huigen, J. 2008. The future of telecommunications regulation. Telecommunications Policy 32 (11), 699-700.
Direktiivi 2002/19/EY. Direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä (Käyttöoikeusdirektiivi). Euroopan unionin säädökset.
Direktiivi 2002/20/EY. Direktiivi sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (Valtuutusdirektiivi). Euroopan unionin säädökset.
Direktiivi 2002/21/EY. Direktiivi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (Puitedirektiivi). Euroopan unionin säädökset.
Direktiivi 2002/22/EY. Direktiivi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (Yleispalveludirektiivi). Euroopan unionin säädökset.
Doyle, C. & Smith, J., C. 1998. Market structure in mobile telecoms: Qualified
indirect access and the receiver pays principle. Information Economics and
Policy 10 (4), 471-488.
ECTA 2010. Regulatory Scorecard 2009. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ectaportal.com/en/REPORTS/RegulatoryScorecards/Regulatory-Scorecard-2009/. Viitattu: 2010/06/15.
eDelfoi 2010. eDelfoi.fi 3.0. Saatavilla osoitteessa: http://www.edelphi.fi/fi/.
Viitattu: 2009/05/06.
Edita 2010. Sähköinen säädöskokoelma. Saatavilla osoitteessa:
http://www.edilex.fi/. Viitattu: 2010/10/05.
Ervasti, K. & Tala, J. 1996. Lainvalmistelu ja vaikutusten ennakointi. Helsinki:
Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto.
EU 2010. Legislation in force. Saatavilla osoitteessa: http://eurlex.europa.eu/en/legis/index.htm. Viitattu: 2010/10/26.

206

Euroopan parlamentti 2009a. Parlamentti hyväksyi EU:n televiestintäpaketin.
Saatavilla osoitteessa:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+IMPRESS+20091123IPR65038+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI. Viitattu:
2009/12/30.
Euroopan parlamentti 2009b. Televiestintäpaketti: parlamentti ja neuvosto sopuun. Saatavilla osoitteessa:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20091105IPR63793&language=FI. Viitattu: 2009/12/30.
Fernández, Z. & Usero, B. 2009. Competitive behavior in the European mobile
telecommunications industry: Pioneers vs. followers. Telecommunications
Policy 33 (7), 339-347.
FiCom Ry 2010a. Matka- ja lankapuhelimia suomalaisissa kotitalouksissa. Saatavilla osoitteessa: http://www.ficom.fi/tietoa/t_tilasto6.html. Viitattu:
2010/09/09.
FiCom Ry 2010b. Mobiilivarmenne. Saatavilla osoitteessa:
http://www.mobiilivarmenne.fi/fi/index.html. Viitattu: 2010/02/15.
FiCom Ry 2010c. Sisäisiä raportteja 2010. Helsinki: Ficom Ry.
Fink, A., Kosecoff, J., Chassin, M. & Brook, R. 1991. Consensus Methods: Characteristics and Guidelines for Use. Santamonica, CA: RAND.
Finlex 2010. Valtion säädöstietopankki. Saatavilla osoitteessa:
http://www.finlex.fi/fi/. Viitattu: 2010/11/01.
Finnet-liitto Ry 2010. Sisäisiä raportteja vuosilta 2000-2010. Helsinki: Finnetliitto Ry.
Flannes, S. W. & Levin, G. 2001. People skills for project managers. Vienna, VA:
Management concepts.
Frank, L. 2003. Mobile Communications within the European Union: The Role
of Location in the Evolution and Forecasting of the Diffusion Process. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Frank, L., Karine, E., Lindqvist, J., Puumalainen, K., Sundqvist, S. & Taalikka, S.
2003. Innovaatioiden diffuusio tietoliikennealalla: kuinka innovaatiot omaksutaan ja miten ne yleistyvät? Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen
yliopisto.

207

Fuentelsaz, L., Maícas, J. P. & Polo, Y. 2008. The evolution of mobile communications in Europe: The transition from the second to the third generation.
Telecommunications Policy 32 (6), 436-449.
Gordon, T.,J. & Helmer, O. 1964. Report on a Long-Range Forecasting Study.
RAND-paper P2982. Santa Monica, CA: RAND.
Gordon, T.,J. 2009. The Delphi Method in Futures Research Methodology-V3.0.
Saatavilla osoitteessa: http://www.millenniumproject.org/millennium/FRM-V3.html. Viitattu: 2009/10/26.
Groebel, A. 2003. Should we regulate any aspects of wireless? Telecommunications Policy 27 (5-6), 435-455.
Gruber, H. 2001. Competition and innovation: The diffusion of mobile telecommunications in Central and Eastern Europe. Information Economics and
Policy 13 (1), 19-34.
Hasson, F., Keeney, S. & McKenna, H. 2000. Research guidelines for the Delphi
survey technique. Journal of advanced nursing 32 (4), 1008-1015.
HE 18/1990. Hallituksen esitys eduskunnalle televiestintää koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 52/2001. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintähallinnosta. Suomen säädöskokoelma.
HE 60/1986. Hallituksen esitys eduskunnalle teletoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi. Suomen säädöskokoelma.
HE 73/2000. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi telemarkkinalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 81/2005. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain
muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Suomen säädöskokoelma.
HE 109/2008. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain
muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 112/2002. Hallituksen esitys eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan
lainsäädännön muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 119/1987. Hallituksen esitys eduskunnallle radioviestintää koskevaksi lainsäädännöksi. Suomen säädöskokoelma.

208

HE 150/2006. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain
muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 163/1996. Hallituksen esitys eduskunnalle telemarkkinalaiksi ja laiksi telehallinnosta annetun lain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 169/2009. Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalvelulaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Suomen säädöskokoelma.
HE 180/1995. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teletoimintalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 227/1992. Hallituksen esitys eduskunnalle televiestintälainsäädännön
muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 238/2010. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain,
radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun
lain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
HE 241/2001. Hallituksen esitys eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan
lainsäädännön muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Herrera-González, F. & Castejón-Martín, L. 2009. The endless need for regulation in telecommunication: An explanation. Telecommunications Policy 33
(10-11), 664-675.
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria
ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
Huigen, J. & Cave, M. 2008. Regulation and the promotion of investment in next
generation networks -A European dilemma. Telecommunications Policy 32
(11), 713-721.
Häikiö, M. 1998. Alkuräjähdys: Radiolinja ja Suomen GSMmatkapuhelintoiminta 1988-1998. Helsinki: Edita.
Jaakkola, H. 1996. Modelling Diffusion. Pori: Tampere university Of Technology, Pori.
Jaakkola, H. 1992. The Diffusion of Information Technology in Finnish Indusrty.
Helsinki: Reserch Institute of the Finnish Economy.
Kilpailuvirasto 2010. Ratkaisut. Saatavilla osoitteessa:
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?sivu=ratkaisut. Viitattu:
2010/04/19.
209

Kuluttajavirasto 2010. Usein kysyttyä: Puhelin- ja Internetpalvelut. Saatavilla
osoitteessa:
http://www.kuluttajavirasto.fi/faq/asiasanahaku/hakutulokset.aspx?wor
did=2f3ae90c-5934-4e30-9eec-9248c7d52d85. Viitattu: 2010/02/14.
Kuusi, O. 1999. Expertise in the future use of generic technologies. Epistemic
and methodological considerations concerning Delphi studies. HeSe Print,
Helsinki.
Laakso, K., Rubin, A. & Linturi, H. 2011. The Role of Regulation in Mobile Operator Business in Finland. Foresigt: The Journal of Future Studies, Strategic
Thinking and Policy. Hyväksytty julkaistavaksi.
Laakso, K., Rubin, A. & Linturi, H. 2010. Delphi Method Analysis: The Role of
Regulation in the Mobile Operator Business in Finland. Phuket, Thailand:
PICMET 2010: Technology Management for Global Economic Growth. 18.22.7.2010, 2698-2704.
Laki 26/2006. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 38/1978. Kuluttajansuojalaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 70/2007. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 183/1987. Teletoimintalaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 290/2010. Maksupalvelulaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 314/2001. Laki telemarkkinalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 331/2009. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 343/1996. Laki teletoimintalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 393/2003. Viestintämarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 396/1997. Telemarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 489/2002. Viestintämarkkinalaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 516/2004. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki. Suomen säädöskokoelma.
Laki 518/1988. Laki telehallinnosta. Suomen säädöskokoelma.
210

