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Tutkimuksen aiheena on liiketoiminnan lukittuminen. Tutkimuksessa kuvataan 
ja analysoidaan toimialan ajautumista lukittuneeseen tilaan ja sen seurauksia 
alan kilpailulle Suomessa. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset gsm-
operaattorit, jotka ajautuivat hyperkilpailuun 2000-luvun puolivälissä. 
 
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toimialan lukittumista. 
Aluksi alan rakennetta ja elinkaarta analysoimalla muodostetaan kuva toimialan 
rajoista ja sen tilasta. Yritysten liiketoimintamalleja ja kilpailustrategioita 
vertailemalla analysoidaan niiden vaikutuksia alan kilpailudynamiikkaan. 
Varsinaista toimialan lukittumista analysoidaan syy-seuraus –suhteita 
tarkastelemalla. 
 
Suomen teleoperaattoreiden historia ulottuu 1800-luvun puoliväliin asti, jolloin 
lennätin otettiin käyttöön. Myöhemmin alalle tulleita teknologioita olivat 
lankapuhelin sekä matkapuhelin. Gsm-liittymien myynti alkoi Suomessa vuonna 
1991. Kaksi suurinta operaattoria kasvattivat toimialaa langattoman viestinnän 
osalta 1990-luvulla, mutta kohtasivat kovenevaa kilpailua uusien toimijoiden 
suunnalta alan lakiympäristön muututtua 2000-luvun alussa. Lakimuutokset 
sekä uusien operaattoreiden erilaiset liiketoimintamallit muuttivat toimialan 
kilpailudynamiikkaa. Hinnat laskivat ja asiakasvaihtuvuus kasvoi. Nämä tekijät 
heikensivät operaattoreiden kannattavuutta väliaikaisesti.  
 
Tutkimuksen tuloksien mukaan voidaan esittää, että suomalaisten gsm-
operaattoreiden kova keskinäinen kilpailu on seurausta alan rakenteesta, johon 
toimiala on lukittunut. Alan historiassa on tehty yli-investointeja gsm-verkkoihin. 
Verkkojen kiinteät kulut ovat korkeat ja marginaalikustannukset matalat. 
Operaattoreiden kannattavuus on kiinni verkkojen käyttöasteesta. Alan tuotteet 
ovat homogeenisiä, joten ainoiksi kilpailukeinoiksi on jäänyt hinta sekä brändi. 
Hintakilpailu on alan kannattavuuden kannalta erittäin haitallista ja huono 
kannattavuus heikentää mahdollisuuksia investoida tulevaisuuteen. 
 
Työn keskeinen kontribuutio liittyy teleoperaattoritoimialalla tehtyjen päätösten 
kytkemiseen toimialan kilpailudynamiikkaan, erityisesti liiketoiminnan 
lukittumiseen liittyviin kysymyksiin. Alan historiassa tehdyt intentionaaliset 
päätökset ovat johtaneet epäintentionaaliseen lopputulokseen, eli liiketoiminnan 
lukittumiseen. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Toimialan kilpailu ja operaattorit tutkimuskohteena 

”Vuosien 2004 ja 2005 kohdalla tapahtui jotain, mikä johti toimialan syöksyyn 

ansainnan osalta” (Pökkä 2010). 

 

”Toimiala ajautui hyperkilpailuun” (Castren 2010). 

 

”Niin kutsuttu hyperkilpailu alkoi vuonna 2003” (Väisänen 2010). 

 

”Kova hintakilpailu näkyy jo yritysten tuloksissa” (Kauppalehti 5.5.2004). 

 

”Paljon on mietitty, miksi ala ajautui niin rajuun hintakilpailuun. Aiheesta ei ole 

tehty akateemista tutkimusta, joten on mielenkiintoista nähdä, tuleeko sieltä 

esiin asioita joita ei ymmärretty ottaa huomioon omissa analyyseissä”. (Pökkä 

2010)  

 

Tämän tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset gsm-operaattorit ja niiden 

muodostama toimiala Suomessa. Tutkimusraportissa kuvataan ja selitetään 

toimialan hyperkilpailun ja kannattavuushäiriön muodostumista 2000-luvulla. 

Teletoimiala koostuu operaattoreista, jotka tarjoavat matkapuhelin-, 

lankapuhelin- sekä laajakaistapalveluita. Tutkimuksen empiirinen pääpaino 

kohdistui kaupallisesti vuonna 1991 alkaneeseen gsm-aikakauteen sekä 

operaattoreiden gsm-liiketoimintaan. 

 

Toimin gsm-liittymien myyjänä vuosina 2003 ja 2004, joten näin oman työni 

kautta miten alan koventunut kilpailu laski gsm-liittymien hintoja ja sitä kautta 

vaikutti asiakkaiden haluun vaihtaa liittymää. Jo silloin mietin, miksi toimialan 

kilpailutilanne oli muuttunut niin paljon lyhyessä ajassa? Uudet operaattorit 

haastoivat alan vanhat toimijat ja asiakkaita siirtyi paljon vanhoilta suuremmilta 

operaattoreilta uusille pienemmille toimijoille.  
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Suomen gsm-liittymien hinnat ovat olleet maailman edullisimmat (Castren 2010) 

ja operaattoreiden kilpailu asiakkuuksista on ollut kovaa. Toimialaa on 

leimannut kova kilpailu vuodesta 2003 lähtien, jolloin alan sääntelyä purettiin. 

Samaan aikaa gsm-liittyminen penetraatioaste oli noussut yli sadan prosentin, 

jonka vuoksi luonnollinen kasvu hiipui. 

 

Kilpailu oli kovimmillaan 2003-2006. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä 

hyperkilpailu. Hyperkilpailun aikana palveluiden hinnat laskivat merkittävästi, 

asiakasvaihtuvuus kasvoi ja operaattoreiden kannattavuus heikkeni.  D’Avenin 

(1998) mukaan hyperkilpailussa alan vanhat toimijat kohtaavat uusien alalle 

tulijoiden suunnalta kilpailua, joka neutralisoi tai tuhoaa markkinajohtajien 

kilpailuedun. Hyperkilpailu vaikuttaa epätasapainottavasti toimialan 

kilpailudynamiikkaan. Luoman (2009) mukaan hyperkilpailu on toimialaa 

radikaalisti uudistava ilmiö. Peltolan (2007) mukaan hyperkilpailu johtaa 

hintojen laskuun. Operaattoritoimialalla hyperkilpailun aikaansaama 

kannattavuuden heikkeneminen kesti muutamia vuosia. Vaikka tilanne parani 

operaattoreiden kannattavuuden osalta 2000-luvun lopussa, on operaattoreiden 

välinen kilpailu edelleen kovaa ja pääasiallisena kilpailukeinona on hinta. 

 

Alan investointivaltaisuudesta johtuen operaattorit ovat käyttökatteella mitattuna 

erittäin kannattavia, verrattuna useimpiin muihin toimialoihin. Suuret vuosittaiset 

investoinnit ovat kohdistuneet gsm-verkkojen ylläpitoon, verkkokapasiteetin 

kasvattamiseen sekä uusia verkkoteknologioita tukevien verkkojen 

rakentamiseen. 

 

Matkapuhelinteknologia on kehittynyt jatkuvasti ja matkapuhelinsukupolvia on 

neljä. Ensimmäinen sukupolvi (1g) kattoi analogisen matkapuhelinteknologian 

(nmt). Toinen (2g), kolmas (3g) ja neljäs (4g) sukupolvi pohjautuvat digitaaliselle 

gsm-teknologialle. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Matkapuhelin) 

 

2g-liittymien myynti alkoi Suomessa vuonna 1991. Suomessa toisen 

sukupolven gsm-liittymiä olivat tarjoamassa valtiollinen Tele (nimi vaihtui 

Soneraksi vuonna 1998) sekä yksityinen Radiolinja Oy (nimi vaihtui Elisaksi 

vuonna 2004) (Häikiö 1998). Nämä kaksi operaattoria kasvattivat toimialan 
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1990-luvun aikana, mutta kohtasivat kovenevaa kilpailua uusien operaattorien 

tullessa markkinoille vuosituhannen vaihteessa. 

 

Kolmannen sukupolven gsm-liittymät tulivat Suomessa myyntiin vuonna 2007 ja 

se tarjosi operaattoreille jälleen mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa 

kannattavasti. Suomessa 4g-liittymiä on voinut hankkia vuodesta 2011 lähtien. 

Uusista gsm-teknologioista, alan sääntelyn muuttumisesta sekä 

operaattoreiden kannattavuuden parantumisesta huolimatta operaattoreiden 

kilpailu asiakkaista on edelleen pysynyt kovana.   

 

Teletoimialan aiempi tutkimus: 
Suomen teletoimialaa on tutkittu jonkin verran. Häikiö (1998) on kuvannut 

Radiolinja Oy:n nousun Suomen ensimmäisenä yksityisenä gsm-operaattorina 

ja kirjassaan Alkuräjähdys (1998) hän pyrki vastaamaan kysymykseen: miksi 

gsm-tekniikka omaksuttiin Suomessa niin nopeasti ja laajasti? Syiksi Häikiö 

esitti tekniikalle myönteistä ilmapiiriä sekä kahta vahvaa puhelinoperaattoria, 

joista yksityisten puhelinlaitosten perustama Radiolinja haastoi valtiollisen 

operaattorin, eli Telen. Gsm-teknologian nopeata leviämistä edesauttoivat myös 

jo aiemmin melko laajalle levinneet analogiset matkapuhelinteknologiat: 

autoradiopuhelin sekä nmt-matkapuhelin. Näiden lisäksi nopean kasvun syitä 

olivat Radiolinjan päätös panostaa gsm-teknologiaan, toimialan sääntelyn 

purkaminen sekä puhelinten hintojen lasku, joka teki gsm-matkapuhelimesta 

massatuotteen. (Häikiö 1998) 

 

Oksanen (2006) on tutkinut suomalaisten teleoperaattoreiden yrityskauppojen 

motiiveja vuosien 2000 ja 2006 välillä. Erityisesti tutkimuksessa paneuduttiin 

Soneran ja Telian väliseen fuusioon sekä Elisan Saunalahti-kauppaa. 

Tutkimuksessa yrityskauppojen motiivien todettiin vaihtelevan tarkastelujakson 

eri aikoina. 2000-luvun alun ”imperiumirakentamiskauppojen” motiivit olivat 

pääosin strategisia, kun taas it-kuplan puhkeamisen jälkeisten 

selviytymiskauppojen motiivit olivat enemmän taloudellisia. Vaikeiden aikojen 

väistyttyä todettiin strategisten tavoitteiden nousevan taloudellisten tavoitteiden 

rinnalle, koska operaattorit etsivät uusia ansaintamahdollisuuksia lisääntyvän 

kilpailun keskellä. (Oksanen 2006) 
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1.2 Tutkimusongelma ja alaongelmat 

Tutkimuksessa kuvataan operaattoritoimialan ajautumismekanismi 

lukittuneeseen tilaan, missä alan ylikapasiteetti pitää yllä kovaa hintakilpailua. 

 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi tulee tutkimuksen 

• kuvata toimialan synty- ja kehityshistoriaa Suomessa 

• kuvata toimialan rakennetta ja kilpailuympäristöä 1990- ja 2000-luvuilla 

• kuvata suomalaisten puhelinoperaattoreiden liiketoimintamallit 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Lukittuminen (lock-in): Investointi tiettyihin tekijöihin saattaa aiheuttaa 

liiketoiminnan lukittumisen. Yrityksen historiassa tehdyt päätökset asettavat 

rajoituksia tämän hetken tilanteeseen, ja nyt tehtävät päätökset rajoittavat 

tulevaisuuden mahdollisuuksia. ”Lukittuminen sisälle” (lock-in) tarkoittaa 

tehtyjen investointien rajoittavaa vaikutusta yrityksen strategisessa 

päätöksenteossa. (Ghemawat 1991)  

 

Gsm-operaattori: Yritys, joka tarjoaa gsm-palveluita asiakkailleen. Operaattorit 

jaetaan verkko- ja palveluoperaattoreihin. Verkko-operaattori omistaa gsm-

verkon, hoitaa sen ylläpidon sekä vuokraa sitä palveluoperaattoreille. 

Palveluoperaattori vastaa tuotteiden myynnistä asiakkaille. (Häikiö 1998) 

 

Alla on listattuna tutkimuksen kannalta keskeisimmät puhelinoperaattorit: 

 

DNA: Suomen kolmanneksi suurin operaattori vuonna 2011. Asiakkaita n. 1,5 

miljoonaa. DNA:lle myönnettiin Suomen kolmas valtakunnallinen toista gsm-

sukupolvea koskeva verkkotoimilupa 1990-luvun lopulla. Gsm-liittymien myynti 

alkoi 2001. 

 

Elisa: Suomen ensimmäisen gsm-operaattorin, Radiolinjan nimi muuttui 

Elisaksi 2004. Elisa on tällä hetkellä asiakasmäärillä mitattuna Suomen suurin 

operaattori reilulla 2,5 miljoonalla asiakkaalla. Elisa osti Saunalahden 

tytäryhtiökseen vuonna 2005. Nykyään kaikki Elisan gsm-liittymät ovat 



 

	   5	  

Saunalahti-brändin alla. (tutkimuksessa Radiolinja-nimeä Elisan sijasta 

käytetään viitatessa tapahtumiin ennen vuotta 2004) 

 

Sonera: Soneran (Tele vuoteen 1997 asti) juuret ulottuvat Suomen Posti- ja 

telelaitokseen. Aiemmin monopoliasemassa ollut yhtiö on sittemmin ajautunut 

ruotsalaisen Telian tytäryhtiöksi. Pitkään alan markkinajohtaja ollut yhtiö on tällä 

hetkellä Suomen toiseksi suurin operaattori. (tutkimuksessa Tele-nimeä 

Soneran sijasta käytetään viitatessa tapahtumiin ennen vuotta 1998) 

 

ACN: Amerikkalainen operaattori tuli Suomen markkinoille vuonna 2003. 

Poikkeuksellinen markkinointitapa kasvatti asiakasmassan nopeasti 

muutamaan sataan tuhanteen asiakkaaseen. Ongelmiin ajautuneet yhtiön 

asiakkaat siirtyivät myöhemmin Soneralle.  

 

Saunalahti: 1990-luvun lopulla perustettu Internet-operaattori aloitti toimialalla 

gsm-lisäpalveluita tuottavana yrityksenä. Myöhemmin Saunalahti aloitti 

liittymien myynnin ja saavutti nopean asiakasmäärän kasvun vuosien 2003-

2005 aikana. Elisa osti Saunalahden vuonna 2005. 

 

Telia: Ruotsalainen teleoperaattori, joka tuli Suomen gsm-markkinoille 1990-

luvulla. Telia tarjosi alussa suurien kaupunkien alueella toimivia gsm-liittymiä. 

Telialla ei ollut omaa valtakunnallista gsm-verkkoa. Myöhemmin se toimi 

palveluoperaattorina Elisan verkossa tarjoten valtakunnallisia gsm-liittymiä. 

DNA osti Telian Suomen liiketoiminnan 2000-luvulla 

1.4 Metodologia 

Kvalitatiivinen tapaustutkimus 
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tavoitteena ei yleensä ole teorian tai hypoteesin testaaminen vaan 

aineiston mahdollisimman monipuolinen ja rikas tarkastelu sekä tutkijan 

ymmärryksen lisääminen kohdeilmiöstä (Alasuutari 1999; Hirsjärvi & Hurme 

2001; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007). 
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Tutkimus toteutettiin case- eli tapaustutkimuksena. Case-tutkimuksessa 

tutkitaan Yinin (2009) mukaan jotain ilmiötä luonnollisessa ympäristössään 

käyttäen hyväksi empiiristä aineistoa. Kohdejoukko valittiin 

tarkoituksenmukaisesti ja tapauksia käsiteltiin ainutlaatuisina. Tutkijan 

tavoitteena on useimmiten ymmärtää ja selittää ilmiötä tutkimuskohteena 

olevan yrityksen/toimialan kautta (Eriksson & Kovalainen 2008, 119). 

Tutkimuksen kohteena voi olla jonkin yrityksen, organisaation tai toimialan tietty 

prosessi, toiminta, tapahtumasarja tai historia (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005).  

 

Yksittäisen organisaation sijaan tutkimuksessa kuvattiin toimialan rakennetta, 

operaattoreiden liiketoimintamalleja sekä alan kilpailua. Operaattoritoimialalla 

oli 1990-luvun alussa kaksi toimijaa, Tele ja Radiolinja, jotka loivat pohjan koko 

toimialan kasvulle. Myöhemmin alalle tuli paikallisten puhelinyhtiöiden 

omistama DNA, joka myös toimi ns. perinteisen matkapuhelinoperaattorin 

tavoin, eli rakensi oman valtakunnallisen gsm-verkon ja myi verkon 

kapasiteettia asiakkaille. Alan deregulaation (sääntelyn purkaminen) 

seurauksena markkinoille syntyi näiden perinteisten toimijoiden lisäksi vielä 

kaksi muuta merkittävää kilpailijaa, Saunalahti ja ACN, jotka häiriyttivät 

markkinaa erilaisten liiketoimintamalliensa avulla. Saunalahti ja ACN toimivat 

ainoastaan palvelu-/virtuaalioperaattoreina vuokraten gsm-verkon kapasiteettia 

verkko-operaattorilta. Suomessa oli näiden aiemmin mainittujen lisäksi myös 

useita pienempiä toimijoita, mutta niiden merkitystä toimialalle ei voi pitää 

tutkimuksen kannalta kovinkaan merkittävinä. Operaattoreiden liiketoiminnan 

osa-alueista tarkastelun kohteena on gsm-liiketoiminta, joten tutkimuksessa ei 

oteta kantaa kiinteisiin puhelinliittymiin tai laajakaistaliittymiin. Tutkimuksessa 

tarkastellaan ainoastaan Suomen markkinoita. 

 

Aineiston keruu, analyysi ja tulkinta 

Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat asiantuntijahaastattelut sekä 

aiheesta kerätty muu materiaali. Haastateltavat ovat gsm-operaattoreiden 

johtohenkilöitä ja he edustavat yhden kohdeyrityksen sijaan kolmea eri 

operaattoria. Tämän lisäksi yksi haastattelu suoritettiin 

viranomaisorganisaatiossa, Viestintäministeriössä. Haastattelujen lisäksi suuren 
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osa empiirisistä aineistoa muodostavat aiheesta kerätyt lehtiartikkelit, 

vuosikertomukset sekä tilastot. 

 

Haastattelut: 

 
Castren, Matias. Elisan liiketoimintajohtaja. 
 
Kohtala, Antti. Viestintäministeriön viestintäneuvos. 
 
Pökkä, Tapani. Soneran johtaja. 
 
Väisänen, Pekka. DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja. 

 

Empiirinen haastatteluaineisto kerättiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. 

Teemahaastattelu antaa haastateltaville mahdollisuuden kuvata ja selittää 

monitulkinnaista ilmiötä omin sanoin. Aiempaan tutkimukseen sekä 

kirjallisuuteen perehdyttiin ennen haastatteluteemojen hahmottelua. 

Teemahaastattelun runko (liite 1) pyrittiin laatimaan siten, että se sisältäisi 

mahdollisimman vähän ennakko-oletuksia, eikä liiaksi rajoittaisi haastateltavien 

vastauksia. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta teoreettisen taustan hylkäämistä 

kokonaan haastatteluvaiheessa. Tutkimuksen teoreettista viitekehystä voidaan 

pitää ikään kuin teemahaastattelun ohjenuorana. Eskolan ja Suorannan (1998) 

mukaan teemahaastattelussa tutkijan tavoitteena onkin ohjata haastattelun 

kulkua ennalta määriteltyjen teemojen mukaisesti, mutta samanaikaisesti ottaa 

huomioon tilanteeseen ja haastateltavaan liittyvät tekijät. Tutkimuksen 

teemahaastattelurungon tarkoitus on osaltaan varmistaa, että haastateltavien 

kanssa käsitellään samoja aihekokonaisuuksia. Tässä tutkimuksessa teemojen 

lisäksi käytettiin valmiita kysymyksiä, joita sovellettiin tilannekohtaisesti 

haastateltavan mukaan. 

 

Aineiston analyysiä edeltävänä vaiheena voidaan pitää haastatteluaineiston 

purkamista eli litterointia. Haastattelut litteroidaan sanatarkasti välittömästi 

haastattelujen jälkeen. Yhteensä litteroitua haastattelumateriaalia ja raaka-

aineistoa kertyi 38 sivua. Litteroitua aineistoa tarkasteltiin faktanäkökulmasta. 

Tällöin puhetta ja tekstiä tarkastellaan faktojen näkökulmasta, joita 

haastateltavat kuvaavat ja selittävät aiheesta sekä tutkittavasta ilmiöstä. 

Haastatteluiden tavoitteena on selvittää, miten haastateltavat näkevät ja 
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kokevat tutkittavan ilmiön. Tällä tarkoitetaan, että haastatteluissa esille tulleisiin 

näkökulmiin suhtaudutaan kriittisesti, mutta niiden totuudenmukaisuutta ei 

myöskään tarpeettomasti epäillä. (Koskinen 2005) 

 

Haastatteluiden purun jälkeen aineistoa analysoitiin mahdollisimman 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan 

sisällön analyysin avulla voidaan kerättyä aineistoa ja tutkittavaa ilmiötä 

järjestellä, kuvata ja kvantifioida. Analyysin tarkoituksena on rakentaa malleja, 

jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä muodossa, ja joiden avulla ilmiötä 

voidaan käsitteellistää. 

 

Analyysivaihe aloitettiin tutustumalla aineistoon, toisin sanoen aineisto luettiin 

muutamaan otteeseen huolellisesti läpi. Kyngäksen ja Vanhasen (1999) 

mukaan ensimmäisessä vaiheessa tutkijan on olennaista määritellä 

analyysiyksikkö ja sen koko sanan tai sanayhdistelmän ja lause- tai 

ajatuskokonaisuuden väliltä. Tässä tutkimuksessa valittiin analyysiyksiköksi 

lausekokonaisuus, koska teemahaastatteluissa tutkittavat kuvasivat samoja 

asioita usein värikkäin ja omaperäisin sanakääntein, jolloin yksittäisissä 

sanoissa tai termeissä saattoi olla eroja. Sisällön analyysi tehtiin tutkimuksessa 

induktiivisesti eli aineistolähtöisesti. Induktiivista aineiston analyysiä ei ohjaa 

deduktiivisen analyysin tapaan valmis, aiempaan teoreettiseen kirjallisuuteen 

perustuva analyysirunko, vaan aineistosta nostetaan tutkimustehtävän ja –

tavoitteiden mukaisesti olennaisia lause- ja ajatuskokonaisuuksia (Kyngäs & 

Vanhanen 1999). Valintaa voidaan perustella sillä, että tämän tutkimuksen 

tavoitteena ei niinkään ole aiemman teoreettisen tiedon ja käsitejärjestelmän 

testaaminen vaan tutkittavan ilmiön kuvailu ja ymmärtäminen. 

 

Kyngäksen ja Vanhasen (1999) mukaan induktiivisen sisällön analyysin yhtenä 

muotona voidaan pitää kategoriointia, joka voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Pelkistämisvaiheessa aineistosta 

koodataan tutkimuksen kannalta olennaiset ajatuskokonaisuudet. Aineistolle 

tehdään tällöin tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä ja kirjataan vastaukset 

ylös. Käytännössä litteroidusta aineistosta nostettiin tutkimustavoitteiden 

kannalta olennaisia ajatuskokonaisuuksia erillisille dokumenteille. 
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Ryhmittelyvaiheessa samanlaisia ajatuskokonaisuuksia yhdisteltiin eri 

kategorioihin ja teemoihin. Lopuksi abstrahointivaiheessa eri kategorioita 

yhdisteltiin yläkategorioiksi, jolloin lopputuloksena syntyi kolme ilmiötä 

kuvaavaa kategoriaa tai teemaa, jotka on esitetty pääotsikkoina tämän 

tutkimuksen tulosten raportoinnissa. 

 

Tämän tutkimuksen aineistolähtöisen sisällön analyysin etenemistä voidaan 

kuvata seuraavan järjestyksessä etenevän prosessin (mukaillen Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 111) avulla: Haastattelujen kuuntelu ja litterointi  

Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen  Pelkistettyjen ilmaisujen 

etsiminen ja listaaminen  Samankaltaisten ja erilaisuuksien etsiminen 

ilmaisuista  Ilmaisujen yhdisteleminen alaluokkiin  Alaluokkien 

yhdisteleminen yläluokkiin. 

 

Induktiivisen sisällön analyysin jälkeen seuraa tutkintavaihe, jossa saatuja 

tuloksia vertaillaan aiempaan akateemiseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen. 

Koskisen (2005) mukaan keskustelu aiemman teorian ja tutkimusaineiston 

välillä on lopulta ainoa asia, joka erottaa tutkimuksen arkiajattelusta. 

 

Laadullisen tutkimuksen yhteenveto 

Hirsjärven (1997) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen pääpiirteet sisältävät 

seuraavat kohdat: Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan 

luonnollisista ja todellisista tilanteista. Suositaan ihmisiä tiedon keruun 

instrumentteina ja tutkija luottaa keskusteluihin sekä omiin havaintoihin 

enemmän kuin mittausvälineillä hankittuun tietoon. Laadullisessa tutkimuksessa 

käytetään induktiivista analyysiä, jossa lähtökohtana ei ole teorian tai 

hypoteesin testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen 

tarkastelu. Tutkimusaineisto hankitaan laadullisin keinoin, jolloin käytetyt 

metodit mahdollistavat tutkittavien näkökulmien esiintulon. Kohdejoukko 

valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. 

Tutkimus toteutetaan joutavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden 

mukaisesti. Näiden lisäksi tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa 

tutkitaan sen mukaisesti.  
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Tutkimuksen luotettavuus 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei kvantitatiivisen tutkimuksen tapaan 

voida yleensä tilastollisesti testata. Laadullisen tutkimuksen haasteena on se, 

miten tutkija onnistuu pelkistämään empiirisen aineiston ja kategorioimaan sen 

niin, että se kuvaa mahdollisimman todenmukaisesti ja luotettavasti tutkittavaa 

ilmiötä ja kohdetta (Kyngäs ja Vanhanen 1999). 

 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan arvioida vain tutkimusprosessin luotettavuuden näkökulmasta. Tällöin 

arvioidaan esimerkiksi sitä, kuinka luotettavasti ja tarkasti tutkija onnistuu 

kuvaamaan tutkimuksen metodologian sekä aineiston keruu-, analyysi- ja 

tulkintavaiheen. Tämän tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi on 

tutkimusprosessi kuvattu mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

totuudenmukaisesti. 

 

Tutkijalla oli työn kautta jonkinlainen kuva tutkittavasta toimialasta ja siellä 

tapahtuneista asioista. Toimialan tuntemus oli kuitenkin sen verran hatara, että 

tutkimus tehtiin ulkopuolisen näkökulmasta ja vahvasti liiketaloudellisesta 

näkökulmasta. Loppujen lopuksi tutkimuksen lukijan arvioitavaksi jää, onko 

ulkopuolisuus tutkimuksen kannalta hyvä vai huono asia. Uskottavuutta ja 

luotettavuutta pyrittiin lisäämään viittaamalla aiempaan tutkimukseen sekä 

liittämällä suoria lainauksia empiirisestä aineistosta, niin haastatteluista kuin 

muusta materiaalista. Viittaukset antavat Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

lukijalle mahdollisuuden olla tutkijan kanssa eri mieltä. Laadullinen 

tapaustutkimus ei tilastollisen tutkimuksen tapaan ole samalla tavalla 

yleistettävissä. Myös yleistettävyyttä voidaan kuitenkin Alasuutarin (2001) 

mukaan lisätä viittaamalla aiempaan tutkimukseen sekä vertailemalla saatuja 

tutkimustuloksia. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea keskeistä 

operaattoritoiminnan johtohenkilöä sekä yhtä viranomaistahoa. Haastateltavat 

ovat ansioituneita ja kokeneita operaattorialan ammattilaisia. Merkittävän osan 

empiirisestä aineistosta muodostivat myös alasta kerätyt artikkelit. Näiden 

osalta suosittiin ainoastaan yleisesti tunnettuja julkaisuja, kuten Kauppalehti, 
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Taloussanomat ja Arvopaperi. Koska kolme haastateltavista edustivat kolmea 

suurinta operaattoria, painotettiin tutkimuksessa kiistatta näiden kolmen 

näkökulmaa. Pienempien toimijoiden ääni kantautui artikkelien ja 

vuosikertomusten pohjalta. Tämä rajoitus vähentää osaltaan yleistettävyyttä 

koko suomalaiseen operaattoritoimialaan, mutta pro gradu –tutkimuksen 

resurssit huomioiden rajausta voidaan pitää välttämättömänä. 

1.5 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimus rakentuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään 

tutkimuksen aihepiiri, operaattoreihin ja toimialan kilpailuun liittyvä aiempi 

tutkimus, tutkimuksen tavoitteet sekä keskeiset käsitteet. Lisäksi kuvataan 

tutkimuksen metodologiaa sekä empiirisen aineiston keruu-, analyysi- ja 

tulkintavaihetta. 

 

Tutkimuksen toisessa luvussa perehdytään kirjallisuuteen, jonka pohjalta 

luodaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen empiiristä aineistoa 

tarkastellaan tämän viitekehyksen kautta. Luvussa käsitellään toimialan 

rakennetta ja elinkaarta, liiketoimintamalleja, kilpailustrategioita sekä 

liiketoiminnan lukittumista. 

 

Kolmannessa luvussa käsitellään teletoimialan historiaa ja kehitystä Suomessa 

toimialan alkuajoilta lähtien. Historian tarkastelu painottuu langattomaan 

viestintään, mutta tarkastelussa sivutaan myös mm. lennätin- ja 

lankapuhelintoimintaa. 

 

Neljännen ja viidennen luvun muodostavat pääosin tutkimuksen 

haastatteluaineisto sekä aiheesta kerätty muu aineisto, kuten artikkelit ja 

vuosikertomukset vuosilta 1990-2011.  

 

Tutkimuksen viimeinen luku pitää sisällään tutkimuksen tulokset ja 

johtopäätökset. 
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2 TOIMIALAN KILPAILU 

Tässä luvussa tutustutaan toimialan kilpailun aiempaan kirjallisuuteen ja 

rakennetaan teoreettinen viitekehys empiiriselle tutkimukselle. Luvun alussa 

tarkastellaan toimialan rakennetta ja toimialan analysointia mm. Porterin (1980) 

kilpailuanalyysin avulla. Malli sopii yksittäisen toimialan kilpailuaseman 

arviointiin (Lindroos & Lohivesi 2004). Toimialan elinkaarta kuvataan mm. 

Mooren (2002) toimialan elinkaari-mallin avulla. 

 

Toimialan rakenneanalyysin jälkeen tarkastellaan liiketoimintamallia ja 

kilpailustrategiaa. Liiketoiminatamalli auttaa hahmottamaan yrityksen 

asiakkaiden (segmentit ja jakelukanavat), asiakashyödyn (tuotteet ja palvelut), 

resurssien (ydintoimet ja -resurssit) sekä rahavirtojen (tulot ja menot) 

muodostaman kokonaisuuden. (Osterwalder 2010) Kilpailustrategian avulla 

yritys asemoi itsensä toimialan kilpailukenttään. Yritysjohdon on kyettävä 

valitsemaan, millaista lisäarvoa heidän yritys haluaa tarjota asiakkailleen. 

Tämän valinnan seurauksena syntyvä strategia antaa mahdollisuuden 

erottautua kilpailijoista. Kim ja Mauborgne (2005) ovat luoneet mallin 

kilpailustrategian analysoimiselle ja luomiselle. Strategian luomisen kulmakivi 

on arvoinnovaatio, jossa innovaatiolla samanaikaisesti pienennetään yrityksen 

kustannuksia sekä lisätään ostajan saamaa arvoa.  

 

Innovaation todellinen toimialaa häiriyttävä voima ei yleensä kuitenkaan perustu 

tuotteen tai palvelun innovatiivisiin ominaisuuksiin tai käytettävyyteen, vaan 

innovatiiviseen liiketoimintamalliin ja strategiaan jollaista ei toimialalla ole ennen 

nähty. Uudet ansaintamallit ovat ominaisia menestyneille toimialahäiriköille. 

(e.g. Anthony, Johnson, Sinfield & Altman 2008; Christensen 2004)  

 

Liiketoimintamallin ja kilpailustrategian jälkeen tarkastellaan toimialan 

lukittumista. Yritys tai toimiala pitää tiukasti kiinni alkuperäisestä 

toimintamallistaan, koska se on saattanut lukkiutua kyseiseen strategiaan 

aiemmin tehtyjen päätöksiensä vuoksi (Ghemawat 1991). 

 

Kappaleen lopussa esitetään yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta. 
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2.1 Toimialan rakenneanalyysi ja elinkaari 

Porterin (1980) mukaan toimialan rakenneanalyysin ensimmäinen vaihe on 

toimialan määrittäminen. Mikäli toimialan rajat eivät ole selvillä, ei alaan 

vaikuttavista kilpailuvoimistakaan voida olla varmoja. Porter määrittelee 

toimialarajat kahden ulottuvuuden avulla: tuotteiden ja palveluiden laajuus sekä 

maantieteellinen laajuus. Toimialaa analysoitaessa on syytä olla tarkkana, ettei 

rajaa tutkittavaa aluetta liian laajaksi tai liian suppeaksi. Väärä toimialarajaus 

vaikuttaa analyysin lopputulokseen, joka luonnollisesti hankaloittaa analyysin 

tuloksien hyödyntämistä.  

 

Yritysjohdon tehtävänä on ymmärtää toimialan kilpailua ja johtaa yritys 

menestyksekkäästi toimialan eri vaiheiden läpi. Usein kilpailu kuitenkin 

ajatellaan liian suppeasti, jolloin kovimpien kilpailijoiden luullaan tulevan alan 

nykyisistä kilpailijoista. Kilpailu alan voitoista ulottuu kuitenkin laajemmalle, 

sisältäen neljä muuta kilpailuvoimaa: asiakkaat, toimittajat, alalle tulijat sekä 

korvaavat tuotteet. Nämä viisi kilpailuvoimaa yhdessä määrittävät toimialan 

rakenteen sekä muokkaavat toimialan kilpailun luonnetta ja dynamiikkaa. (e.g. 

Porter 2008; McGahan 2004) 

 

Porterin (1980) mukaan eri toimialat saattavat näyttäytyä hyvinkin erilaisina. 

Tästä huolimatta, toimialojen kannattavuuden perustana olevat ajurit ovat 

samat. Tämän vuoksi minkä tahansa toimialan kilpailua ja kannattavuutta 

analysoitaessa pitää ymmärtää alan rakenne viiden kilpailuvoiman kautta 

kuvion 1 mukaisesti. Nämä kilpailuvoimat määrittävät alan kannattavuuden 

keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä. Analyysiä tehtäessä on arvioitava, mitkä 

voimat ovat vahvoja, mitkä heikkoja, ja miksi. 
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Kuvio 1: Toimialan viisi kilpailuvoimaa. (Porter 1980) 
 

 

Alan mahdolliset tulokkaat tuovat mukanaan alalle uutta kapasiteettia, mikä 

asettaa paineita mm. hintoihin sekä kustannuksiin. Alalle tulijoiden uhka 

pakottaa nykyiset kilpailijat pitämään hinnat kurissa ja tämä pienentää alan 

tuottoja. Uusien tulijoiden uhka riippuu alalle tulon esteistä. Mikäli alalle tulon 

esteet ovat matalat ja nykyisten toimijoiden odotetut vastareaktiot uuden tulijan 

suhteen ovat pienet, on alalle tulijoiden uhka suuri. Tämä pitää alan 

tuottopotentiaalin kohtuullisena. 