Laki 519/1988. Laki teletoimintalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 565/1999. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan
tietoturvasta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 625/2001. Laki viestintähallinnosta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 661/1990. Laki teletoimintalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 676/1992. Laki teletoimintalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 709/1988. Laki kilpailunrajoituksista. Suomen säädöskokoelma.
Laki 976/2008. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Laki 1072/2000. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Landeta, J. 2006. Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change 73 (5), 467-482.
Liikenneministeriö 1995. Suomen telemaksujen hintataso 1994. Liikeeneministeriön julkaisuja 9/95. Helsinki: Liinenneministeriö.
Liikenneministeriö 1997. Televiestintätilasto 1997. Helsinki: Edita.
Liikenneministeriö 1998. Televiestintätilasto 1998. Helsinki: Edita.
Liikenneministeriö 1999. Televiestintätilasto 1999. Helsinki: Edita.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2004. Telepalveluyritysten rakenne ja toimintamahdollisuudet: kansainvälinen vertailu. Liikenne- ja viestintäministeriön
julkaisuja 16/2004. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2007. Kansallinen laajakaistastrategia. Loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 3/2007. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2008. Suomen telemaksujen hintataso 2007. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2008. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2009a. Taajuushuutokaupan voittajille toimiluvat. Saatavilla osoitteessa:
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1034081. Viitattu: 2010/01/14.
211

Liikenne- ja viestintäministeriö 2009b. Toimintavarmojen televerkkojen tarjonnan edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 26/2009. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2009c. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 50/2009.
Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2010a. EU:n telepaketti parantaa kuluttajan oikeuksia myös Suomessa. Saatavilla osoitteessa:
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1205604. Viitattu: 2010/11/11.
Liikenne- ja viestintäministeriö 2010b. Viestintäpolitiikka. Saatavilla osoitteessa:
http://www.lvm.fi/web/fi/viestintapolitiikka. Viitattu: 2009/11/10.
Lilja, K., Laakso, K. & Palomäki, J. 2011. Using the Delphi Method. PICMET
2011: Technology Management in the Energy-Smart World. 31.7.-4.8.2011.
Portland, Oregon, USA.: Hyväksytty esitettäväksi.
Linstone, H. A. 2002. Eight Basic Bitfalls: A Checklist. Teoksessa H. A. Linstone
& M. Turoff (toim.) The Delphi Method: Techniques and Applications. Teos
saatavilla osoitteessa: http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html#toc,
559-571.
Linstone, H. A. & Turoff, M. 1975. The Dlphi Method: Techniques and Applications. London: Addison-Wesley.
Linstone, H. A. & Turoff, M. 2002a. Computers and the Future of Delphi: Introduction. Teoksessa H. A. Linstone & M. Turoff (toim.) The Delphi Method:
Techniques and Applications. Teos saatavilla osoitteessa:
http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html#toc, 480-489.
Linstone, H. A. & Turoff, M. 2002b. Introduction. Teoksessa H. A. Linstone & M.
Turoff (toim.) The Delphi Method: Techniques and Applications. Teos saatavilla osoitteessa: http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html#toc, 312.
Linturi, H. 2009. Delfoin metamorfooseja. Saatavilla osoitteessa:
http://www.edelfoi.fi/fi/nd/delfoi/03_artikkelit/25_metamorfoosi. Viitattu: 2009/05/06.
Loo, R. 2002. The Delphi method: a powerful tool for strategic management.
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 25 (4),
762-769.

212

Lupi, P., Manenti, F., Scial, A. & Varin, C. 2011. On the assessment of regulators'
efficiency: an application to European telecommunications. Info : the Journal
of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and
Media 13 (1), 61-73.
Maicas, J. P., Polo, Y. & Javier Sese, F. 2009. Reducing the level of switching
costs in mobile communications: The case of Mobile Number Portability.
Telecommunications Policy 33 (9), 544-554.
McKenna, H. P. 1994. The Delphi technique: a worthwhile research approach
for nursing? Journal of advanced nursing 19 (6), 1221-1225.
Melod, W. H. 2001. Assessing highly imperfect mobile markets. Telecommunications Policy 25 (1-2), 1-3.
Metsämuuronen, J. 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Helsinki: International Methelp.
Mitrov, I. & Turoff, M. 2002. Philosophical and methodological foundations of
Delphi. Teoksessa H. A. Linstone & M. Turoff (toim.) The Delphi Method:
Techniques and Applications. Teos saatavilla osoitteessa:
http://is.njit.edu/pubs/delphibook/, 17-34.
Numpack 2010. Matkapuhelinnumeroiden siirtotilasto. Saatavilla osoitteessa:
http://www.numpac.fi/. Viitattu: 2010/10/16.
Nyström, A. 2008. Understanding change processes in business network: a
study of convergence in Finnish telecommunications 1985-2005. Åbo: Åbo
Akademi University press.
OECD 2009. OECD Communications Outlook 2009. Saatavilla osoitteessa:
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecdcommunications-outlook-2009_comms_outlook-2009-en. Viitattu:
2010/08/10.
Okoli, C. & Pawlowski, S. D. 2004. The Delphi method as a research tool: an
example, design considerations and applications. Information & Management 42 (1), 15-29.
Price, C., R. 2002. Conferencing via Computer: Cost Effective Communication
for the Era of Forced Choice. Teoksessa H. A. Linstone & M. Turoff (toim.)
The Delphi Method: Techniques and Applications. Teos saatavilla osoitteessa http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html#toc, 490-507.

213

Puumalainen, K. 2002. Global diffusion of innovations in telecommunications:
effects of data aggregation and market environment. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.
Päätös 220/1999. Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Päätös 472/1997. Liikenneministeriön päätös teletoiminnan toimintojen eriyttämisestä. Suomen säädöskokoelma.
Päätös 504/1996. Liikenneministeriön päätös telelaitosten yhdysliikenteestä.
Suomen säädöskokoelma.
Päätös 505/1996. Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien liittämisestä
yleiseen televerkkoon. Suomen säädöskokoelma.
Päätös 679/1994. Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehdoista.
Suomen säädöskokoelma.
Päätös 1154/1998. Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja palvelujen yhteenliittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma.
Päätös 1330/1995. Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien yhdysliikenteestä. Suomen säädöskokoelma.
Päätös 1393/1997. Liikenneministeriön päätös teleyritysten televerkkojen ja palvelujen yhteenliittämisestä. Suomen säädöskokoelma.
Rikkonen, P. 2005. Utilisation of alternative scenario approaches in defining the
policy agenda for future agriculture in Finland. Helsinki: Agrifood Research
Finland, Economic Research.
Rogers, E. M. 2003. Diffusion of innovations. (5. painos) New York: Free Press.
Rubin, A. 2010. Tulevaisuudentutkimus tiedonalana ja tieteellisenä toimintana.
Saatavilla osoitteessa:
http://www.edelfoi.fi/fi/nd/delfoi/02_tulevaisuudentutkimus/01_tiedon
alana/01_etusivu?materials:Open=950539&materials:selres=950539. Viitattu:
2011/03/15.
Rubin, H. J. & Rubin, I. 2005. Qualitative interviewing: the art of hearing data.
(2. painos) Thousand Oaks: Sage.