 

Toimittajat pienentävät alan kannattavuutta, jos toimialan yritykset eivät ole 

kykeneviä maksattamaan kohonneita kustannuksia omilla asiakkaillaan. 

 

Ostajat ovat edellisen vastakohta. He voivat tavoitella suurempaa hyötyä 

pakottamalla alan toimijat laskemaan hintoja, tuottamaan parempaa laatua tai 

tarjoamaan lisäpalveluita. Näin ostajat kilpailuttavat alan toimijoita keskenään, 

kannattavuuden kustannuksella. Hintatietoiset ostajat ovat yksi 
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voimakkaimmista kannattavuuden heikentäjistä. Hintatietoisuus korostuu 

toimialoilla, joissa tuotteet ovat homogeenisiä (ratkaisevaa toimialan rajaus). 

 

Korvaavat tuotteet tekevät alan tämän hetken tuotteet tarpeettomiksi tai 

vähentävät niiden merkittävyyttä. Korkea korvaavien tuotteiden uhka heikentää 

toimialan kannattavuutta. 

 

Kilpailu nykyisten yritysten kesken saa monia muotoja, joista hintakilpailu on 

kaikkein haitallisin alan kannattavuudelle. Hintakilpailu siirtää tuotot suoraan 

yrityksiltä asiakkaille. Hintakilpailu on todennäköistä mm. silloin, kun toimiala on 

hitaan kasvun vaiheessa ja alalta poistumisen esteet ovat korkeat. Pitkään 

jatkuva hintakilpailu myös opettaa asiakkaat keskittymään hintaan palveluiden 

sijaan. (Porter 1980) 

 

Toimialan rakenteen ymmärtäminen on keskeistä yksittäisen yrityksen 

strategian luonnissa, varsinkin yrityksen asemoinnissa alan kilpailukenttään. 

Kilpailuvoimien voimasuhteet eroavat toimialojen välillä. Vahvin tai vahvimmat 

voimat määrittävät alan kannattavuuden ja ne ovat kaikkein tärkeimmät 

strategian luonnin kannalta. (e.g. Porter 2008; McGahan 2004) 

 

Porterin (2008) mukaan hintakilpailu alalla on todennäköistä silloin kun 

kilpailijoiden tuotteet ovat hyvin samanlaisia, kiinteät kustannukset ovat korkeat, 

marginaalikustannukset ovat matalat tai kun kapasiteetin kasvattaminen 

tapahtuu isoin hyppäyksin. Kun kilpailu käydään samoilla tuoteominaisuuksilla, 

kuten asiakaspalvelulla tai brändi-mielikuvalla, on toimialan kilpailu 

nollasummapeliä. Näiden lisäksi viranomaisten päätöksillä voi olla suuri 

vaikutus alan kilpailuvoimiin, jolloin alan kilpailudynamiikka muuttuu. 

Lakimuutos toimialalla saattaa kasvattaa jonkun voiman tai voimien merkitystä 

alan kilpailulle. 

 

Toimialan rakennetta analysoitaessa on syytä pohtia seuraavia kysymyksiä: 

Miksi alan kannattavuus on sillä tasolla millä se on? Mikä tai mitkä 

kilpailuvoimat vaikuttavat eniten kannattavuuteen? Onko analyysi 

johdonmukainen alan todellisen pitkän ajan kannattavuuden kanssa? Ovatko 
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alan kannattavimmat toimijat paremmin asemoituneet suhteessa toimialan 

kilpailuvoimiin nähden? (Porter 2008) 

 

Porterin (2008) mukaan toimialan rakenne on yleensä melko pysyvä pitkällä 

aikavälillä. Jatkuvat pienet rakenteelliset muutokset ovat yleisiä, mutta silloin 

tällöin rakenne saattaa muuttua äkisti. Viisi kilpailuvoimaa luovat viitekehyksen 

näiden muutosten seuraamiseen ja auttaa ennakoimaan niiden vaikutusta 

toimialan kannattavuuteen. Alan rakenteen ymmärtäminen luo yrityksen 

johdolle mahdollisuuden strategisiin liikkeisiin, kuten yrityksen uudelleen 

asemointiin. 

 

Kilpailuanalyysin tuloksena saadaan käsitys siitä, minkälaisissa 

markkinaolosuhteissa yritys tällä hetkellä toimii ja mitä on odotettavissa 

lähitulevaisuudessa. Analyysin heikkous piilee siinä, että sitä tehdessä helposti 

oletetaan toimialan rakenteen pysyvän vakaana ja että rakenne olisi helposti 

määriteltävissä. Porterin analyysiä voidaan siksi pitää erityisesti vakaan 

toimintaympäristön analyysinä, jonka keskeiset muuttujat ovat hallinnassa. 

(Lindroos & Lohivesi 2004) 

 

Toimialaa analysoitaessa on tärkeätä ymmärtää toimialan elinkaari ja ennen 

kaikkia sen eri vaiheet. On arvioitava, mistä toimialan elinkaaren vaiheesta 

liiketoiminnassa on kulloinkin kyse. Ovatko liiketoiminnan markkinat 

kasvuvaiheessa vai vakiintuneet? Moore (2002) on kuvannut erilaisten, lähinnä 

teknologiayritysten kehitystä niille omintakeisen elinkaaren avulla (kuvio 2) 

(Moore 2002). 

 

Mooren (2002) mukaan moni aloitteleva yritys putoaa kuvion 2 mukaiseen 

kuiluun, eikä näin ollen pääse missään vaiheessa mukaan alan kovaan 

kasvuun. Kuilun ylittäneet käyvät kovaa kamppailua tulevaisuuden 

kilpailuasemista nk. keilaradalla. Siitä selvinneet pääsevät tornado-vaiheeseen, 

jossa toimiala kasvaa voimakkaasti. Tornado-vaiheessa on kyettävä 

samanaikaiseen tehokkaasti organisoituun tuotantolähtöiseen toimintatapaan 

(selitetään myöhemmin), jota jatkuvasti täydennetään tuotekehitystoiminnan 

(selitetään myöhemmin) tuottamilla uutuuksilla. Kovan kasvun jälkeen alan 
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siirryttyä tasaantumisen vaiheeseen, toiminnasta on tullut jokapäiväistä arkea. 

Tässä vaiheessa yritykset yrittävät usein siirtyä asiakaspalvelulähtöiseen 

toimintamalliin (selitetään myöhemmin), kun tuotteiden elinkaarta pyritään 

jatkamaan monipuolistamalla tarjontaa palveluelementeillä. Mooren 

elinkaarimalli tarjoaa hyvän rungon kuvata, miten kulloinenkin liiketoimintamalli 

joutuu aina uusien muutospaineiden alle toimialan ja/tai elinkaaren kehittyessä. 

Elinkaarimallia voi hyödyntää myös muualla kuin teknologiapainotteisilla aloilla 

(Lindroos ja Lohivesi 2004). (Moore 2002)   

 

 
Kuvio 2: Teknologiapainotteisten tuotteiden elinkaarimalli. (Moore 2002)  
 

Yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen ja tämä tavoite pyritään 

saavuttamaan valitun strategian avulla. McGahanin (2004) mukaan yrityksen 

strategia ei voi kuitenkaan menestyä, ellei se ole linjassa toimialan 

kehityskaaren kanssa. Toimialan eri kehityskaaret asettavat rajat liiketoiminnan 

ansainnalle. Näin ollen on erityisen tärkeätä ymmärtää toimialan kehityskaari 

yrityksen strategiaa luodessa.  

 

McGahan (2004) on tutkinut toimialojen kehityskaaria ja hänen mukaansa alat 

kehittyvät kuviossa 3 nähtävien neljän eri kehityskaaren mukaan. Nämä neljä 

eri kehityskaaren muutosta ovat: radikaali, progressiivinen, kreatiivinen sekä 

välillinen. Toimialan neljä kehityskaarta määritellään kahden eri ulottuvuuden 

kautta. Nämä ulottuvuudet ovat toimialan ydintoimien sekä ydinvarojen 

vanhentumisen uhka. (McGahan 2004) 
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Kuvio 3: Toimialan elinkaaren muutos (McGahan 2004) 
 

McGahanin (2004) mukaan välillinen muutos esiintyy useimmiten silloin, kun 

ostajilla ja toimittajilla on uusia vaihtoehtoja aiempaan verraten, johtuen 

uudenlaisesta pääsystä informaatioon. Internetin lisääntynyt käyttö on 

vaikuttanut mm. vanhojen myyntikanavien syrjäytymiseen. Tämän lisäksi 

välilliselle muutokselle ominaisia piirteitä ovat yritysten halu luoda läheisempi 

suhde asiakkaisiin. Tästä johtuen useat yritykset ovat jakaneet vastuun 

asiakassuhteen hoitamisesta ja johtamisesta omille jälleenmyyjilleen. 

 

Yrityksen johtaminen toimialalla, joka käy läpi välillistä muutosta, on erityisen 

hankalaa. Yritysten täytyy samanaikaisesti pitää kiinni arvokkaista 

ydinvaroistaan, kun taas ydintoiminnot pitää organisoida uudelleen muuttuneen 

tilanteen vuoksi. Johtajat usein aliarvioivat ydintoimintoihin kohdistuvat uhat 

siksi, että he uskovat pitkäaikaisten asiakkaiden olevan tyytyväisiä. 

Todellisuudessa asiakassuhteet ovat erittäin hauraita. Yritysten on etsittävä 
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epätavallisia tapoja ansaita tuloja. Ydinvarojen uudelleenjärjestäminen luo 

tähän mahdollisuudet. (McGahan 2004) 

 

Välillistä muutosta läpikäyvällä toimialalla tuotot saattavat alussa olla 

suhteellisen korkeat, mutta sitten pudota dramaattisesti, noustakseen jälleen 

väliaikaisesti ylös. Toiminnan ja tuottojen lyhytaikainen vakiintuminen saattaa 

luoda illuusion, että liiketoimintaan kannattaa investoida samalla lailla kuin 

aiemmin. Yritykset, jotka tunnistavat toimialansa kehityskaaren, voivat kääntää 

heikon markkinatilanteen omaksi edukseen strategisella muutoksella. 

(McGahan 2004)         

2.2 Liiketoimintamalli ja kilpailustrategiat 

Yritysten välinen kilpailu on kovaa ja markkinoilla pärjätäkseen yritysjohdon 

tulee kyetä tekemään yksiselitteinen valinta siitä, minkälaista lisäarvoa eli 

asiakashyötyä se haluaa tarjota valitsemilleen asiakkaille. Valinnan jälkeen 

yrityksen on syytä keskittyä juuri tuon toimintatavan mukaisen lisäarvon 

tuottamiseen. Tämän valitun ja tavoitellun markkina-aseman saavuttaminen voi 

puolestaan tapahtua ainoastaan erityisen ydinosaamisen avulla. Näin ollen 

yrityksen on valittava, haluaako se ensisijaisesti tuottaa asiakkailleen lisäarvoa 

alempien hintojen avulla, uusien etujen ja asiakasratkaisujen avulla vai uusien 

ja parempien tuotteiden ja palveluiden avulla. (e.g Lindroos & Lohivesi 2004; 

Treacy & Wiersema 1997; Osterwalder 2010; Hagel & Singer 1999) 

 

Hagel ja Singer (1999) jakavat yritykset liiketoimintamallin mukaan kolmeen eri 

ryhmään. Heidän mukaansa yritykset muodostuvat kolmesta erilaisesta 

liiketoiminnasta, joihin ympäröivä talous, kilpailu ja kulttuuri vaikuttavat eri 

tavoin. Nämä kolme liiketoimintaa ovat asiakassuhdeliiketoiminta, 

tuoteinnovaatioliiketoiminta sekä infrastruktuuriliiketoiminta. Hagel ja Singer 

kuvaavat asiakassuhdeliiketoimintaa asiakkaiden etsimiseksi ja suhteiden 

luonniksi. Tuoteinnovaatioliiketoiminnan avain on uusien ja houkuttelevien 

tuotteiden kehittäminen. Infrastruktuuriliiketoiminnassa yrityksen tehtävä on 

rakentaa ja hallita suuren volyymin alustoja. Treacy ja Wierseman (1997) 

mukaan yrityksillä on kolme eri kilpailukeinoa. Nämä keinot ovat operatiivinen 

erinomaisuus, tuotejohtajuus ja asiakasläheisyys. 
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Hagelin ja Singerin (1999) ajatus on, että yrityksen on eriytettävä liiketoiminnat, 

jos yrityksen sisällä on nähtävissä näitä kolmea eri liiketoimintamallia. Syy 

eriyttämiselle on se, että eri liiketoimintamallien ajureina ovat eri tekijät, jotka 

kohdatessaan saattavat aiheuttaa konflikteja. (Hagel & Singer 1999; 

Osterwalder 2010)   

 

Osterwalderin (2010) mukaan yritys voi eri toimintoja ulkoistamalla keskittyä 

omaan ydinosaamiseensa. Esimerkiksi teletoimialalla on aiemmin kilpailtu 

verkkojen laadulla, mutta nyt on nähtävissä yhteistyötä eri operaattoreiden 

kanssa. Koko verkkoliiketoiminta on saatettu ulkoistaa verkkolaitetoimittajalle. 

(Osterwalder 2010).  

 

Tuotantolähtöisesti toimivan yrityksen toiminta rakentuu vahvasti käytettävissä 

olevien resurssien varaan. Liiketoiminnassa kilpailuetua haetaan em. resurssien 

tehokkaalla käytöllä. Tuotekehityslähtöisesti toimivan yrityksen toiminta 

perustuu jatkuvasti uudistuvaan tuote- ja/tai palvelutarjontaa. 

Asiakaspalvelulähtöisesti toimivan yrityksen toiminnan yksi keskeinen 

toimintapiirre on asiakkaan jatkuva mukanaolo toiminnassa. Asiakas on 

mukana toteuttamassa palvelua. Jos yritys keskittyy vain yhden 

lisäarvoulottuvuuden aikaansaamiseen, sillä on edellytykset nousta omalla 

toimialallaan parhaaksi. (Lindroos ja Lohivesi 2004)  

 

Osterwalder (2010) kuvaa liiketoimintamallia yhdeksän osatekijän avulla kuvion 

4 mukaisesti. Yhdeksän tekijää sisältää yrityksen liiketoiminnan neljä pääosa-

aluetta: asiakkaat (asiakassegmentit, asiakassuhteet ja asiakkaiden 

tavoittaminen), tuotteet ja palvelut (arvolupaus), resurssit (avain kumppanit, 

kriittiset resurssit ja kriittiset tehtävät) sekä kassavirran (kulurakenne ja 

kassavirta). 
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Kuvio 4: Liiketoimintamallin yhdeksän osatekijää. (Osterwalder 2010) 
 

Asiakassegmentti-osio määrittää yrityksen eri asiakassegmentit tai 

organisaatiot, joita yritys tavoittelee. Asiakkaiden tavoittaminen (jakelukanavat) 

määrittävät yrityksen tavat kommunikoida asiakkaiden kanssa sekä keinot 

tavoittaa ne asiakashyödyn toimittamiseksi. Asiakassuhteet määrittävät 

suhteiden tyypit, joita yritys luo yhdessä eri asiakassegmenttien kanssa. 

Arvolupaus pitää sisällään tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat arvoa tietylle 

asiakassegmentille. Kriittiset resurssit kuvaavat liiketoiminnan toiminnan 

kannalta tärkeimmät varat. Kriittiset tehtävät kuvaavat yrityksen tärkeimmät 

aktiviteetit liiketoiminnan kannalta. Avainkumppanit kuvaavat partnereiden ja 

toimittajien verkoston, joka takaa liiketoimintamallin toimimisen. Kassavirta 

kertoo yrityksen generoiman rahan määrän, joita se saa eri 

asiakassegmenteiltä. Kulurakenne kuvaa kaikki liiketoiminnan pyörittämiseen 

liittyvät kulut. (Osterwalder 2010) 

 

Hagelin ja Singerin (1999) sekä Treacyn ja Wierseman (1997) mallit neuvovat 

yritystä keskittymään yhteen lisäarvo-elementtiin kerrallaan. Muita mahdollisia 

liiketoimintamalleja näiden edellä mainittujen lisäksi ovat mm. Andersonin 

(2006) ”pitkähäntä”-käsite (long tail). Siinä yritys myy useata erilaista niche-

tuotetta alhaisella volyymillä. Näin ollen liikevaihto muodostuu useasta eri 

tuotteesta. Tällaisessa mallissa erityisen tärkeitä ovat alhaiset 
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varastointikustannukset. (e.g. Anderson 2006; Osterwalder 2010; Hagel & 

Singer 1999; Treacy & Wiersema 1997) 

 

Monisivuinen-malli (multi-sided) saattaa yhteen kaksi tai useampia itsenäisiä 

ryhmiä. Tämän liiketoimintamallin mukaan toimivan yrityksen tarkoitus on 

helpottaa kommunikointia ryhmien välillä, ja arvoa syntyy vasta, kun vähintään 

kaksi eri ryhmää kommunikoi keskenään. Esimerkkinä luottokorttiyhtiöt, joissa 

yritysasiakkaat (b2b) mahdollistavat luottokortin käytön liikkeissään, mutta 

arvoa asiakkaalle (b2c) syntyy vasta, kun hän käyttää luottokorttia oston 

yhteydessä. (e.g. Osterwalder 2010; Eisenmann, Parker & Van Alstyne 2006) 

 

Andersonin (2006) mukaan yhtenä liiketoimintamallina voidaan käyttää myös 

maksuttomuutta. Siinä vähintään yksi asiakassegmentti pystyy jatkuvasti 

hyödyntämään ilmaista tarjontaa. Ilmainen tarjonta rahoitetaan jonkun toisen 

ketjussa mukana olevan asiakassegmentin rahoilla. Esimerkkinä toimivat mm. 

ilmaisjakelulehdet, jotka ovat jokaisen luettavissa maksutta. Lehtien 

ansaintalogiikka perustuu mainostajien mainosmaksuihin. (Anderson 2006; 

Osterwalder 2010) 

 

Chesbroughin (2006) mukaan yritys voi avoimessa liiketoimintamallissa luoda 

uutta lisäarvo systemaattisella yhteistyöllä yrityksen ulkopuolisten tahojen 

kanssa. Uusia ideoita saatetaan tuoda yritykseen ulkoa päin (outside-in), tai 

ideoita voidaan jakaa ulkopuolisille kumppaneille yhdessä jalostettavaksi 

(inside-out). (Chesbrough 2006; Osterwalder 2010) 

 

Osterwalderin (2010) mukaan yrityksen strategian tarkempi tulkinta tapahtuu 

edellä esitettyä liiketoimintamallia hyväksi käyttäen. Mallin tekeminen auttaa 

strategianlaatijoita kyseenalaistamaan olemassa olevat liiketoimintamallit sekä 

perehtymään liiketoimintaympäristöön, johon strategiaa ollaan tekemässä. 

 

Osterwalderin (2010) liiketoimintamalli ja Kim ja Mauborgnen (2005) 

strategiamalli yhdessä muodostavat toimivan viitekehyksen toimialan 

kilpailijoiden liiketoimintamallien kyseenalaistamiselle sekä uusien entistä 

kilpailukykyisempien mallien luomiselle (e.g Osterwalder 2010; Kim & 
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Mauborgne 2005). Kim ja Mauborgne tarjoavat potentiaalisen mallin 

arvolupauksen ja liiketoiminnan uudistamiselle sekä uusien asiakassegmenttien 

etsimiselle. 

 

Kim ja Mauborgnen (2005) strategia -mallin tarkoitus on auttaa luomaan uusia, 

toimialalla ennen näkemättömiä strategioita. Ei siis tyydytä ainoastaan vanhojen 

mallien pintapuoliseen hiomiseen, vaan luodaan uutta markkinatilaa nk. 

arvoinnovaation avulla. Arvoinnovaatiossa (kuvio 5) asiakkaan saamaa arvoa, 

eli asiakashyötyä, kasvatetaan uusien etujen tai palveluiden avulla ja samalla 

leikataan kustannuksia vähentämällä alalle tunnusomaisia vähemmän arvoa 

tuovia ominaisuuksia. (e.g. Kim & Mauborgne 2005; Osterwalder 2010) 

 

 
Kuvio 5: Arvoinnovaatio. (Kim & Mauborgne 2005) 
 

Arvoinnovaatiossa kustannussäästöjä saavutetaan poistamalla ja supistamalla 

tekijöitä, joilla toimialan yritykset kilpailevat. Ostajan saamaa arvoa kasvatetaan 

korostamalla ja luomalla elementtejä, joita toimialalla ei ole ennen tarjottu. 

Pitkällä tähtäimellä kustannukset laskevat entisestään, koska ylivertaisen arvon 

tuottama myyntimäärän kasvu auttaa saavuttamaan mittakaavaetuja. (Kim & 

Mauborgne 2005; Osterwalder 2010)  
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Kim ja Mauborgne (2005) kehottavat myös etsimään asiakassegmenttejä, jotka 

eivät ole lainkaan asiakkaina. Näitä palvelemalla saadaan luotua sinisiä meriä, 

joissa kilpailusta pyritään tekemään merkityksetöntä muista poikkeavan 

tarjonnan avulla. On myös mahdollista, että jotkut kuluttajat eivät haluista 

huolimatta voi käyttää kyseisiä tuotteita tai palveluita. Mahdollisuus kulutukseen 

saattaa olla rajattu, jolloin kuluttaminen on hankalaa tai se on pakotettu 

tapahtumaan keskittyneesti. (Kim & Mauborgne 2005; Christensen 2004; 

Osterwalder 2010) 

 

Christensenin (2004) häiriyttävän innovaation malli pitää sisällään uuden 

asiakashyötylupauksen. Häiriyttävä innovaatio joko luo uusia markkinoita tai 

muokkaa jo olemassa olevia. Christensenin mallissa (kuvio 6) esitetään kaksi 

erilaista toimialaa häiriyttävää innovaatiota: ”low-end” sekä ”new market”. ”Low-

end”-innovaatiolle on markkinoilla tilaa, jos olemassa olevat tuotteet ja palvelut 

ovat liian hyviä. Näin ollen nykyinen tuote on asiakkaiden kokemaan hyötyyn 

verrattuna ylihinnoiteltu. Moni toimialalla vakiintunut toimija keskittyy 

parantamaan olemassa olevaa tuotetta entistä paremmaksi (sustaining 

innovation), jolloin tuotteen kehitystahti ylittää kuluttajien mahdollisuuden 

hyödyntää tuotteen koko potentiaalia. Toimialalle syntyy tällöin tilaa pelkistetylle 

tuotteelle, josta Christensen käyttää nimitystä ”low-end”-innovaatio. Tällaiselle 

innovaatiolle on tunnusomaista nykyisille asiakkaille tarjottu edullinen ja 

suhteellisen suoraviivainen tuote. ”New-market”-innovaatio taas tuo 

kuluttamisen ei-kuluttavien ulottuville. Siinä ei kilpailla olemassa olevan tuotteen 

tai palvelun kanssa, vaan kilpailua käydään kuluttamatta jättämistä vastaan. 

(Christensen 2004; Anthony, Johnson, Sinfield & Altman 2008)    
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Kuvio 6: Häiriyttävän innovaation malli. (Christensen 2004) 
 

Yrityksen kilpailustrategian luonnissa pitäisi aina pyrkiä luomaan kilpailuetua 

muihin nähden. Anthonyn (2008) mukaan häiriyttävän innovaation onnistunut 

toteuttaminen vaatii kolmen pääperiaatteen ymmärtämistä. Ensimmäinen 

häiriyttävän innovaation periaate: yritysten tuotteiden ja palveluiden 

ominaisuudet kehittyvät nopeammin kuin asiakkaiden kyky hyödyntää kaikkea 

lisäarvoa. Yritykset kehittävät tuotteitaan vastaamaan aina houkuttelevimman 

asiakassegmentin tarpeita, koska parhaista asiakkaista saa parhaan katteen. 

Näin toimimalla syntyy tuotteita, jotka ovat liian hyviä suurimmalle osalle 

asiakkaista. Joiltain ominaisuuksiltaan vajavaisempi tuote saattaa olla 

houkutteleva monelle asiakkaalle, jotka eivät hinnan tai hankalan 

käytettävyyden vuoksi pysty hyödyntämään olemassa olevaa tarjontaa. Toinen 
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häiriyttävän innovaation periaate on, että häiriyttävä innovaatio syntyy sääntöjä 

rikkomalla. Yrityksessä uskalletaan ajatella erilailla kuin toimialalla on aiemmin 

nähty. Hyviä häiriyttävän innovaation tunnusmerkkejä ovat yksinkertaisuus, 

helppokäyttöisyys, helppo saatavuus sekä kohtuullinen hinta. Kolmas 

häiriyttävän innovaation periaate on, että liiketoimintamallin innovaatio yleensä 

vahvistaa tuotteen tai palvelun häiriyttävää voimaa. Useimmiten murroksen 

suurin voima liittyy juuri liiketoimintamalliin, eikä ainoastaan tuotteeseen. 

Onnistuneet liiketoimintainnovaatiot pitävät sisällään uudenlaisen 

ansaintalogiikan. Tällainen malli antaa mahdollisuuden kannattavaan 

liiketoimintaan alhaisella hinnalla tai sen avulla pystytään palvelemaan pientä 

asiakasmäärää kannattavasti. (Christensen 2004; Anthony, Johnson, Sinfield & 

Altman 2008) 

2.3 Toimialan strateginen lukittuminen 

Barnardin (1938) mukaan yritysjohto ei voi hallita kaikkia yrityksen 

menestykseen liittyviä tekijöitä yhtä aikaa, vaan heidän on syytä keskittyä 

yhden tai muutaman tekijän parantamiseen kerrallaan. Tällaisten strategisten 

menestystekijöiden etsiminen saattaa kuitenkin johtaa keskittymiseen vääriin 

asioihin. 

 

Ghemawatin (1991) mukaan strategian laadintaa ei kannata perustaa täysin 

näiden strategisten menestystekijöiden varaan. Syitä tähän hän antaa neljä. 

Ensiksi, on vaikeata tunnistaa juuri tiettyyn tilanteeseen relevantteja 

menestystekijöitä (lack of Identification = tunnistamisen vaikeus). Toiseksi, 

vaikka tietyt relevantit tekijät löytyisivätkin, se ei vielä ratkaise 

johtamisongelmaa, eli mitä näille tekijöille tehdään (lack of Concreteness = 

vaadittavien toimien konkreettisuuden puute). Kolmanneksi, kyseinen 

lähestymistapa olettaa lähtökohtaisesti, että valitut strategiset menestystekijät 

ovat olleet yrityksen arjessa aliarvostettuja, vaikka näin ei aina ole (lack of 

Generality = yleistämisen ongelma). Neljänneksi, kaiken kaikkiaan on syytä 

pohtia tarkan strategiaprosessin mielekkyyttä (lack of Necessity = prosessin 

kyseenalaistaminen). (Ghemawat 1991; Barnard 1938) 
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Ghemawat (1991) tiivistää, että on hankalaa tunnistaa strategian 

menestystekijöitä ja konkretisoida niiden vaatimia toimia. Strategiaa ei voi 

pelkistää menestystekijöiden tunnistamiseksi ja jahtaamiseksi. Strategian 

luonnissa pitää huomioida myös historian luomat rajoitteet tämän hetken 

päätöksiin, sekä tämän hetken päätöksien luomat rajoitteet tulevaisuudessa 

tehtäville päätöksille. 

 

Mintzberg (2003) kuvaa strategian luontia kuvion 7 mukaisesti. 

Strategiaprosessin ääripäissä ovat aiottu strategia sekä toteutunut strategia. 

Se, miten strategia loppujen lopuksi toteutuu, riippuu siitä, mitä näiden kahden 

ääripään välillä tapahtuu. Harkittu strategia syntyy, kun strategia toteutuu juuri 

niin kuin alussa oli aiottu ja suunniteltu. Emergentti strategia syntyy kuin 

itsekseen ilman tavoitteita ja suunnitelmia, kun taas toteutumaton strategia 

syntyy tarkoistakin tavoitteista huolimatta. (Mintzberg 2003)     

 

 
Kuvio 7: Harkitut ja emergentit strategiat. (Mintzberg, Quinn & Goshal 1998) 
 

Ghemawat (1991) pitää hyvänä lähtökohtana strategian luonnille oletusta, että 

organisaatioilla on tapana pitää kiinni omasta strategiastaan ajan mittaan. Hän 

 
Aiottu 

strategia 

Toteutunut 
strategia 

Emergentti 
strategia 

Harkittu strategia 

Toteutumaton 
strategia 



 

	   28	  

määrittelee tällaisen sitoutumisen tässä yhteydessä strategian taipumuksella 

jatkaa olemistaan yli ajan. Hän kuvaa myös prosessin, kuinka tällainen strategia 

kehittyy ajan myötä. Strategisten menestystekijöiden ongelmana oli 

konkreettisuuden puute. Konkreettisuus on kuitenkin Ghemawatin mukaan 

mahdollista saavuttaa seuraamalla strategian kausaalisia prosesseja. 

Kausaliteetti tarkoittaa asioiden syy-seuraus suhdetta. 

 

Ghemawat (1991) esittää neljä prosessia, joista yhtä (lock-in) käsitellään tässä 

tutkimuksessa muita enemmän. Prosessit ovat: ”lock-in”, ”lock-out”, ”lags” ja 

”inertia”. Kaksi ensimmäistä viittaavat lukittumiseen, joko jonkin asian sisälle tai 

jonkin asian ulkopuolelle. Strateginen seuraus on lukittuminen, jonka syy on 

yrityksen historiassa tehdyt päätökset. ”Lock-out” saattaa seurata esimerkiksi 

päätöksestä sulkea tuotantolaitos muutaman kannattamattoman vuoden 

jälkeen. Vaikka olosuhteet kannattavuuden osalta paranisivat jonkin ajan 

päästä sulkemisesta, on yritys saattanut lukita itsensä ulkopuolelle ja näin 

menettänyt mahdollisuuden laitoksen uudelleen avaamisesta. ”Lags” viittaa 

yrityksen haasteeseen mukauttaa/virittää organisaation tahmeat tekijät riittävän 

nopeasti toivotulle tasolle menestymisen kannalta. Suuret muutokset 

yrityksessä ottavat oman aikansa ja asioiden liiallinen nopeuttaminen saattaa 

johtaa epäonnistumiseen. Esimerkiksi uuden tehtaan toimintakuntoon 

saattaminen kestää kahdesta kolmeen vuotta. Uusien jakelukanavien 

rakentaminen saattaa kestää vielä pidempään. Tuotekehitykseen tehtyjen 

investointien takaisinmaksuaika on yleensä useita vuosia (Gohen & Levin 

1989). Muutoksien alulle paneminen ja loppuun saattaminen sitoo organisaation 

tietylle polulle suhteellisen pitkäksi aikaa. ”Inertia” tarkoittaa organisaation 

hitautta reagoida ympäristön muutoksiin. (Ghemawat 1991)    

 

”Lock-in” on yksi merkittävä syy sille, miksi organisaatio pitäytyy alkuperäisessä 

strategiassaan. Investointi tiettyihin tekijöihin (syy) johtaa strategiseen 

sitoutumiseen lukittumisen (seuraus) kautta. Ghemawat (1991) määrittelee 

tekijöille tietyt ominaisuudet, jotka pitää täyttyä jotta lukittuminen voi toteutua. 

Ensiksi, tekijöiden täytyy olla pitkäaikaisesti vaikuttavia, jotta ne voivat kerätä 

itseensä vaikutteita historiasta. Toiseksi, tekijöiden pitää olla jotenkin 

erikoislaatuisia, koska muuten ne olisivat yhtä sopivia kaikkia strategioita 
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ajatellen, ei ainoastaan lukittumista koskien. Näiden lisäksi, tekijöiden pitää olla 

kauppatavaraksi kelpaamattomia (untradeability) hyvin toimivilla markkinoilla. 

Muuten ei olisi mitään syytä pitää niiden myymisen hankaluutta uhkana, ja näin 

ollen ei olisi mitään taloudellista syytä yrittää pönkittää aiemmin tavoiteltua 

strategiaa (intended kuviossa 7). (e.g. Ghemawat 1991) 

2.4 Kirjallisuusosion yhteenveto 

Kuvio 8 tekee yhteenvedon kirjallisuuskatsauksen tuloksista. Toimialan 

rakenteen ja elinkaaren ymmärtäminen mahdollistaa erilaisten 

liiketoimintamallien sekä kilpailustrategioiden hyödyntämisen, jotka muokkaavat 

alan kilpailudynamiikkaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 8: Kilpailudynamiikkaan vaikuttavat tekijät. 
 

 
Kilpailudynamiikan 
muuttuminen 

Toimialan rakenneanalyysi 
sekä alalla käytössä olevan 
teknologian elinkaaren 
vaiheen analysointi. 
 

Erilaisten liiketoimintamallien 
ja kilpailustrategioiden 
luominen. 
 

Viranomaispäätökset 
alan lakiympäristöstä. 
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Toimialan rakennetta määrittäviin viiteen kilpailuvoimaan ja erilaisten 

liiketoimintamallien hyödynnettävyyteen vaikuttavat viranomaispäätökset alan 

lakiympäristöstä. Kilpailudynamiikka muotoutuu alan rakenteen luomista 

mahdollisuuksista ja alan toimijoiden kyvystä hyödyntää erilaisia 

liiketoimintamalleja ja kilpailustrategioita. Rakenteen ja kunkin kilpailuvoiman 

merkittävyyden ymmärtäminen auttaa yritystä tekemään päätöksiä 

toteutettavan liiketoimintamallin ja kilpailustrategian osalta. Alan muiden 

toimijoiden ja yleisesti käytössä olevien liiketoimintamallien analysointi sekä 

asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen mahdollistaa erilaisen mallin luomisen 

omaan toimintaan. Siten yrityksellä on mahdollisuus erottautua, luoda 

kilpailuetua ja tuoda alalle uusia toimintamalleja  kilpailudynamiikka muuttuu. 

Lakiympäristön muutos toimii ainoastaan mahdollistajana uusille 

toimintamalleille, mutta vasta jonkun toimijan erilainen toiminta asiakkaiden 

suuntaan muuttaa alan kilpailua ja sitä kautta taas alan rakennetta. 

 

Alan ylikapasiteetti ja homogeeniset tuotteet ruokkivat hintakilpailua, jossa 

asiakkailla on suuri valta. Kilpailun keskittyminen hintoihin palveluiden sijaan 

rapauttaa alan toimijoiden kannattavuutta ja heikentää mahdollisuuksia 

investoida tulevaisuuden palveluihin, joten hintakilpailusta kärsivät pitkällä 

tähtäimellä kaikki, myös asiakkaat. Alan vuosien varrella kehittynyt krooninen 

ylikapasiteetti tietyn teknologian osalta, asiakkaiden keskittyminen hintoihin 

sekä markkinoiden kyllästyminen johtavat purkamattomina liiketoiminnan 

lukittumiseen. Kilpailu on markkinaosuuspeliä, jossa alan toimijat kilpailevat 

asiakkuuksista voimakkaasti ja kilpailukeinona on tuotteen/palvelun hinta.  
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3 TELEKOMMUNIKAATIOTOIMIALAN HISTORIA JA 
KEHITYS SUOMESSA 

3.1 Empiriaosuuden johdanto 

Vuosi 1991 oli koko maailmaa koskeva tärkeä rajapyykki kohti uudenlaista 

matkapuhelinjärjestelmää. Silloin käynnistyi gsm-matkapuhelinvallankumous ja 

Suomi oli tämän kehityksen kärjessä. Kyseisenä vuonna maailman 

ensimmäinen kaupallinen gsm-verkko otettiin käyttöön Suomessa Radiolinja 

Oy:n toimesta. 20-vuotta myöhemmin Suomen matkapuhelinliittymien 

markkinapenetraatio on maailman korkein ja vuonna 2011 Suomessa oli yli 7 

miljoonaa matkapuhelinliittymää.  (Kauppalehti 20.7.2011) 

 

Teleoperaattoreilla on suuri vaikutus meidän suomalaisten jokapäiväiseen 

elämään. Miltei jokaisella suomalaisella on vähintään yksi matkapuhelin ja siinä 

tietysti toimiva liittymä. Suomen korkeasta matkapuhelinliittymäpenetraatiosta 

huolimatta toimiala on kuitenkin melko nuori. Nykyisellä gsm-tekniikalla 

toteutettuja matkapuhelimia on ollut käytössä vasta noin 20 vuotta. Tänä aikana 

on kuitenkin ollut käytössä kolme eri gsm-tekniikkaa, joista puhutaan 

matkapuhelin sukupolvina. Jokainen uusi tekninen sukupolvi on tuonut 

mukanaan uusia palveluita ja nopeuttanut sekä lisännyt mm. dataviestintää. 