214

Sackmann, H. 1975. Delphi Critique. Expert Opinion, Forecasting, and Group
Process. The Rand Corporation. Lexington Massachusetts: Lexington Books.
Sainio, L. 2005. The effects of potentially disruptive technology on business
model - a case study of new technologies in ICT industry. Lappeenrannan
teknillinen yliopisto.
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2000. Research methods for business
students. (2. painos) Harlow: Prentice Hall.
Smura, T., Kiiski, A. & Hämmäinen, H. 2007. Virtual operators in the mobile
industry: a techno-economic analysis. Netnomics 8 (1-2), 25-48.
Tala, J. 2001. Lakien vaikutukset: lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Helsinki: Oikeuspoliittinen
tutkimuslaitos.
Tala, J. 2005. Lakien laadinta ja vaikutukset. Helsinki: Edita.
Tallberg, M., Hämmäinen, H., Töyli, J., Kamppari, S. & Kivi, A. 2007. Impacts of
handset bundling on mobile data usage: The case of Finland. Telecommunications Policy 31 (10-11), 648-659.
Tapio, P. 2003. Disaggregative policy Delphi: Using cluster analysis as a tool for
systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change
70 (1), 83-101.
Tapio, P. 2002. The limits to traffic volume growth: the content and procedure
of administrative futures studies on Finnish transport CO2 policy. Helsinki:
Finnish Society for Futures Studies.
Tilastokeskus 1999. Televiestintätilasto. Matkapuhelinliittymien määrä sekä
liittymät 100 asukasta kohti vuosina 1980, 1985 ja 1990-2008. Helsinki.
Tilastokeskus 2000. Tietotekniikka kotitalouksissa 1990-1999. Helsinki.
Tilastokeskus 2009. Väestöennuste. Helsinki.
Tilastokeskus 2010. Kuluttajabarometri. Joidenkin laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa. Helsinki.
Turoff, M. 1970. The design of a policy Delphi. Technological Forecasting and
Social Change 2 (2), 149-171.

215

Turoff, M. 2009. Delphi for Foresight. Luento Millenium seminaarissa 6.11.2009.
Helsingin yliopisto. Saatavilla osoitteessa:
http://edelfoi.ning.com/video/delphi-for-foresight. Viitattu: 2009/11/24.
Turoff, M. & Starr, R.,H. 1996. Computer Based Delphi Processes. Teoksessa M.
Adler & E. Ziglio (toim.) Gazing Into to Oracle The Delphi Method and Its
Application to Social Policy and Public Health.London: Kingsley Publishers, .
Turpeinen, O. 1996. Malliksi maailmalle. Helsinki: Finnet-Liitto.
Ulkoasianministeriö 2010. Suomen tie EU:n jäseneksi. Saatavilla osoitteessa:
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?nodeid=37838&cont
entlan=1&culture=fi-FI. Viitattu: 2010/03/05.
Ulkoasianministeriö 2009. Matkapuhelujen roaming-hinnat ovat laskemassa
jälleen. Saatavilla osoitteessa:
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=162941&c
ontentlan=1&culture=fi-FI. Viitattu: 2010/02/07.
Ulkoasianministeriö 2007. EU-maasta toiseen soitetut kännykkäpuhelut halpenevat. Saatavilla osoitteessa:
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=97312&n
odeid=37761&contentlan=1&culture=fi-FI. Viitattu: 2009/12/05.
Ulset, S. 2002. Mobile virtual network operators: a strategic transaction cost
analysis of preliminary experiences. Telecommunications Policy 26 (9-10),
537-549.
Valtioneuvosto 2010. Ministeriöt. Saatavilla osoitteessa:
http://www.valtioneuvosto.fi/ministeriot/fi.jsp. Viitattu: 2010/05/07.
Vesa, J. 2007. A comparison of the Finnish and the Japanese mobile services
markets: observations and possible implications. Helsinki: Helsinki School
of Economics.
Vesterinen, J. 2009. Equity markets and firm innovation in interaction: a study
of a telecommunications firm in radical industry transformation. Helsinki:
Helsinki School of Economics.
Viestintäviraston päätökset 2004-2008. Päätökset huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/saadokset/tulkinnat/hmvpaatokset/hmv16.ht
ml. Viitattu: 2010/10/18.

216

Viestintäviraston päätös 2004. Päätös huomattavasta markkinavoimasta matkaviestinverkkoihin pääsyn ja matkaviestiverkoista nousevan liikenteen
markkinoilla. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/saadokset/tulkinnat/hmvpaatokset/hmv15.ht
ml. Viitattu: 2010/10/12.
Viestintävirasto 2006. Viestintäviraston näkemys yhdysliikennemaksujen hintatasosta valmistunut. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/viestintavirasto/lehdistotiedotteet/2006/P_61.
html. Viitattu: 2010/10/09.
Viestintävirasto 2007a. Teleyritykset sopuun tukkuhintojen alentamisesta - Yritysnumeroihin soittamisen odotetaan halpenevan. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/viestintavirasto/lehdistotiedotteet/2007/P_44.
html. Viitattu: 2010/11/14.
Viestintävirasto 2007b. Viestintäviraston selvitys: Kilpailu yritysnumeroihin
soittamisen hinnoittelussa ei toimi. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/viestintavirasto/lehdistotiedotteet/2007/P_27.
html. Viitattu: 2010/10/15.
Viestintävirasto 2007c. Yhdysliikennemaksut laskevat merkittävästi - operaattoreiden neuvottelutulos Viestintäviraston näkemyksen mukainen. Saatavilla
osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/viestintavirasto/lehdistotiedotteet/2007/P_8.
html. Viitattu: 2010/11/20.
Viestintävirasto 2009a. Kansalliset telealan suositukset ja GFI-dokumentit. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/saadokset/ohjeet/teletoiminta.html. Viitattu:
2010/05/02.
Viestintävirasto 2009b. Radiotaajuuksien huutokauppa on päättynyt. Saatavilla
osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/palvelut/palvelutaiheittain/radiotaajuudet/h
uutokauppa.html. Viitattu: 2010/01/14.
Viestintävirasto 2009c. Teleyritykset sopivat tekstiviestien yhdysliikennemaksujen alentamisesta - Viestintävirasto edellyttää hinnanalennuksia myös jatkossa. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/viestintavirasto/lehdistotiedotteet/2009/P_33.
html. Viitattu: 2010/11/15.
Viestintävirasto 2009d. Viestintämarkkinat Suomessa 2008. Vuosikatsaus. Helsinki.

217

Viestintävirasto 2009e. Matkapuhelinpalvelujen hinnat 2009 -Kansainvälinen
vertailu. Viestintäviraston julkaisuja 3/2009. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/attachments/5h6HvNxVh/GSM_hinnat_2009_KV_ve
rtailuraportti_ja_kuvailulehti.pdf. Viitattu: 2010/03/19.
Viestintävirasto 2010a. Taloudellisten asioiden materiaalia. Saatavilla osoitteessa:
http://www.ficora.fi/index/saadokset/ohjeet/taloudellinenvalvonta.html.
Viitattu: 2010/01/11.
Viestintävirasto 2010b. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010. Helsinki.
Viestintävirasto 2010c. Viestintämarkkinat Suomessa 2009. Markkinakatsaus
1/2010. Helsinki.
Whalley, J. & Curwen, P. 2006. Third generation new entrants in the European
mobile telecommunications industry. Telecommunications Policy 30 (10-11),
622-632.
Wikipedia 2010. Delfoi. Saatavilla osoitteessa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Delfoi. Viitattu: 2009/04/09.