Puhelimeen puhuminen ja tekstiviestien lähettäminen ovat kuitenkin pysyneet 

samanlaisina koko toimialan tähänastisen elinkaaren ajan. ”Puhe oli 

luonnollisesti ensimmäinen ”killer-palvelu” ja tekstiviestit toinen” (Castren). 

 

Kaikista erilaisista matkapuhelinpalveluista huolimatta puhuminen ja 

tekstiviestien lähettäminen ovat pysyneet odotetusti kaikkein käytetyimpinä 

palveluina. ”Näin ollen ne tuovat myös suurimman osan operaattoreiden 

tuloista, ainakin vielä tällä hetkellä” (Pökkä). Tutkimusraportin alussa olevat 

kommentit alan kovenevasta kilpailusta ja sen negatiivisista vaikutuksista 

operaattoreiden tuloksiin johtui nimenomaan puhumiseen ja tekstiviesteihin 

kohdistuvasta kovenevasta kilpailusta vuosien 2003-2006 aikana. Operaattorit 

hankkivat uusia asiakkaita mainoskampanjoilla, joissa uuden liittämän avaajalle 

luvattiin edullisten puheluiden ja tekstiviestien lisäksi mm. maksutonta 

puheaikaa. 
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Puhelinoperaattoreiden lahja- ja puheaikatarjoukset räiskyivät kaikilla 

neonväreillä lehtien palstoilla vuonna 2004. Samaan aikaan lehdissä uutisoitiin 

Suomen kolmen suurimman operaattorin toimista: Sonera tehostaa 

toimintaansa, Elisa muuttaa rakennettaan ja DNA joutuu irtisanomaan. 

Operaattorit pyrkivät muokkaamaan organisaatioitaan markkinoiden muutoksiin 

sopiviksi. (Talouselämä 19.5.2005) 

 

Hyperkilpailulle tunnusomaista oli palveluiden hintojen lasku. 

Matkapuhelinpalveluiden hinnat laskivat kymmeniä prosentteja ja myös tuotot 

asiakasta kohden useimmilla operaattoreilla kääntyivät laskuun. (Kauppalehti 

5.5.2004) ”Hintojen lasku alkoi jo 2000-luvun alussa, mutta puheluiden ja 

viestien pohjahinta saavutettiin vuosien 2004 ja 2005 aikana. Tämän alemmaksi 

hinnat eivät ole menneet sen jälkeen. Toisaalta, puheluiden ja tekstiviestien 

hinnat eivät ole myöskään nousseet merkittävästi.” (Väisänen) 

 

Hintakilpailu gsm-toimialalla ei ole hellittänyt vieläkään. Elisan toimitusjohtaja 

Veli-Matti Mattila mainitsi useampaan otteeseen Elisan lehdistö- ja 

analyysitilaisuudessa toimialan hintakilpailun olevan tolkutonta edelleen, 

vuonna 2011. Kaiken kaikkiaan Suomessa on EU:n edullisimmat 

televiestintäpalvelut. Eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna telepalveluista 

maksetaan Suomessa 18 prosenttia alempaa hintaa. (Kauppalehti 20.7.2011)  

 

Hintojen lasku kiihdytti asiakkaiden halua kilpailuttaa palvelutarjoajia ja 

operaattoreiden asiakasvaihtuvuus kasvoi vuoden 2003 jälkeen. Churn% 

(asiakasvaihtuvuusprosentti) oli koko alan historian ollut noin kymmenen 

prosenttia. Mainonta ja edulliset hinnat kannustivat asiakkaita vaihtamaan 

liittymiään useammin, jolloin vaihtuvuus nousi. Soneran churn% oli noin 30 ja 

Elisan yli 30 vuonna 2004 (Soneran ja Elisan vuosikertomukset). ”Kovimman 

kilpailun aikana oli joku kvartaali, jolloin churn oli yli 60 prosenttia. Vaihtuvuuden 

kasvu oli selvä indikaattori, että alalla tapahtui jotain”. (Pökkä)  

 

Vuoden 2003 heinäkuusta lähtien asiakas on pystynyt vaihtamaan 

palveluntarjoajaa joutumatta luopumaan vanhasta puhelinnumerostaan. Näin 
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asiakkaiden valta markkinoilla kasvoi. Teleoperaattoreiden yhdessä perustama 

ja omistama numeronsiirroista vastaava Numpac Oy on pitänyt tilastoa 

numeronsiirtojen lukumäärästä elokuusta 2003 lähtien (taulukko 1). Vuonna 

2004 puolitoista miljoonaa asiakasta vaihtoi puhelinliittymää Suomessa. 

Tilaston mukaan vuoden 2005 Helmikuussa numeroita siirrettiin eniten. Yhden 

kuukauden aikana toteutettiin yli 200 000 numeronsiirtoa. (Talouselämä 

19.5.2005) Viimeisen kahdeksan vuoden (2003 – 2011) aikana keskimääräinen 

kuukausittainen numeronsiirtojen määrä on ollut noin 60 000 kappaletta. 

(www.numpac.fi) 

 

 
Taulukko 1: Gsm-numeroiden siirtomäärät kpl kuukaudessa. (Numpac 2012) 
 

Edellä mainittujen asioiden seurauksena teleoperaattoreiden kannattavuus 

heikkeni. 2000-luvun puoliväliin tultaessa toimialan selvän markkinajohtajan eli 

Soneran matkapuhelinpuolen käyttökateprosentti laski merkittävästi. Toimialan 

investointivaltaisuudesta johtuen operaattoreiden käyttökateprosentit olivat 

olleet korkeita ja esim. Soneran käyttökateprosentti oli noin 50 prosenttia 

vuoteen 2004 asti. Vuonna 2005 se kuitenkin laski alle 20 prosentin. Myös 

Elisan kannattavuutta analysoitaessa voidaan nähdä samanlainen trendi kuin 

Soneralla. Sittemmin toimialan kannattavuus on hieman parantunut, 

käyttökateprosentin oltua Soneralla noin 30 vuonna 2009. (Soneran ja Elisan 

vuosikertomukset) 

 

Vuoden 2006 jälkeen toimialan kilpailu tasaantui. Jäljellä olivat enää kaikkein 

suurimmat. ”Vain ne, joilla oli kassassa rahaa tai vakavarainen omistaja, 
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pystyivät kuljettamaan yrityksen syöksyn läpi” (Pökkä). Muuttuneen 

kilpailutilanteen vuoksi operaattorit joutuivat saneeraamaan toimiaan sekä 

irtisanomaan henkilöstöä. Onnistuneet tehostamistoimet sekä uusi gsm-

sukupolvi (3G) avasivat mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa kannattavasti. ”Ala 

pääsi jälleen loivalle kasvu-uralle” (Pökkä). ”Se, mikä ei enää palautunut 

vuoden 2003 edeltäneelle tasolle, olivat puheluiden ja tekstiviestien hinnat” 

(Väisänen). 

3.2 Lennätin, puhelin ja teletoiminnan alku 

Teletoiminnalla on Suomessa ja maailmalla pitkä historia, joka ulottuu aina 

1830-luvulle asti. Silloin maailma näki ensimmäisen sähköisen lennättimen. 

Suomeen lennätin saatiin vasta pari vuosikymmentä sen keksimisen jälkeen, eli 

Krimin sodan aikaan 1850-luvulla. Venäjän keisari kuitenkin ilmoitti 

yksivaltaisesti, että mikään lennätinlinja Venäjälle ei voinut kuulua yksityiselle 

yhtiölle eikä olla yksityisen hallinnassa, vaan kaikkien tuli olla keskushallinnon 

välittömässä omistuksessa ja hoidossa. Koska Suomen suuriruhtinaskunta 

kuului Venäjän keisarikuntaan, verkon rakensi keisarikunnan valtiollinen 

keskusvirasto, jossa suomalaisilla ei ollut samanlaista sananvaltaa kuin 

suomalaisena keskusvirastona toimineessa postilaitoksessa. Keskitetyn 

ohjauksen pääperusteluna käytettiin lennätin- ja kaukopuhelintoiminnan 

sotilaallista merkitystä. Lennätin oli kuitenkin vain alkusoittoa ja reaaliaikaista 

puhetta välittävä puhelin syrjäytti pian lennättimen. (Häikiö 1998)  

 

Puhelimen keksi Alexander Graham Bell ja ensimmäiset sanat puhelimessa 

toteutuivat keksijän itsensä toimesta vuonna 1876. Suomeen puhelimen 

tekniikka omaksuttiin lennätintä nopeammin. Suurimpana syynä tähän voidaan 

pitää sitä, että nyt asialla olivat yksityiset yrittäjät eikä ”Tsarismin” jäykistämä 

valtio. Alussa puhelin miellettiin ainoastaan liike-elämän käyttöön sopivaksi, 

mutta siitä tuli myös kuluttajien paljon käyttämä viestintäväline. (Häikiö 1998) 

 

Jo vuosi keksijä Bellin ensimmäisten puhelimessa sanottujen sanojen jälkeen 

Suomessa toimi useita kilpailevia puhelinkauppiaita. Suomeen syntyi myös 

omaa laitevalmistusta. 1878 alkoi Suomessa paikallisten puhelinyhtiöiden 

läpimurto eri puolilla maata. Kilpailu kuului heti uuden toimialan luonteeseen, 
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myös kansainvälisellä tasolla. Ensimmäisiä toimilupia Helsinkiin olivat nimittäin 

anomassa niin suomalainen kuin ruotsalainen yritys. Maistraatti ja 

kaupunginhallitus puolsivat anomuksia, mutta valtiovallan edustajana 

kuvernööri torjui ne. Operaattorit eivät kuitenkaan jääneet odottelemaan 

viranomaisten ratkaisuja, vaan Bell-yhtiöiden kanssa sopimuksen tehnyt 

luvanhakija lennätinvirkailija D. J. Waden ryhtyi kokoamaan käyttäjiä yhteen, eli 

virastoja, tehtaita, virka- ja liikemiehiä sekä lääkäreitä yksityiseen 

puhelinyhdistykseen. Helsingin kaupunginvaltuusto edellytti 

toimilupahakemuksesta antamassaan lausunnossa, että lupa ei antaisi 

yksinoikeutta puhelintoimeen. Lopulta keisari suostui armollisesti myöntämään 

puhelintoimiluvan Helsinkiin vuonna 1882. (Häikiö 1998) 

 

Jos ei jäänyt lennätinvirkailija D. J. Waden odottelemaan viranomaisten 

päätöstä Helsingissä, niin Turussa toimiva liikemies Frans Nordfors toimi vielä 

suoraviivaisemmin. Hän kilpailutti Bellin, Siemensin ja L. M. Ericssonin tekniikat, 

totesi Ericssonin tekniikan parhaaksi ja aloitti verkon rakentamisen. Nordfors 

aloitti verkon rakentamisen ilman toimilupaa Turun lisäksi myös Tampereella ja 

Oulussa, napaten näin Wadenin nenän edestä kaksi houkuttelevaa markkina-

aluetta. (Häikiö 1998) 

 

Neljän ensimmäisen vuoden aikana Suomen teletoiminnan piiriin kuului 19 

kaupunkia ja niissä asui tuohon aikaan 178 000 henkeä. Gsm-

matkapuhelintoiminnan läpimurtoa 1990-luvulla voi monelta osin verrata 

puhelimen läpimurtoon 1880-luvulla. Yhteisiä piirteitä ovat vanhan valtiollisen 

tekniikan ja monopolin puolustajat (tuolloin lennätin – myöhemmin nmt), 

yksityisen puolen aktiivisuus ja kova kilpailu toimiluvista ja tilaajista sekä 

verkoston nopea rakentaminen. Molemmissa tapauksissa menestys rakentui 

uuden tekniikan nopeasti saamaan suosioon suuren yleisön keskuudessa. 

(Häikiö 1998) 

3.3 Langattomuus 

Lennättimen ja lankapuhelimen keksimisen jälkeinen seuraava suuri 

teknologinen hyppy oli langattomuus. Langaton lennätin eli radio osoitettiin 

toimivaksi jo tammikuussa 1900, kun venäläisen Alexander Popovin 
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kehittämällä laitteella otettiin yhteyksiä Suomenlahdella. Aluksi radioasemia oli 

pääosin vain laivoilla, mutta 1920-luvulla radiolähetykset yleistyivät. Samoihin 

aikoihin keksittiin myös langattomaan tekniikkaan perustuva liikkuvan kuvan 

siirto, eli televisio, joka yleistyi 1950-luvulla. Toisen maailmansodan aikaan 

tekniikka kehittyi ja sodassa oli käytössä niin ikään radiotekniikkaan perustuvat 

tutka ja mobiliteetin kannalta olennaiset kannettavat lähettimet ja 

vastaanottimet. Sodan aikana kehitettiin myös ensimmäiset liikkuvaan 

langattomaan tekniikkaan perustuvat puhelimet, ja myös Suomessa kehitettiin 

VHF-radiopuhelimia merivartiostolle, Helsingin poliisilaitokselle ja palolaitokselle 

sekä myöhemmin takseille. 

 

Vuonna 1947 Bellin laboratoriot Yhdysvalloissa kehittivät soluihin perustuvan 

tekniikan. Se oli edistyksellistä, koska siinä liikkuva puhelin säilytti saman 

yhteyden siirtyen yhden kiinteän tukiaseman vaikutuspiiristä toiseen. Suomessa 

soluverkkotekniikkaa käytettiin jo arp-verkossa (autoradiopuhelin). Seuraava 

vaihe oli, että nmt 450-verkossa asiakas pystyi säilyttämään puheyhteyden 

siirtyessään solusta toiseen ja nmt 900-verkossa siirtyessään keskusalueelta 

toiseen. (Häikiö 1998) 

3.4 Matkapuhelintoiminnan liikkeellelähtö 

VHF-radiopuhelimet tulivat markkinoille sotien jälkeen ja niiden laadullisia 

suuntaviivoja vuosina 1952-58 määritellyt komitea pyrki siihen, että Suomessa 

noudatettaisiin mahdollisimman paljon samoja periaatteita kuin muissakin 

länsimaissa, niin taajuuksien käytössä kuin laitevaatimuksissakin. Tämän 

pohjalta Posti- ja lennätinlaitos (PTL) laati vuonna 1955 ensimmäiset 

laatumääritykset radiopuhelimille. 1950-luvun alkupuolella paikallisverkot eli 

radioyhteydet kiinteän aseman ja liikkuvien auto- tai laiva-asemien välillä 

lisääntyi nopeasti. Tämän vuoksi PTL katsoi, ettei se enää voinut myöntää 

toimilupaa ja taajuusaluetta jokaiselle tarvitsijalle. Koska osa myönnetyistä 

luvista oli vähäisessä käytössä, PTL kääntyi vuonna 1954 Helsingin 

puhelinyhdistyksen (HPY) puoleen tiedustellen, voisiko se verkkoryhmänsä 

puitteissa ryhtyä huolehtimaan tällaisesta radioliikenteestä. (Häikiö 1998)  
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Kokeiden jälkeen HPY aloitti vuonna 1955 VHF-AM-radiopuhelinpalvelun 

toimialueellaan. Verkolla hoidettiin kuljetusten komentoyhteyksiä ja seuraavana 

vuonna puhelinyhdistys aloitti taksien tilausvälityksen radiopuhelimilla. 

Mittakaava oli alussa hyvin vaatimatonta, mutta se koki hyppäyksen vuonna 

1971, kun puhelinyhdistys teki sopimuksen helsinkiläisen insinööritoimisto 

Neutronin ja kööpenhaminalaisen Storno A/S:n kanssa molempiin 

liikennesuuntiin toimivan automaattisen autoradiopuhelinjärjestelmän 

toimittamisesta. Sopimukseen kuului 100 liikkuvaa asemaa ja keskuslaitteisto, 

jotka asennettiin vuosina 1973-74. Edellä mainitut verkot olivat suljettuja 

verkkoja ja niihin ei ollut avointa pääsyä. Varsinaisesta 

matkapuhelintoiminnasta puhuttaessa tarkoitetaan ennen kaikkea yleisiä 

verkkoja, joten näiden määritelmien mukaan edellä mainittua verkkoa ei voi 

vielä laskea kuuluvaksi varsinaiseen matkapuhelintoimintaan. (Häikiö 1998) 

 

Suomessa ensimmäinen suunnittelutulokseen johtanut aloite 

matkapuhelinjärjestelmän rakentamiseksi tuli Viestialan neuvottelukunnalta 

joulukuussa 1966. Kokouspöytäkirjassa sanottiin: Otettiin käsiteltäväksi 

kysymys valtakunnallisen radiopuhelinverkon tarpeellisuudesta lähinnä 

maanteitse tapahtuvia kuljetuksia silmällä pitäen. Asiaa valmistelemaan 

asetettiin työjaosto, joka esitti seuraavana heinäkuuna alustavan suunnitelman 

yleistä radioliikenneverkkoa varten. Suunnitelma piti sisällään 29 tukiasemaa, 

22 linkkiä ja neljä kanavaa. (Häikiö 1998) 

 

Näin jälkeenpäin voidaan todeta, että jo silloin tehtyjä johtopäätöksiä 

hinnoittelusta voidaan pitää kauaskantoisina. Tuntuu siltä, että avainkysymys 

koko järjestelmän kannattavuudelle on autoradioiden odotettavissa oleva 

lukumäärä. Autonomistaja arvostelee hankinnan kannattavuuden sillä 

perusteella, saako hän radionsa avulla vähintään 3.05 markkaa päivässä 

säästöä hukka-ajon välttämiseksi, lisäkuljetusten ja muiden lisäansioiden tai 

ajosäästön muodossa. Viestintäalan neuvottelukunta sai ehdotuksen valmiiksi 

kesäkuussa 1968, mutta sekään ei johtanut mihinkään. Mielenkiintoista alan 

myöhemmän kehityksen kannalta tässä oli se, että PTL sekä Puhelinlaitosten 

liitto innostui asiasta tässä vaiheessa. (Häikiö 1998) 
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3.5 ARP 

Nykyisen gsm-tekniikan edeltäjiä matkapuhelinalalla olivat arp-  ja nmt-tekniikat. 

Nämä loivat alalle tekniikan taitajat ja käyttäjät, joiden varaan gsm-järjestelmän 

pystyi rakentamaan. Suomen käsivälitteinen matkapuhelinverkko arp 

käynnistettiin 1971 ja nmt 450 vuonna 1982. (Häikiö 1998) 

 

Arp-verkon tarina alkoi, kun PTL esitti maaliskuussa 1968 kulkulaitosten ja 

yleisten töiden ministeriöille investointiehdotuksen Radiopuhelinliikenne maalla. 

Tavoitteena oli rakentaa maantieradiopuhelinverkko, joka käsitti 150 

tukiasemaa ja pystyi välittämään n. 2000–3000 autoaseman liikenteen. 

Yksityisten puhelinlaitosten yhteiselin Puhelinlaitosten liitto kuitenkin vaati, että 

sen jäsenille oli tarjottava mahdollisuus radiopuhelintoimintaan omilla toimilupa-

alueillaan. Tämä ei sopinut säätelijän ja operaattorin kaksoisroolia hoitavan 

PTL:n suunnitelmiin. PTL aloitti tukiasemien tilaamisen alkuvuonna 1969 

suomalaiselta valtiolliselta laitevalmistajalta Televalta. Koko maan kattava arp-

verkko valmistui 1978, jolloin tukiasemia oli 140 ja tilaajia 15 000. (Häikiö 1998) 

 

Myöhemmän kehityksen kannalta oli hyvin tärkeää, että Suomessa lähdettiin 

alun alkaen siitä, että liikkuvat radiopuhelimat ovat käyttäjän omaisuutta ja hän 

saa hankkia ne mistä parhaaksi näkee. Laitevalmistajille annettiin ensimmäiset 

spesifikaatiot helmikuussa 1969 ja tyyppihyväksynnän saivat AGA, Salora ja 

Televa vuonna 1971. (Häikiö 1998) ”Sama ajattelumalli oli käytössä jo 

lankapuhelimien osalta, jossa käyttäjä sai hankkia puhelimensa mistä halusi. 

Useimmissa muissa maissa ei ollut tällaista käytäntöä, koska niissä markkina 

oli yhden ainoan monopolin hallitsema. Suomessa oli kuitenkin PTL sekä 

paikalliset puhelinyhtiöt. Asiakkaan vapaus päätelaitteen ostamisessa tarjosi 

mm. kodinkoneliikkeille mahdollisuuden lisä-bisnekseen.” (Kohtala) 

 

”PTL:sta syytettiin myös korkeista kaukopuheluhinnoista” (Kohtala). PTL:lla oli 

monopoli, joka antoi heille itsevarmuutta hinnoittelun osalta. Kuluttajat toki 

valittivat mielestään liian korkeista hinnoista, johon liikennetarkastaja 

Tanskanen vastasi: ”Ei meillä ole mitään tarvetta jättää mitään perimättä. 

Nykyisilläkin säännöillä tilaajia ja liikennettä tulee niin paljon kuin suinkin 

voidaan hoitaa.” (Häikiö 1998) ”Totuus hinnoista oli kuitenkin se, että valtion 
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budjetissa oli 300 miljoonan markan aukko ja aukon täyttämiseksi ekonomistit 

laskivat hintajouston avulla, että mikä kaukopuhelun hinnan pitää olla.” 

(Kohtala) 

 

Vuosina 1973-74 HPY rakensi automaattisen radiopuhelinverkon, joka oli 

tarkoitettu ensisijaisesti omaan käyttöön, mutta siihen kytkettiin myös 

asiakkaita. Tämä oli todennäköisesti Euroopan ensimmäinen automaattinen 

matkapuhelinverkko. (Häikiö 1998) 

3.6 NMT 450 

Pohjoismaiden integraatio oli ratkaisevan tärkeä matkapuhelinjärjestelmien 

kansainvälistymisen kannalta. Yhteispohjoismaisen matkapuhelinjärjestelmän 

syntysanat lausuttiin Pohjoismaiden telekonferenssissa Kabelvågissa 

Lofooteilla kesäkuussa 1969. Aktiivinen suunnittelu alkoi, kun Pohjoismainen 

matkapuhelinryhmä eli Nordiska mobiletelefongruppen (nmt) kokoontui 

ensimmäisen kerran Ruotsin valtiollisen Televerketin tiloissa tammikuussa 

1970. Pohjoismaisen verkon rakentamisessa ratkaistiin myöhempää kehitystä 

ajatellen hyvin tärkeitä periaatteita: automaattinen yhteyden rakentaminen, 

pohjoismaisuus, laskutustapa, roaming, puhelinsalaisuus, 

kustannusvaikutukset, signaloinnin määrittely ja laitteiden spesifiointi sekä 

ennen kaikkea lupamenettelyn vapautuminen. Mittakaavaa arvioitaessa 

työryhmä esitti helmikuussa 1973: Automaattinen järjestelmä tulee muotoilla 

niin, että se suurkaupunkien alueella tarjoaa 10 000 tilaajan kapasiteetin. 

Spesifikaatiot ja järjestelmäkuvaukset nmt 450-verkosta olivat kaikkien vapaasti 

nähtävissä, joten kuka tahansa saattoi valmistaa nmt-laitteita. Erityisen tarkkoja 

oltiin siitä, että jokaisen yhteysvälin signalointi määriteltiin yksityiskohtaisesti. 

Tällä pyrittiin lisäämään kilpailua ja sitä kautta alentamaan niin liikkuvien 

asemien (puhelimien) kuin tukiasemien ja keskusten hintoja. Tämä kaikki 

tarkoitti sitä, että operaattori saattoi ostaa keskuksen eri valmistajalta kuin 

tukiaseman sekä kuluttaja saattoi ostaa liikkuvan aseman parhaaksi 

katsomaltaan valmistajalta. Tämä oli tärkeää verrattuna aiempiin järjestelmiin, 

joissa sitouduttiin yhteen tiettyyn laitetoimittajaan, koska signalointikaaviot eivät 

olleet julkisia. (Häikiö 1998) 
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Standardien avoimuutta voidaan pitää pohjoismaisten telehallintojen ansiona, ja 

kovana sellaisena, olihan Pohjoismaissa vahvoja laitevalmistajia, kuten 

tanskalainen Storno ja ruotsalainen Ericsson. Telehallinnot sitoutuivat suuriin 

tilauseriin, joka piti laitevalmistajien välisen kilpailun vireänä. Tästä päätöksestä 

on koko toimiala hyötynyt myöhemmin. Myös laitevalmistajien tulevaisuutta 

ajatellen nmt-verkon rakentaminen oli tärkeä, se nimittäin antoi merkittävän 

kansainvälisen kilpailuedun pohjoismaisille valmistajille Nokialle ja Ericssonille. 

(Häikiö 1998) 

 

Helmikuussa 1979 Nokia ja Salora olivat yhdistäneet radiopuhelintuotantonsa 

perustamalla Mobira Oy:n. Posti- ja lennätinhallitus oli tehnyt vuonna 1977 

päätöksen automaattisen autoradiopuhelinverkon rakentamisesta ja elokuussa 

1979 se teki tilauksen Mobiralle 100 radiokanavan hankkimisesta. (Häikiö 1998) 

PTL:n pääjohtajan Pekka Tarjanteen ja Nokian pääjohtajan Kari Kairamon 

”sukulaisuus” vaikutti tilauksen syntyyn. Tarjanteen vaimo oli Kairamon vaimon 

sisko, ja heillä oli yhteinen paritalo Espoossa. Vierekkäin asuminen saattoi olla 

myötävaikuttamassa tilaukseen. (Lohivesi) Muut Pohjoismaat tekivät tilaukset 

Ericssonilta. Suomessa nmt käynnistyi kaupalliseen käyttöön 1.3.1982 ja 

muissa Pohjoismaissa jo edellisenä vuonna. (Häikiö 1998) 

 

Suomessa verkon laajentamisen tavoitteena oli aluksi ulottaa se suoraan koko 

maahan. Verkon levittäminen eri puolille Suomea eteni suunniteltua nopeammin 

ja peiton kustannuksiin ei kiinnitetty kovin kriittistä huomiota. Koko maa tuli 

toimialueeksi kuitenkin vasta vuonna 1990. Hidasta leviämistä selittää se, että 

tuohon aikaan ei suosittu nmt-puhelimien kehittelyä, koska riittävän tiheää 

verkkoa kapasiteetin tuottamiseksi ei ollut mahdollista rakentaa nmt 450-

tekniikalla. Päätelaitteen hinta oli myös yksi matkapuhelimien verkkaiseen 

leviämiseen vaikuttava tekijä. Päätelaite nimittäin maksoi tuolloin 25 000 mk (5 

900 euroa vuoden 2010 rahassa). Mobiran ensimmäiset autopuhelimet olivat 

sekä auto- että kannettavia puhelimia ja ne painoivat 10 kg. (Häikiö 1998) 

 

Päätelaitteiden kauppa oli pitkään operaattoreiden hallinnassa mutta HPY ryhtyi 

vapauttamaan päätelaitekauppaa. Operaattorien ja laitekaupan erottamisesta 

toisistaan tuli yksi tärkeä esivaihe tiellä kohti matkapuhelinten yleistymistä. 
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(Häikiö 1998) Monessa muussa maassa meneteltiin asian tiimoilta toisin. Mm. 

Englannissa laitteet hankittiin aina operaattorilta ja laitesubventiokin oli 

käytössä jo vuodesta 1985. ”Englannissa liittymäsopimuksen allekirjoittaja sai 

subvention ansiosta laitteen itselleen edullisemmin ja tämän lisäksi hän sai 

kupongin viereiseen pubiin, josta sai kuponkia vastaan oluen” (Pökkä). 

Suomeen laitesubventio tuli vasta 3g-puhelinten tullessa markkinoille vuonna 

2007. 

3.7 Yleiseurooppalaisen matkapuhelinjärjestelmän synty 

Euroopan talousyhteisöllä oli 1980-luvulla vahva poliittinen tarve saada 

lisävauhtia integraatioon ja jäsenmaiden taloudelliseen kilpailukykyyn. 

Länsieurooppalaista yhteistyötä haluttiin viedä eteenpäin hankkeilla, joita 

etsittiin varsin hanakasti. Niin kuin myöhemmin voidaan todeta, gsm osoittautui 

tällaiseksi hankkeeksi. Toinen merkittävä historiallinen asia gsm:n taustalla 

löytyy deregulaatiosta eli valtiollisen sääntelyn purkamisesta. Deregulaation 

aatetta vietiin eteenpäin Englannissa pääministeri Margaret Thatcherin ja 

Yhdysvalloissa presidentti Ronald Reaganin johdolla. Sääntelyn vapauttamisen 

aalto pyyhkäisi myöhemmin koko Euroopan yli ja mullisti voimakkaasti juuri 

telealaa. Koko Euroopan tai edes talousyhteisön kattavaa 

matkapuhelinjärjestelmää ei ollut olemassa ja järjestelmien kirjo eri maissa oli 

laaja. Vuonna 1980 alettiin kuitenkin pohtia koko Eurooppaa koskevasta gsm-

hankkeesta eräiden Keski-Euroopan maiden telelaitosten toimesta. 

Pohjoismaiden telehallinnot halusivat, että Pohjoismaiden pitää varmistaa 

johtava asemansa matkapuhelinalalla. Niiden mielestä seuraavan sukupolven 

järjestelmä voisi rakentua samoille perusteille kuin nmt, mutta digitaalisesti. 

(Häikiö 1998)  

 

Pian nmt 450-verkon lanseerauksen jälkeen pohjoismaiset telehallinnot 

käynnistivät seuraavan matkapuhelinjärjestelmän suunnittelun. Työryhmä käytti 

itsestään nimitystä FMK (Framtida Mobila Kommunikationer). Hollantilaiset 

halusivat päästä mukaan FMK-ryhmään, mutta tämä torjuttiin. Hollantilaiset 

kuitenkin ehdottivat, että tulisivatko Pohjoismaat mukaan, jos he tekisivät 

ehdotuksen yleiseurooppalaisesta matkapuhelinjärjestelmästä. Näin syntyi 

hollantilais-pohjoismainen ehdotus, joka johti Groupe Special Mobilen eli gsm:n 
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perustamiseen syksyllä 1982. Uuden verkon suunnittelun arveltiin kuitenkin 

vievän sen verran kauan, että välimallin ratkaisuksi pohjoismaissa otettiin nmt 

900-verkko. Vaikka hollantilais-pohjoismainen gsm-ryhmä oli perustettu ja se oli 

toiminnassa, oli FKM myös edelleen voimissaan. Se toimi jonkinlaisena varjo-

organisaationa jonka tehtävänä oli valmistella ja harjoittaa Pohjoismaita 

toimimaan ja esiintymään koordinoidusti. Tämän ansiosta Pohjoismaat pystyivät 

vaikuttamaan voimakkaasti gsm-työhön. (Häikiö 1998) 

3.8 NMT 900 

Nmt 450-verkon ruuhkautumisen uhan takia PTL sekä Mobira sopivat 

yhteisestä uuden 900 megahertsin taajuusalueella toimivan järjestelmän 

kokeilusta joulukuussa 1982. Tulevia suuria gsm-tilauksia ajatellen 

eräänlaisena harjoituksena voidaan pitää Mobiran PTL:n tiiviillä 

konsultointiavulla tekemää nmt 900 -tarjousta Englantiin. Tuossa vaiheessa 

kuitenkin Motorolan tekemä tacs-verkko (Total Access Communication System) 

voitti kilpailun. Alun perin nmt 900-verkko oli suunniteltu liikemiesten käyttöön ja 

verkon peitosta puhuttaessa käytettiin määritelmää: Sinne minne Finnair lentää. 

Verkon rakennusvaiheessa PTL kuitenkin huomasi, että verkon peiton on oltava 

huomattavasti laajempi. Nmt-järjestelmät olivat vielä analogisia eli puhe 

siirrettiin alkuperäisessä muodossa. Kehitys kuitenkin toi alalle ratkaisevan 

tärkeäksi osoittautuneen digitaalisuuden, jossa puhe muutettiin nollista ja 

ykkösistä koostuviksi bittijonoiksi. Tämä mahdollisti puheen tietokonepohjaisen 

käsittelyn. Nmt-järjestelmien luominen oli ratkaiseva esivaihe gsm:n synnylle. 

Siihen mennessä analogisissa verkoissa oli ollut lukuisia tekniikaltaan eroavia 

järjestelmiä ja lisäksi eri maissa matkapuheluihin oli varattu eri taajuudet. Vain 

Pohjoismaat kykenivät luomaan yhteisen ylikansallisen analogisen järjestelmän, 

mikä avasi ruotsalaiselle Ericssonilla ja suomalaiselle Nokialle nopean kasvun 

markkinat. (Häikiö 1998) 

3.9 GSM-kilpailun alkaminen 

PTL oli monopoliasemassa matkapuhelintoiminnassa Suomessa, mutta 

matkapuhelimien yleistymisen myötä yksityisten puhelinlaitostenlaitosten 

kiinnostus kyseistä liiketoimintaa kohtaan kasvoi. Ongelmallisen asiasta teki 

kuitenkin se, että yksityisten puhelinlaitosten toimilupahakemukset käsitteli PTL, 
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eli sama taho joka oli heidän kilpaileva operaattori. Kuten aiemmin tuli jo esille, 

oli HPY saanut PTL:lta luvan harjoittaa radioliikennettä osana jo olemassa 

olevaa puhelintoimintaa. Heidän käytössään olleiden kanavien määrä ei 

kuitenkaan riittänyt vastaamaan lisääntyvää kysyntää ja HPY halusi 

lisäosuuksia uusista taajuusalueista. Talvella 1984–85 HPY:n johto kutsui 

PTL:n radio-osaston neuvottelemaan tarjoutuen tekemään ja hoitamaan nmt-

verkon omalla alueellaan. PTL torjui ajatuksen odotetusti. Vuonna 1985 HPY 

anoi toimilupa-alueelleen 512 kanavaa nmt 900-verkkoa varten. Anomus 

hylättiin käyttäen perusteena sitä, että tarkoitetut taajuudet oli jo virallisesti 

varattu yhteispohjoismaista nmt-verkkoa varten. Puhelinyhdistys teki kuitenkin 

uuden anomuksen hylkäyksestä huolimatta, mutta nyt taajuusalueita oli 

muutettu. HPY:n anomusta tukemassa olivat myös Ericsson ja Mobira. He 

anoivat oikeutta käyttää nmt-spesifikaatiota HPY:n verkkoa varten. HPY:n uutta 

anomusta käsiteltiin pohjoismaisten telehallintojen kokouksessa 

Kööpenhaminassa joulukuussa 1985, mutta kaikki telehallinnot vastustivat 

kiivaasti oikeuksien myöntämistä telehallinnon ulkopuoliselle kilpailijalle. 

Helmikuussa 1986 PTL hylkäsi HPY:n hakemuksen käyttäen virallisina 

perusteluina sitä, että kansainvälisille matkapuhelinjärjestelmille varatuilla 

taajuusalueilla 890-915 MHz ja 935-960 MHz olevan kapasiteetin arvioitiin 

riittävän tyydyttämään kysynnän 1990-luvun loppuun asti, joten ei pidetty 

tarkoituksenmukaisena varata anottuja taajuusalueita yleisiä 

matkapuhelinverkkoja varten. Toisena perusteluna voitiin pitää sitä, että 

siirtyvän maaradioliikenteen muut (tuolloin käytössä olleet) taajuudet olivat jo 

raskaasti kuormitettuja, minkä vuoksi oli tarkoituksenmukaista säilyttää anotuilla 

taajuusalueille 862-890 ja 915-935 riittävästi reserviä muuta siirtyvää 

maaradioliikennettä varten. (Häikiö 1998) 

 

Jälkeenpäin ajatellen, PTL:n hylkäyspäätös HPY:n anomukselle oli tärkeä 

gsm:n myöhempää kehitystä ajatellen. Jos HPY olisi saanut käyttöönsä edes 

osan anomistaan nmt-taajuuksista, olisi sen kiinnostus uusiin digitaalisiin 

tekniikoihin ja valtakunnalliseen toimintaan ollut luultavasti vähäisempään. 

Tämä kaikki olisi hidastanut Suomen gsm-tekniikkaan siirtymistä. Koska HPY ei 

saanut lupaa nmt-verkon rakentamiseen, sen täytyi miettiä tulevaa 

strategiaansa uudelleen. HPY teki kaksi ratkaisua. Ensinnäkin se valitti 
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Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), että PTL:n ratkaisun todellisena 

perusteena oli taloudellisen kilpailun estäminen. KHO pesi kätensä jutusta ja 

siirsi sen hallituksen ratkaistavaksi. Tällä kaikella oli kuitenkin vaikutusta 

Liikenneministeriön myöhempään linjavetoon, jonka mukaan regulaattori ja 

operaattori eivät voi olla sama. Näin PTL:n kaksoisroolia alettiin purkaa. 

Toisekseen kielteinen nmt-päätös johti siihen, että HPY ja 17 muuta paikallista 

puhelinyhtiötä aloittivat rakentaa omaa radiopuhelinverkkoa, joka sai nimekseen 

AutoNet. Tekniikaltaan se vastasi nmt-verkkoa, eli oli automaattinen analoginen 

järjestelmä. Kyseinen verkko oli suunniteltu yritysten käyttöön. Vaikka AutoNet-

verkon käyttö jäi loppujen lopuksi melko vähäiseksi kalliiden päätelaitteiden 

vuoksi, voidaan sen rakentamista pitää kuitenkin hyvänä harjoituksena 

paikallisille puhelinyhtiöille tulevaa gsm-verkon rakentamista ajatellen. Vaikka 

tekniikka oli eri kuin nmt-verkossa, sai sen uhka PTL:n alentamaan nmt-hintoja. 

(Häikiö 1998) 

 

Vuonna 1989 Suomessa oli yleisten matkapuhelinverkkojen piirissä jo noin 75 

000 tilaajaa, joista noin 30 000 oli HPY:n alueella. Tämä asetelma houkutteli 

HPY:stä etsimään uusia ratkaisuja. HPY:n johtajat arvioivat, että 

matkapuhelintoiminta tulee yleistymään tulevaisuudessa ja että viranomaisten 

on myönnettävä HPY:lle taajuudet toimilupavelvoitteiden täyttämiseksi. Koska 

toimiluvasta ei tässä vaiheessa ollut vielä tietoakaan, HPY:n johto suunnitteli 

ostavansa Mäkitorpan Autoradion. HPY oli nimittäin markkinoinut Nokia-

Mobiran autopuhelimia Mäkitorpan Autoradion jälleenmyyjänä vuodesta 1985 

lähtien. Tämän kaupan motiivina oli päätelaitekauppa, ei operaattoritoiminta. 

Mäkitorppa oli tuolloin suurin nmt-myyjä. Kauppa toteutui lopulta vuonna 1987. 

HPY osti 80 prosenttia Mäkitorpasta ja lopun 20 prosenttia osti Nokia. (Häikiö 

1998) 

 

Suomen teletoimintaa koskeva säädös oli jäänyt auttamattomasti ajastaan 

jälkeen. Julistus niistä ehdoista, joilla telefoonijohtoja saadaan maahan asentaa 

ja käyttää, joka oli vuodelta 1886, oli toimialan ainoa säätelijä. Säädös vanheni 

teknisen kehityksen myötä, kun puhelinlinjoja pitkin alkoi kulkea telefaxit ja data. 

Myös toimialan valvojan rooli oli edelleen PTL:lla, joka toimi myös operaattorina 

samaisilla markkinoilla. Koska se valvojan roolissa sai tietoja alasta mitä muilla 
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ei ollut, se rajoitti kilpailijoidensa toimintaa. Tekniikan kehittyminen mahdollisti 

puhelinverkoissa uudenlaisia liiketoiminnan, mutta niiden hyödyntäminen oli 

vanhojen säännösten vuoksi jäämässä PTL:n yksinoikeudeksi. Tämä ajatus sai 

paikalliset puhelinyhtiöt ja käyttäjät puolustamaan entistä voimakkaammin omia 

asemiaan, ja nämä kaksi tahoa aloittivatkin telealan kilpailuun vahvasti 

vaikuttaneen taistelun Datatie Oy:n toimiluvasta 1980-luvun puolivälissä. 

Vanhan säädöksen mukaan paikallisilta puhelinyhtiöiltä oli kielletty 

datasiirtopalvelun tarjoaminen, joka PTL:n mukaan katsottiin kuuluvaksi 

lennätinlain piiriin. Yksityiset puhelinlaitokset kun eivät saaneet harjoittaa kuin 

puhelintoimintaa. Kaikki tämä johti siihen, että Liikenneministeriö ryhtyi 

valmistelemaan uutta lainsäädäntöä. PTL koitti vielä yksipuolisesti muuttaa 

paikallisten puhelinyhtiöiden toimilupaehtoja, mutta KHO kumosi tämän. HPY 

lisäsi omalta osaltaan kilpailua luopumalla laitemonopolista. Asiakas sai siis itse 

päättää, mitä puhelinkojetta hän halusi käyttää. Datatien perustaminen vuonna 

1985 oli suuri askel kohti telealan varsinaista kilpailua Suomessa. Datatiestä 60 

prosenttia omisti yksityiset puhelinyhtiöt ja loput 40 prosenttia oli käyttäjien 

(esim. pankit, vakuutusyhtiöt, lehtitalot…) omistuksessa. Yhtiön perustaminen 

takasi sen, että kukin puhelinyhtiö toimi suvereenisti omalla alueellaan. Näin 

investointien taakka jakaantui monen kesken, loi uusia palveluja sekä vahvisti 

jokaista mukana olevaa yhtiöitä. Datatie Oy:n kilpailustrategia oli huomiota 

herättävä. Sen tarjoamat hinnat olivat puolet edullisempia kuin PTL:n hinnat. 

Datatien taustalla oli myös ajatus, että sen avulla pystytään jossain vaiheessa 

murtamaan PTL:n kaukopuhelinmonopoli. Vaikka toimilupaa vastustettiin 

rankasti, otti Suomessa valittu uusi sinipunahallitus ohjat käsiinsä. Lopulta 

huhtikuussa 1988 valtioneuvosto myönsi toimiluvan Datatie Oy:lle ja PTL:n 

Yritysverkot Oy:lle ja näin oli telealan kilpailu Suomessa auennut. (Häikiö 1998) 

 

Euroopassa oli jo jonkin aikaa pohdittu yhteistä yleiseurooppalaista 

matkapuhelinverkkoa ja sen suunnitteluun tuli lisävauhtia Englannin ja 

Pohjoismaiden matkapuhelinkapasiteetin loppumisen uhka. Gsm-verkon 

kehittäminen sai tuulta purjeisiin, kun tavoitteeksi otettiin ottaa uusi järjestelmä 

käyttöön vuonna 1991, ulottaa se tärkeimpiin Euroopan kaupunkeihin 1993 ja 

yhdistää nämä alueet vuonna 1995. Direktiivissä säädettiin myös, että jokainen 

maa varaa gsm-verkkoa varten taajuuksia 900 megahertsin kaistalta. Hankkeen 
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saama poliittinen tuki oli merkki siitä, että gsm-tekniikkaan kannatti tehdä 

raskaitakin investointeja. Kolmentoista Euroopan maan edustajat allekirjoittivat 

7.9.1987 Kööpenhaminassa gsm-järjestelmän toteuttamista koskevan muistion, 

joka tunnetaan nimellä GSM MoU. Tätä muistiota voi pitää virallisena 

vahvistuksena monelle siitä, että gsm-tekniikka tulisi olemaan seuraava suuri 

tekniikka matkapuhelintoimialalla ja koko teleala tulisi muuttumaan radikaalisti 

uuden tekniikan ja sääntelynpurkamisen vuoksi. (Häikiö 1998) 

Yhteenveto 

1850: Lennätin rantautui Suomeen ja valtiolla oli monopoli. Yksityiset anoivat 

lupaa lennätinverkkojen rakentamiseen, mutta anomukset hylättiin. Perusteluna 

käytettiin verkkojen sotilaallista tarkoitusta. 

1877–1882: Lankapuhelin yleistyi. Yksityisiä puhelinkauppiaita tuli useita ja 

Suomeen syntyi omaa laitevalmistusta. Keisari myönsi paikallisia toimilupia 

puhelintoimen harjoittamiseen. 

1900: Langaton radio-teknologia kehitettiin. 

1954: PTL tiedusteli, voisiko HPY ottaa radioliikenteen (mm. kuljetuksissa 

käytetty) haltuunsa omalla alueellaan. 

1968: Puhelinlaitosten liitto vaati, että yksityiset puhelinlaitokset saisivat 

harjoittaa radiopuhelintoimintaa omalla alueellaan. PTL hylkäsi anomuksen. 

1973: Pohjoismaat sopivat nmt-tekniikan tarkemmista määrityksistä. 

Järjestelmäkuvaukset olivat avoimia, joten jokainen saattoi valmistaa laitteita. 

1985: HPY tarjoutui hoitamaan nmt 450 liikenteen omalla alueella, mutta PTL 

hylkäsi anomuksen. Langattomuuden kasvupotentiaali kannusti HPY:tä ja muita 

yksityisiä puhelinlaitoksia panostamaan yhdessä gsm-tekniikkaan ja tekemään 

valituksen PTL:n toiminnasta. Valitus johti siihen, että Liikenneministeriö purki 

PTL:n kaksoisroolin operaattorina ja regulaattorina. 

1987: Uusi teletoimintalaki astuu voimaan. Telehallinto siirtyi PTL:ltä 

telehallintokeskukselle. 

 

• Suomessa toimialalla lähdettiin liikkeelle alusta asti siitä lähtökohdasta, 

että liikkuvat päätelaitteet ovat käyttäjän omaisuutta. PTL vapautti 

telepäätelaitteiden myynnin vuonna 1982, joten asiakas saattoi itse valita 

minkä päätelaitteen hän haluaa hankkia.  
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• Vuonna 1886 säädetty laki alan toimintaperiaatteista oli jäänyt jälkeen 

alan teknisen kehityksen vuoksi. Verkoissa alkoi puheen lisäksi liikkua 

telefaxit sekä data. Nämä teknisen kehityksen mahdollistamat uudet 

palvelut tarjosivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joista yksityiset 

puhelinlaitokset olivat kiinnostuneita. Laki kuitenkin mahdollisti heille 

ainoastaan puhelintoimen harjoittamisen. 

• Telealan kilpailu käynnistyi, kun yksityisten puhelinlaitosten yhdessä 

perustama Datatie Oy sai toimiluvan dataliiketoiminnan harjoittamiseen. 

Datatien kilpailijana toimi PTL:n yritysverkot Oy.        
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4 GSM-TOIMIALAN KASVUN VUODET 1990-LUVULLA 

1990-luvulle tultaessa oli pääasiallisena viestimenä käytetty lankapuhelinta. 

Markkina oli vahvasti muuttumassa ja matkapuhelimesta oli muodostumassa 

pääasiallinen puhelin. (Telen vuosikertomus 1994). 1990-luvulla Suomen 

matkapuhelinliittymämarkkinaa oli jakamassa kaksi suurta toimijaa, vuonna 

1994 liikelaitokseksi muutettu Tele sekä paikallisten puhelinyhtiöiden perustama 

Radiolinja Oy. Radiolinjalle oli pitkällisen taistelun jälkeen viimein myönnetty 

koko maata kattava gsm-toimilupa. Ennen gsm-liittymien tuloa kaikki Suomen 

matkapuhelinliittymät olivat nmt-liittymiä ja ne olivat Telen monopolin tarjoamia. 

Uuden digitaalisen tekniikan myötä Tele menetti monopoliasemansa 

matkapuheluissa. 

 

”Kilpailun alussa Tele ei päästänyt Radiolinjaa omille mastoilleen, koska he 

tiesivät että Radiolinjassa ei ollut niin hyvää osaamista verkkojen teosta kuin 

Telessä. Telellä ammattimies nousi mäen päälle ja piirsi tupakka-askin taakse 

suunnitelman tarvittavista mastopaikoista. Alussa Radiolinjan verkkosuunnittelu 

oli sitä, että katsottiin missä oli Telen masto, ja rakennettiin oma masto tien 

toiselle puolelle.” (Kohtala)   

 

Monopolin murtumiseen liittyen viestintäneuvos Kohtala muisteli: ”Vaikka Tele 

julkisuudessa vastusti Radiolinjan gsm-toimilupaa voimakkaasti, ei vastustus 

lisääntyvää kilpailua kohtaan Telen sisällä ollut kuitenkaan aivan niin 

voimakasta. Posti- ja telelaitoksen sisällä lisääntyvällä kilpailulla ajateltiin olevan 

toimialaa tervehdyttävä vaikutus, mutta ei monopoliasemassa oleva laitos 

voinut julkisuudessa mennä sanomaan, että lisääntyvä kilpailu on hyväksi. 

Telen sisällä ajatus kuitenkin oli, että lisääntyvä kilpailu on ihan hyvä asia. 

Lisääntyvä kilpailua antoi tekosyyn organisaatiossa tehtäviin tervehdyttäviin 

toimiin.”   

4.1 Gsm-tekniikka ohitti nmt-tekniikan 

Toimiala eteni hiljalleen kohti kilpailtuja ja kansainvälisiä telepalvelumarkkinoita. 

Kuten edellisen luvun loppuyhteenvedossa on esitetty, vallitsi Suomessa 

vuosikymmeniä muista Euroopan maista poikkeava kilpailuympäristö ja 

Suomen telemarkkinat olivat gsm-toiminnan alettua ainutlaatuiset muihin maihin 
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verrattuna. Valtakunnallisen valtion telelaitoksen lisäksi markkinoilla oli 

paikallisesti toimivia puhelinyhtiöitä. Muissa maissa oli ainoastaan valtion 

monopoli. Suomalaisille asiakkaille oli tarjolla huippuluokan televiestintäpalvelut 

kohtuullisella hinnalla ja moneen muuhun maahan verraten jopa edullisesti. 

Tämän lisäksi Suomessa asiakkaalla oli mahdollisuus kilpailuttaa miltei kaikki 

televiestintäpalvelut, mukaan lukien matkapuhelinpalvelut. Tällaista 

mahdollisuutta ei muualla Euroopassa ollut tarjolla. Myös matkapuhelintiheys oli 

aivan maailman kärkeä jo alan alkuajoilta lähtien. (Telen vuosikertomus 1994) 

 

1990-luvun puolessa välissä Telellä oli tarjolla koko matkapuhelinpalveluiden 

kirjo. Heillä oli neljä eri matkapuhelinverkkoa, (arp, nmt 450, nmt 900 sekä gsm) 

joista kolmea käsiteltiin jo aiemmassa kappaleessa. Tuohon aikaan nmt-verkko 

oli vielä Telen suosituin matkapuhelinverkko, mutta asiakasvirta oli 

kääntymässä kohti gsm-verkkoa. Vuonna 1994 Telen gsm-asiakkaiden määrä 

kuusinkertaistui ja Telellä oli hallussa noin 60 prosenttia markkinoista. Loput 

gsm-asiakkaat olivat luonnollisesti Radiolinjan hallussa, jonka verkko ja 

käyttäjämäärät olivat myös kasvaneet vauhdilla heti alusta asti. Operaattori oli 

itsekin yllättynyt gsm-verkon ja käyttäjien nopeasti laajentumisesta. Vaikka gsm-

toimiala oli kovassa myötätuulessa, ei Radiolinjan toimitusjohtaja kuitenkaan 

uskonut, että gsm-verkko tulisi ikinä ylettymään Suomen jokaiseen kolkkaan 

maan haasteellisen muodon vuoksi (Kauppalehti 29.12.1993). 

 

Haasteellisen Suomen muodosta verkkoliiketoiminnassa tekee se, että suurin 

osa ihmisistä asuu maan etelä-osassa. Toimialan lähtökohta kuitenkin on se, 

että jos operaattori asiakkaan halutessaan tarjoaa palvelun maan etelä-osassa, 

niin on palvelu oltava tarjolla samalle asiakkaalle myös harvaan asutussa 

Pohjois-Suomessa. Nk. ”kermankuorintaverkko”, jossa verkko rakennettaisiin 

ainoastaan pistemäisesti suurimpiin kaupunkeihin, ei voi pitkällä tähtäimellä 

tulla kysymykseen. Suomessa tällaisen verkon rakentaminen on jo toimilupa 

mielessä kiellettyä. Valtakunnallinen gsm-verkko vaatii siis hyvin mittavia 

investointeja ja näin ollen toimialan investointivaltaisuudesta johtuen alan 

kannattavuus on kiinni verkkojen käyttöasteesta. Investointien näkökulmasta 

verkon käyttäjämäärällä ei ole hirveästi merkitystä, kiinteät kulut ovat miltei yhtä 

suuret, oli verkossa käyttäjiä 200.000 tai 1.000.000. Toimialan kehitys edistyy 



 

	   50	  

järjestyksessä: uusi tekniikka, investointi verkkoon, päätelaitteiden hyvä 

saatavuus sekä asiakkaalle tarjottava palvelu. Eli tuloihin suhteutettuna 

investoinnit pitää tehdä varsin etupainoisesti. Tämän lisäksi pitkävaikutteiset 

investoinnit rahoitetaan tuloilla, jotka saadaan pääosin pieninä paloina 

hektisestä kuluttajamarkkinasta, jossa mainostamalla luotu brändi-mielikuva on 

ainoa myynnin tae. (Castren, Pökkä ja Väisänen)   

 

Muutaman ensimmäisen vuoden aikana matkapuhelimet olivat harvojen 

herkkua ja suurin osa liittymistä oli yritysten käytössä. Kuitenkin jo vuonna 1994 

Telen uusista matkapuhelinliittymistä yli puolet oli kuluttajien ottamia liittymiä. 

Varsinkin nuorten keskuudessa matkapuhelin näytti olevan korvaaja 

perinteiselle lankaliittymälle. Ilmassa oli arvailuja, että tulevaisuudessa 

jokaisella ihmisellä olisi oma henkilökohtainen viestiväline, matkapuhelin. (Telen 

vuosikertomus 1994) 

 

Digitalisoituminen muutti televerkkojen luonnetta ja uudet verkot mahdollistivat 

tiedon uudenlaisen käsittelyn. Telen vuosikertomuksessa tämä rakenteellinen 

muutos rinnastettiin fyysisessä liikenteessä viimeisen sadan vuoden aikana 

tapahtuneeseen muutokseen. Siirtyminen höyryjunista autoihin ja 

tieliikenteeseen muutti koko teollisuuden ja yhteiskunnan rakenteita. Kilpailevat 

rautatieoperaattorit fuusioitiin, rakennettiin yhteinen tieinfrastruktuuri ja näin 

syntyi lukuisia henkilö- ja tavarankuljetusyrityksiä. Toimialan arvo siirtyi 

voimakkaasti käyttäjille: syntyi yksityisauto. Sama kehitys oli nähtävillä 

televerkkojen infrastruktuurissa. (Telen vuosikertomus 1994) 

 

Jo alan alkuvaiheilla vuonna 1994 telealan kanssa tiivistä yhteistyötä tekevissä 

kodintekniikkaliikkeissä oltiin huolestuneita puhelinkaupan vääristymisestä. 

Tämä johtui siitä, että operaattoreille oli varsinaista puhelimen myyntiä 

tärkeämpää puhelimien suuri käyttö. Laitekauppiaat ottivat huolestuneina 

esimerkkejä Tanskasta, missä käyttäjä sai puhelimen käyttöönsä kruunulla. 

Suomessa ei tähän haluttu mennä ja laki kielsi kytkykaupan, jolloin 

laitekauppaa ei voinut subventoida verkkokäyttäjämaksuilla. Kuluttajaa ei 

saanut sitoa verkkoon kuin toistaiseksi. Subventiolle oli kuitenkin muitakin 

muotoja. Operaattorit saattoivat mm. tarjoutua sisustamaan 



 

	   51	  

kodintekniikkaliikkeen uudelleen. Tällä haluttiin varmistaa asiakkaiden 

liittäminen omaan järjestelmään. (Kauppalehti 15.11.1994) 

 

Gsm-liittymien nopea leviäminen 1990-luvulla olisi saattanut olla vieläkin 

nopeampaa, jos päätelaitteita vaan olisi ollut saatavilla tarpeeksi. Radiolinjan 

toimitusjohtaja Pertti Malva arvioi Radiolinjan liittymämäärien kasvavan vuoden 

1995 aikana, mutta mahdollinen ennakoitua hitaampi kasvu johtui nimenomaan 

kännyköiden huonosta saatavuudesta. Vuosi 1994 oli merkittävä koko toimialan 

kannalta, sillä silloin myytiin ensimmäisen kerran enemmän gsm- kuin nmt-

liittymiä. Myös tekstiviestit alkoivat liikkua puhelimien välillä vuoden 1995 

aikana. Tekstiviestit muodostivat puheen ohella toisen tärkeän palvelun 

operaattoreiden tuloja ajatellen. (Kauppalehti 2.2.1005) 

 

Vuoden 1995 aikana Radiolinjalle ja Telelle oli tulossa kilpailija Ruotsista. Telia 

oli perustanut tytäryhtiöitä useaan maahan ja etsi nyt ahkerasti mahdollisuutta 

päästä mukaan telealan liiketoimintaan Suomessa. (Kauppalehti 10.3.1995) 

Tässä vaiheessa kiinnostus koski telealaa kokonaisuutena, eikä pelkästään 

matkapuhelinpuolta. Tulevaisuuden tapahtumien kannalta on syytä ottaa esiin 

myös toinen samana vuonna tapahtunut merkittävä asia. 52 paikallista 

puhelinyhtiötä yhdistivät voimansa ja uuden konsortion nimeksi tuli Finnet. 

Finnet aloitti gsm-liittymien myynnin vuonna 2001 nimellä DNA, josta kasvoikin 

myöhemmin yksi Suomen kolmesta suuresta operaattorista. Paikalliset 

puhelinyhtiöt säilyivät itsenäisinä, mutta ne toteuttivat Finnetin alaisuudessa 

yhdessä valtakunnantason strategiaa tietoliikennepalveluissa, 

tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa. Uudella toimintamallilla pyrittiin 

vastaamaan paremmin tulevaisuuden kilpailuhaasteisiin, jota pienet paikalliset 

toimijat kohtasivat kilpailun vapautumisen seurauksena. (Kauppalehti 

18.8.1995) 

 

Uudet asiakkaat operaattoreille tulivat yhä enemmän ja enemmän kuluttajien 

keskuudesta. Tämä tarkoitti toimialan painopisteen siirtymistä matalan tuoton 

markkinoille. (Kauppalehti 23.1.1996) Kauppalehti uutisoi vuoden 1996 

maaliskuussa, kuinka Tele ja Radiolinja olivat koventaneet keskinäistä kilpailua 

uusista matkapuhelinasiakkaista. Molemmat operaattorit olivat korottaneet 
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jälleenmyyjillensä maksamaa palkkiota liittymämyynnistä, jonka ansiosta 

jälleenmyyjät pystyivät puristamaan puhelimen hintaa vieläkin alemmaksi. 

Tämä edisti puhelimien ja liittymien myyntiä. Matkapuhelimien hinnat putosivat 

vuonna 1996 40 prosenttia, josta osa muodostui juuri välityspalkkioiden 

kohoamisesta. Suomessa ei kuitenkaan haluttu, että operaattorit ottaisivat 

vallan markkinoista ja sen vuoksi eduskuntaan oli viety lakiesitys subvention 

kieltävästä laista. Suomeen ei haluttu mallia, joka oli useassa muussa maassa 

käytössä. Lakimuutoksen takana seisoivat kaikki markkinaosapuolet. Puhelin ja 

liittymä haluttiin pitää täysin irti toisistaan. Puhelimen ja liittymän pitäminen 

erossa toisistaan oli myös omiaan takaamaan Suomen markkinoiden edullisen 

hintatason. Operaattoreiden ei tarvinnut hinnoitella palveluita kalliimmiksi 

subventoidun laitteen hinnan kattamiseksi. 

 

Teletoimialan kilpailun vapautuminen houkutteli markkinoille lisää toimijoita. 

Näistä yksi oli suomalainen teleoperaattori Telivo Oy. Telivon tähtäin oli myös 

gsm-liiketoiminnassa, mutta se odotteli telemarkkinalain muutosta. Lakimuutos 

takaisi sille mahdollisuuden toimia palveluoperaattorina jo olemassa olevissa 

gsm-verkoissa. Telivolla oli toimilupa 1800-megahertzin taajuusalueella 

toimimiseen, mutta homman aloitusta hidastivat telemarkkinalaki sekä puuttuvat 

taajuusalueet. Gsm-verkoksi suunniteltu 1800-taajuus oli nimittäin vielä muussa 

käytössä ja niiden vapautumisesta oli sovittu vasta vuonna 1998. Taajuudet 

tultaisiin todennäköisesti vapauttamaan jo aiemmin gsm-verkkojen käyttöön, 

koska sen hetkinen 900-taajuusalue ei tarjonnut tarpeeksi kapasiteettia. 

(Kauppalehti 25.4.1996) 

 

Vuoden 1996 kesällä ruotsalainen Telia osti 75 prosenttia Telivosta ja aikoi 

mukaan Suomen gsm-markkinoille. Telia uskoi omien city-verkkoinvestointiensa 

lisäävän hintakilpailua alalla. City-verkot olivat ainoastaan suurimpien 

kaupunkien alueella toimivia verkkoja. Telen johtaja Janne Vainio kuitenkin 

toppuutteli Telian puheita. Hän ei uskonut, että kilpailu voi juuri enää koventua 

jo valmiiksi alhaisten hintojen vuoksi. (Kauppalehti 26.6.1996) 
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4.2 Tärkeät tapahtumat toimialan muokkaajina 

Vuosi 1998 oli muutoksen aikaa PTL:lle. Toiminta jaettiin kahtia posti- ja 

teletoimintaa harjoittaviksi konserneiksi. Jakautuminen oli luonnollinen askel, 

missä valtion keskusvirastona toiminut PTL muutettiin 1990-luvulla avoimessa 

kilpailutilanteessa toimivaksi yritykseksi. Vuodesta 1998 lähtien myös koko 

Euroopan telemarkkinat olivat avoimet kilpailulle. Teletoiminta muuttui näin 

ollen budjettiohjauksesta markkinaohjaukseen. Tämä muutos toi teletoiminnan 

yhteiskunnan lakien ja asetusten piiriin. Samalla valtio päätti omistustensa 

vähentämisestä nimenomaan teletoimintaa koskien. Näin jakautumisessa 

syntyneen Telen uskottiin vastaavan paremmin alan tulevaisuuden kilpailuun. 

(Telen Vuosikertomus 1997) 

 

Telen vuoden 1997 vuosikertomuksessa oli otettu esille muutamia Suomen 

telemarkkinoiden kilpailun kannalta merkittäviä tapahtumia: Vuonna 1990 alkoi 

kilpailu gsm-matkapuhelinpalveluista, kun Radiolinjalle myönnettiin toimilupa. 

Vuonna 1996 teletoimintalakia uudistettiin: yritysten pääsyä telealalle sekä 

kilpailevien telelaitosten teleyhteyksien vuokraamista helpotettiin. Tämä tarjosi 

mahdollisuuden palveluoperaattoreiden perustamiselle. ”Jokainen verkko-

operaattori halusi niitä omaan verkkoonsa” (Pökkä). Vuonna 1997 astui 

voimaan uusi telemarkkinalaki, joka korvasi aiemman teletoimintalain. 

Lakimuutoksen tarkoitus oli lisätä telepalvelujen kilpailua. (Telen vuosikertomus 

1997) 

 

Suomessa kilpailua viritellyt Telia kohtasi lakimuutoksista huolimatta esteitä ja 

haki muutosta valittamalla viranomaisille. Telia olisi halunnut solmia 

sopimuksen kansallisesta verkkovierailusta jo toiminnassa olevien verkkojen 

kanssa, mutta neuvottelut eivät edenneet. Verkkovierailun salliminen ei 

nimittäin lain mukaan ollut pakollista, ainoastaan mahdollista. (Kauppalehti 

10.12.1997) 

 

Vuotta 1997 leimasi matkapuhelinmarkkinoiden voimakas kasvu. Eritoten 

laitevalmistajien ja operaattoreiden markkinointitoimenpiteet lisäsivät markkinan 

kokoa. Telen liikevaihdosta 45 prosenttia muodostui matkapuhelinpalveluista. 

Tämä liikevaihto kasvoi 32 prosenttia edellisestä vuodesta. Telen gsm-liittymien 
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lisäys oli 77 prosenttia. Suomen matkapuhelintiheys oli noussut 45:een sataa 

asukasta kohden. Nousua edellisestä vuodesta oli 50 prosenttia. Suurin osa 

uusista liittymistä oli kuluttaja-asiakkaiden hankkimia ja vuonna 1997 kaikista 

Telen matkapuhelinliittymistä jo 75 prosenttia oli kuluttajien hallussa. Telen 

Vainio sanoi: ”Yhä useampi suomalainen kysyy, mikä on sinun 

matkapuhelinnumerosi. Jos sellaista ei ole, niin ympäristö luo paineen hankkia 

sellaisen” (Kauppalehti 17.7.1997). 

 

Suomen malli puhelimen ja liittymän erillään pitämisestä takasi edulliset 

palveluhinnat. Esim. Tanskassa operaattoreiden puhelinsubventoinnin vuoksi 

palveluiden hinta oli noussut, kuluttajat olivat suuttuneet ja koko toimialan kasvu 

oli tämän vuoksi hidastunut. (Kauppalehti 8.10.1997) 

 

Vuonna 1997 otettiin koekäyttöön myös uusi gsm-taajuus. Niillä alueilla, missä 

gsm 900-verkon taajuus ei riittänyt tyydyttämään tulevaisuuden 

kapasiteettitarvetta, otettiin käyttöön gsm 1800-verkko. Kaupalliseen käyttöön 

1800-verkko otettiin seuraavana vuonna ja laitetoimittajilta oli määrä tulla 

markkinoille myös uusia molempia taajuusalueita hyödyntäviä 

kaksitaajuuspuhelimia. (Telen vuosikertomus 1997) 

4.3 Matkapuhelinliittymiä enemmän kuin lankaliittymiä 

Telen kilpailijana gsm-markkinoilla toiminut Suomen ensimmäinen gsm-

operaattori, Radiolinja, perustettiin vuonna 1988. Radiolinja oli merkittävä 

toimija maailmanlaajuisestikin ajateltuna, sillä heidän gsm-verkossaan soitettiin 

maailman ensimmäinen gsm-puhelu 27.3.1991. Radiolinja oli myös 

ensimmäinen operaattori maailmassa, jonka verkko avattiin kaupalliseen 

käyttöön. Tämä tapahtui vuoden 1991 heinäkuussa. 

 

Koko alan kehitystä leimasi runsas gsm-palvelujen tarjonnan lisääntyminen. 

Tämä oli viesti siitä, että matkapuheluverkkojen kattavuus oli ulotettu 

koskemaan koko maata. Radiolinjan ja Telen tuleva painopiste siirtyikin uusien 

palvelujen kehittämiseen sekä verkon kapasiteetin kasvattamiseen. Uusia 

palveluita räätälöitiin niin yritysten kuin yksityisten tarpeisiin. Myös kasvavat 

gsm-datasiirtonopeudet tarjosivat mahdollisuuden uusille palveluille. Kehitys 
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meni koko ajan enemmän kohti uusia sisältöpalveluita. Tulevat investoinnit 

uuteen tekniikkaan vaativat suuria rahasummia, joita kanavoitiin 

tuotekehityksen ja verkkojen välillä. (Radiolinjan vuosikertomus 1998) 

 

Yhä kasvava kuluttaja-asiakkaiden määrä lisäsi myös operaattoreiden 

mainostamista. Tuotemerkin tunnetuksi tekeminen oli molemmilla 

operaattoreilla erittäin korkealla prioriteettilistalla. Tele oli rahassa mitattuna 

vuonna 1998 Suomen suurin mainostaja ja Radiolinjan Suomen neljänneksi 

suurin (Kauppalehti 22.1.1999). Onnistunut markkinointi lisäsi molempien 

operaattoreiden verkkojen käyttäjämäärää merkittävästi vuonna 1998. 

Liittymämäärän kasvua selitettiin hyvillä matkapuhelinpalveluilla, liittymien 

hyvällä hinta-laatu suhteella sekä matkapuhelimien halpenemisella. 

Matkapuhelimesta oli tulossa todellinen jokamiehen viestintäväline. Myös 

lukujen valossa kasvu oli voimakasta. Radiolinjalla oli vuoden 1998 lopulla 

miltei miljoona liittymää, kun se vuotta aiemmin oli ollut 562 000. Toimialan 

kasvua kuvaa Radiolinjan liittymämäärien kasvu vuodesta 1994 vuoteen 1998 

(taulukko 2). Radiolinjan liittymämäärät ovat kaksinkertaistuneet aina 

edellisvuoteen verrattuna.  
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Taulukko 2: Radiolinjan gsm-liittymät 1994-98. (Radiolinjan vuosikertomus) 
 

Alan kasvu vaati hyvät jakelukanavat. Vuonna 1998 Radiolinja osti Mäkitorppa 

Oy:n kanssa koko Setele Oy:n osakekannan. Näin Radiolinjan liittymien 

jälleenmyyntiverkostoa kasvatettiin vastaamaan kysyntää. Mäkitorpan ja 

Setelen toimesta toimitettiin yli 300 000 matkapuhelinta vuoden 1998 aikana. 

Myös monet Radiolinjan ei-omistamat edustajat kasvattivat toimintaansa 

toimialan kasvun mukana. Useat laajensivat toimintansa kattamaan koko 

Suomea. Myös Radiolinjan nettisivut valjastettiin myyntikanavaksi. Niiden kautta 

asiakkaat saattoivat hankkia itselleen gsm-lisäpalveluita. (Radiolinjan 

vuosikertomus 1998) 

 

Operaattorit pyrkivät lisäämään asiakasmääriään myös tarjoamalla uusille 

asiakkaille maksutonta liittymistä ja ilmaista puheaikaa. Tele tarjosi uusille 

asiakkaille 300 markkaa (noin 60 euroa vuoden 2010 rahassa) ilmaista 

puheaikaa. Radiolinja tarjosi hieman vähemmän, 240 markkaa (noin 50 euroa 

vuoden 2010 rahassa), mutta ei veloittanut liittymismaksua. Sen lisäksi 

Radiolinja tarjosi vielä vajaan 200 markan (noin 40 euroa vuoden 2010 

rahassa) arvoisen palvelupaketin maksuttomasti. Näin uusiin 

liittymähankkijoihin saatiin vauhtia. (Kauppalehti 5.1.1998)  

 

Uusi telemarkkinalaki määräsi, että operaattorin piti eriyttää verkko- ja 

palveluliiketoiminta (Kauppalehti 10.12.1997). Tämän johdosta Radiolinja jakoi 

toimintansa palveluoperaattoriksi ja verkko-operaattoriksi vuonna 1998. 