218

LIITE I
Tutkimuksen Delfoi-paneelin muodostivat seuraavat asiantuntijat (aakkosjärjestyksessä):
Hallintopäällikkö Ulla Artte on ollut eri tehtävissä Finnet-liitossa 1980-luvulta
lähtien. Teleala on tullut hänelle tutuksi mm. sen vuoksi, että yhtenä monista
tehtävistään hän on vastannut tietojen keräämisestä analysoinnista maamme
teletoiminnasta. 1980-luvulta alkaen Artte on seurannut alan trendejä ja koonnut aikasarjoja telealan tunnusluvuista. Hän on osallistunut lukuisten viranomaistyöryhmien toimintaan. Artte on tehnyt monia alan tutkimuksia, selvityksiä ja julkaisuja. Hän on tehnyt laajalti yhteistyötä sekä Finnet-ryhmän yhtiöiden, alan muiden yritysten ja yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa.
Heikki Hämmäinen on toiminut Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun
verkkoliiketoiminnan professorina vuodesta 2002. Hänen tutkimuksensa ovat
keskittyneet muun muassa tekno-ekonometriaan ja uusien matkaviestinpalvelujen ja – verkkojen sääntelyyn. Tätä ennen hän toimi Nokialla eri johtotehtävissä vuosina 1993–2002.
Vice President/Partner Jukka-Pekka Joensuu työskenteli tutkimuksen alussa
operaattori TDC Oy:n lakiasianjohtajana. Joensuulla on laaja kokemus teletoimialasta usean eri operaattorin palveluksessa sekä kansainvälisessä että kansallisessa toiminnassa. Joensuu on muun muassa vastannut TDC-konsernin Business Nordic yksikön Euroopan tason regulaatioasioista. Hän on toiminut
vuosina 2007–2009 johtavan eurooppalaisen viestintäalan organisaation ECTA:n
hallituksessa sekä vuodesta 2002 sen regulaatiotyöryhmässä. Vuosina 1998–
2000 Hän on toiminut mm. Telian regulaatioryhmässä vastaten mm. lainsäädäntötyön valmistelusta. Lisäksi Joensuu on ollut neuvottelemassa MVNOsopimuksia lukuisissa Euroopan maissa ja rakentanut mobiililisäarvopalveluihin liittyviä sovellusalustoja mm. Saunahati/Jippii-yhtiöissä. Jukka-Pekka Joensuu on saanut ILO:n (International Law Office) arvostetun Global Counsel tunnustuksen työstä regulaation parissa. Tällä hetkellä hän työskentelee partnerina PwC:llä erityisosaamisenaan eurooppalainen teleregulaatio.
Viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen on toiminut Viestintäviraston Markkinaselvitysyksikössä vuodesta 2007. Viestintävirasto toimii EU:n
säädöksissä tarkoitettuna kansallisena viestintämarkkinoiden valvonta- ja sääntelyviranomaisena. Markkinaselvitysyksikkö on osa viraston Viestintämarkkinat ja viestintäpalvelut -tulosaluetta. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat muun
muassa viestintämarkkinoiden taloudellinen valvonta, yleispalvelun valvonta,
viestintäpalvelujen valvonta sekä postipalvelun varmennustoiminnot. Markkinaselvitysyksikössä pääpainopisteitä ovat viestintä- ja postimarkkinoiden analysoimisessa ja sääntelyä tukevan markkinatiedon keräämisessä sekä julkaisussa. Markkinaselvitysyksikkö tekee myös markkinoiden sääntelyä tukevia tutkimuksia ja selvityksiä viestintämarkkinoista. Viranomaisvalvontatyöhön liitty219

en Juutisen tehtäviin sisältyy lisäksi mm. viestintämarkkinoiden yleinen seuraaminen, mahdollisten markkinamuutosten arvioiminen, virastotason työryhmiin osallistuminen sekä muiden viraston asiantuntijoiden avustaminen
viestintämarkkinoita koskevissa asioissa.
Viestintäneuvos Antti Kohtala on toiminut Liikenne- ja viestintäministeriössä
vuodesta 1993 lähtien. Vuodesta 1999 lähtien hän on vastannut mm. viestintäverkkojen kysyntään ja tarjontaan liittyvistä asioista sekä haja-asutusalueiden
laajakaista-asioista. Tätä ennen hänen vastuualueeseensa ministeriössä kuuluivat mm. matkaviestinverkkotoiminnan lainsääsäädännön valmistelu sekä operaattoreiden välisen yhteistyön kehittäminen. Vuosina 1975–1993 Kohtala toimi
erilaisissa tehtävissä TeliaSoneran edeltäjissä Telecom Finlandissa ja PPT:ssä.
Liiketoimintajohtaja Panu Lehti on toiminut Elisan kuluttajaliittymäliiketoiminnasta vastaavana johtajana vuodesta 2009. Tätä ennen hän toimi Elisan kuluttajaliiketoimintayksikön tuotejohtajana vuosina 2006–2009. Ennen Elisan/
Saunalahden yhdistymistä Lehti toimi Saunalahden liiketoimintajohtajana vuosina 2001–2006. Tätä ennen Lehti toimi NIC Tietoverkot Oy:n toimitusjohtajana
vuosina 1999–2000, johon tehtävään hänet kutsuttiin Nortel Networks Oy:n
myyntijohtajan tehtävästä. Nortelilla Panu Lehti oli vuosina 1996–1999.
Research Fellow Aimo Maanavilja on työskennellyt telealalla vuodesta 1975
lähtien T&K-tehtävissä. Hän toiminut useissa eri tehtävissä, joissa sääntelyn
kehittämiseen osallistuminen on ollut keskeistä mm. viranomaisten lausuntopyyntöihin kommentoimalla. Hän on toiminut Elisan edustajana muun muassa
Viestintäviraston telealan standardoinnin johtoryhmässä. Maanavilja on toiminut Elisan yhdyshenkilönä Suomen Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmissa
vuodesta 2003.
Apulaisjohtaja Timo Mattila on toiminut Kilpailuvirastossa vuodesta 2000. Virastossa on Mattilan aikana ollut käsiteltävänä lukuisia telealaa koskevia tapauksia. Viranomaisyhteistyössä työssä Mattila on osallistunut myös mm. yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa sekä kotimaassa sekä kansainvälisesti.
Jaakko Nevanlinna on toiminut 2005 lähtien Aina Group Oyj:n ja sen tytäryhtiön, virtuaalioperaattorin AinaComin toimitusjohtajana. Tätä ennen Nevanlinna
toimi n. 15 v. Sonerassa / TeliaSonerassa mm. Sonera Systemsin Oy:n toimitusjohtajana, jossa hän vastasi laiteliiketoiminnoista, Telering ja Datainfo ketjuista.
Hän oli myös Sonera Telecom Oy:n toimitusjohtajana vastaten mm. yritysasiakasmyynnistä. Nevanlinna oli myös Sonera Oyj:n johtoryhmässä ja TeliaSonera
Finlandin johtoryhmässä. Ennen Soneraa Nevanlinna toimi mm. Nokiassa.
Toimitusjohtaja Ville Nurmi on toiminut vuodesta 1998 Teleforum ry:ssä, joka
on sähköisten palveluiden sisältöjen ja palveluiden tuottajien liitto. Nurmi
opiskeli 2002–2003 Trinity Collegessa Dublinissa EU tele- ja kilpailuoikeutta.
Teleforum ry:n yhteydessä toimiva MAPEL (Maksullisten puhelinpalveluiden
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eettinen lautakunta) on vuodesta 1998 lähtien valvonut palvelutuotantoa itsesääntelyn keinoin vapauttaen viranomaisten resursseja muuhun valvontaan.
Lakimies Miina Ojajärvi on työskennellyt Kuluttajavirastossa viestintäasioiden
parissa vuodesta 2002 ja toiminut viestintäpalvelu-painopistealueen vetäjänä
vuodesta 2007. Ojajärven tehtäviin sisältyy viranomaisvalvontatyön lisäksi tulevaan lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen.
Senior Department Manager Tapani Pökkä on toiminut TeliaSonerassa ja sen
edeltäjissä vuodesta 1979 sekä kiinteän verkon liiketoiminnoissa että matkaviestinverkkojen liiketoiminnassa. Pökän tehtävät ovat olleet sekä teknisiä että kaupallisia. Hänen vastuulleen ovat kuuluneet mm. verkkojen ja palvelujen yhtyeenliittämiseen liittyvät asiat sekä operaattoreiden väliset yhtyeenliittämissopimukset.
Hallituksen puheenjohtaja Risto Siivola on toiminut telealalla toimitusjohtajana
useissa eri yrityksissä vuodesta 1987, viimeksi Oulun Puhelimessa vuodesta
1995. Tämän lisäksi Siivola toimii DNA Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Toimitusjohtaja Reijo Svento on toiminut telealalla yli 15 vuotta järjestöjohtajan
toimessa. Lisäksi Svento on nähnyt läheltä toimialaa koskevan lainsäädännön
kehittymistä sekä eduskunnassa että ministeriöissä. Hän on vuosien varrella
kuulunut kymmeniin alan kehitystä ohjanneisiin työryhmiin, neuvottelukuntiin
ja komiteoihin. FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö.
FiComin jäsenyrityksiin kuuluu muun muassa tele-, Internet ja kaapelitelevisiooperaattoreita, tietotekniikka- ja ohjelmistotaloja sekä sähköisen kaupankäynnin ja konsultoinnin osaajia.
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LIITE II