Palveluoperaattoriliiketoiminta piti sisällään kaikki liittymien markkinointiin 

liittyvät toimet, kun taas verkko-operaattoriliiketoiminta käsitti verkon 

suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon, verkkopalveluiden kehittämisen sekä 

verkkokapasiteetin myymisen palveluoperaattoreille. Verkko-

operaattoriliiketoiminnan yksi tärkeimmistä painopisteistä 1990-luvun lopulla oli 

verkkokapasiteetin kasvattaminen. Verkko oli saatu jo ulottumaan koko 

Suomeen, mutta kapasiteettia tarvittiin jatkuvasti lisää. Radiolinjan tuloksen 

vahvistuminen oli antanut mahdollisuuden rahoittaa kasvavia investointeja 

omarahoitteisesti. Gsm-verkkoinvestointeja oli lisätty 30 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. Suuri osa investoinneista koski nimenomaan 

kaksitaajuusverkkoa, jota käyttäviä puhelimia oli tullut markkinoille 
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laitevalmistajilta yhä kiihtyvällä tahdilla. Kaksitaajuusverkosta oli tulossa gsm-

teknologian seuraava sukupolvi (2G, taajuusalueena 900- ja 1800-

megahertsiä). Puhelinten viivästyminen monessa maassa oli kuitenkin johtunut 

muna-kana-ongelmasta, jossa puhelinvalmistajat odottivat verkon valmistumista 

ja operaattorit odottivat kaksitaajuuspuhelinten parempaa tarjontaa. 

(Kauppalehti 2.6.1998) 

 

Kasvun keskellä paikallisten puhelinyhtiöiden leirissä tapahtui merkittävä 

osakekauppa. HPY oli valtaamassa Tampereen puhelinosuuskuntaa ja 

saamassa näin omistukseensa yli 50 prosenttia Radiolinjasta. Muut paikalliset 

puhelinyhtiöt eivät tätä hyväksyneet, vaan vaativat Radiolinjan viemistä 

pörssiin. Näin yhtiön todellinen arvo määräytyisi markkinoilla ja jokainen voisi 

sen jälkeen päättää mitä osakkeilla tekisi, myisikö vai pitäisikö itsellään. HPY:n 

suuri omistus Radiolinjasta olisi este Finnet-ryhmän synnylle, joka huoletti muita 

pienempiä puhelinyhtiöitä. (Kauppalehti 13.3.1998) 

 

Tele ja Radiolinja tarjosivat asiakkailleen kaksitaajuusliittymiä suurimpien 

kaupunkien alueella. Nyt tälle samalle markkinalle olivat pyrkimässä myös 

paikalliset puhelinyhtiöt, jotka tarjoaisivat matkapuhelinpalveluja paikallisesti. 

Näin Radiolinja ja paikalliset toimijat kilpailisivat samoista asiakkaista, vaikka 

paikalliset puhelinyhtiöt omistivat osan Radiolinjasta. Samalla he kävivät 

neuvotteluja Radiolinjan kanssa verkon vuokraamisesta koko maan laajuisten 

palveluiden tarjoamiseksi. Huomionarvoista oli, että juuri paikalliset 

puhelinyhtiöt olivat yhdessä olleet rakentamassa Radiolinjan verkkoa, jota ne 

nyt yrittivät saada itselleen vuokralle. Radiolinja kuitenkin maksoi paikallisille 

yhtiöille säännöllistä vuokraa verkosta. (Kauppalehti 21.9.1998) 

 

Vuosi 1998 oli myös Telessä muutosten vuosi. Nimi muuttui Soneraksi ja se 

eriytyi omaksi yksityiseksi yritykseksi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli 

kuitenkin Soneran listautuminen Helsingin arvopaperipörssiin saman vuoden 

marraskuussa. Laajemman omistajapohjan avulla Sonera lähti hakemaan 

lisäkasvua ja se hankkikin paljon omistuksia ulkomaisista teleyrityksistä. Vaikka 

Radiolinja oli liittymämäärien nettolisäyksellä mitattuna vuoden 1998 kovin 

kasvaja Suomessa, oli Sonera liikevaihdolla ja kokonaisliittymämäärällä 
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mitattuna selvä markkinajohtaja. Vuonna 1998 Soneran markkinaosuus gsm-

markkinasta oli 67 prosenttia. Soneralla oli noin 1 600 000 gsm-liittymää, joista 

yli puoli miljoonaa oli tullut vuoden 1998 aikana (taulukko 3). Suurin kasvu 

saavutettiin kuluttaja-asiakkaiden keskuudesta, joiden matkapuhelinten käyttö 

lisääntyi uusien palvelujen myötä. Soneran vahvat suhteet ja hyvä yhteistyö 

itsenäisten matkapuhelinmyyjien kanssa oli myös vahvana tekijänä 

vaikuttamassa Soneran onnistuneeseen vuoteen. (Soneran vuosikertomus 

1998) 

 

  

 

  
Taulukko 3: Soneran gsm- ja nmt-liittymät 1994-98. (Soneran vuosikertomus) 
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Suomalaiset olivat omaksuneet uuden langattoman viestintävälineen käytön 

hyvin nopeasti ja laajasti. Vuosi 1998 olikin ensimmäinen, jolloin 

matkapuhelinliittymiä oli enemmän kuin kiinteitä lankaliittymiä. Uusi teknologia 

oli näin ollen ohittanut vanhan vuosikymmeniä vallalla olleen teknologian. 

 

Suomessa toimialan kilpailu oli ollut jo pitkään käynnissä Soneran ja Radiolinjan 

välillä, mutta muualla Euroopassa oltiin vasta pääsemässä alkuun. Vuonna 

1998 monessa Euroopan maassa markkinat avattiin kilpailulle. 

Telekommunikaatiotoimialan rakennemuutos oli kovassa vauhdissa koko 

Euroopassa. Kiinteän lankaverkon alamäki pakotti operaattorit etsimään 

kustannussäästöjä kyseisen liiketoiminnan osalta, kun taas 

mobiililiiketoiminnassa operaattorit pyrkivät asemoimaan itseään markkinoille 

tulevaisuuden kilpailusta selvitäkseen. (Soneran vuosikertomus 1998) 

 

Soneran ja Radiolinjan tuotekehityksen fokus oli hyvin vahvasti uusissa 

tulevaisuuden palveluissa. Näillä kehitystoimilla haluttiin olla valmiina tulevaa 

kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologiaa ajatellen. Sonera oli 

osaamisensa ansiosta toimialan yksi edelläkävijöistä koko maailman 

mittakaavassa ajateltuna ja investointien suuruus antoi ymmärtää, että vauhti ja 

tahtotila eivät olleet hidastumassa. Kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat yhä 

edullisemmiksi tulleet päätelaitteet, hintojen lasku kilpailun siivittämänä sekä 

gsm-palveluiden kova markkinointi. (Soneran vuosikertomus 1998) 

 

Tuohon aikaan suurin kilpailu käytiin gsm-900 asiakkaista (1g), koska siinä oli 

koko Suomen kattava verkko. Uudella 1800-taajuusalueella oli joitain paikallisia 

toimijoita sekä Ruotsalainen Telia, mutta niiden vaikutus kahden suurimman 

toimijan keskinäiseen kilpailuun oli vähäinen. Varsinkin, kun Telialla oli vain 

kaupunkikohtaisia City-verkkoja. Telia yritti kyllä vuokrata Radiolinjalta ja 

Soneralta verkkoa, jotta he olisivat saaneet koko maata kattavan verkon, mutta 

verkko-operaattorit hinnoittelivat vuokrahinnan niin korkeaksi, ettei se antanut 

Telialle mahdollisuutta tehdä liiketoimintaa kannattavasti (Kauppalehti 

24.9.1998). Valitus viranomaisille ei tässä vaiheessa auttanut, vaan 

Liikenneministeriön telemarkkinayksikön päällikkö Harri Pursiainen sanoi 
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Kauppalehdessä 25.9.1998: ”Verkkovierailuun ei voi pakottaa. Jos sopimusta 

vuokrasta ei synny, sille ei varmaankaan ole kaupallisia edellytyksiä syntyä”. 

 

Soneran vastaus Radiolinjan kasvavaan jakeluverkostoon oli Päämiesketjun 

hankinta. Kaiken kaikkiaan Soneran jälleenmyyntiverkostoon kuului noin 1 600 

itsenäistä myymälää. (Soneran vuosikertomus 1998) Soneran ja Radiolinjan 

edustajat antoivat vuoden 1997 lopulla ennusteen, jossa Suomen 

matkapuhelinmarkkinoiden kasvun uskottiin loppuvan kun penetraatio on 80 

prosenttia (taulukko 4). Arviossa tosin puhuttiin matkapuhelimista eikä niinkään 

liittymistä, joita uskottiin jossain vaiheessa olevan enemmän kuin ihmisiä. 

(Kauppalehti 5.12.1997) 

 

 
Taulukko 4: Suomen matkapuhelintiheys 1988-98. (Soneran vuosikertomus) 
 

4.4 Telia haastoi Soneran ja Radiolinjan 

Vuoden 1999 informaatio ei eronnut edellisvuodesta. Vuosikertomukset sekä 

talouslehdet välittivät viestiä alan edelleen voimakkaasta kasvusta. Verkon 

osalta kapasiteetin kasvattaminen ja laadun parantaminen olivat ykkösasioita. 

Lisääntyvän kysynnän vuoksi verkon kapasiteettia kasvatetaan sopivan 
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etupainoisesti. Näin ollen alalla on aina ylikapasiteettia, koska jos haluaa 

asiakkaan, pitää kapasiteettiin investoida jo ennen asiakkaan verkkoon 

liittämistä. Tällainen jatkuva ylikapasiteetti ruokkii hintakilpailua, varsinkin alalla, 

jossa asiakkaita on rajallinen määrä, tuotteet ovat homogeenisia ja 

kannattavuus on kiinni käyttöasteesta. (Castren, Pökkä ja Väisänen) 

 

Suomessa myönnettiin myös ensimmäisenä maana maailmassa kolmannen 

sukupolven (3G) matkapuhelinverkon toimiluvat. Radiolinja oli Soneran ohella 

luonnollisesti luvan saajien joukossa. Vuonna 1999 Suomessa myönnettiin 

toimilupa myös kolmannelle valtakunnalliselle gsm-verkolle, kun DNA sai luvan 

aloittaa verkon rakentamisen. Toimilupa koski sekä 2g- että 3g-verkkoa. DNA:n 

verkkokapasiteetti toi alalle lisää kilpailua ja painetta hintojen laskulle. 

Radiolinjan vuosikertomuksessa kuitenkin mainittiin, että lisääntyvä kilpailu teki 

markkinalle hyvää. Se lisäsi uusia yhteistyömahdollisuuksia ja loi näin 

edellytykset löytää kasvavasta markkinasta uusia erikoistumisen paikkoja. Yksi 

tulevaisuuden tärkeimmistä menestystekijöistä operaattoreilla oli 

asiakasuskollisuuden korostaminen. Korkea liittymätiheys ja kilpailun jatkuva 

kiristyminen pakottivat operaattorit huolehtimaan asiakkaistaan entistä 

paremmin. Myös myynnin luonne muuttui enemmän liittymämyynnistä 

palvelumyyntiin. (Radiolinjan vuosikertomus 1999) 

 

Soneran uskoi uuden vuosituhannen ja lähivuosien tuovan mukanaan 

toimialalle aivan uudet ansaintamallit. Perinteinen verkkokapasiteetin myyminen 

minuuttiperusteisesti tulisi muuttumaan. Tähän vaikutti eniten matkapuhelimien 

entistä monipuolisempi käyttö sekä operaattoreiden ja sisällöntuottajien 

markkinoille tuomat gsm-palvelut. Sonera halusi olla mukana vaikuttamassa 

alan kehitykseen maailmanlaajuisesti ja panosti jatkossa lisää kansainväliseen 

toimintaa, mm. omien osakkuusyritystensä kautta. Sonera muokkasi 

organisaationsa vastaamaan enemmän uskomaansa tulevaisuutta jakamalla 

toiminnot kahteen liiketoimintayksikköön. Mobile & media-yksikkö vastasi gsm-

verkoista sekä niissä myytävistä palveluista ja Telecom-yksikön vastuulle jäivät 

kiinteät telepalvelut. Soneran strategia tähtäsi voimakkaaseen kansainväliseen 

kasvuun ja johtoasemaan gsm-palveluiden tarjoajana. (Soneran vuosikertomus 

1999) 
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Puheaikatarjoukset Soneran ja Radiolinjan toimesta olivat johtaneet siihen, että 

monet asiakkaat ottivat itselleen useita liittymiä. Näin oli pystytty välttämään 

puhelinlaskut useiden kuukausien ajan. Liittymän käyttäjälle tarjotun ilmaisen 

puheajan lisäksi operaattorit maksoivat hyvin avokätisesti liittymämyyjille. 

Vaikka kilpailu leimattiin molempien markkinaosapuolien toimesta epäterveeksi, 

loppua ei näkynyt. Kumpikin sanoi jatkavansa, jos toinenkin jatkaa. Kovasta 

kilpailusta eivät hyötyneet kuin väärinkäyttäjät. Operaattoreiden kilpaillessa 

täysin samoilla asioilla, kumpikaan ei saavuta toimillaan selvää kilpailuetua. 

Toisen tarjoukseen oli reagoitava nopeasti ja vastattava jo samana päivänä. 

(Kauppalehti 13.1.1999) 

 

Telia keksi viimein keinot laajentaa toimintansa koko Suomen kattavaksi. Koska 

suoraa sopimusta kansallisesta verkkovuokrasta (roaming) ei Soneran tai 

Radiolinjan kanssa saatu tehtyä, sopi Telia sopimuksen Sveitsiläisen 

Swisscomin kanssa, jolla oli roaming-sopimus Soneran ja Radiolinjan gsm 900-

verkosta. Näillä toimilla Telia halusi kolmanneksi merkittäväksi toimijaksi 

Suomessa. Telia uskoi mukaantulonsa laskevan alan hintoja. (Kauppalehti 

18.2.1999) Gsm-hinnoissa uskottiin yleisesti olevan vielä paljon alentamisen 

varaa ja hintojen ajateltiinkin laskevan tulevina vuosina. Radiolinjan johtaja 

Jouko Lintunen ei kuitenkaan pitänyt hintojen rajussa alentamisessa järkeä 

kovien verkkoinvestointien keskellä. Samassa artikkelissa ihmeteltiin myös 

Soneran erittäin korkeata voittomarginaalia, joka oli vuonna 1998 28 prosenttia 

liikevaihdosta. Radiolinjan vastaava luku oli vain 11 prosenttia. Suurta eroa 

kahden suurimman toimijan välillä perusteltiin sillä, että Sonera oli saanut 

aiemmin rakennetut verkot jo kuoletettua suuresta asiakasmassasta johtuen. 

(Kauppalehti 3.3.1999) 

 

Toimialan korkeita käyttökateprosentteja on ihmetelty usein. Operaattoreilta on 

vaadittu perusteluja korkeille, noin 30-40 prosentin käyttökateprosenteille. Alaa 

on syytetty ahneeksi, kun se on jo alussa noin kannattava. Jos ala ei olisi niin 

investointivaltainen, lukemia voisi pitää suurina. Totuus on kuitenkin se, että 

käyttökatteen jälkeisellä rahalla on vasta voitu investoida infrastruktuuriin ja 

ainakin tähän asti koko alan historian ajan rahareikiä on riittänyt. Muihin 
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toimialoihin verrattuna gsm-toimialan noin 10-15 prosentin investoinnit 

liikevaihdosta ovat todella suuria lukemia. Ja varsinkin, kun sama tahti on 

jatkunut jo 20 vuotta, eikä loppua näy. Tämän vuoksi operaattoreille on 

elintärkeätä pitää käyttökate riittävän korkealla. Raha ei muuten riitä 

tulevaisuuden investointeihin. Ja kääntäen ajatellen, jotta katteen saa riittävän 

suureksi tilanteessa, jossa suurin osa kuluista on kiinteitä, on verkon 

käyttöasteen pitäminen korkealla äärimmäisen tärkeätä. (Castren, Pökkä ja 

Väisänen)  

 

3g-toimilupiin liittyen Liikenneministeriö raportoi, että kaikkien koko maan 

kattavia verkkoja haluavien ei välttämättä tarvitsisi rakentaa omaa verkkoa. 

Yhteistyötä verkkojen kanssa toivottiin ja tarvittaessa verkkovuokraamiseen 

saatettiin pakottaa ministeriön toimesta. Sonera ja Radiolinja tosin jo ilmoittivat 

lähtevänsä verkon rakentamiseen yksin. Päätöstä helpotti Soneran 

viestintäpäällikkö Karasvirran mukaan se: ”Että uusi verkko voidaan rakentaa 

vanhan päälle.” Myös Radiolinjan toimitusjohtaja Malva myönsi 

valtakunnallisten verkko-operaattoreiden hyötyvän vanhoista verkoista 

valtavasti. ”Uutta teknologiaa voidaan pitää evoluutiona, jonka rakentaminen ei 

vaadi uuden verkon rakentamiseen tarvittavia investointeja”. (Kauppalehti 

11.3.1999) 

 

Sonera irtisanoi Swisscomin verkkovierailusopimuksen sen taloudellisen 

kannattamattomuuden vuoksi ja näin ollen Telian tavoite valtakunnallisesta 

liiketoiminnasta kariutui. Sopimus oli alun perin tehty Suomessa vierailemassa 

olevia sveitsiläisiä varten, eikä jatkuvasti Suomessa asuvaa Telian asiakasta 

varten. Uuden sopimuksen neuvottelut piti aloittaa siitä näkökulmasta, että 

Telian asiakas käyttäisi Soneran gsm 900-verkkoa, jonka hinta haja-

asutusalueella oli valtakunnallista keskihintaa selvästi korkeampi. (Kauppalehti 

7.4.1999) Liikenneministeriö ei puuttunut Soneran, Radiolinjan ja Telian välisiin 

verkkokiistoihin. Kansainväliset roaming-sopimukset eivät kuuluneet ministeriön 

piiriin, joten heillä ei edes ollut työkaluja puuttua asiaan. Ministeriön mukaan 

Telialle oli tarjottu vapaita taajuuksia verkkoinvestointeja varten, mutta he olivat 

haluttomia investoimaan omaan verkkoon. Telia uskoi keksivänsä keinot 

muiden operaattorien investointien hyödyntämiselle. Telia syytti Radiolinjaa ja 
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Soneraa markkinoille tulon estämisestä ja valitti asiasta viranomaiselle. 

(Kauppalehti 16.4.1999) 

 

Alan kilpailu vaikutti myös päätelaitteita myyvien yritysten kilpailuun. Helsingin 

keskustassa olevien liikkeiden puhelimista saadut hinnat olivat laskeneet 

operaattoreiden tarjoamien anteliaiden liittymäkorvauksien vuoksi. Suurin kate 

ei siis tullut puhelimesta vaan liittymästä. Jos asiakas halusi ostaa puhelimen 

ilman liittymää, voitiin myyjän toimesta ilmoittaa puhelimen olevan loppu. Kovin 

liittymämäärien kasvu oli Suomessa hiipumassa, mutta uusia päätelaite-

/liittymämyyjiä syntyi kuin sieniä sateella. Tämä nostatti kylmän hien 

liittymäpalkkioista riippuvaisten kauppiaiden otsalle. Liittymämyynnin lasku ja 

kännyköiden keskihintojen lasku ryvetti kauppiaita. Puhelimia myytiin alle 

sisäänostohintojen. Pudotuspelissä pienet jäivät suurten jalkoihin. Soneran 

konserniin kuuluvan Päämies-ketjun vetäjä Karttunen syytti kauppiaiden 

kovasta kilpailutilanteesta viestintäministeriötä, joka ei hänen mukaansa 

regulaattorina hoitanut hommaansa. Karttusen mukaan ministeriön pitäisi 

puuttua operaattoreiden liittymäpalkkioihin, jotka suuruudellaan loivat 

ylikapasiteettia matkapuhelinkauppaan. Pelkästään pääkaupunkiseudulla toimi 

380 myymälää vuonna 1999, enemmän kuin parturi-kampaamoita. (Kauppalehti 

14.6.1999) 

 

Telian matkaviestinnän johtaja Mars uskoi matkapuhelinhintojen laskevan 

tulevaisuudessa. Tähän asti kilpailua oli ollut puheaikatarjouksista, mutta se ei 

ollut todellista minuuttihinnoista kilpailua. Marsin mukaan hinnoissa oli 

alentamisen varaa, mutta kahden suuren operaattorin ei ollut kannattanut 

lähteä kilpasille minuuttihinnoista. Soneran ja Radiolinjan verkon sulkeminen 

Telian liittymiltä oli Marsin mukaan varsin ymmärrettävää. Ne eivät halunneet 

lisää kilpailua, jota väistämättä tulisi jos Teliasta tulisi verkkoja vuokraamalla 

valtakunnallinen operaattori. Soneran Vainio ei aivan allekirjoittanut Marsin 

väitteitä hintakilpailun puuttumisesta. Vainion mukaan hinnat olivat laskeneet 

vuodesta 1996 lähtien noin 5-9 prosenttia vuosittain. Myös Radiolinjan Lintunen 

ihmetteli Marsin väitteitä. Hänen mielestään laadun paraneminen ja hintojen 

lasku olivat selviä indikaattoreita kilpailun olemassaolosta. Sonera ja Radiolinja 

kuitenkin halusivat kilpailun olevan koko ajan tervettä, jotta rahaa uusien 
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verkkojen investointeihin saataisiin riittävästi. Tappiollinen liiketoiminta olisi 

kuolemanisku toimialan tulevaisuuden kehitykselle. Sopivaa hintatasoa tuki 

myös se, että operaattoreiden tulokset olivat kohtuullisia ja tulevaisuuden 

rahareiät olivat selvästi nähtävissä. (Kauppalehti 17.6.1999) 

 

Verkkovierailuneuvotteluja Soneran ja Radiolinjan kanssa käyvä Telia ei ollut 

vieläkään saanut sovittu sopivaa hintaa verkon vuokraamiselle. Telian 

Laaksosen mukaan on mahdollista, että Telia aloittaisi kolmannen 

valtakunnallisen verkon rakentamisen Suomeen yhteistyössä jonkun toisen 

toimijan kanssa, jos sopimusta ei saataisi sovittua. Laaksosen mukaan Telian 

vaihtoehdot olivat seuraavat: sopimus Soneran ja Radiolinjan verkon 

vuokraamisesta, oman verkon rakentaminen yhteistyössä jonkun toisen kanssa 

tai vetäytyminen Suomen matkapuhelinmarkkinoilta. Vetäytymistä pidettiin 

kuitenkin ehdottomasti viimeisenä vaihtoehtona. (Kauppalehti 22.6.1999) 

 

Operaattorit kasvattivat jo valmiiksi suuria jälleenmyyntiverkostoja hankkimalla 

omistuksiinsa lisää laitemyymälöitä ja ketjuja. Varsinkin kodintekniikkaliitto oli 

kovin huolestunut uudesta suuntauksesta. Operaattoreiden kasvava valta 

jälleenmyyntiverkostossa lisäsi kielletyn kytkykaupan uhkaa. Asiakkaita 

houkuteltiin kauppaan edullisten päätelaitteiden varjolla, mutta tavoitteena oli 

kuitenkin aina myydä liittymä, kate tuli kuitenkin sieltä. Vaikka operaattorit 

vakuuttivat, että heidän myymälöissään myytiin molempien operaattoreiden 

liittymiä, siihen ei liitto oikein voinut uskoa. Jo muutenkin vääristynyt laitekauppa 

tuskin paranisi operaattoreiden kasvavalla vallalla. Markkinoita valvova 

viranomainen ei kuitenkaan nähnyt syytä puuttua laitekauppaa. (Kauppalehti 

8.7.1999) 

 

Kilpailuvirasto oli antanut moitteita Soneralle ja Radiolinjalle Telian pääsyn 

estämisestä verkkoonsa. Soneran johtaja Makkonen piti neuvottelujen 

jatkumista hyvänä asiana, koska siten kansallisen verkkovierailun vuokralle 

voitiin määrittää kaupallinen hinta. (Kauppalehti 20.9.1999) Telia sai 

kilpailuviraston lausunnosta tukea jatkoneuvotteluille. Lausunnossa sanottiin, 

ettei Sonera ja Radiolinja saa ottaa Telialta korkeampaa hintaa verkkovuokrasta 
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kuin mitä ne vaativat omilta kaksitaajuuspalvelun asiakkailtaan. (Kauppalehti 

22.9.1999) 

 

Kovat puheaikatarjoukset osuivat operaattoreiden omaan nilkkaan. Moni 

asiakas hankki liittymän pelkän puheajan vuoksi, jonka käytettyään irtisanoi 

liittymän. Tarjoukset olivat nostaneet hieman operaattoreiden 

asiakasvaihtuvuutta, mikä tietysti tarkoitti sitä, että asiakkaat seilasivat kahden 

suuren operaattorin välissä uusia tarjouksia etsien. Radiolinjan johtaja Lintunen 

sanoi: ”Suomen operaattoreiden reilun kymmenen prosentin vaihtuvuusluvut 

olivat melko alhaisia mm. joidenkin Euroopan maiden 40 prosentin 

vaihtuvuuslukuihin verrattuna”. Aktiiviset liittymänvaihtajat toivat vain kulua 

operaattoreille. Ensin maksettiin liittymän myyneelle kauppiaalle palkkio, sitten 

ko. asiakkaasta ei saatu edes maksua liittymän käytöstä ja pahimmassa 

tapauksessa jouduttiin maksamaan kolmannelle osapuolelle korvaus, jos 

asiakas oli käyttänyt ilmaisella puheajalla jotain palvelua, kuten pesettänyt 

autonsa tai ostanut virvoitusjuoman. Sonera ja Radiolinja muuttivatkin hieman 

tarjousehtojaan jakamalla ilmaisen puheajan useampaan osaan. Tarjousten 

väärinkäytökset eivät kuitenkaan Soneran mukaan vähennä operaattoreiden 

tulevaisuuden puheaikatarjouksia. Niillä houkutellaan jatkossakin uusia 

asiakkaita. (Kauppalehti 30.9.1999) 

 

Telia sai aikaan aiesopimuksen Radiolinjan verkon vuokraamisesta lokakuussa 

1999. Laaksosen mukaan Telia aikoi hankkia muutamia satojatuhansia gsm-

asiakkaita seuraavan 3-4 vuoden aikana. Telia tarjosi 041-alkuisia liittymiä 

markkinoilla, jossa oli kaksi vahvaa brändiä, Soneran 040- /0400- alkuiset sekä 

Radiolinjan 050- /0500- alkuiset liittymät. Aiesopimus ei vielä taannut 

varsinaisen sopimuksen syntyä, mutta sen pohjalta oli hyvä jatkaa neuvotteluja. 

Telia laski tulevaisuudessa myös paljon uuden 3g-liiketoiminnan varaan. Telia 

tarvitsi kipeästi uutta liiketoimintaa Radiolinjan verkon vuokrauksen kautta, 

koska kohtuullisen hyvin alkanut city-liittymien myynti ei elättänyt Teliaa. 

(Kauppalehti 11.10.1999) Telia moitti toimialan kilpailutilannetta, jossa ei 

edelleenkään heidän mielestään kilpailtu todellisilla puheluhinnoilla vaan kilpailu 

käytiin ainoastaan uusien asiakkaiden hankinnasta. Näin ollen asiakas ei 

liittymän hankkimisen jälkeen hyötynyt kilpailusta. (Kauppalehti 3.1.1999) 
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Vuoden 1999 joulukuun alussa Telia pääsi vihdoin myymään omia 

kaksitaajuusliittymiään Radiolinjan verkossa. Palveluoperaattorisopimus Telian 

ja Radiolinjan kesken allekirjoitettiin samaisen vuoden marraskuussa, 

pohjautuen jo aiemmin tehtyyn aiesopimukseen. (Kauppalehti 16.11.1999) 

 

EU:n uusien taajuuksien huutokauppaaminen sai operaattoreilta moitteita. EU 

halusi uudet taajuudet jaettavaksi huutokauppojen perusteella, mikä 

operaattoreiden mukaan aiheuttaisi alan keskittymistä. Taajuudet valuisivat jo 

ennestään vahvoille toimijoille, mikä vaikeuttaisi uusien operaattoreiden 

markkinoille tuloa. EU:n tavoite kilpailun lisäämisestä huutokauppojen avulla 

vaikutti juuri päinvastoin. Syy Suomen asemaan johtava kännykkämaa voidaan 

pitää sitä, että pohjoismaissa taajuudet jaettiin ”kauneuskilpailun” perusteella, 

jolloin kalliit huutokauppamaksut eivät nostaneet loppuasiakkaiden hintoja ja 

sitä kautta hidastaneet alan kehitystä. (Kauppalehti 16.11.1999)  

 

Tosin, uuden 4g-verkon toimiluvat huutokaupattiin myös Suomessa vuonna 

2009, mutta operaattoreiden luvista maksamat hinnat jäivät esim. Norjaan ja 

Ruotsiin verrattuna huomattavasti alhaisemmiksi. Suomessa huutokaupat 

tuottivat valtiolle vain 3,8 miljoonaa euroa, kun valtion odotusarvo oli 30-130 

miljoonaa euroa. Norjan huutokaupoista kertyi 25 miljoonaa euroa ja Ruotsin 

4g-luvista maksettiin peräti 230 miljoonaa euroa. (Tietoviikkon 23.11.2009) 

”Alhaisia hintoja Suomessa selittää osin ainakin se, että huutokaupan aikaan ei 

ollut tarjolla tai edes nähtävillä kyseisen tekniikan tukevia päätelaitteita. 

Myöskään Suomessa huutokaupan kohteena olleet taajuudet (2,6-gigahertsiä) 

eivät ole Suomen haasteellisen muodon vuoksi kovin houkuttelevia. 

Taajuusalue vaikuttaa rakennettavan verkon tukiasemien määrään. Mitä 

korkeampi taajuus, sitä nopeammin radioaalto vaimenee. Näin ollen Suomeen 

tarvitsisi paljon tukiasemia ja valtakunnallisen verkon rakentaminen ei ole 

taloudellisesti kannattavaa tuolla taajuudella.” (Pökkä) ”Suomessa alhaiset 

taajuudet ovat tärkeitä. Toisaalta liian alhaiset, alle 150 megahertsin taajuudet 

eivät sovellu matkapuhelinkäyttöön, koska kyseisen taajuuden päätelaitteet 

vaatisivat pitkän antennin, jota on vaikea kuvitella tulevaisuuden 

matkapuhelimeen” (Kohtala). ”Tulevaisuudessa Suomessa raivataan tilaa 900-

megahertsin alapuolisille taajuuksille, todennäköisesti 700-megahertsiä. 
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Kyseiset taajuudet vapautuvat jossain vaiheessa Yleisradiolta 

televisioverkkojen digitalisoinnin myötä. Myös jossain vaiheessa lopetettavasta 

900-megahertsin 2g-verkosta vapautuu tilaa uudelle tekniikalle.” (Pökkä) 

”Suomessa järjestetyn 4g-huutokaupan päätös oli Viestintäministeriön, mutta 

varsinaisen työn huutokaupan osalta teki Viestintävirasto. Ajatus 

huutokaupassa oli, että saadut rahat olisi käytetty valokuituverkon 

rakentamiseen. Rahojen korvamerkintä ei kuitenkaan onnistunut, joten kyseiset 

maksut menivät valtion pohjattomaan kassaan. Tämän vuoksi kovin suurten 

summien metsästys ei tuntunut järkevältä.” (Kohtala)   

 

Huutokauppojen lisäksi suomalaisten operaattoreiden vihat sai päälleen 

keskustelu matkapuhelinnumeron siirrettävyyden tulosta Suomeen 2000-luvun 

alussa (liittymän vaihtaminen mahdollista ilman numeron muuttumista). 

Soneran mukaan asiaa ei ollut mietitty loppuun asti, koska numeron 

siirrettävyydestä syntyneet kustannukset todennäköisesti siirtyisivät kuluttajien 

hintoihin. Radiolinjan ollessa samalla linjalla Soneran kanssa, Telia piti ajatusta 

numeroiden siirrettävyydestä hyvänä. He tiesivät sen lisäävän kilpailua alalla ja 

näkivät siinä itselleen mahdollisuuden asiakashankintaan. (Kauppalehti 

16.11.1999) 

 

Telian tulo markkinoille nousi vuoden 1999 lopulla otsikoihin historiallisena 

tapauksena. Telia oli toimialan kolmas toimija Suomessa ja se rikkoi vihdoin 

Soneran ja Radiolinjan kauan kestäneen kaksinapaisen duopolin gsm-

markkinoilla. (Kauppalehti 25.11.1999) Telian aloittamat neuvottelut 

verkkovuokrauksesta selkiyttivät alan pelisääntöjä ja helpottivat alalle 

myöhemmässä vaiheessa tulevia toimijoita. 

4.5 DNA:n ja Saunalahden tulo markkinoille 

Vuosituhannen vaihtuessa Soneran ja Radiolinjan hallitsemilla markkinoilla oli 

Telian lisäksi myös pieni internet-operaattorina aloittanut Saunalahti. Sonera 

vuokrasi verkkoansa Saunalahdelle, joka näin ollen toimi palveluoperaattorina 

Soneran verkossa, tarjoten gsm-palveluita asiakkaille. (Soneran vuosikertomus 

2000) Näiden lisäksi uutta verkkokapasiteettia alalle oli tuomassa paikallisten 

puhelinyhtiöiden omistama DNA, joka oli saanut kolmannen toimiluvan 
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valtakunnallisen matkapuhelinverkon rakentamiselle. DNA kartoitti 

mahdollisuutta vuokrata Soneran tai Radiolinjan verkkoa, mutta totesi oman 

verkon rakentamisen olevan järkevintä kustannusten osalta. Suomen 

matkapuhelinpenetraation korkea aste vähensi pikku hiljaa uusien liittymien 

myyntiä ja jatkossa operaattorin täytyi uusia asiakkaita saadakseen houkutella 

ne muilta operaattoreilta. ”Vuosituhannen vaihteen tietämillä asiakasmäärillä 

mitattuna alan luontainen kasvu oli hidastumassa” (Castren). Kasvun 

taittumisesta huolimatta DNA uhosi hankkivansa jo ensimmäisen 

toimintavuotensa aikana noin 15 prosentin markkinaosuuden. Katetta heidän 

uholleen antoi paikallisten puhelinyhtiöiden city-verkoissa toimivat noin 20.000 

asiakasta. Radiolinjan toimitusjohtaja Kyttälä ei kuitenkaan ollut mediassa kovin 

huolestunut DNA:n ja Telian toimista. Hänen mukaansa Telian jo aiemmin 

aloittama liittymämyynti ei ollut vaikuttanut negatiivisesti Radiolinjan 

asiakkuuksiin. Operaattoreita mahtuisi markkinoille lisää jatkossakin, koska 

suurin kasvu tulevaisuudessa oli odotettavissa dataliittymistä, eikä niinkään 

normaaleista liittymistä. (Kauppalehti 14.2.2000) Varsinainen kasvu 

dataliittymien osalta tapahtui vasta 2000-luvun lopussa. 