Kimmo Laakso

MATKAVIESTINYRITYSTEN SÄÄNTELYTUTKIMUS

Tutkimuksen taustatiedoiksi pyydän sinua vastaamaan seuraaviin:
Koulutusala
Ikä
Työkokemusvuosia telealalta
Kompetenssisi:
Tutkimuksessa on päädytty siihen, että panelisteilla tulisi olla osaamista seuraavilla
matkaviestintoimintaan liittyvillä osaamisalueilla:
1. Operatiivinen toiminta
2. Juridiikka
3. Toimialan tutkimus ja kehitys
Pyydän sinua arvioimaan omaa osaamistasi asteikolla ”nollasta viiteen", kuinka hyvin
tunnet hallitsevasi yhtä tai useampaa em. osaamisaluetta.
Asteikko 0, 1, 2, 3, 4, 5
Operatiivinen toiminta
Juridiikka
Toimialan tutkimus ja kehitys
Osaamisalueesi sanallinen kuvaus
Kerro vapaasti osaamistaustaustasi liittyen telemaailmaan ja erityisesti
matkaviestintoimintaan.
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LIITE III
ESIMERKKEJÄ SÄÄNTELYN MUUTOKSISTA

Tulevat toimiluvat/taajuudet huutokaupataan? Muuta ?
Viestintävirastolle oikeus määrätä pakollinen verkkovierailu
Laskevan liikenteen hinnoittelun sääntely, terminointi
Viestintämarkkinalaki

Määräaikaiset liittymäsopimukset
Kytkykauppa sallitaan 3G liittymämyynnissä
Matkapuhelinnumeron siirrettävyys
Pakollinen verkkovierailu: 3G toimijoille pääsy GSM-verkkoon

2002

Palveluoperaattoreille oikeus ostaa tarvitsemansa laskutustiedot
3G-toimiluvat myönnettiin ilmaiseksi kaikille hakijoille

Telemarkkinalaki

Kytkykauppa kielletään
Huomattavan markkinavoiman yritykset + velvollisuus eriyttää kirjanpito

1997

Palveluyritykselle oikeus avata/sulkea liittymä
Velvollisuus luovuttaa verkkoa sekä liittymän hallintaa

Teletoimintalaki

Termit verkko-operaattori ja palveluoperaattori säädöksiin
Myös ulkomaisille yhtiöille oikeus harjoittaa teletoimintaa
PTL:n yksinoikeus matkaviestintään loppui/GSM-kilpailu alkaa
Kilpailu televiestinnässä ja datasiirrossa alkaa

1987

Telehallinotekeskus perustetaan

225

226

LIITE IV
MATKAVIESTINNÄN SÄÄNTELYYN LIITTYVIÄ TEEMOJA

Teknologian kehittyminen, teknologioiden ja toimialojen välinen konvergenssi
Matkapuhelimella puhetta -> tekstiä -> kuvia/soittoääniä -> video -> internet -> TV
Taajuuksia käyttää muutkin kuin puhelinoperaattorit (radio, TV, tutkat jne. )
Taajuuspolitiikka
1G (NMT)

Palveluoperaattori (SO)

Toimilupapolitiikka

Toimijoiden välinen
kilpailu

2G (GSM)

3G

4G

Numeron siirrettävyys

Verkko-operaattori (NO)

Virtuaaliverkko-operaattori (VNO)

Kiinteän verkon toimijat

Laskutusta varten tarpeelliset tiedot
Roaming
Toimintojen eriyttäminen kirjanpidossa
Terminointi

Markkinavalvonta

Huomattava markkinavoima (HMV)

Viestintävirasto

Syrjimättömyys hinnoittelussa
Tekninen valvonta
Tekninen yhteensopivuus
Tyyppihyväksyntä
Turvallisuus

Kuluttajavirasto

Kytkykauppa

Kuluttajahinnat
at

Yhteen liittäminen
osaksi yleistä
televerkkoa

Määräaikaiset sopimukset
Kilpailuvirasto

Liikenneviestintäministeriö,
Yleinen
kehittäminen,
sääntelyn valmistelu

Määräävä markkinaosuus

Keskenään kilpailevat teknologiat

Matkaviestinverkko

GSM, UMTS/3G

Muu langaton verkko
vvvvvvververkkooooo
oooooooooooooooooo
Kiinteä verkko
oooooooooooooooooo
verkko vverkko

Wlan, Wimax,450
44450 450

Hallitusohjelmat, (esim. tietoyhteiskuntastrategia, kansallinen laajakaistastrategia)
Suomen sääntely, lait, asetukset, päätökset, (valmistelu, täytäntöönpano, valvonta)
Eurooppalaiset telealan yhteistyöjärjestöt, kansainväliset standardointi- ym. järjestöt (ITU)
EU-sääntely, muut kansainväliset sopimukset, WTO jne.
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Puhelin/ADSL
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LIITE V
TOISEN DELFOI-KIERROKSEN KYSELYLOMAKE