 

”Viranomaisella oli oma intressi kolmannen toimiluvan myöntämiselle, koska he 

halusivat lisää kilpailua alalle” (Pökkä). ”Viranomainen näki, että kaksi vahvaa 

kilpailijaa ei ole riittävä määrä, vaan tarvitaan kolmas varteenotettava mukaan.” 

(Kohtala) Uudet alalle tulleet operaattorit olivat altavastaajan asemassa 

Soneraan ja Radiolinjaan verrattuna. Viestituotteen ostaminen 1997 ja 

Tietopuhelimen osto vuonna 2000 toi Telialle tarvittavia tiskimetrejä oman 

tuotteensa asiakkaille saattamiseksi. Valtakunnallisten kaksitaajuusliittymien 

myynti oli vihdoin saatu käyntiin ja sitä kautta Telia sai huomattavasti enemmän 

asiakkaita kuin aiemmin myyntiin tulleilla city-liittymillä. Telian ajatus city-

liittymissä oli alussa se, että kymmenien kilometrien alueella toimiva puhelin on 

paljon parempi kuin lankapuhelin, mutta asiakkaat ajattelivat city-liittymän 

enemmänkin rajoittuneena matkapuhelinliittymänä. Telia oli kuitenkin onnistunut 

hankkimaan asiakkaita melko hyvin ja kesään 2000 mennessä 

kokonaisasiakasmäärän ajateltiin olevan noin 100.000. Uusia asiakkaita 

houkuteltiin mm. muhkeilla 350 markan (noin 70 euroa vuoden 2010 rahassa) 

puheaikatarjouksilla, jotka vetosivat varsinkin useasti operaattoreita vaihtaviin 
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asiakkaisiin. Telia toimi tässä vaiheessa palveluoperaattorina Radiolinjan 

verkossa vuokraamalla verkkokapasiteettia minuuttiperusteisesti. Vaikka mitään 

keskusteluja ei vielä ollut käyty, vihjasi Telian uuden verkkoyhtiön, eli DNA:n, 

olevan mahdollisesti kiinnostunut Telian minuuteista. (Kauppalehti 27.6.2000) 

 

Syksyllä 2000, Suomen penetraation ollessa jo yli 80 prosenttia, Radiolinja alkoi 

toteuttaa uudenlaista asiakasajattelua. ”One Size Fits All” –ajattelu ei enää 

toiminut, vaan nyt oli keskityttävä asiakkaiden sitouttamiseen. Liikenne- ja 

viestintäministeriön tilaston mukaan Sonera hallitsi liittymämarkkinaa 

suvereenisti yli 63 prosentin markkinaosuudella. Radiolinjalla oli hallussa reilun 

34 prosentin siivu, jättäen Telialle ja Saunalahdelle vain 2,2 prosenttia (DNA ei 

ollut vielä aloittanut liittymämyyntiänsä). Haasteeksi uusille operaattoreille nousi 

Suomen liittymäasiakkaiden niukka halu vaihtaa operaattoria. Muualla 

Euroopassa noin 20–30 prosenttia liittymäasiakkaista vaihtoi hanakasti 

palvelutarjoajaa, mutta Suomessa luku oli vain noin 15 prosenttia. (Kauppalehti 

12.10.2000) 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) huolestui tulevaisuuden kolmannen 

sukupolven UMTS-verkoista. Se pyysi Telehallintokeskusta selvittämään, että 

kuinka neljä UMTS-toimilupaa saanutta operaattoria (Sonera, Elisa, DNA ja 

Telia) olivat edenneet verkon rakentamisessaan. LVM:n huoli koski lausuntoa, 

jossa neljän UMTS-verkon rakentamisen tarve Suomeen oli asetettu 

kyseenalaiseksi. LVM halusi selvityksellä varmistaa, että jokainen pitää 

lupauksensa verkon rakentamisesta. ”3g-toimilupiin oli kirjattu, että operaattorit 

saivat oman verkon rakentamisen lisäksi rakentaa verkkoa myös yhdessä 

toisten kanssa” (Pökkä). LVM:n mukaan verkot haluttiin koko maan kattaviksi ja 

auki vuoden 2002 aikana. Toimiluvan ehdot ovat varsin tiukat, eli jos operaattori 

ei pysty täyttämään toimiluvan vaatimuksia, osa jo aiemmin luvatuista 

taajuuksista saatetaan jakaa eteenpäin. Vaikka LVM ei suoranaisesti osoittanut 

mitään operaattoria sormella, oli epäilyksen alaisena mitä todennäköisimmin 

Ruotsalainen Telia. Telia kuitenkin vakuutti 3g-verkon rakentamisen etenevän 

aikataulun mukaisesti, ensin kolmeen suurimpaan kaupunkiin ja sitten koko 

maahan, aivan kuten he olivat toimilupahakemuksessa maininneet. Kolme 

muuta toimiluvan saanutta operaattoria olivat jo pitkällä verkon rakentamisessa. 
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Paikallisten puhelinyhtiöiden omistama DNA oli jo tilannut UMTS-tukiasemia. 

Samoin Sonera ja Radiolinja olivat pitkällä verkon suhteen. Radiolinja lupasi 

avata verkkonsa toimilupaehtojen puitteissa, jos vain sopivia päätelaitteita tulisi 

markkinoille siihen mennessä. (Kauppalehti 15.11.2000) ”Verkkoinvestoinnille ei 

synny käyttöä, jos päätelaitteita ei ole tarjolla, ja yleensä juuri päätelaitteet 

laahaavat perässä” (Castren). 

 

Telia teki vuoden 2000 lopulla valituksen Telehallintokeskukselle (THK) 

Soneran verkkohinnoittelusta (terminointimaksusta). Telian mukaan Sonera 

laskutti liian paljon heidän verkossaan kulkevista puheluista. Telehallintokeskus 

selvitteli asiaa ja pyrki pitämään huolta lain toteutumisesta. (Kauppalehti 

16.11.2000) Edellä mainittujen epäsymmetristen terminointimaksujen ongelmaa 

pyrittiin THK:n toimesta selvittää. THK halusi lisätä kilpailua ja selventää 

pelisääntöjä toimialalla. Laki pakotti teleyhtiön vuokraamaan verkkoaan 

kilpailijalle tasapuolisella ja kohtuullisella hinnalla, mutta tämä ei käytännössä 

aina toteutunut. (Kauppalehti 6.2.2001) THK:n selvitystä olivat vaatineet 

luonnollisesti alan uudet toimijat, joiden mukaan nykyinen hinnoittelu ei 

vastannut kustannuksia ja esti näin vapaan kilpailun. (Kauppalehti 15.3.2001) 

Yhteenveto 

1991: Radiolinja avasi maailman ensimmäisen kaupallisen gsm-verkon. 

1995: 52 yksityistä puhelinlaitosta yhdisti voimansa ja Finnet-ryhmä syntyi. 

Samana vuonna ruotsalainen Telia tuli Suomen telemarkkinoille. 

1996–1997: Uusi telemarkkinalaki korvasi 1987 voimaan tulleen 

teletoimintalain. Uusi laki velvoitti toiminnan erottamisen palvelu- ja verkko-

operaattoreiksi. Tämä helpotti televerkkojen vuokrausta, mikä antoi 

mahdollisuuden verkkoa vuokraaville palveluoperaattoreille. Toinen gsm-

taajuus (1800 megahertsiä) otettiin käyttöön. 

1998: Gsm-liittymiä oli ensimmäisen kerran enemmän kuin lankaliittymiä. HPY 

osti Tampereen puhelinosuuskunnan ja sai haltuunsa yli 50 prosenttia 

Radiolinjasta. Samana vuonna Sonera listautui Helsingin pörssiin. 

1999: Radiolinjan ja Sonera duopoli murtui, kun Telia teki sopimuksen 

Radiolinjan verkon vuokrauksesta ja aloitti valtakunnallisen gsm-liittymien 

myynnin. Suomen 3g-luvat jaettiin (ei huutokauppaa).  
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2000: Kiista operaattoreiden välisistä terminointimaksuista nousi ensimmäisen 

kerran esiin, kun Telia valitti Soneran liian korkeasta maksusta. 

 

• Gsm-toiminnan alettua Suomessa oli muista Euroopan maista poikkeava 

tilanne kilpailun osalta. Markkinoilla oli kaksi toimijaa: yksityisten 

puhelinlaitosten omistama Radiolinja sekä valtion omistama Sonera. 

• Tämän lisäksi puhelin ja liittymä pidettiin edelleen erillään toisistaan ja 

sopimukset olivat toistaiseksi voimassa olevia. Monessa muussa maassa 

oli gsm:n alettua käytössä kytkykauppa sekä määräaikaiset sopimukset. 

• Uusi telemarkkinalaki helpotti televerkkojen vuokraamista, jolloin 

palveluoperaattoreiden markkinoille tulo helpottui. 
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5 GSM-TOIMIALAN AJAUTUMINEN HYPERKILPAILUUN 
2000-LUVULLA 

Toimiala oli selvästi muuttumassa alan kasvun taittuessa sekä uusien 

kilpailijoiden tultua alalle. Yli neljän miljoonan gsm-asiakkaan Suomessa 

Sonera ja Radiolinja joutuivat taipumaan uusille operaattoreille. Mm. paikallisten 

puhelinyhtiöiden omistama DNA aloitti liittymämyynnin vuoden 2001 alussa. 

DNA uutisoi olevansa selvä ykkönen uusasiakashankinnassa ja oli saavuttanut 

jo ensimmäisen vuoden aikana yli kolmen prosentin markkinaosuuden. Telialla 

oli noin neljä prosenttia markkinoista. (Kauppalehti 2.11.2001) Radiolinjan 

liittymämäärän kasvu oli parin viimevuoden aikana hiipunut ja heillä oli vuoden 

2000 jälkeen noin 1 200 000 liittymää verkossaan. Kilpailun kiristyminen uusien 

toimijoiden myötä asetti haasteita jo saavutetun markkinaosuuden 

säilyttämiselle tulevaisuudessa, niin Radiolinjalle kuin Soneralle. Suomen 

korkean liittymätiheyden uskottiin hillitsevän hieman liittymämäärien tulevaa 

kasvua, mutta liittymäkohtaisen liikevaihdon odotettiin kasvavan edelleen jonkin 

verran. (Radiolinjan vuosikertomus 2000) 

5.1 Soneran 3G-toimiluvat Saksassa 

Vuoden 2001 aikana jokainen kolmesta verkko-operaattorista (Sonera, 

Radiolinja ja DNA) ryhtyi tarjoamaan nopeampaa tiedonsiirtomahdollisuutta. 

Gprs-tekniikkaa tukevalla päätelaitteella saattoi siirtää dataa aiempaa 

nopeammin. Päätelaitteiden huono saatavuus sekä sovellusten vähäinen 

tarjonta piti uuden palvelun käyttäjämäärät kuitenkin pieninä. (Kauppalehti 

26.10.2001) 

 

Soneralla ja Radiolinjalla seuraavaksi hyväksi tulonlähteeksi arvioitiin vuoden 

2004-2005 aikana alkanutta umts-verkkoa (3g). Sonera arvioi investoivansa 

noin 500 miljoonaa euroa umts-verkoon Suomessa vuosien 2000-2009 aikana. 

(Kauppalehti 7.2.3002) ”Alan luonne on se, että verkko pitää rakentaa aina 

uudelleen uuden teknisen sukupolven myötä” (Castren). 

 

Jo aiemmin kiistaa aiheuttaneet operaattoreiden väliset epäsymmetriset 

terminointimaksut nousivat jälleen esille. Terminointimaksut ovat 

verkkoliikennemaksuja, joita operaattorit maksavat toisilleen. Esim. Sonera ja 
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Radiolinja maksavat DNA:lle terminointimaksua silloin, kun Soneran tai 

Radiolinjan liittymistä soitetaan DNA:n verkkoon. Pienempi operaattori saa 

suuremmalta suhteessa suurempaa maksua kuin suurempi pienemmältä. Tällä 

viranomainen varmisti uusien ja pienten operaattorien tulon erittäin 

investointivaltaiselle toimialalle. Terminointimaksun epätasaisuus johtui siitä, 

että viranomainen tulkitsi lakia erikoisesti. Tämän seurauksena suuremman 

volyymin verkon yksikkökustannus menee alas. Tästä yksikkökustannuksesta 

johdettiin terminointihinta, joten suuren volyymin verkossa maksu on alhainen. 

Yhtälö toimii tietysti myös toisinpäin, jossa pienen volyymin verkon saama 

maksu on korkea, johtuen suuremmasta yksikkökustannuksesta. (Castren, 

Pökkä ja Väisänen) 

 

DNA ja Telia olivat jo aiemmin vaatineet viranomaisen kautta, että Sonera ja 

Radiolinja laskevat omia terminointimaksujaan. DNA ei kuitenkaan itse laskenut 

omia maksujaan, vaan laskutti noin 50 prosenttia korkeampaa hintaa kuin kaksi 

suurempaa operaattoria. DNA perusteli korkeampaa maksua sillä, että heillä oli 

verkossaan vähemmän minuutteja kuin Soneralla ja Radiolinjalla, mutta 

kuitenkin koko maata kattava verkko, jolloin kulut olivat heillä suhteessa 

huomattavasti suuremmat. (Kauppalehti 12.11.2001) 

 

Alussa tuen maksajina olivat Sonera ja Radiolinja, ja tuen saajana DNA 

(myöhemmin myös Saunalahti), joka tukien avulla pystyi rakentamaan koko 

maata kattavan verkon. Nykyään epäsymmetrinen terminointimaksu on saatu 

tasapäistettyä ja rahavirta DNA:n suuntaan on suhteessa samalla tasolla kuin 

muillakin. ”Mutta kauan se kesti, että viestintävirasto tasapäisti maksut” 

(Kohtala). Laki ei sinällään ole muuttunut, mutta lakia tulkitaan nykyään erilailla. 

Maksut neuvotellaan edelleen osapuolien välisesti, mutta neuvottelujen 

taustalla on laki, sekä tämän lisäksi viranomainen seuraa terminointimaksuja. 

(Castren, Pökkä ja Väisänen) 

 

Maanantai 22. lokakuuta 2001 jäi suomalaiseen taloushistoriaan. Soneran 

johdon aikomus rakentaa yhtiöstä kehittyvien telemarkkinoiden kärkiyhtiö ei 

onnistunut. Strategia Soneran kipuamisesta korkeammalle teleliiketoiminnan 

arvoketjussa epäonnistui ja ajoi yrityksen rahoituskriisiin. Sonerassa ajateltiin, 
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että pohjoisessa toimivan pienen teleoperaattorin ainoa mahdollisuus selvitä 

tulevaisuuden kansainvälisessä kilpailussa oli kehittää matkapuhelimiin 

lisäpalveluita. Sonerasta oli määrä tulla maailman johtava langattomien 

telepalveluiden tuottaja. Kasvustrategia vaati rahaa, rohkeutta ja suuria riskejä. 

Sonera sijoitti miljardeja ulkomaisiin matkapuhelinoperaattoreihin. 

Riskisijoitukset osoittautuivat kannattaviksi, mutta Yhdysvalloissa muhi kuitenkin 

riskejä, jotka realisoituivat myöhemmin. Soneran fuusioi yhdysvalloissa 

omistamansa osakkuusyhtiöt, jotka myytiin pakettina saksalaiselle Deutsche 

Telekomille. Kaupan maksuna käytettiin Deutsche Telekomin osakkeita. 

Soneran johto uskoi tästä kaupasta saamansa voiton avulla olevansa riittävän 

vahva investoimaan yli 20 miljardia markkaa (noin 4 miljardia euroa vuoden 

2010 rahassa) Saksan kolmannen sukupolven matkapuhelinlisenssiin. Sitten 

toteutui pahin mahdollinen: Saksalle ja Britannialle toimiluvista maksetut 

miljardit alkoivat painaa Deutsche Telekomin osakekurssia alaspäin. Näin 

Sonera joutui loukkuun, jossa uudesta toimiluvasta oli maksettava sovittu hinta, 

mutta omaisuus (Deutsche Telekomin osakkeet), jolla hinta kuviteltiin 

maksettavan, mureni murto-osaansa. ”Liian jyrkkä lasku johti siihen, että 

osakkeiden sijaan taajuusmaksu jouduttiin hoitamaan ihan oikealla rahalla” 

(Pökkä). Tämän lisäksi realisoitui myös teknologiariski: Uusia kolmannen 

sukupolven matkapuhelimia ei otettu käyttöön aiemmin lasketussa ajassa. 

Tässä vaiheessa Soneran joutui hakemaan lisärahoitusta osakeannin avulla, 

jossa maksajiksi joutuivat suomalaiset veronmaksajat. Ilman valtion lupaamaa 

noin miljardin euron summaa Sonera olisi ajautunut rahoitusasemaltaan 

kestämättömään tilaan. (Helsingin Sanomat 23.10.2001) 

 

2000-luvun alun IT-kuplan puhkeamisella oli suuri vaikutus mm. 

operaattoreiden osakekurssien laskuun. IT-huuman mukana tuoma 

pörssikurssien nousu kasvatti maksuvälineinä käytettyjen osakkeiden arvoa, 

jolloin kasvua pystyttiin ylläpitämään kovana. ”Kaiken kaikkiaan Sonerassa 

otettiin liian suuria riskejä. Pörssikurssien hieman loivempi lasku olisi saattanut 

pelastaa Soneran rahoituskriisiltä, mutta se on vain jossittelua. Ennen 

romahdusta Sonera oli ollut alan selvä markkinajohtaja Suomessa sekä 

suunnannäyttäjä maailmalla. Kyky panostaa tulevaisuuteen romahti 

merkittävästi ja tällä kaikella on edelleen vaikutus alan tilanteeseen Suomessa, 
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täältä puuttuu selvä suunnannäyttäjä joka veisi alaa eteenpäin myös 

kansainvälisellä tasolla.” (Pökkä)  

 

”Sonera kyllä aloitti verkon rakentamisen Saksaan, mutta totesi jossain 

vaiheessa sen olevan kannattamatonta. Sonera olisi joutunut rakentamaan 

verkon aivan alusta ilman vanhaa asiakaspohjaa. Saksalaisille operaattoreille 

uusi 3g-tekniikka oli jatkumo, jossa pystyttiin hyödyntämään vanhoja verkkoja 

sekä suurta asiakasmassaa joka oli hankittu jo olemassa olevaan verkkoon.” 

(Pökkä)  

5.2 DNA:n kasvu 

Edellisenä vuonna liittymämyynnin aloittanut DNA menetteli alan muihin 

toimijoihin verrattuna toisin. DNA:sta oli muodostunut nopeasti nuorten 

kännykänkäyttäjien suosikki. DNA:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava 

johtaja Friman sanoi: ”Päätimme mennä lähelle potentiaalista asiakasta, 

erilaisiin tapahtumiin, messuille ja ostoskeskuksiin”. Erilaisella lähestymistavalla 

DNA oli saavuttanut nopeasti 6,5 prosentin osuuden markkinoista. Asiakkaiksi 

oli valikoitunut aktiivisesti puhelintaan käyttäviä kuluttajia, jotka tutkimuksen 

mukaan käyttivät puhelinta keskimäärin enemmän kuin Soneran ja Radiolinjan 

asiakkaat. Suurempien minuuttien lisäksi DNA:n asiakas käytti huomattavasti 

enemmän lisäpalveluita, mm gprs-datapalvelua. Soneran ja Radiolinjan 

aiemmin rakennetut myymälät parhailla paikoilla sekä suuret 

jälleenmyyjäverkostot pakottivat DNA:n ajattelemaan myyntikanavat toisin. 

Väliaikaiset myyntipisteet ostoskeskuksissa olivat tästä hyvä esimerkki. Tästä 

huolimatta DNA rakensi koko ajan myös omaa myymäläverkostoaan, pystyen 

osittain hyödyntämään paikallisten puhelinyhtiöiden nykyisiä myyntipisteitä. 

(Kauppalehti 11.7.2002) 

 

”DNA:n tuloa alalle hidasti viranomaisen tekemä virhe taajuuksien osalta. 

Lopetettavat nmt-taajuudet jaettiin gsm:ää varten, mutta ne jaettiin ainoastaan 

Soneralle ja Radiolinjalle. DNA:n oli mahdotonta kilpailla asiakkaista, koska 

heillä ei ollut käytössään gsm-900 verkkoa. Paikkauksena virheestä DNA sai 

käyttöönsä jotain alempia taajuuksia, mutta kyseiselle taajuudelle ei ollut tarjolla 
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päätelaitteita, koska kaikkien suurien laitevalmistajien puhelimet tukivat gsm-

900 verkkoa.” (Kohtala) 

 

”Vuosituhannen vaihteeseen ja siitä hieman eteenpäin asiakasmäärät ja 

verkkokapasiteetti (kuvio 8) kulkivat kivasti käsi kädessä. Kapasiteettia oli koko 

ajan juuri sopivasti, ei siis liian paljon. Kahdella jo markkinoilla olevalla 

operaattorilla oli kysyntään nähden riittävästi kapasiteettia. Markkinoille tuli 

monen asian summana kolmas verkko, jolloin alalle tuli merkittävä määrä 

ylikapasiteettia. Kun näin käy toimialalla, siitä on aina seurauksia.” (Pökkä) 

 

 
Kuvio 9: Kolmas verkko toi markkinoille ylikapasiteettia. (lähde: Sonera)  
 

Operaattorien tarjoamat puheaikatarjoukset nousivat entisestään vuoden 2002 

aikana, Telian aloittaessa joulukampanjan tarjoamalla 500 euroa maksutonta 

puheaikaa neljälle vuodelle jaettuna. Radiolinjan lyötyä tiskiin 600 euron 

puheaikatarjouksen, muut operaattorit seurasivat perässä. Kaiken kaikkiaan 

Suomen viidestä operaattorista (Sonera, Radiolinja, DNA, Telia ja Saunalahti) 

muiden paitsi rajusti velkaisen Saunalahden asiakasmäärät kasvoivat vuoden 

2002 aikana. (Kauppalehti 27.12.2002)  
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5.3 Numeronsiirrettävyys 

Vahvasti aloittanut DNA oli saavuttanut maakunnissa nopeasti suuria 

markkinaosuuksia. Hyvä menestys maakunnissa perustui emoyhtiö Finnetin 

jakeluteille. Pääkaupunkiseudulla menestys oli ollut vaisumpaa (osin johtuen 

aiemmin mainitusta virheestä taajuusjaossa), ja siellä DNA:n markkinaosuus 

olikin vasta neljänneksi suurin, jättäen taakseen ainoastaan Saunalahden. 

Sonera oli menettänyt markkinaosuuttaan hieman, mutta hallitsi useita alueita 

edelleen selvästi. Varsinkin Lapissa Soneran osuus markkinasta oli yli 80 

prosenttia. Suuri markkinaosuus johtui siitä, että Sonera oli onnistunut 

kääntämään entiset nmt-tilaajat onnistuneesti omiksi gsm-asiakkaikseen. 

Soneralla oli vuoden 2002 lopussa vielä tilastoituna 20.000 nmt-liittymää, mutta 

ne lopetettiin seuraavan vuoden alussa. (Kauppalehti 21.1.2003) 

 

Vuoden 2003 suurin uutinen oli gsm-numeron siirrettävyys, joka tuli voimaan 

Suomessa vuoden 2003 heinäkuussa. Lakimuutos muutti alan 

brändimielikuvaa, jossa 040 ei ollut enää Sonera eikä 050 Radiolinja. Siirron 

alettua suurin häviäjä oli Sonera, jonka suuri markkinaosuus ja paikoin korkeat 

hinnat houkuttelivat kilpailijoita tähtäämään juuri näihin asiakkaisiin. Sonera 

yrittikin viime tinkaan viivästyttää lakimuutosta, mm. vaatimalla jo suunnitellun 

siirtotavan teknistä muuttamista. Viestintäviraston mukaan lakimuutokseen 

Suomessa päädyttiin muiden maiden rohkaisevien esimerkkien vuoksi. 

Numeron siirrettävyys oli ollut voimassa Ruotsissa jo 1,5 vuotta, mutta 

numeronsiirtoja oli tapahtunut vasta noin 200.000. Ruotsin viranomainen piti 

lukua liian pienenä. Useassa Euroopan maassa ratkaisu 

numeronsiirrettävyydestä oli kuitenkin osoittautunut toimivaksi ja muutoksen 

ajateltiin hillitsevät operaattoreiden hurjiksi käyneitä markkinointikampanjoita. 

Operaattoreiden fokuksen ajateltiin siirtyvän uusien asiakkaiden hankkimisesta 

vanhojen asiakkaiden pitämiseen. Suomen Viestintävirasto arvioi siirrettäviä 

numeroita olevan muutama prosentti vuodessa, eli joitain kymmeniä tuhansia. 

Operaattorit kuitenkin ennustivat siirtojen määrän kasvavan suuremmaksi 

Suomessa kuin mitä Ruotsissa oli nähty. (Kauppalehti 11.2.2003) 

 

Suomessa toimialan lait ja politiikan tekee Viestintäministeriö. Viestintävirasto 

tulkitsee lakia ja tekee alalle teknisiä määräyksiä. Sääntö on, että se joka tekee 
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alaa koskevat pykälät ei saa niitä tulkita. Viestintäviraston ongelma on välillä se, 

että he tekevät määräyksiä joita he itse myös tulkitsevat. Kauppa- ja 

teollisuusministeriö valvoo koko touhua, ja ne sanoivat jossain vaiheessa, että 

ei näin voi toimia. Alueorganisaatioiden puuttuminen kuitenkin pakottaa 

viranomaisen toimimaan joskus näin. Regulaattori ei voi kuitenkaan tehdä mitä 

tahansa. Ainoa sääntö on, että heidän ratkaisuunsa ei saa puuttua. Ministeriö ei 

esimerkiksi voi puuttua viraston laintulkintaa. Jos muutos halutaan, niin silloin 

ministeriön on muutettava lakia. Kaiken kaikkiaan Viestintävirasto on enemmän 

viranomainen operaattoreita kohtaan kuin Viestintäministeriö. Tämän hetken 

haaste on se, että Viestintävirasto on enemmän tuomari kuin sovittelija 

operaattoreita kohtaan. Osin johtuen siitä, että nykyinen Viestintäviraston 

johtaja on aiemmin ollut töissä Kilpailuvirastossa, jossa tapausten selvittelyn 

aikana ei saa olla tekemisissä vastapuolen kanssa. Tällaista kulttuuria ei 

kuitenkaan toivota operaattoreiden ja Viestintäviraston väliseen 

kanssakäymiseen. (Kohtala) 

 

EU vaikuttaa alan päätöksiin paljon, koska ei tässä mitään itsenäisyyttä 

kenelläkään ole. Regulaatiota ja pykäliä lisätään koko ajan. EU on myös 

koettanut saada haltuunsa jäsenmaiden taajuuksia, mutta ei mikään valtio ole 

suostunut siihen. Regulaattorien yhteiselin olisi halunnut saada enemmän 

valtaa. Suomen kannalta tämän suuntainen kehitys olisi huono. Ei kukaan 

piittaisi pienestä Suomesta lainkaan ja näin ollen Suomi olisi viimeinen 

jokaisessa asiassa. Suomessa myönnettiin 3g-luvat ensimmäisenä 

maailmassa, mutta päätelaitteiden huono saatavuus hidasti verkkojen 

käyttöönottoa. Suomen pieni markkina ei houkutellut laitevalmistajia tekemään 

päätelaitteita, koska Suomen markkina ei ollut kooltaan tarpeeksi houkutteleva. 

(Kohtala)   

 

Jo edellisenä vuonna tiedossa ollut lakimuutos numeron siirrettävyydestä 

houkutteli alalle edelleen uusia operaattoreita. Radiolinjan verkkoyhtiö teki 

keväällä palveluoperaattorisopimuksen Cubion kanssa, tarjoten sille 

verkkokapasiteetin lisäksi myös sisältö- ja asiantuntijapalveluita. Cubio oli alan 

ensimmäisiä selviä ”halpaoperaattoreita”. Tarjottava palvelu oli varsin riisuttu ja 

hinnan luvattiin olevan kilpailijoita edullisempi. Cubio perusteli edullisia 
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hintojaan alkuinvestointien pienuudella. Verkkoon ei tarvinnut investoida ja  

organisaatio oli muutenkin kevyt. Radiolinjan verkkoyhtiön toimitusjohtaja 

Asikainen uskoi, että alalle saattaa tulla jopa kymmeniä pieniä ja erikoistuneita 

toimijoita. (Kauppalehti 3.4.2003) 

 

Numeron siirrettävyys vaikutti myös operaattoreiden jälleenmyyjien tarjontaan. 

Suuntaus oli, että jokainen jälleenmyyjä erikoistui ainoastaan yhteen 

liittymätarjoajaan. Muuten sama kauppias saattoi auttaa asiakasta vaihtamaan 

liittymää mahdollisimman monta kertaa saaden näin suuren hyödyn 

tarjouksista. Mm. Radiolinja solmi kodinkoneliike Markantalon kanssa 

sopimuksen, jonka puitteissa Markantalon myymälöissä tarjottiin ainoastaan 

Radiolinjan heidän myyntiinsä räätälöityä liittymää. (Kauppalehti 28.4.2003) 

 

Suomalainen Sonera ajautui ruotsalaisen Telian syliin Saksassa hukattujen 

huutokauppamiljardien sekä IT-kuplan puhkeamisen vuoksi. ”Vaikka Sonera 

onkin merkittävä toimija Suomessa, niin se on tällä hetkellä vain yksi pieni osa 

ja maa koko TeliaSonera-konsernia ajatellen. Soneran vaikutus konsernin 

linjauksiin on melko rajallinen. Konserni ei ajattele panostuksia Suomen 

näkökulmasta, mitä Sonera tietysti itsenäisenä yrityksenä tekisi.” (Pökkä) 

 

Soneran ja Telian fuusion ehdoksi asetettiin viranomaisten toimesta ehto: 

Telian Suomen toiminnot oli myytävä liian suuren markkina-aseman 

välttämiseksi. DNA osti Telian Suomen toiminnot vuonna 2003. (IT-viikko 

17.4.2003) Kaupan avulla DNA pääsi kiinni itselleen heikkoihin alueisiin, eli 

suuriin kaupunkeihin. Kaupan myötä DNA sai Telian noin 130.000 prepaid-

asiakasta, jotka olivat tulleet asiakkaiksi pääosin hinnan perässä. Tämä sopi 

DNA:lle, joka halusi selvästi erottua hinnalla Soneran ja Radiolinjan tarjonnasta. 

Koska Saunalahdella ei tässä vaiheessa ollut vielä kuin vasta 40.000 asiakasta, 

oli uusi Telialla vahvistettu DNA markkinoiden varteenotettavin hintahäirikkö. 

(Kauppalehti 13.5.2003) 

 

Numeronsiirron alettua heinäkuun lopussa alan markkinaosuudet olivat 

seuraavat: Sonera 55%, Radiolinja 30% ja DNA 14%. (Kauppalehti 25.7.2003) 

Heti numeronsiirron alettua, kaikki kolme suurta operaattoria tarjosivat uuden 
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liittymän avaajalle 90 euroa puheaikaa. Soneran Vainio sanoi: ”Pelihän menee 

niin, että joku avaa pelin ja muut liittyvät mukaan”. Vainio myös uskoi 

liittymävaihtoinnostuksen hiipuvan ensimmäisten kuukausien jälkeen. 

(Kauppalehti 29.7.2003) Tulevan joulun uskottiin näyttävän kilpailun todellinen 

luonne. Uusi lakimuutoksen mukanaan tuoma markkinatilanne antoi 

mahdollisuuden pienille operaattoreille, kun taas suuret kokivat tilanteensa 

haavoittuvaksi. Kaikki operaattorit seurasivat toistensa kampanjoita tiiviisti ja 

olivat valmiita nopeisiin liikkeisiin, mikäli kilpailijoiden toimet niin vaativat. 

 

Vuoden 2003 heinäkuussa Saunalahden markkinaosuus oli vielä alle prosentin. 

Saunalahden tuotteet oli suunnattu selvästi nuoremmille käyttäjille, mutta 

mahdollisuus numeron säilyttämiseen oli tuonut heille laajalla rintamalla 

erilaisen profiilin omaavia asiakkaita. (Kauppalehti 14.8.2003) Saunalahti pystyi 

hyödyntämään uutta markkinatilannetta hyvin, kun taas Sonera menetti 

asiakkaitaan. Kaiken kaikkiaan Sonera oli syksyn 2003 aikana menettänyt 

30.000 asiakasta. (Kauppalehti 3.10.2003) 

 

”Suomi lisäsi numeron siirrettävyyteen vielä sellaisen, että siirtohinta pitää olla 

käyttäjälle kohtuullinen. Hinta ei saa olla este liittymän vaihtamiselle. 

Operaattorit maksoivat siirron asiakkaan puolesta ja näin ollen asiakkaalle ei 

koitunut suoria kustannuksia vaihdosta. Monessa muussa maassa ei ole 

käytössä tällaista.” (Kohtala) Suomen kolme suurinta operaattoria (Sonera, 

Radiolinja ja DNA) perustivat lakimuutoksen myötä Numpac Oy:n vuonna 2003. 

Numpac vastaa numeronsiirtojen hallinnoinnista Suomessa edelleen. Vuoden 

2003 syksyllä toteutuneet numeronsiirrot olivat ylittäneet lukumäärällisesti 

Numpacin ennusteet. Suomessa siirtoja oli toteutunut selvästi enemmän kuin 

muissa Euroopan verrokkimaissa, joissa numeron siirrettävyys oli otettu 

käyttöön jo aiemmin. (Kauppalehti 2.10.2003) 

5.4 Saunalahden kasvu 

Saunalahti kertoi vuoden 2004 vuosikertomuksessaan tuottavansa ja 

markkinoivansa palveluitaan kustannustehokkaasti ja pyrkivänsä toiminnassaan 

korkeaan tehokkuuteen. Näin hinta-laatusuhde oli saatu asiakkaan 

näkökulmasta toimivalle tasolle. Pääjakelukanavana toimi Internet, jota täydensi 
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puhelinpalvelu ja kustannustehokas jälleenmyyntiverkko. Liittymiä myytiin 

Internetin lisäksi puhelimitse sekä tekstiviesteillä. Näin myyntikulut olivat muihin 

operaattoreihin nähden pystytty pitämään alhaisina (Saunalahden 

vuosikertomus 2004). Saunalahti mainitsi gsm-operaattoritoiminnan 

painopisteeksi voimakkaan asiakasmäärän kasvattamisen nimenomaan 

numeron siirrättävyyteen perustuen. 

 

Saunalahti oli saanut uusia asiakkaita muita operaattoreita selvästi enemmän. 

Reilussa puolessa vuodessa Internet-perusteinen myynti sekä muista 

poikkeava hinnoittelu (yhteen liittymään Saunalahti tarjosi maksuttomat 

tekstiviestit) oli tuonut Saunalahdelle yli 100.000 uutta asiakasta. Näistä 

asiakkaista yli 80 prosenttia oli tullut muilta operaattoreilta, eli asiakkaat olivat 

siirtäneet vanhan puhelinnumeronsa Saunalahdelle (Saunalahden 

vuosikertomus 2004). 