TELEYRITYSTEN MATKAVIESTINTOIMINNAN REGULAATIO SUOMESSA
1.1 Monopolista duopoliksi
Radiolinjalle myönnettiin Posti- ja telelaitoksen kanssa kilpaileva toimilupa
Lähestyttäessä 1990-lukua matkaviestinliiketoiminta oli jo saavuttanut aseman,
jonka perusteella alan ennustettiin kasvavan voimakkaasti. Suomessa oli käytössä Posti- ja telelaitoksen rakentama ensimmäisen sukupolven (1G) NMTverkko. Valtakunnallista kilpailevaa toimintaa ei tuolloin ollut; toimittiin monopolitilanteessa. (Tämän tarkastelun ulkopuolelle jätetään mm. ARP ja AutoNet – toiminta sekä ns. DCS-toiminta.)
Toisen sukupolven (2G) GSM-standardiin kehittämiseen osallistui useita maita
ja nähtiin, että siitä tulisi maailmanlaajuisesti yleisesti käytetty.
Monivuotisen poliittisen keskustelun päätteeksi teletoimintalakia muutettiin ja
yksityisen sektorin perustamalle Oy Radiolinja Ab:lle myönnettiin GSMtoimilupa syksyllä 1990 samaan aikaan Posti- ja telelaitoksen kanssa. Radiolinjan GSM-verkko avattiin 1991 Posti- ja telelaitoksen verkko 1992.
Syntyi kilpailutilanne
Huolimatta siitä, että päätelaitteiden saatavuudessa oli aluksi vaikeuksia ja niiden hinta verrattain korkea, Suomi nousi nopeasti eturivin maaksi matkapuhelinliittymien suhteellisella määrällä mitattuna. Mm. 1997 Suomessa oli eniten
matkapuhelinliittymiä suhteessa väkilukuun (lähde: OECD). Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 1999 matkapuhelinliittymien määrä ylitti kiinteiden liittymien
määrän. Vuoden 2001 lopussa Tilastokeskuksen mukaan matkapuhelinliittymä
oli 90 %:la kotitalouksista.
Jotakuinkin vuoteen 2001 Suomessa toimi käytännössä kaksi mobiilioperaattoria. Paitsi puhelujen hinnalla Elisa ja Sonera kilpailivat näyttävästi mm. tukiasemien rakentamisessa ja verkkojen peittoalueella sekä uusilla palveluilla.
Vuonna 2001 liittymiä oli 4,1 miljoonaa eli 80,4 / 100 asukasta.
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Kysymys
Nopeuttiko kilpailevan toimiluvan myöntäminen Radiolinjalle mielestäsi nopeutti liittymäpenetraation 80 liittymää / 100 asukasta vuonna 2001 saavuttamista? Jos nopeutti, niin kuinka paljon?

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.2.1 Uudet haastajaoperaattorit; palveluoperaattorit ja virtuaaliverkkooperaattorit
Sääntelyä muokattiin edelleen ja 2000-luvulle tultaessa ns. palveluoperaattoritoiminta tuli mahdolliseksi, kun verkko-operaattorit velvoitettiin mm. vuokraamaan verkkokapasiteettia näille. Tässä tutkimuksessa kutsutaan näitä yhdessä haastajaoperaattoreiksi.
Muutamassa vuodessa, mm. Telia Mobile (noin 300.000 tuhatta liittymää), ACN
(noin 200.000) ja Saunalahti (vajaat 500.000) saivat hankittua itselleen yhteensä
noin miljoona liittymäasiakasta ja niiden yhteenlaskettu markkinaosuus oli
parhaimmillaan vajaat 20 %) Vuoden 2005 loppuun mennessä näiden kolmen
asiakaskannat ovat siirtyneet jonkin verkko-operaattorin hallintaan.
Edelleenkin alalla on runsaasti verkko-operaattorista riippumattomia matkaviestin yrityksiä.
Aggressiivinen markkinointi ja hintakilpailu ovat olleet arkipäivää etenkin
2000-luvulla. Vuosien 2001 ja 2005 välillä Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema matkapuheluindeksi laski yli 41 %.
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Kysymys
Haastajaoperaattoreiden tulo markkinoille vaikutti hintakilpailuun mielestäsi

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.2.2 Uudet palvelut
Ovatko haastajaoperaattorit tuoneet mielestäsi alalle uudenlaisia tuotteita tai
palveluja. Jos ovat, niin minkälaisia?

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.2.3 Palveluoperaattorit ja virtuaaliverkko-operaattorit jatkossa
Minkälaisen roolin näet haastajaoperaattoreilla oleva jatkossa?
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Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.3 Kolmas verkko-operaattori sai toimiluvan 1999
Kolmas matkaviestinverkko-yritys, alueellisten teleyritysten Suomen 2G Oy
aloitti kaupallisen toimintansa GSM-operaattorina DNA-tuotteillaan 2001. Eri
vaiheiden kautta nykyinen DNA sai myös 3G-toimiluvan. Kehitys on osoittanut,
että Suomessa voi toimia kannattavasti ainakin kolme verkko-operaattoria.
Myös DNA pyrki nopeasti rakentamaan itselleen valtakunnallisesti kattavan
tuliasema infrastruktuurin.
Kysymys
Kuinka merkittäväksi arvioit DNA:n roolin puhelujen hintakilpailussa tilanteessa, jossa markkinoille tuli samaan aikaan myös ns. haastajaoperaattoreita,
jotka vuokrasivat toisilta operaattoreilta verkkokapasiteettia?

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.
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1.4.1 Viestintäviraston rooli
Minkälaisena näet Viestintäviraston roolin viestintämarkkinoiden valvojana?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

1.4.2 Teleyrityksiä valvovat viranomaiset
Teleyrityksiä valvoo sektorikohtaisen viranomaisen Viestintäviraston lisäksi
myös mm. Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto.
Onko em. viranomaisten tehtävät, tavoitteet ja toiminta mielestäsi yhteneväisiä
vai onko niillä päällekkäisiä tavoitteita tai jopa toistensa kanssa vastakkaisia
tavoitteita?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

1.5.1 Numeron siirrettävyys 2003
Suomessa laki matkapuhelinnumeron siirrettävyydestä astui voimaan 25.7.2003.
Siirto operaattorilta toiselle pitää toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu asiakkaalle
(välitöntä) kulua.
LVM:n matkapuhelujen hintaindeksi laski 2003 – 2005 peräti 34,5 %.
Miten numeron siirrettävyys mielestäsi vaikutti matkapuhelujen hintoihin?
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Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.5.2 Numeron siirrettävyyden toteuttaminen vaihtoehtoisella tavalla
Olisiko pitänyt tai pitäisikö numeronsiirrettävyys toteuttaa Suomessa eri tavalla?
Miten?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

1.6. Numpack Oy:n siirtotilasto
Numpackin siirtotilaston mukaan Suomessa on siirretty kumulatiivisesti lähes 5
miljoonaa numeroa operaattorilta toiselle. Enimmillään siirtoja on ollut yli miljoona vuodessa. Tälläkin hetkellä siirtoja tehdään yli puolen miljoonan vuosivauhdilla.
Tämä kertoo, että matkaviestinoperaattoreiden välillä käydään koko ajan todellista kilpailua asiakkaista.
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Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.7 3G-toimiluvat jaettiin ”kauneuskilpailulla” 1999
Suomi yli yksi maista, joissa kolmannen sukupolven matkaviestinverkon toimiluvat jaettiin ns. kauneuskilpailulla. Toiminnassa olevat 3G-verkot ovat samoilla verkko-operaattoreilla kuin GSM-verkotkin. Toimiluvat myönnettiin 1999.
Toimiluvissa ei määritelty verkkojen rakentamisvelvollisuutta tarkasti esim.
aikataulullisesti.
Kysymys
Miksi operaattorit avasivat 3G verkkonsa Suomessa vasta vuoden 2005 jälkeen?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

1.8.1 Kytkykaupan salliminen 2006
Kolmannen sukupolven (=ei GSM) liittymän ja päätelaitteen kytkykauppa sallittiin 1.4.2006 voimaan tulleella lailla. Perusteluissa lakiesityksessä sanottiin
mm. että ”esityksen tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan kehitystä paremmin tukevien matkaviestinverkkojen käyttöönottoa.”
Vuoden 2006 alussa 3G-kykisten päätelaitteiden määrä oli Suomessa hyvin pieni. Määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti ja se oli vuoden 2008 lopussa jo lähes
2 miljoonaa (Viestintävirasto).
Kytkykaupan sallimisella, sen lisäksi, että 3G-päätelaitekauppa vauhdittui,
näyttäsi olleen vaikutusta myös verkko-operaattoreiden 3G verkkoihin teke-
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miin investointeihin. Sen lisäksi, että hinta on edelleen tärkeä tekijä asiakashankinnassa, markkinoinnissa on käytetty mm. termiä ”kattava”.
Kytkykaupan salliminen oli ratkaisevaa 3G-kaupan käynnistymisessä.

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

1.8.2 Kytkykaupan salliminen jatkossa
Mielestäni kytkykauppa…
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

2.1.1 Teleyrityksiä valvovat viranomaiset
Teleyrityksiä valvoo sektorikohtaisen viranomaisen Viestintäviraston lisäksi
myös mm. Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto. Ovatko näiden eri viranomaisten
tavoitteet ja toiminta yhteneväistä vai ovatko päällekkäisiä tai jopa ristiriitaisia?
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Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

2.1.2 Huomattavan markkinavoiman yritykset
Viestintämarkkinalain mukaan Viestintäviraston on tehtävä markkina-analyysi
viestintämarkkinoista. Kussakin relevantissa markkinassa tutkitaan, onko joku
yritys ns. huomattavan markkinavoiman (HMV) yritys. Näille yrityksille on
mahdollista määrätä erityisiä velvollisuuksia.
Nyt voimassa olevat matkaviestinyrityksiä koskevat HMV-päätökset ovat riittäviä ja kohtuullisia.

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

2.2 Yksittäiseen matkapuhelinverkkoon laskevan liikenteen hinnoittelu
(markkina 16)
Kaikkien matkaviestinverkkoyritysten DNA, Elisa ja Sonera sekä virtuaaliverkkoyrityksen TDC on katsottu olevan tässä markkinassa HMV asemassa. Kyseessä on ns. tukkutason markkina.
Verkko-yritykset ovat päässeet keskenään sopimukseen näistä toisiltaan perimistään terminointimaksuista. Viestintävirasto on hyväksynyt sovitut terminointihinnat.
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Se, että Viestintävirasto ei ole ”määrännyt” täsmällisesti terminointimaksuja
vaan verkko-yritykset ovat voineet sopia näistä keskenään, on hyvä asia.

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

2.3 Matkaviestinyritysten ja muiden teleyritysten välinen sääntely
Mitä asioita pitäisi mielestäsi muuttaa matkaviestinyritysten ja muiden teleyritysten välisten asioiden sääntelyssä?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

2.4.1 EU:n verkkovierailuasetus käyttäjän kannalta
Verkkovierailuasetuksella säännellään EU:n sisällä tapahtuvan matkaviestinnän vähittäishintoja eli operaattorin käyttäjältä perimiä enimmäishintoja.
Tämä on käyttäjän kannalta paras tapa säännellä hintoja EU-tasolla.
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Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

2.4.2 EU:n verkkovierailuasetus operaattorin kannalta
Verkkovierailuasetuksella säännellään EU:n sisällä tapahtuvan matkaviestinnän vähittäishintoja eli operaattorin käyttäjältä perimiä enimmäishintoja.
Tämä on operaattorin kannalta paras tapa säännellä hintoja EU-tasolla.

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

3. Kuluttajan asema
3.1 Onko kuluttajan asema riittävän hyvin turvattu nykyisellä sääntelyllä?
Miksi?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.
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3.2 Mitä asioita pitäisi sääntelystä poistaa / lisätä sääntelyn piiriin ajatellen
kuluttajan asemaa. Miten?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

4.1 Syksyllä 2009 järjestettävä taajuushuutokauppa
Viestintävirasto järjestää Suomen ensimmäisen radiotaajuuksien huutokaupan,
jolla jaetaan toimiluvat digitaalisille laajakaistaisille matkaviestinverkoille. Lupaehdoissa ei tulla edellyttämään tietyn teknologian käyttöä, vaan luvanhaltijalla on mahdollisuus itse valita käyttämänsä teknologia, kunhan se noudattaa
radioluvassa asetettuja teknisiä ehtoja.
Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Suomeen voisi tulla neljäs verkkooperaattori, joka tarjoaisi verkkopalveluja maanlaajuisesti?

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

4.2 On toivottavaa, että uusien teknologioiden/toimijoiden suhteen kyseeseen tulisi kansallinen verkkovierailu

240

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.

5. Edellä on esitetty aineistotutkimuksen aikana ja ensimmäisen Delfoikierroksen haastattelujen perusteella esille nousseita sääntelykysymyksiä.
5.1 Onko joku merkittävä aiempiin vuosiin liittyvä asia jäänyt huomioimatta?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

5.2 Mitä sääntelyn kohtaa muuttaisit nykyisessä tilanteessa?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

241

5.3 Mitä asioita pitäisi mielestäsi poistaa sääntelyn piiristä?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

5.4 Mitä sääntelyn keinoja on mielestäsi jätetty käyttämättä?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

5.5 Ovatko nykyiset taajuusallokaatiot riittävät nykyiseen tarpeeseen nähden?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

5.6 Millä keinoin voitaisiin edistää uusien mobiilipalvelujen yleistymistä?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.
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5.7. Mitä mahdollisuuksia valmisteltavana oleva maksulaitoslaki voisi tuoda
operaattoreille?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

5.8 Mitä mahdollisuuksia valmisteltavana oleva maksulaitoslaki voisi tuoda
mobiili(sisältö)palvelujen tuottajille?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.

5.9 Mitä mahdollisuuksia näet operaattoreilla olevan valmisteilla olevista
säädöksistä koskien ”vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia”; uusia liiketoimintamahdollisuuksia tms.?
Ole hyvä ja vastaa alla olevaan laatikkoon.
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LIITE VI
KOLMANNEN DELFOI-KIERROKSEN KYSELYLOMAKE

SEURAAVAT VÄITTÄMÄT KOSKEVAT "MOBIILIMAISEMAA" SUOMESSA VUONNA 2015
1. SÄÄNTELYN KOMPLEKSISUUS LISÄÄNTYY
Esimerkiksi 1990-luvulla, kun puhelinta käytettiin pääsääntöisesti vain puheen
välittämiseen ja muu tietoliikenne oli selvästi erillään, operaattoreille riitti
"sääntelymielessä" se, että ne asioivat lähinnä LVM:n ja Viestintäviraston kanssa ja päinvastoin.
Nykyään sähköinen viestintä ulottuu laajalti ihmisten ja yhteisöjen arkeen. Internet mahdollistaa hyvin monien palvelujen käytön verkon yli. Tämä sekä
useiden toimialojen ja palvelujen konvergenssi yhdessä ovat aikaansaaneet
myös sen, että yhä useampi viranomainen (tai muu taho) haluaa sanoa sanansa
liittyen operaattoreiden toimintaan. Vuonna 2010 operaattoritoimintaa säännellään monessa laissa/asetuksessa/päätöksessä/sadoissa pykälissä.
Sääntely on tullut aiempaa kompleksisemmaksi ja operaattoreiden tulee kyetä
asioimaan hyvin monien viranomaistahojen kanssa ja toisaalta sopimaan myös
keskenään yhteisistä toimintamalleista. Ficom Ry:n toimitusjohtaja Reijo Svento
on osuvasti todennut mm., että toimialan edunvalvojana ja yhteistyöjärjestönä
Ficomilla on käynnissä hankkeita käytännössä jokaisen ministeriön kanssa.
Esimerkkinä monitahoisesta hankkeesta on mobiilikansalaisvarmenne.
Vuonna 2015 todetaan, että operaattoritoiminnan monimutkainen sääntely hidastaa tietoyhteiskuntakehitystä ja sen seurauksena sääntelyä aletaan purkaa.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava
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2. MOBIILI ASIOINTIVARMENNE TÄYTTÄÄ VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTAUTUMISEN EDELLYTYKSET
Sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla henkilö yksilöidään
luotettavaa sähköistä menetelmää käyttäen ja samalla todennetaan tunnisteen
aitous ja oikeellisuus. Tällä hetkellä vahvaan sähköiseen tunnistamiseen käytetään lähes yksinomaan pankkitunnisteita. Lisäksi on käytössä Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne. Matkapuhelinoperaattoreiden tunnistamispalvelut perustuvat matkapuhelinliittymän SIM-korttiin liitettävään mobiiliin
henkilötunnisteeseen eli asiointivarmenteeseen. (lähde Ficom Ry)
Vuonna 2015 mobiilia asiointivarmennetta käytetään enemmän kuin pankkitunnuksia ja sähköistä henkilökorttia yhteensä.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