 

Soneran ja Radiolinjan vastaus Saunalahden markkinointiin olivat uudet 

”halpabrändit”, Radiolinjan Kolumbus sekä Soneran Zeroforty. Kolumbus oli 

hinnoittelultaan samanlainen kuin Saunalahden yksi suosituimmista liittymistä ja 

Soneran Zeroforty oli suunnattu paljon tekstiviestejä lähettäville. Kolumbuksen 

ja Zerofortyn palvelutarjonta oli rajoitettu Radiolinjan ja Soneran muihin liittymiin 

verrattuna ja niitä myytiin pääosin vain Internetissä. ”Halpabrändit” haluttiin 

erottaa emoyhtiön muusta tarjonnasta. Kolumbuksen mainonnassa ainoa 

yhteys Radiolinjaan oli se, että sen kerrottiin toimivan Radiolinjan verkossa. 

Soneran ja Radiolinjan johtajat kiistivät uusien brändien olevan vastaisku 

Saunalahdelle. Uusi markkinatilanne vaati heidän mukaansa entistä 

kohdennetumpia liittymiä eri asiakassegmenteille. (Kauppalehti 26.2.2004) 

”Kyse oli asiakkaan profiloinnista saman yrityksen sisällä” (Kohtala).  

 

Saunalahden yksi valteista oli sen toimiminen Soneran gsm-verkossa. Soneran 

verkkoa oli yleisesti ottaen pidetty Suomen laadukkaimpana ja kattavimpana. 

Markkinoinnissa oli perinteisesti korostettu verkon kattavuutta, joten 

Saunalahdella ei tässä suhteessa ollut hätää. Saunalahti hyödynsi numeron 

siirrettävyyttä sekä epäsymmetrisiä terminointimaksuja kaikkein taitavimmin. 

Saunalahti katsottiin terminointimaksujen osalta itsenäiseksi operaattoriksi, 
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vaikka sillä ei omaa verkkoa ollutkaan. Terminointimaksuista johtuen Saunalahti 

sai tuloja asiakkaalta lähtevistä puheluista sekä terminointimaksuja asiakkaalle 

päätyvistä puheluista. Näin puhelut olivat asiakasnäkökulmasta hyvin edullisia, 

mutta korkean terminointimaksun vuoksi hinnat eivät olleet Saunalahden 

näkökulmasta aivan niin huonoja. Toki Saunalahti maksoi verkosta vuokraa 

Soneralle, mutta se pystyi oman liiketoimintamallinsa puitteissa toimimaan 

vikkelästi ja korostamaan mainonnassa ainoastaan hintaa. (Castren; Pökkä ja 

Väisänen) 

 

Suuria muutoksia läpikäynyt Elisa (entinen HPY) päätti keskittää kaikki 

palvelunsa yhden kattonimen alle, ja näin ollen vuodesta 1988 toimineen 

Radiolinjan historia päättyi. Radiolinja nimi muuttui Elisaksi vuonna 2004. 

(Kauppalehti 16.4.2004) Elisan vuosikertomuksessa sanottiin kilpailun vievän 

alaa eteenpäin, mutta kilpailu pelkällä hinnalla ei ollut hyväksi alan toimijoille. 

Asiakkaille tarjotut ilmaiset puhelut eivät edesauta operaattorin kykyä investoida 

tulevaisuuden palveluihin. 

 

Myös uudet 3g-verkot aukesivat vuoden 2004 aikana, mutta uutta tekniikkaa 

tukevia päätelaitteita ei ollut juuri tarjolla. Elisa piti 3g:tä normaalina teknisenä 

kehityksenä alalla eikä uskonut sen tuovat suurta kasvua vielä lähivuosina. 

(Elisan vuosikertomus 2004) 

5.5 Liittymien uudet hinnoittelumallit 

Sonera lanseerasi uuden ”halpaoperaattori”-brändin jo aiemmin toimineen 

Zerofortyn rinnalle. Soneran uusi TeleFinland-brändi toimi samalla 

liiketoimintamallilla kuin Elisan Kolumbus. Palvelut olivat riisuttuja ja 

pääasiallisena myyntikanavana toimi internet. TeleFinland oli saavuttanut jo yli 

400.000 asiakasta vuoden 2005 syksyllä. Näin se oli miltei saman kokoinen 

kuin puoli miljoonaa asiakasta parissa vuodessa hankkinut Saunalahti. Suuri 

osa Soneran uusista gsm-asiakkaista oli juuri TeleFinlandin asiakkaita. Tämä 

näkyi mm. Soneran laskutuksessa, jossa keskimääräinen lasku per asiakas oli 

tippunut vuoden aikana viidenneksen. (Kauppalehti 1.9.2005) 
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Vaikka Saunalahti oli pystynyt hankkimaan suuren asiakasmassan 

uudenlaisella hinnoittelulla sekä muista poikkeavalla markkinointitavalla, oli sen 

gsm-liiketoiminta ollut tappiollista koko 2000-luvun. Pitkään Soneran verkossa 

toiminut Saunalahti arvioi mahdollista yhteistyökumppania kilpailuttaessaan eri 

radioverkko-operaattorit ja päätyi yhteistyöhön Elisan kanssa (Kauppalehti 

2.8.2005). Elisa osti Saunalahden itselleen vuonna 2005 ja veti sen pois 

pörssistä. Elisa-kaupan myötä Saunalahti irtisanoi Soneran 

verkkovuokrasopimuksen vuoden 2005 heinäkuussa, ja kaikki Saunalahden 

liittymät siirtyivät Elisan verkkoon. Sonera oli menettänyt paljon asiakkaita parin 

viime vuoden aikana Saunalahdelle ja Saunalahden myynnistä johtuen se 

menetti nyt myös omassa verkossaan toimivat Saunalahden liittymät. 

(Kauppalehti 1.9.2005) Saunalahden toimitusjohtaja Vikkula sanoi: ”Koko 

Saunalahden virtuaaliverkkomallin keskeinen piirre oli kilpailuttaminen. He 

halusivat varmistaa, että heillä oli kova kilpailuttamiskyky sekä mahdollisuus 

valita kumppani.” (Kauppalehti 4.7.2005) 

 

Vuoden 2005 alussa yksi alan kovimmista hintahäiriköistä lopetti toimintansa 

kannattamattomana. Yhdysvaltalainen verkostomarkkinoinnilla liittymiään 

markkinoinut ACN tuli Suomen gsm-markkinoille vuoden 2003 syksyllä, heti 

numeronsiirron alettua. ”Palveluoperaattoritoiminta ei vaatinut toimilupaa joten 

ACN oli vain toivotettava tervetulleeksi Suomen gsm-markkinoille.” (Kohtala) 

ACN markkinoi liittymiään erittäin aggressiivisesti luvaten mm. ilmaisia puheluita 

ACN:n liittymien välillä. Suuri asiakasmassa aiheutti kuitenkin ongelmia 

asiakaspalvelussa, laskutuksessa sekä liittymien avaamisessa. Parissa 

vuodessa liki 300.000 asiakasta hankkinut ACN sai Viestintävirastolta 

uhkasakon, mikäli mm. laskutusongelmia ei saataisi korjattua. ACN toimi 

palveluoperaattorina Soneran verkossa ja liittymät siirtyivät TeleFinlandin 

liittymiksi yrityksen lopetettua toimintansa Suomessa. 

(http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/139) 

 

ACN toimi verkostomarkkinointi-periaatteella, jolloin verkostossa ylempinä 

olevat saivat tuloja uusien jälleenmyyjien liittyessä verkostoon. Yhtiön 

ansaintalogiikka ei missään vaiheessa perustunut liittymien käytölle, vaan 

nimenomaan suuren asiakasmassan hankintaan sekä tuloihin uusista 
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jälleenmyyjistä. ”Aika nopeasti oli nähtävissä, että ei niitä kiinnostanut se 

asiakaslaskutus lainkaan, vaan raha tuli jälleenmyyjien liittyessä” (Kohtala). 

Verkostoon liittyminen maksoi 800 euroa. Yhtiö teki tappiota koko markkinalla 

olonsa ajan, mutta pyramidin huipulla olleet tekivät varmasti hyvän tilin, eli 

käynti Suomessa oli heidän kannaltaan onnistunut. (Castren, Kohtala, Pökkä ja 

Väisänen) 

 

Kaksi vuotta sitten alkanut numeronsiirrettävyys oli heiluttanut 

markkinaosuuksia. Suurin menettäjä oli tähän mennessä ollut DNA, joka ei ollut 

pystynyt pitämään Telia-kaupan myötä tulleita asiakkaita itsellään. Suurin osa 

oli vaihtanut muille operaattoreille. Myös DNA:n omat, jo aiemmin hankitut 

asiakkaat, olivat vaihtaneet operaattoria. Suurin asiakasvirta oli Saunalahdelle, 

sekä markkinapaineen alla perustetuille Kolumbukselle ja TeleFinlandille. 

 

Lakimuutos toi alalle uuden hinnoittelumallin. Tasahintaiset liittymät olivat 

tarjolla jo miltei jokaisella operaattorilla. Tasahintaisella liittymällä soitettaessa 

asiakkaan ei tarvinnut tietää minkä operaattorin liittymä toisessa päässä on, 

hinnat olivat samansuuruisia kaikkiin liittymiin. (Kauppalehti 1.10.2003) Paineen 

uusille hinnoittelumalleille toi se, että hinnoissa ei ollut enää juuri laskemisen 

varaa (Kauppalehti 21.2.2005) Uudenlaisen hinnoittelun lisäksi liittymiä myös 

markkinoitiin uusin keinoin. Jo aiemmin mainittu ACN luotti 

verkostomarkkinointiin, jossa tuloja pyramidissa oleva sai omien 

liittymäasiakkaiden kuukausilaskutuksesta sekä uusien jälleenmyyjien 

liittymisestä. Myös Saunalahdella oli käytössä hieman samansuuntainen 

kampanja: Asiakas sai 10 euroa puheaikaa itselleen, jos oli suositellut 

Saunalahden liittymää tutulleen. Puheajan saaminen vaati liittymän käyttämistä 

kolme kuukautta. (Kauppalehti 13.11.2003) 

 

DNA hyötyi epäsymmetrisistä terminointimaksuista kymmeniä miljoonia euroja. 

”Pahin aika oli 2003-2006, jolloin maksuissa oli eroja kymmeniä prosentteja” 

(Pökkä). Operaattorien välisten maksujen epäsymmetrian vuoksi DNA keksi 

uusia palveluita, joiden avulla liikenne heidän verkkoonsa ja rahavirta heidän 

kassaansa kasvaisi entisestään. DNA tarjosivat asiakkailleen maksutonta 

puheaikaa, kun he ottivat vastaan puheluita toisen operaattorin liittymistä. 
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Viranomainen puuttui DNA:n tarjoamaan etuun ja vaati sen lopettamista.  Etu oli 

aiheuttanut ikävän lieveilmiön: ”Namusedät” olivat soitelleet pikkutytöille, koska 

tytöt/pojat saivat puheluista itselleen maksutonta puheaikaa. Efektin 

arkaluonteisuudesta johtuen asiaa ei tuotu julkisuuteen. (Kohtala)  

 

”Alan palveluhinnat olivat hyvällä tasolla syksyyn 2003 asti (kuvio 9). Sen 

jälkeen operaattoreiden liikevaihdosta noin kolmannes leikkautui pois. Vaikutus 

koski kaikkia, koska ei kukaan voinut jättäytyä pois koko alaan vaikuttavasta 

hinnan alennuksesta.” (Pökkä) Katteet olivat käyneet olemattomiksi ja ilmassa 

oli vahvasti epäterveen kilpailun merkkejä. Varsinkin omia verkkoja rakentavat 

operaattorit moittivat hintoja polkevia palveluoperaattoreita. Hintakilpailuun oli 

kuitenkin pakko vastata jos meinasi pysyä mukana. (Kauppalehti 5.5.2004) 

”Palvelutarjonta oli kaikkien toimijoiden välillä samanlainen, eli puhelimeen 

puhuminen sekä tekstiviestit, joten asiakkaan ei tarvinnut hirveästi miettiä 

operaattorin vaihtoa” (Castren). 

 

 
Kuvio 10: Liittymien hintavertailu (euroa kuukaudessa). (lähde: Sonera) 
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Pääministeri Vanhanen oli IT-viikon haastattelussa moittinut operaattoreita liian 

kovasta hintakilpailusta, koska se vaaransi alan uusien palveluiden 

kehittämisen. Operaattorit ihmettelivät syyttelyä, koska juuri viranomainen oli 

päätöksillään ja lakimuutoksillaan edistänyt ja vaatinut hintakilpailun 

lisääntymistä alalla. Vanhanen sanoi suomalaisten operaattorien jäävän jälkeen 

muiden maiden vastaavista, juuri puutteellisesta tuote- ja palvelukehittelystä 

johtuen. Finnetin Makkonen totesi: ”Kun kilpailua tilaa, sitä myös saa”. 

Makkonen myös sanoi: ”Poliitikot ja viranomaiset ovat rakentaneet systeemin 

niin, että se suosii palveluoperaattoreita, joilla ei ole verkon rakentamisesta 

johtuvia kuluja”. (Kauppalehti 4.2.2005) ”Alan viranomaisten sääntelypäätöksien 

fokus on aina ollut hinnassa. Palvelutarjontaa buustaavaa sääntelyä ei ole 

olemassa. Toimialan kilpailijoiden näkökulmasta sääntely on negatiivista ja 

liiketoimintaa haittaavaa.” (Pökkä)  

 

DNA:n Väisänen totesi: ”Vaikka hintakilpailu asetti operaattorit ahtaalle, ei 

viranomainen varmaan ollut kovin huolissaan operaattoreiden 

kannattavuudesta. Heitä kiinnosti se, että markkina toimi ja siellä oli kilpailua. 

Suomessa oli tavoitteen mukaisesti kolme suurta verkko-operaattoria ja hinnat 

olivat Euroopan edullisimmat, ja laatukin oli hyvää. Eli viranomaisen tavoite oli 

toteutunut vähintäänkin hyvin.” 

 

DNA oli Telia-kaupan myötä irtisanonut henkilöstöä päällekkäisistä toimista ja 

organisaation saneeraus oli tullut kilpailusta johtuen ajankohtaiseksi myös 

Soneralla ja Elisalla. Molemmat kahdesta suuresta operaattorista olivat 

vähentäneet työntekijöiden määrää jo vuoden 2003 syksyllä, osin valmistautuen 

kovaan kilpailuun. Kilpailun koventuminen vuoden 2004 aikana osoitti, että 

irtisanomisia ei toteutettu yhtään liian aikaisin (Kauppalehti 9.6.2004) 

 

Vuonna 2004 tulivat esille myös tulevaisuuden mahdollisuudet kytkykauppaa 

ajatellen. Markkinaosapuolista Elisa oli sen kannalla, että puhelin voitaisiin 

liittää liittymään ja operaattoreilla olisi mahdollisuus solmia kahden vuoden 

määräaikaisia sopimuksia. Elisa perusteli kantaansa sillä, että uusi käytäntö 

nopeuttaisi uuden 3g-teknologian käyttöönottoa. Sonera, DNA ja Saunalahti 
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pitivät aiempaa käytäntöä puhelimen ja liittymän erillään pitämistä 

parhaimpana. (Kauppalehti 21.9.2004) 

 

Koska kytkykauppa ei ollut vielä sallittua, keksi Saunalahti innovatiivisen 

palvelun. Se ryhtyi vuokraamaan puhelimia, joihin oli jo valmiiksi ohjelmoitu 

kaikki heidän gsm-palveluidensa asetukset. Tällä palvelulla helpotettiin 

asiakkaan työtä, jota ohjelmien asentaminen puhelimiin vaati. Hankalat 

asetukset olivat olleet este uusien ja hienojen gsm-palveluiden käyttämiseen, 

ainakin valtavirta-asiakkaiden mielestä. Näin Saunalahti lukitsi asiakkaat 

itseensä, ja vieläpä lain puitteissa. Vuokraaminen ei ole myymistä, ja koska 

puhelin toimi kaikkien operaattorien verkossa, ei Viestintävirastolla ollut 

moitittavaa Saunalahden palvelusta. (Kauppalehti 31.3.2005) 

 

Viestintäministeriö halusi lisätä gsm-palveluiden kilpailua, jottei se rajouttuisi 

ainoastaan puheluihin ja tekstiviesteihin. Avaimena tähän pidettiin 

virtuaalioperaattoreiden entistä suurempaa määrää. Ongelmaksi muodostui 

kuitenkin se, että virtuaalioperaattorien asema oli koko Euroopassa hieman 

epäselvä. Varsinkin terminointimaksujen osalta asia vaati tarkempaa selvitystä. 

Miten yhdysliikennemaksut jaettaisiin verkko- ja palveluoperaattorien kesken. 

Terminointimaksut kun voivat muodostaa jopa kolmanneksen operaattoreiden 

tulonmuodostuksesta. (Kauppalehti 1.4.2005) 

 

Lakimuutoksen numeronsiirrettävyydestä ajateltiin hillitsevän operaattoreiden 

asiakasjahtia. Vuodet 2003-2005 olivat kuitenkin osoittaneet toisin. Suomen 

viidestä suurimmasta mainostajasta neljä oli operaattoreita vuonna 2004 

(Kauppalehti 4.8.2005). Operaattorit käyttivät suuria summia brändinsä 

rakentamiseen sekä houkuttelevien tarjouksien mainostamiseen. 

 

Yksi keskeinen asia, mitä Suomessa ei osattu ottaa huomioon, oli 

numeronsiirrettävyyden vaikutus markkinaan, vaikka tehtiin vertailua muihin 

maihin. Ajatus oli, että kilpailu hieman lisääntyy ja vaihtuvuus hieman kasvaa, 

mutta ei mitään suurempaa. Suomen markkinassa tapahtuneita asioita ei voida 

löytää mistään muusta markkinasta. Syy, miksi kilpailu koveni Suomessa 

selvästi muita maita enemmän, tajuttiin vasta jälkikäteen. Muissa maissa 
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pääosa asiakassuhteista on prepaid-liittymiä (liittymä maksetaan etukäteen), 

kun taas Suomessa suurin osa asiakkaista on postpaid-asiakkaita (liittymä 

maksetaan jälkikäteen). Numeronsiirrettävyys koskee ainoastaan postpaid-

liittymiä. Muualla lakimuutos koski vain pientä osaa markkinasta, kun taas 

Suomessa sen vaikutus tuli koko voimallaan. Euroopassa on maita, jossa 

prepaid-asiakkaita on yli 90-prosenttia koko asiakaskannasta. Suomessa 

vastaava luku on muutamia prosentteja. (Castren, Pökkä ja Väisänen) 

 

Suomessa voidaan ajatella olevan muutama syy, miksi suurin osa markkinasta 

on postpaid-liittymiä. Yksi syy on Suomen hyvä maksuliikennejärjestelmä. 

Pankeilla on verkkopankit ja infra toimii. Suomessa on aina ollut helppoa ja 

tehokasta maksaa laskut. Tämä ei ole käytäntö esimerkiksi Italiassa. Italian 

markkinasta n. 90 prosenttia on prepaid-liittymiä (Yle uutiset 28.8.2011). 

Italiassa prepaid-malli on ainoa mahdollisuus periä asiakkailta maksut. 

Suomessa on kulttuuri, että laskut maksetaan kiltisti ja ajallaan. Toisaalta, 

Suomessa on kansallinen luottotietorekisteri, josta voidaan asiakkaan 

henkilöturvatunnuksen perusteella tarkistaa asiakkaan maksuvalmius. 

Vastaavia rekistereitä ei ole kovinkaan monessa maassa. Kansallinen 

luottotietorekisteri mahdollisti alun perin sen, että operaattorit pystyivät 

tuotteistamaan tällaiset postpaid-liittymät. Vastakohtana voidaan miettiä 

ääriesimerkkiä maasta, jossa ei ole kehittynyttä maksujärjestelmää, ihmisillä ei 

ole henkilöturvatunnusta ja ei tiedetä mitään ihmisten maksukäyttäytymisestä. 

(Castren, Pökkä ja Väisänen)  

 

Muualta maailmasta ei löydy vastaavaa esimerkkitapausta näin voimakkaasta 

kilpailusta, mutta muualle ei myöskään ole niin nopeasti viranomaisten toimesta 

alaa dereguloitu vahvasti säännellystä hyvin vapaaseen. Ennen kaikkea 

liittymän ja numeron täydellinen erottaminen oli Suomelle ominaista. Jo 

aiemmin (lankapuhelimissa) alalla tehtyä päätöstä liittymän ja puhelimen erossa 

pitämisestä voidaan pitää fiksuna ratkaisuna. Melkein kaikissa muissa maissa 

kytkykauppaa on tehty aina. Se, että kytkykaupassa on mitään järkeä, niin 

sopimuksien pitää olla määräaikaisia. Suomessa numeronsiirrettävyyden 

tullessa laite ja liittymä pidettiin erillään. Tämä antoi asiakkaalle mahdollisuuden 

vaihtaa liittymää hyvin vapaasti. (Castren, Pökkä ja Väisänen) 
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Asiakaskato, hintojen lasku sekä suuret mainoskampanjat rokottivat Soneran 

taloutta. Alan selvä markkinajohtaja ja yli 40 prosentin käyttökatelukemia vuosia 

esitellyt Sonera oli tukalassa tilanteessa. Vielä vuonna 2003 käyttökateprosentti 

oli 44, kun vuonna 2004 se oli laskenut 18,5 prosenttiin. (Kauppalehti 4.8.2005) 

Kahden muun verkko-operaattorin, Elisan ja DNA:n, kannattavuus heikkeni 

myös, ja suurin osa palveluoperaattoreista toimi tappiollisesti. Kilpailu oli tuonut 

edulliset puhelut ja viestit asiakkaiden käytettäviksi, mutta alan tulevaisuus kärsi 

epäterveestä kilpailusta. Kannattavuuden romahtaminen ei tukenut alan 

luonnetta, jossa suuret investoinnit verkkoihin, uusiin tekniikoihin ja uusiin 

palveluihin oli elinehto. 

5.6 Operaattorit kohti kannattavaa liiketoimintaa 

Sonera aloitti kehitysohjelman, jonka tavoitteena oli kääntää yhtiön liiketoiminta 

jälleen kannattavan kasvun tielle. 200 miljoonan euron säästöt saavutettiin 

eläkejärjestelyin sekä osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä vähentämällä. 

Soneran uusi toimitusjohtaja Juho Lipsanen vei organisaatiorakenteessa läpi 

muutoksen, jossa painopiste siirtyi ennen kaikkea asiakaslähtöisyyteen. 

Lipsanen sanoi: ”Pyrimme tekemään teknologialähtöisestä yhtiöstä 

asiakaslähtöistä”. Tähän sisältyi keskittyminen vanhojen asiakkaiden 

tyytyväisyyteen, eikä niinkään jatkuvaan uusien asiakkaiden hankintaan. 

(Kauppalehti 30.11.2005) 

 

Ala pääsi parin vuoden kireän kilpailutilanteen jälkeen jälleen loivalle kasvu-

uralle. Sonera, joka oli edelleen markkinajohtaja, aloitti toimet kohti 

kannattavampaa liiketoimintaa ja pääosin muut seurasivat perässä. Sonera 

nosti loppuasiakashintoja, joka oli uskallusta vaativa teko hintaan keskittyneellä 

alalla. Hintojen nostossa täytyi huomioida monta asiaa asiakasrajapinnassa, 

kuten palvelujen laatu ja tarjonta. Yksi merkittävä Soneran tulosta parantava 

asia oli terminointimaksujen tasoittuminen. Vaikutus tulokseen oli huomattava. 

(Pökkä) 

 

”Isot toimijat pystyivät kilpailun kiristymisestä huolimatta tehostamaan 

toimintaansa paljon, mikä ajoi markkinaan myöhemmin tulleet pienet toimijat 
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ahtaalle. Isot keksivät keinot pärjätä pienemmillä loppuasiakashinnoilla, mutta 

silti pystyivät pitämään verkon laadukkaana.” (Castren)   

 

Suuri kilpailua hillitsevä tekijä koko alalla oli terminointimaksujen tasoittuminen. 

Paljolti terminointimaksuilla ratsastanut Saunalahti oli myyty Elisalle. DNA, joka 

oli myös ollut suuri tuen saaja, menetti tuloja maksujen tasoittumisen 

seurauksena. ”Tulomenetys olisi ollut DNA:lle varmasti kova kolaus, jos se olisi 

tullut kertarysäyksenä. Se kuitenkin jaksotettiin muutamalle vuodelle, joten 

vaikutus liiketoimintaan ei ollut niin dramaattinen. Tosin uusi tilanne laittoi 

tehokkuusajattelun DNA:lla aivan uuteen valoon. Ja vaikka tuloja menetettiin 

miljoonia euroja, niin DNA pystyi kuitenkin parantamaan liiketoimintansa 

kannattavuutta vuosi vuodelta.” (Väisänen) 

 

”Suomessa viranomaiset seuraavat terminointimaksujen suhteellista ja 

absoluuttista tasoa, joita molempia on koitettu saada pienemmiksi. Maksut on 

kirjattu Suomessa aina täysimääräisinä liikevaihtoon sekä kuluihin, joten 

maksujen pienentymisen seurauksena operaattoreiden liikevaihto pienentyi. 

Tulokseen tällä ei ole vaikutusta. Kiinteän verkon puolella kirjanpitoon on kirjattu 

ainoastaan terminointimaksujen erotus, joka ei jostain syystä ole ollut käytössä 

matkapuhelinpuolella. Syynä tähän voi olla se, että alan alkuvaiheessa 

suuremmilla liikevaihtoluvuilla haluttiin kaunistella alan kasvua.” (Castren) 

 

”Yksi kilpailun tasoittumiseen vaikuttava tekijä oli päätelaitteen kytkeminen 3g-

liittymään. Tämä uusi päätelaitekantaa ja mahdollisti uusia palveluita, ja tietysti 

toi pysyvyyttä asiakassuhteen kestoon.” (Castren) Kytkykaupan tuleminen 

Suomen gsm-markkinoille oli herättänyt keskustelua jo aiemmin. Uudet 3g-

verkot avautuivat ja uutta tekniikkaa tukevia päätelaitteita tuli markkinoille 

kiihtyvällä tahdilla. Kohtala kertoi: ”On pitkälti minun syytäni/ansiotani, että 

kytkykauppa tuli juuri 3g:hen. Kytkykaupasta oli ollut puhetta viestintäministeri 

Leena Luhtasen kanssa jo aiemmin, mm. 2g:n osalta. Ministeri oli kuitenkin 

sanonut, että kytkykauppa ei ole sallittua ja lakia ei nyt muuteta. Minä kuitenkin 

keksin siinä nopeasti, että laitetaan se sitten tuohon uuteen 3g:hen. Samalla 

suusta pääsi useita syitä, miksi näin pitäisi tehdä. Syiksi keksittiin, että 

edistetään kytkykaupalla 3g:n myyntiä ja uudistetaan laitekantaa. Suomessa 
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annettiin lupa käyttää 900-megahertsin taajuuksia 3g:lle vuonna 2006. Britit, 

jotka vierailivat vuosittain Viestintäministeriössä, ihmettelivät kyseistä ratkaisua. 

He sanoivat, että eikös se ole gsm-direktiivin vastaista menetellä näiden 900-

megahertsin taajuuksien kanssa näin. Minä vastasin, että kyseinen direktiivi on 

säädetty vuonna 1987 ja ei me täällä Suomessa niin vanhoja enää muistella.” 

(Kohtala) 

 

Operaattorit olivat odottaneet uusista mobiilipalveluista pelastajaa alalle jo 

aiemmin, mutta 3g:n hidas liikkeellelähtö ja alussa päätelaitteiden korkea hinta 

hidasti alan toipumista. Kytkykaupan tuleminen kuitenkin piristi uusien 

päätelaitteiden menekkiä ja siirsi alan kilpailua pikku hiljaa hinnasta palveluihin. 

Elisan toimitusjohtaja Mattilan mukaan kytkykaupan salliminen Suomessa oli 

tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta erittäin merkittävä päätös. Ensimmäistä 

kertaa koko alan historiassa, puheet palveluista eivät olleet vain sanan helinää 

vaan todellisia asioita joita ihmiset käyttävät. Suurin osa uusista liittymistä oli 

3g-palvelupaketteja, johon kuului liittymän lisäksi päätelaite. Sopimukset olivat 

määräaikaisia, jollaisia ei siis Suomessa ollut aiemmin mahdollisuus tehdä. 

(Elisan vuosikertomus 2006) 3g-paketteihin kuuluvia palveluita olivat liittymä, 

matkapuhelin ja joukko erilaisia palveluita, kuten videopuhelut, musiikki ja 

mobiili-TV (Soneran vuosikertomus 2006). 

 

Vaikka Elisa ja Sonera olivat saneeranneet organisaatiotaan voimakkaasti parin 

viime vuoden aikana, oli DNA:n organisaatio selvästi kevyin. DNA:n vuoden 

2007 vuosikertomuksessa mainittiin, että sen tehokas toimintatapa ja kevyt 

organisaatio takasi alan parhaan liikevaihto/henkilö-suhteen (635.000 euroa). 

(DNA:n vuosikertomus 2007) Elisan vastaava luku vuonna 2006 oli 350.000 

euroa. Elisan organisaation saneeraus oli tämän tunnusluvun valossa ollut 

onnistunutta, sillä kaksi vuotta aiemmin liikevaihto/henkilö-tunnusluku oli 

hieman yli 200.000 euroa (Elisan vuosikertomus 2006). 

 

Toimialan markkinaosuudet olivat muuttuneet paljon vuoden 2003 tasosta. 

DNA:lla oli vuoden 2007 lopulla yli 1,3 miljoonaa matkapuhelinasiakasta, jolla 

ansaitsi 22 prosentin markkinaosuuden. Alan churn% oli myös laskenut parin 

aiemman vuoden huippulukemista jälleen ”normaalitasolle”. DNA:n churn% oli 
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12,8 vuonna 2007, kun se vuotta aiemmin oli ollut vielä yli 16 prosenttia. DNA 

oli selvästi nopeinten kasvava operaattori vuonna 2007 ja sen kannattavuus oli 

parantunut vuosi vuodelta. Siitä huolimatta DNA:n 19,4 prosentin käyttökate% 

ei pärjännyt Elisan ja Soneran vastaaville tunnusluvuille. (DNA:n vuosikertomus 

2007) Elisan käyttökate% oli yli 27 vuonna 2006 (Elisan vuosikertomus 2006). 

5.7 Alan tulevaisuuden haasteet 

Ala junnaa tällä hetkellä paikallaan ja mitään suurta kasvua ei ole tulossa. 

Tosin, alalle on tulossa suuri teknologinen murros tulevaisuudessa. Suurin osa 

ansainnasta on tähän asti tullut puheesta, jota on välitetty piirikytkentäisesti. 

”Piirikytkentäinen puhe tulee kuitenkin siirtymään historiaan” (Kohtala). Alan 

tulevaisuuden haaste on se, että miten liiketoimintaa ja ansaintalogiikkaa 

muutetaan kun alalla siirrytään piirikytkentäisestä pakettikytkentäiseen. 

Pakettikytkentäinen tulee tällä hetkellä vielä melko pieni osa alan tuloksesta, 

mutta tilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Data itsessään on kasvava 

osa, mutta tulevaisuudessa myös puhe tulee menemään pakettidatan sisään. 

Tämä kaikki johtaa siihen, että kohta alalla ollaan tilanteessa missä koko alalla 

ei ole enää sitä teknologian osaa (piirikytkentäinen) josta suurin osa alan 

tuloista on saatu. Se, minkälaiseksi alan tulevaisuuden ansaintalogiikka 

muodostuu, on kysymysmerkki. (Castren, Pökkä ja Väisänen) 

 

”Myös operaattoreiden välinen yhdysliikenne tulee tulevaisuudessa kulkemaan 

pakettikytkentäisesti, kun se nyt on hoidettu piirikytkentäisesti. Puhe voitaisiin 

teknisesti hoitaa jo nyt Internetin välityksellä, mutta palveluita ei voi vielä välittää 

turvallisesti ja laadukkaasti tällä tavoin.” (Pökkä) 

 

Vaikka alalla onkin haasteita tulevaisuudessa, ei DNA:n Väisänen näe siinä 

kovinkaan suurta ongelmaa operaattoreiden näkökulmasta. ”Tämä kaikki vain 

tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden rahavirrat tulevat eri kautta kuin nyt. Jos 

suurin osa tuloista on nyt tullut mobiilipuheesta, niin tulevaisuudessa se tulee 

mobiilidatasta. Hinnoittelumallit tulevat muuttumaan, jos ja kun puhe siirtyy 

datan päälle. Puheen siirtyminen dataksi vaatii operaattoreilta erilaista 

tarjontaa. Asiakkaalle pitää olla tarjolla erilaisia palvelu-/laatuluokkia liittymissä. 

Jos haluaa hyvänlaatuista puhetta, niin sitten pitää olla laadukkaampi liittymä. 
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Puheen laatu kärsii sen siirtyessä dataverkkoon. Erilaisten Internetissä 

käytettävien puhesovellusten helppokäyttöisyyttä pitää myös lisätä, jolloin 

käyttö tehdään asiakkaalle helpoksi. Nythän ei voi tietää, että tukeeko puhelun 

vastaanottajan päätelaite soittajan käyttämää sovellusta (esim. google talk). 

Jotta homma toimisi laajasti, pitäisi eri sovellusten keskustella keskenään. 

Tämä vaatii lisäksi operaattoreiden dataverkkojen kyvykkyyden kehittymistä.” 

(Väisänen) 

 

”Koko ala on ihmisten ja yhteiskunnan kannalta koko ajan entistä tärkeämpi. 

Vaikea kuvitella, että yhteiskunta pystyisi toimimaan ilman alan tarjoamia 

palveluita. Maailmassa on ihmisillä ja yrityksillä jatkuva tarve olla on-line. Jos 

”linjalla” olo voi vielä nykyisestä kasvaa, niin se tulee varmasti myös 

kasvamaan. Teknologinen kehitys ja innovointivauhti eivät myöskään tule 

hidastumaan. Puheet alan maksuttomista palveluista kuulostavat ihmeellisiltä, 

koska alan kehitys tulee jatkossakin vaatimaan suuria summia kehitykseen ja 

investointeihin. Kehityksen ja uusien innovaatioiden rahoittamiseksi rahaa on 

siis jostain tultava. Ei tällainen tuotannollinen infrastruktuuri itsestään synny, 

kehity ja pysy pystyssä. Se, että tuleeko raha loppukäyttäjiltä vai esim. 

mainosten kautta, on sitten jo eri juttu.” (Castren) 

 

Jos verkkoja pidettäisiin pystyssä tulevaisuudessa ainoastaan puhetta ja 

viestejä ajatelle, niin tulevaisuuden investointitarpeet eivät olisi kovinkaan 

suuria. Puhumiseen tarvittava verkkoja ja kapasiteetti ovat jo olemassa, joten 

tulevaisuuden investoinnit kohdistuisivat ainoastaan kapasiteetin 

kasvattamiseen puheen lisääntymisen mukana. Suurin kehitystarve ei 

kuitenkaan kohdistu puheeseen, vaan laajakaistatyyppisiin palveluihin. 

Kehitystä tukemaan pitäisi pikku hiljaa alkaa keksiä myös ansaintamalleja. 