3. GLOBAALI PALVELUTUOTANTO LISÄÄNTYY. RYHDYTÄÄNKÖ TURVALLISUUDEN NIMISSÄ PUHE- JA INTERNETLIIKENNETTÄ TARKKAILEMAAN?
On nähtävissä, että myös perinteisiä viestintäpalveluja tarjotaan Internetin
kautta; aikaisempaa edullisemmin, joissakin tapauksissa jopa ilmaiseksi. Voidaan myös ajatella, että palvelukilpailu ainakin osittain eriytyy verkkokilpailusta ja palveluntarjonta muuttuu aikaisempaa globaalimmaksi (esim. Gmail, Skype, Messenger). Osa näistä palveluista jää suomalaisen viestintämarkkinasääntelyn ulkopuolelle esim. siksi, että palveluntarjoaja on tai palvelu tuotetaan ulkomailla (mm. LVM:n julkaisuja 26/2009).
Vuonna 2015 Suomessa on päätetty alistaa kaikki Internetin kautta kulkeva liikenne viranomaisten valvonnan alaiseksi Ruotsin mallin mukaan.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava
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4. ONKO JULKISEN HALLINNON ROOLI VERKKOJEN OMISTAMISESSA JA VERKKOJEN KÄYTÖN KONTROLLI TARPEEN?
Parasta aikaa käydään keskustelua mm. huoltovarmuuden nimissä siitä, pitäisikö julkisella vallalla olla enemmän esim. omistuksellista valtaa televerkkoihin.
On puhuttu sähköverkkojen kantaverkon omistamisen lailla "telegridistä" ja
runkoverkon kriittisyydestä yhteiskunnalle.
Vuonna 2015 Suomen valtiolla ei ole omistusta teleyhtiöissä vaan kaikkinainen
verkkojen kontrollointi on hoidettu sääntelyä kehittämällä.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

5. YHTEISTOIMINNE
Esillä on ollut ajatus, että mobiiliverkoissa tulisi harkita ominaisuutta, jossa
sim-kortti toimii myös muiden operaattoreiden verkoissa, jos oman operaattorin verkko on kaatunut. Tätä palvelua kutsutaan yhteistoiminteeksi. (mm.
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/1032249).
Vuonna 2015 yhteistoiminne on säädetty operaattoreiden velvoitteeksi.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

6. JOISSAKIN TAPAUKSISSA EU SÄÄNTELY VELVOITTAA
TOIMIJOITA ILMAN KANSALLISTA SÄÄNTELYÄ
EU:n verkkovierailuasetuksella on säännelty käyttäjiltä perittävien maksujen
enimmäismääriä jo aiemmin (puhelut ja tekstiviestit). Saman asetuksen perusteella tuli maaliskuun alussa velvoite tarjota käyttäjälle datapalveluun liittyvä
saldoraja.
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Vuonna 2015 EU-tasoisella sääntelyllä puututaan operaattoritoimintaan "ohi"
kansallisen sääntelyn muissakin asioissa.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

7. MOBIILIOPERAATTOREIDEN SÄÄNTELYN SUHDE MUIHIN OPERAATTOREIHIN
Matkaviestinverkko ja kiinteä puhelinverkko eivät sääntelyllisesti ole täysin
tasavertaisessa asemassa. Viestintämarkkinalaki mahdollistaa tietyissä tapauksissa korkeamman hinnan perimisen kiinteän verkon operaattorilta, kun jälkimmäisestä soitetaan matkaviestiverkkoon.
Vuonna 2015 sääntely on muutettu täysin teknologianeutraaliksi.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

8. VERKKOON PÄÄSYN HINNOITTELU; TUKKUHINNOITTELU
Mobiilipalvelujen vähittäishinnat ja ns. tukkuhinnat ovat Suomessa melko lähellä toisiaan.
Vuonna 2015 tukkuhinnat on saatettu sääntelyn piiriin.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava
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9. VAIKEUTTAAKO MAKSUPALVELUDIREKTIIVIN TULKINTA KÄNNYKKÄMAKSAMISTA?
Matkapuhelinta käytetään esim. soittoäänten maksamisen lisäksi myös matkalippujen, pitsojen, virvokkeiden ja monien muiden tuotteiden ja palvelujen ostamiseen/maksamiseen. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi herättää keskustelua.
Vuonna 2015 kännykkämaksamisen osalta direktiivi ja kansallinen sääntely
ovat sellaisessa muodossa, että kännykkämaksaminen on lisääntynyt kaksinkertaiseksi 2010:een verrattuna.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

10. KYTKYKAUPPA OLI MERKITTÄVÄSSÄ ROOLISSA KUN
3G LÄHTI KASVUUN
Kytkykauppa on merkittävä vauhdittaja myös neljännen sukupolven yhteydessä.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

11. NYKYISIN MATKAVIESTINVERKKOYRITYKSET OVAT
MYÖS KIINTEÄN VERKON OPERAATTOREITA.
Näin on asianlaita myös vuonna 2015.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava
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12. ONKO VOIP ARKIPÄIVÄÄ JATKOSSA MYÖS MATKAVIESTINVERKOSSA?
Sääntelyllä velvoitetaan operaattorit tarjoamaan mahdollisuutta VoIPpuheluihin myös matkaviestinverkossa ja vuonna 2015 yli puolet Suomessa
kännykällä puhutuista puheluista on VoIP-puheluita.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

13. ONKO VUONNA 2015 ARKIPÄIVÄÄ MOBIILIYHTEYDELLÄ TOTEUTETTU TV:N KATSELU?
Televisiolähetysten katselemiseen on tarjolla vaihtoehtoisia tapoja. Parasta aikaa käydään keskustelua mediamaksusta.
Puolet suomalaisista katselee televisiota mobiiliyhteyden avulla 2015.
epätodennäköinen

todennäköinen

ei-toivottava

toivottava

14. MARKKINAOSUUDET "TEKNOLOGIOITTAIN" 2015
Verkko-Ericssonin toimitusjohtaja Hans Vestberg totesi tuoreessa haastattelussaan (mm. HS 14.3.2010), että vasta neljännes maailman 2G-verkoissa päivitetty
3G-tekniikallla.
Miten on asian laita Suomessa 2015?
Kuinka suureksi arvioit 2G-liittymien osuuden prosentteina vuonna 2015?

Kuinka suureksi arvioit 3G-liittymien osuuden prosentteina vuonna 2015?
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Kuinka suureksi arvioit 4G-liittymien osuuden prosentteina vuonna 2015?

Muu?

-liittymien osuus prosentteina vuonna 2015?

YHTEENSÄ 100 %.
Tähän voit kirjoittaa lisäkommentit markkinaosuuksista.

15. MIKÄ ON YLEISIMMÄN MOBIILILAAJAKAISTALIITTYMÄN "HUIPPUNOPEUS" SUOMESSA 2015?

Ole hyvä ja kommentoi alla olevaan laatikkoon.
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