Tulevaisuuden vaatimus on kuitenkin se, että jokaisella halukkaalla olisi 

saatavilla riittävän laadukas ja laaja verkko. Googlen kaltaisten toimijoiden 

tarjoamat palvelut kuitenkin edellyttävät palveluiden alla toimivaa ja alati 

kehittyvää verkkoa. Tämän kaltaiset toimijat edellyttävät myös jatkuvasti 

kasvavaa kapasiteettia, mutta ne eivät kuitenkaan toimi infra-rakentajan 

roolissa. Verkkojen yläpuolelle on syntynyt tällainen uusi palveluja tarjoava 

toimiala, mutta rahaliikenne verkko-operaattoreiden ja uusien toimijoiden välillä 
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on vielä hyvin vähäistä. Youtube-tyyppiset palvelut vaativat jatkuvasti lisää 

kapasiteettia ja haaste on, että miten verkko-operaattorit takaavat riittävän 

kapasiteetin tarjoamisen. On hyvin vaikea kuvitella pitkälläkään tähtäimellä, että 

mistä muualta kuin loppukäyttäjiltä sitä rahaa voitaisiin saada. On erittäin 

epärealistista kuvitella, että joku NSN toimittaisi verkkojen tukiasemia 

tulevaisuudessakaan ilmaiseksi. Mm. Google on ilmoittanut, että heitä ei 

kiinnosta osallistua verkkojen rakentamiseen, käyttäjät maksavat sen. USA:ssa 

on ollut nähtävissä sellaista, että operaattorit ovat ehdotelleet isoille 

sisällöntuottajille, että jos he maksaisivat verkkokapasiteetista, jolloin verkossa 

voitaisiin priorisoida heidän palveluitaan. Tämä on koko Internetin filosofian 

kanssa haastava ajatus, koska näin ollen mm. Google voisi kapasiteettia 

ostamalla vaikuttaa siihen, että heidän palvelunsa kulkisivat verkossa 

tehokkaammin. Tähän asti konsensus on ollut, että verkko-operaattorin pitää 

olla palveluneutraali, koska sen on todettu olevan tehokkain keino luoda uusia 

palveluita. Kaikki voivat tuottaa palveluita ja käyttäjät äänestävät mitä käyttävät. 

(Castren, Pökkä ja Väisänen) 

 

Alalla on kaiken kaikkiaan koitettu melko vähän uusia ansaintamalleja. 

Kännyköiden käyttämistä mainostamiseen on puhuttu paljon, mutta mitään 

suurta ei ole vielä tullut käyttöön. Periaatteessa ajatuksessa on paljon 

potentiaalia, koska laite on henkilökohtainen, käyttäjästä tiedetään paljon, sen 

tottumuksista tiedetään paljon ja sen sijainti tiedetään jatkuvasti. Teknisesti 

kaikki kiinnostava on saatavilla, mutta ei se silti oikein toimi. Toimiala on 

sellainen, että vaikka insinööri teknisesti mahdollistaa jonkun asian, niin ei se 

tarkoita että se olisi massojen palvelu. Loppukäyttäjän tarpeet pitää ymmärtää 

laajasti. (Castren, Pökkä ja Väisänen) 

 

”Mielenkiintoinen juttu alan tulevaisuuden kannalta on myös se, että miten 

Sanoman mukaan tulo vaikuttaa tulevaisuuden toimialaan. Uutisointi asian 

osalta meni niin, että DNA osti Internet-liittymiä tarjoavan Welhon vuonna 2010. 

Welho-kauppaa merkittävämpi alan tulevaisuudelle on kuitenkin se, että 

Sanoma osti DNA:n. Sanoma on nyt merkittävä omistaja DNA:ssa”. (Väisänen) 

”Kaupan myötä Sanoma sai oman jäsenen DNA:n hallitukseen.” (Pökkä). Paljon 

on puhuttu median ja operaattoreiden konvergenssista ja siitä, että kaikki sisältö 
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siirtyy sähköiseen muotoon. Toiveissa tietysti olisi, että kumppanit uskaltaisivat 

rohkeasti kokeilla uusia toimintamalleja ja tämän yhteistyökumppanuuden 

avulla DNA voisi näyttää uutta suuntaa alalla, johon Elisa ja Sonera eivät 

välttämättä pysty. (Väisänen) 

 

Tulevaisuus näyttää siltä, että jonkun uuden päätelaitteen tuleminen ei vähennä 

vanhan tarvetta. Nytkin on jo monia ihmisiä, joilla on käytössään useampia 

puhelimia, pöytäkone ja kannettava sekä nyt uusimpana tulokkaana iPad. Joku 

voi ajatella, että iPadin hankittuaan voi luopua tietokoneesta, mutta eihän se 

niin mene. Laukku ja taskut ovat vain entistä täydempi. Puhelimella puhutaan, 

iPad on mobiilidataa varten ja tietokoneella tehdään suuremmat työt. Kaikissa 

laitteissa on sim-kortti ja jokaisella voi käyttää mobiilidataa. Koska 

päätelaitteiden kirjo tulee kasvamaan, ei puheen siirtyminen dataverkkoon tule 

olemaan ongelma, sen käyttö kuitenkin kasvaa jatkuvasti. (Castren, Pökkä ja 

Väisänen) 

 

4g-verkoista puhuttaessa Sonera uskoo nyt oltavan vaiheessa, jossa 

kuluttajatkin alkavat kiinnostua 3g-verkkoa selvästi nopeammasta 

tiedonsiirrosta. Soneran Hintzen mukaan Soneran investoinnit 4g-verkkoihin 

Suomessa ovat vielä selvästi vähäisemmät kuin investoinnit 3g-verkkoon. 

Vuonna 2011 4g-verkkojen rakentamiseen käytetään alle 10 miljoonaa euroa. 

4g-tekniikalla päästään teoreettisesti 100 megan nopeuteen, mutta 

käytännössä puhutaan muutaman kymmenen megan yhteydestä. 

(Tekniikka&Talous 30.8.2011) 

 

”Jossain vaiheessa tulee kognitiivinen radio, missä radio haistelee tyhjiä 

taajuuskaistoja ja lykkää lähetystä niistä. Tällaisissa tapauksissa radio väistyy 

pääkäyttäjän tieltä ja siirtyy toiselle taajuudelle. Varsinaisen kaupallisen 4g-

verkon taajuuksia ei ole vielä päätetty. Vapautuvien taajuuksien jakaminen tulee 

kuitenkin olemaan haaste tulevaisuudessa. 4g-verkko vaatii vähintään 20 

megahertsiä taajuuskaistan ja ajatus on, että jokainen operaattori saa ostaa 

maksimissaan 2 kertaa 10 megahertsiä. Jos homma meneekin niin, että saakin 

ostaa 2 kertaa 20 megahertsiä, niin silloin hinta tulee nousemaan taajuuspulan 
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vuoksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksi Suomen toimijoista pullautetaan 

ulos.” (Kohtala) 

Yhteenveto 

2001: DNA aloitti liittymien myynnin valtakunnallisesti ja oli näin Suomen 

kolmas verkko-operaattori. Viranomainen myönsi Suomen kolmannen gsm-

toimiluvan DNA:lle 1990-luvun lopussa. IT-kupla puhkesi, jonka seurauksena 

Soneran Saksaan tehdyt investoinnit ajoivat yhtiön rahoituskriisiin. 

2003: Numeron siirrettävyys astui voimaan heinäkuussa. Markkinoille tuli useita 

uusia palveluoperaattoreita, mm. verkostomarkkinoinnilla asiakkaita hankkiva 

ACN. Samana vuonna ruotsalainen Telia osti Soneran. Kaupan ehtona oli, että 

Telian Suomen toiminnot myydään liian suuren markkina-aseman välttämiseksi. 

DNA osti Telian Suomen toiminnot. 

2004-2005: Sonera ja Elisa perustivat omat halpaoperaattorinsa: TeleFinlandin 

sekä Kolumbuksen. Elisa osti kahdessa vuodessa yli puoli miljoonaa asiakasta 

hankkineen Saunalahden. Kaupan myötä Saunalahden liittymät siirtyivät 

Soneran verkosta Elisan verkkoon. Verkostomarkkinoinnilla satojatuhansia 

asiakkaita hankkinut ACN lopetti toimintansa ja asiakkaat siirtyivät 

TeleFinlandille. 

2006: Terminointimaksut tasapäistyivät ja palveluiden hinnat nousivat. 

TeleFinland ja Kolumbus lopettivat uusien liittymien myynnin. Uusia 3g-

päätelaitteita tuli markkinoille. 3g-puhelimia myytiin liittymän kanssa yhdessä 

kytkykaupalla, jossa sopimukset olivat määräaikaisia. 

2007-2011: Kilpailu siirtyi hinnoista uusiin palveluihin. 4g-verkot avautuivat 

asiakkaiden käyttöön vuoden 2011 lopussa. 

2011−−> Puhe siirtyy piirikytkentäisestä pakettikytkentäiseksi jollain 

aikajänteellä. Tämän hetken suurin tulolähde operaattoreille on piirikytkentäinen 

puhe ja tekstiviestit. Tulevaisuudessa tätä teknologian osaa ei ole olemassa. 

Tulevaisuuden ansaintamallit ovat vielä epäselvät. 

 

• Suomen korkea penetraatioaste hidasti alan luonnollista kasvua. Uudet 

operaattorit hankkivat asiakkaita pääosin alan vanhemmilta toimijoilta. 

• Lakimuutos ja siitä seurannut kilpailu toi alalle uudet hinnoittelumallit. 

Liittymistä tuli ns. tasahintaliittymiä. 
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• Ketterät palveluoperaattorit toimivat erilaisella liiketoimintamallilla kuin 

alan vanhat operaattorit. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Johtopäätökset 

Toimiala ajautui hyperkilpailuun 2003-2006. Kyseisten vuosien aikana liittymien 

puhelu- ja tekstiviestihinnat laskivat merkittävästi, operaattoreiden 

asiakasvaihtuvuus lisääntyi sekä mainos- ja markkinointikulut kasvoivat. Näiden 

asioiden seurauksena operaattoreiden kannattavuus heikkeni. 

 

Alan hyperkilpailu oli seurausta useasta alalla tapahtuneesta asiasta. 

Tutkimuksen mukaan syitä olivat ennen kaikkea verkkojen ylikapasiteetti, alan 

uudet liiketoimintamallit, deregulaation aiheuttama kilpailuympäristön muutos 

sekä Suomen markkinoiden erityislaatuisuus sekä kulttuuri. 

 

Toimialan ansaintalogiikan perusta on asiakkaiden optimaalinen määrä 

verkossa. Alan kehitys kulkee järjestyksessä: uusi teknologia, investointi 

verkkoon, päätelaitteiden hyvä saatavuus sekä asiakkaille tarjottava palvelu. 

Operaattoreiden verkkoinvestoinnit ovat siis vahvasti etupainoisia. Tämän 

lisäksi operaattoreiden tulot kerätään pieninä paloina hektisestä 

kuluttajamarkkinasta. Suurista verkkoinvestoinneista johtuen operaattoreiden 

kiinteät kulut ovat korkeat. Verkon kapasiteetin mahdollisimman suuri 

käyttöaste on siis operaattoreiden kannattavuuden osalta elintärkeätä. Kilpailu 

asiakkaista käyttöasteen täyttämiseksi korostuu, kun verkko-operaattoreita on 

useita ja jokaisella operaattorilla on eri teknisiä sukupolvia toiminnassa 

päällekkäin samaan aikaa. Suomen muoto asettaa omat haasteensa 

verkkoinvestoinneille, koska maan pohjoisosa on harvaan asuttu. Verkon peitto 

pitää kuitenkin ulottaa koko maahan (toimilupa määrää). 

 

Tutkimuksen kohteena oleva toimiala rajattiin Porterin (1980) toimialarajauksen 

mukaisesti. Tuotteiden ja palveluiden laajuuden osalta mukana olivat 

ainoastaan gsm-liittymät sekä niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten tekstiviestit. 

Maantieteellinen rajaus koski laajuudessaan koko Suomea. Rajauksen 

mukaisesti tutkimuksessa olivat mukana Suomen suurimmat gsm-operaattorit: 

DNA, Elisa ja Sonera. Kolmen suurimman operaattorin lisäksi tutkimuksessa 

keskiössä olivat mukana kaksi pienempää merkittävästi alan kilpailuun 
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vaikuttanutta operaattoria: ACN sekä Saunalahti. Myös muita pienempiä 

operaattoreita sivuttiin tutkimuksessa. Mm. Telian tulo markkinoille 1990-luvun 

lopulla mursi Soneran ja Radiolinjan silloisen duopolin ja avasi kilpailun gsm-

alalla.  

 

Alan kilpailu lisääntyi merkittävästi heinäkuussa 2003, jolloin vanhan numeron 

säilyttäminen liittymää vaihtaessa tuli mahdolliseksi lakimuutoksen vuoksi. 

Porterin (1980) mallin mukaan alan kilpailudynamiikka muuttui, koska 

asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet kasvoivat ja uusien alalle tulijoiden uhka 

lisääntyi. Asiakkaat olivat aiemmin sitoutuneet vanhaan numeroonsa ja olivat 

tämän vuoksi lukittuja vanhaan palvelutarjoajaansa. Uusien operaattorien alalle 

tuloa oli helpotettu jo aiemmin parantamalla verkkojen vuokraukseen liittyvää 

lainsäädäntöä uuden telemarkkinalain myötä. Kuitenkin vasta numeron 

siirrettävyys teki markkinasta houkuttelevan ja uudet operaattorit loivat uhan 

vanhoille toimijoille. Porterin mallin mukaisesti alan kannattavuus laski toimialan 

tuloesteiden madaltuessa sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien 

kasvaessa.  

 

1990-luvulla alaa leimasi tuotekehitys- ja tuotantolähtöinen toimintamalli 

(Treacy & Wiersema 1997; Lindroos ja Lohivesi 2004). 2000-luvun alkupuolella 

markkinoiden suuren penetraatioasteen vuoksi alan suurin kasvu taittui ja 

kilpailu muuttui markkinaosuuspeliksi (Porter 1980; Kim & Mauborgne 2005). 

Toimiala oli siirtynyt Mooren (2002) mallin mukaisesti tornadovaiheesta 

kauppakadulle, jossa jokapäiväisesti liiketoiminnasta oli tullut arkista rutiinia. 

Miltei jokaisella suomalaisella oli matkapuhelin ja kännykät olivat syrjäyttäneet 

kappalemääräisesti lankapuhelimat jo vuosia sitten. Verkon kattavuus ei enää 

ollut kaikkein suurin myyntivaltti, koska kaikkien kolmen operaattorin verkot 

olivat miltei yhtä hyviä. Asiakkaiden katseet kääntyivät hintoihin. 

 

McGahanin (2004) malli toimialojen kehityskaarista tukee operaattoritoimialalla 

nähtyjä muutoksia. Välillinen muutos esiintyy useimmiten silloin, kun ostajilla on 

uusia vaihtoehtoja aiempaan verraten, johtuen uudenlaisesta pääsystä 

informaatioon. Numeron säilyttäminen ja uudet operaattorit antoivat asiakkaille 

uusia vaihtoehtoja aiempaan verrattuna ja lisääntynyt Internetin käyttö 
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mahdollisti laajemman pääsyn informaatioon. Liittymien hintoja oli helppo 

verrata netissä ja vaihdon saattoi tehdä samalla kerralla. Alan vanhojen 

toimijoiden ydintoimet joutuivat muutospaineen alle uusien operaattoreiden 

tuotua alalle uusia toimintamalleja hinnoittelun ja asiakashankinnan osalta. 

DNA, Elisa ja Sonera kohtasivat haasteen yrityksen johtamisessa välillisen 

muutoksen aikaan. He yrittivät pitää kiinni arvokkaista ydinvaroistaan (verkot, 

brändi, osaaminen), kun taas ydintoimet oli organisoitava uudelleen 

muuttuneen kilpailutilanteen vuoksi (henkilöstösaneeraukset, jakelukanavien 

uudelleen organisointi, halpaoperaattorien markkinoille tuominen). Välillistä 

muutosta läpikäyvän alan ongelma on se, että toiminnan ja tuottojen 

vakiintuminen saattaa luoda illuusion, että liiketoimintaan kannattaa investoida 

samalla lailla kuin aiemmin. Saunalahti ja ACN muuttivat alan ydintoimintoja 

erityisesti Elisaan ja Soneraan verrattuna. Markkinaosuuspelissä kahdella 

suurimmalla operaattorilla ei ollut kuin hävittävää. Myös DNA oli vaikeuksissa 

oman liiketoimintansa kanssa samoihin aikoihin. Haasteet mm. laskutuksen 

kanssa ajoivat asiakkaita muille, lähinnä halpaoperaattoreille. 

 

1990-luvulla voimaan tullut laki verkkojen vuokrauksesta mahdollisti 

palveluoperaattoreille pääsyn infrastruktuuriliiketoimintaan vaikka heillä ei omia 

verkkoja ollutkaan. Epäsymmetrinen terminointimaksu tarjosi pienille ja uusille 

toimijoille mahdollisuuden tulla investointivaltaiselle toimialalle. Maksujen 

epäsymmetria vääristi kilpailua ja aiheutti suuren rahavirran Soneran ja Elisan 

suunnalta pienempien toimijoiden suuntaan. Saunalahden onnistui hankkia 

suuri asiakasmassa muutamassa vuodessa aggressiivisella hinnoittelulla, 

suurilla mainoskampanjoilla sekä erilaisilla jakelukanavilla. He käyttivät alussa 

muita tehokkaammin Internetin tarjoamat mahdollisuudet asiakashankinnassa, 

yhdistettynä aggressiiviseen mainontaan. Omistajien strategia oli, että 

muutaman vuoden aikana hankittu asiakasmassa myytäisiin jollekin kolmesta 

verkko-operaattorista. Kannattava operatiivinen liiketoiminta asiakasmassaa 

hankittaessa ei Saunalahden tapauksessa ollut pääfokus. 

 

Operaattoreiden tarjonta oli homogeenistä, kiinteät kustannukset korkeat ja 

marginaalikustannukset matalat. Toimialan rakenne oli otollinen hintakilpailulle 

ja viranomaisten tekemät lakimuutokset mahdollistivat Saunalahden ja ACN:n 
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liiketoimintamallit. Suomen gsm-markkinoiden erityislaatuisuus sekä 

kulttuurilliset piirteet kasvattivat Saunalahden ja ACN:n mahdollisuuksia 

häiriyttää toimialaa. Suomessa päätelaite oli jo lankapuhelimen alkuajoista asti 

katsottu olevan käyttäjän omaisuutta. Määräaikaiset sopimukset olivat kiellettyjä 

ja asiakkaat saattoivat vaihtaa liittymää hyvin vapaasti. Suomessa oli moneen 

muuhun maahan verrattuna suuri määrä postpaid-liittymiä. Koko markkinasta 

vain muutama prosentti oli prepaid-liittymiä, joten numeronsiirrettävyys koski 

laajuudessaan melkein sataa prosenttia Suomen gsm-markkinoista. Postpaid-

liittymien suuri määrä johtuu suomalaisesta kulttuurista, jossa laskut maksetaan 

tunnollisesti ja ajallaan. Hyvät maksujärjestelmät sekä kansallinen 

luottotietorekisteri mahdollistaa postpaid-liittymien suuren määrän. 

 

Elisa osti Saunalahden puoli miljoonaa asiakasta verkkoonsa vuonna 2005. 

Sonera menetti kaupan myötä asiakkaat omasta verkostaan. Näin ollen 

Soneran verkon käyttöaste laski menetettyjen asiakkaiden vuoksi. 

Amerikkalainen ACN hankki 200.000 asiakasta muutaman kuukauden aikana 

verkostomarkkinointiin perustuvalla markkinointitavalla. Operaattori kohtasi 

kuitenkin toistuvia operatiivisia ongelmia toiminta-aikanaan, mm. laskutuksen 

kanssa. ACN:n lopetettua toimintansa vuonna 2005 asiakkaat siirtyivät 

TeleFinlandille. Näin alan kahden suurimman markkinahäirikön, ACN:n ja 

Saunalahden, asiakkaat olivat siirtyneet kahden suurimman operaattorin 

asiakkaiksi. ACN:n asiakkaat olivat jo aiemmin toimineet Sonera verkossa, 

mutta nyt niistä tuli Soneran halpabrändin omia asiakkaita. ACN:n ja 

Saunalahden operatiivinen liiketoiminta oli kannattamatonta toiminta-aikanaan, 

mutta omistajien strategiat liiketoiminnan rahastamisen osalta toteutuivat. 

 

Saunalahti hyödynsi alan epäsymmetrisiä terminointimaksuja viisaasti ja sen 

omistajien ansaintalogiikka perustui toimialan ylikapasiteettiin. Saunalahti loi 

uutta markkinatilaa (Kim & Mauborgne 2005) arvoinnovaatiolla. Se vähensi 

alalle tunnusomaisia vähemmän arvoa tuovia ominaisuuksia, kuten moninaisia 

lisäpalveluita ja kivijalkamyymälöitä. Näin kustannukset saatiin minimiin. 

Liittymä oli edullinen ja hyvin pelkistetty. Soneran verkossa toimiminen kasvatti 

Saunalahden luotettavuutta, koska Soneran verkkoa pidettiin tuohon aikaan 

kattavimpana ja toimivampana. Asiakkaan saamaa arvoa kasvatettiin edullisten 
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hintojen avulla ja ostaminen oli helppoa netin kautta. Koska alan palvelut olivat 

hyvin samanlaisia, ei liittymän vaihtoa tarvinnut miettiä kovinkaan paljoa. Vaikka 

hinnat asiakkaiden suuntaan olivat edulliset, eivät ne epäsymmetrisen 

terminointimaksun vuoksi olleet Saunalahden näkökulmasta kovinkaan huonot. 

Kun tähän lisätään Saunalahden ansaintalogiikan, joka tähtäsi vain 

asiakasmassan kasvattamiseen ja sen rahastamiseen myöhemmin, niin 

toimialan häirikköleima kuului Saunalahdelle. 

 

Christensenin (2004) mallin mukaan Elisan ja Soneran palvelutarjonta oli 

monen asiakkaan kokemaan asiakashyötyyn verrattuna ylihinnoiteltu. Suurin 

osa ihmisistä käytti puhelinta ainoastaan soittamiseen ja tekstiviestin 

lähettämiseen. Jos edellä mainitut palvelut toimivat, verkon laatu oli hyvä eikä 

laskutuksessa ollut ongelmia, ei asiakas muuta tarvinnut. Saunalahti ja ACN 

toivat markkinoille Christensenin ”low-end”-innovaation, joka oli edullinen ja 

suhteellisen suoraviivainen liittymä. ACN:n tapauksessa liittymällä saattoi 

soittaa maksutta toiseen ACN:n liittymään ja liittymiä markkinoitiin verkoston 

jäsenien kautta. Anthonyn (2008) mukaan hyvän häiriyttävän innovaation 

tunnusmerkkejä ovat yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys, helppo saatavuus 

sekä kohtuullinen hinta. Saunalahden ja ACN:n liiketoimintamallit ja 

palvelutarjonta tuki jokaista edellä mainittua ominaisuutta. ACN:n liittymiä 

saattoi ostaa omilta tuttavilta joka madalsi vaihtokynnystä. Kummankaan 

liiketoimintamalli ei tosin olisi toiminut perinteisellä ansaintalogiikalla, jossa tulot 

perustuvat pitkäaikaisiin verkkoinvestointeihin ja minuuttiperusteisesti luotolla 

myytävään verkkokapasiteettiin. Jos terminointimaksu ei olisi ollut 

epäsymmetrinen, ja jos ansainta ei olisi tähdännyt asiakasmassa 

kasvattamiseen ja sen myymiseen, olisi Saunalahden ja ACN:n 

toimintaedellytykset isojen haastajina olleet hyvin rajoittuneet. 

 

Miltei kaikki pienet palveluoperaattorit lopettivat toimintansa muutaman vuoden 

sisällä aloittamisesta. Saunalahti ja ACN keräsivät selvästi suurimman 

asiakasmassa suhteellisen lyhyessä ajassa ja olivat eturintamassa laskemassa 

koko alan palveluhintoja. Saunalahti oli myyty Elisalle ja ACN:n asiakkaat olivat 

siirtyneet TeleFinlandille. Sonera ja Elisa lakkauttivat liittymämyynnin omien 

halpabrändiensä osalta ja markkinoita olivat jakamassa enää kolme suurinta: 
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DNA, Elisa ja Sonera. Sonera teki koko alaa tervehdyttävän uhkarohkean teon 

nostamalla asiakashintoja. Kolme vuotta jatkunut kova kilpailu oli tauonnut ja 

tulevaisuutta rakennettiin uuden 3g-teknologian varaan. Suomessa tehtiin 

lakimuutos ja laitesubventio sekä määräaikaiset sopimukset otettiin käyttöön 

3g-puhelinten ja –liittymien kanssa. Näin Suomen melko vanhaa laitekantaa 

saatiin uusittua ja asiakasvaihtuvuus pienentyi liittymän määräaikaisuuden 

vuoksi. Operaattorit yrittivät siirtää kilpailun painopistettä vähitellen puheluiden 

hintakilpailusta kohti palvelukilpailua. 

 

Koko hyperkilpailun ja sitä seuranneen kannattavuushäiriön perimmäinen syy 

oli verkkojen ylikapasiteetti. Kilpailua vauhdittavina ajureina toimivat 

lakimuutokset. Verkoissa on ylikapasiteettia edelleen, joten operaattoreiden 

välinen kilpailu asiakkaista tuskin tulee hiipumaan lähitulevaisuudessakaan, 

varsinkin jos politiikka useasta verkosta säilyy. Suomi on kansainvälisesti 

mitattuna pieni markkina ja penetraatio on yli 150 prosenttia. Kannattavasti 

toimivan operaattorin on yritettävä pitää verkon käyttöaste mahdollisimman 

korkealla. Asiakkaan menettäneen operaattorin on kannattavuuden 

säilyttämiseksi hankittava tilalle toinen asiakas, muuten verkon käyttöaste 

saattaa laskee kannattavuusrajan alapuolelle. 

 

Vuonna 2011 Suomessa oli kolme melko tasavahvaa operaattoria: DNA, Elisa 

ja Sonera. Asiakasmäärin mitattuna Elisa oli suurin, toiseksi suurin oli Sonera ja 

kolmas DNA. Näiden kolmen operaattorin markkinaosuus kattaa miltei koko 

Suomen gsm-markkinan. Asiakkaista kilpaillaan edelleen melko ponnekkaasti, 

koska verkkojen kapasiteetille koitetaan saada käyttöä. Suomen gsm-verkkojen 

ylikapasiteetti lähti nousuun 2000-luvun alussa kun viranomainen myönsi 

DNA:lle kolmannen valtakunnallisen verkkotoimiluvan. Elisan ja Soneran verkot 

olivat pystyneet tyydyttämään kasvavan käyttäjämäärän tarpeet 

verkkokapasiteetin osalta 1990-luvulla, mutta kolmas verkko toi markkinoille 

lisää kapasiteettia, vain muutamia vuosia ennen luonnollisen kasvun hiipumista. 

3g-verkon käyttöönotto lisäsi Suomen verkkokapasiteettia entisestään ja pakotti 

operaattorit hankkimaan asiakkaita entistäkin aggressiivisemmin. 3g-liittymien 

määräaikaisuus tosin auttoi ennakoimaan asiakaspysyvyyttä. 
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IT-kuplan puhkeaminen 2000-luvun alussa ajoi Soneran ruotsalaisen Telian 

syliin. Sonera on tällä hetkellä pieni osa suurta kansainvälistä konsernia, jolloin 

Suomen halut jäävät isompien markkinoiden jalkoihin. Sonera oli näyttämässä 

suuntaa maailman gsm-markkinoilla ja osaamista on edelleen. Nykyinen tilanne 

ei kuitenkaan anna Soneralle liikkumatilaa laajentumisen osalta ja näin ollen 

sen on tyydyttävä ainoastaan Suomen markkinoihin. Elisasta tai DNA:sta ei ole 

ollut Soneran manttelinperijäksi viemään Suomea vahvasti maailmalle 

langattoman tekniikan osaajana. 

 

Ghemawatin (1991) mallin mukaan Suomen gsm-operaattorit ovat tällä hetkellä 

lukittuneet historiassa tehtyjen päätöksien vuoksi tilanteeseen, missä 

ylikapasiteetti pitää palveluiden hinnat matalina. Alhaiset hinnat ja jatkuva 

taistelu asiakkuuksista heikentää operaattoreiden kannattavuutta, joka taas 

heikentää toimijoiden mahdollisuutta investoida tulevaisuuteen. Vanhat 

investoinnit pitää kuolettaa ennen uusia investointeja. Nykyisenkaltaisella 

toimialarakenteella Suomi tuskin pysyy kehityksen kärjessä muuhun maailmaan 

verrattuna. Kolmen valtakunnallisen verkon ylläpitäminen Suomen mallisessa 

maassa ei ole kustannustehokkuuden kannalta järkevää. Suomessa on 

maailman edullisimmat gsm-puhelut ja verkot toimivat vähintäänkin 

kohtuullisesti, mutta näillä eväillä ei taata Suomen kilpailukykyä/-etua 

langattoman viestinnän kärkimaana.    

6.2 Pohdintaa 

Toimialalla on useita tulevaisuuden haasteita. Tähän asti operaattorien suurin 

ansainta on tullut nk. piirikytkentäisestä puheesta. Teknisen kehityksen myötä 

piirikytkentäinen puhe tulee jollain aikajänteellä siirtymään historiaan ja tilalle 

tulee nk. pakettikytkentäinen puhe. Eli puhe siirtyy samaan muotoon kuin missä 

data tällä hetkellä verkossa liikkuu. Teknologian osa, joka tällä hetkellä 

muodostaa suurimman osan operaattoreiden tuloista, siirtyy syrjään. Alan 

ansaintamallit tämän kehityksen osalta eivät ole selvillä. Puheen siirtyminen 

dataksi tulee vaikuttamaan palveluiden hinnoitteluun, koska silloin 

minuuttiperusteinen hinnoittelu ei enää päde. Nykytekniikalla saavutettu puheen 

laadun taso laskee sen siirtyessä dataksi, joten asiakkaille saattaa olla tarjolla 
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eri laatuluokan liittymiä. Jos tyytyy hieman huonompilaatuiseen puheeseen, 

maksaa liittymästään myös edullisemman hinnan.  

 

Toimiala Suomessa on jo vuosia sitten siirtynyt Mooren (2004) mallin 

mukaisesti kauppakadulle, jos koko gsm-toimialaa tarkastellaan 

kokonaisuutena. Tarkastelu voidaan tehdä myös jokaisen gsm-sukupolven (2g, 

3g ja 4g) osalta omanaan, jolloin jokaiselle piirretään oma elinkaari. Tällöin 4g:n 

elinkaari on vasta alussa, jolloin teknologiset palvelut ja tuotteet ovat juuri tulleet 

markkinoille. 3g:n osalta ollaan lähestymässä kauppakatua ja 2g on jo 

kääntymässä laskuun. 

 

Yrityksen on tehtävä päätös toteutettavasta liiketoimintamallista. Sen on 

valittava, haluaako se lähtökohtaisesti tarjota asiakkailleen hyötyä alhaisten 

hintojen avulla, uusien ja parhaiden tuotteiden avulla vai parhaan 

asiakaspalvelun avulla. Osterwalderin (2010) mallin mukaan operaattorit 

yrittävät hallita sekä verkkoja että asiakkuuksia. Keskittyminen pelkkiin 

asiakkuuksiin voisi synnyttää syvempiä suhteita. Valtakunnallisen 

verkkoinfrastruktuurin hallinnan voisi mahdollisesti siirtää mm. intialaisen 

operaattorin esimerkin tavoin tukiasemia toimittavalle ja verkkoja rakentavalla 

yritykselle, kuten NSN:llä. 

 

Syvemmän asiakassuhteen luomisessa jokainen asiakas voitaisiin operaattorin 

toimesta kuljettaa kädestä pitäen aina uuteen teknologiseen elinkaareen. 

Jokaisella operaattorilla on netissä käytössään omat asiakashallintasivut, joihin 

asiakkaalla on pääsy. Visuaalinen käyttöliittymä, josta asiakas näkisi oman 

statuksensa eri teknologisilla elinkaarilla, voisi auttaa asiakasta hahmottamaan 

uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia päivittäisessä käytössä. Näin 

operaattori huomioisi asiakkaan muuttuvat tarpeet ja pystyisi perustelemaan 

miksi hänen kannattaisi asemoida itsensä uudelleen alan teknologisessa 

kentässä. 

 

Neljäs gsm-sukupolvi aloitti toimintansa Suomessa vuoden 2011 lopussa kun 

Elisa aloitti 4g-liittymien myynnin. Nykyisellä 2600 megahertsin taajuusalueella 

tuskin tullaan rakentamaan valtakunnallisia verkkoja, koska kyseinen taajuus 
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vaatii tiheän tukiasemaverkoston. Kyseisellä taajuudella rakennettu verkko on 

kustannustehokas ainoastaan suurimpien kaupunkien alueella. Tulevaisuuden 

4g-verkko tulee rakentumaan 800 megahertsin taajuusalueelle ja taajuudet 

tullaan jakamaan huutokaupan perusteella. Viestintäministeriön kaavailut 

huutokaupan yksityiskohdista suututtavat alan toimijat. Huutokauppamalli 

saattaa johtaa malliin, jossa nopeita langattomia laajakaistapalveluja tarjoaa 

ainoastaan kaksi verkkoyhtiötä. Huutokaupan lopputuloksen sanelee 

ministeriön lopullinen päätös jaettavien taajuuksien määrästä per operaattori. 

Jaettavana on 2 x 30 megahertsiä. Jaon on kaavailtu menevän niin, että yksi 

operaattori saisi 2 x 20 megahertsiä, yksi 2 x 10 megahertsiä ja yksi jäisi täysin 

ilman. DNA ja Elisa kannattavat taajuuksien jakamista periaatteella 2 x 10 

megahertsiä, jolloin kaikki kolme verkkoyhtiötä pääsisivät mukaan 

samansuuruisilla osuuksilla. Viestintäviraston mukaan hinta- ja palvelukilpailun 

edistäminen vaatisi vähintään kolmen verkon mukanaoloa, niin kuin tälläkin 

hetkellä. Viestintäministeriön kaavailut pohjautuvat taajuuskäytön 

tehokkuudella, jossa suurempi taajuuskatto (2 x 20) toisi todellista kilpailua 

kiinteätä verkkoa ajatellen. Toinen, ehkä merkittävämpi, tavoite on 

huutokaupalla rahastaminen. Uhka ulkopuoliseksi jäämisestä lisää 

operaattoreiden panoksia huutokaupassa. Huutokauppa tullaan todennäköisesti 

toteuttamaan vuonna 2013. (Tekniikka ja talous 16.12.2011) 

 

Operaattoreiden ja asiakkaiden väliin on Internetin yleistymisen johdosta 

syntynyt täysin uusi toimiala, jossa mm. Googlen tyyppiset sisällöntuottajat 

toimivat. Asiakkaiden yhä kasvava tarve olla jatkuvasti ”online” tulee lisäämään 

verkkojen kuormaa tulevaisuudessa entisestään. Verkkojen jatkuva 

kehittäminen ja ylläpito vaatii suuria investointeja myös tulevaisuudessa, 

varsinkin kun datan määrä verkoissa tulee lisääntymään merkittävästi. Esim. 

Google on kuitenkin ilmoittanut haluttomuutensa osallistua verkkojen 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen, vaikka heidän oma palvelunsa ja kasvunsa on 

riippuvainen toimivasta verkkoinfrastruktuurista. Yhdysvalloissa on nähty 

huolestuttavia piirteitä siitä, että Googlen tyyppiset palvelut ovat viritelleet 

yhteistyötä operaattoreiden kanssa verkkokapasiteetin ostamisesta, jolloin 

esim. Googlen palvelut liikkuisivat verkossa muita tehokkaammin. Tämän 

suuntainen kehitys vääristää kilpailua ja sotii koko Internetin filosofiaa vastaan 
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vapaudesta. Operaattoreiden tulisi olla palveluneutraaleja. Tällä tavoin kilpailu 

palveluista pysyy avoimena ja asiakkaat äänestävät jaloillaan mitä palveluja 

haluat käyttää ja mitä eivät. 

 

Mikäli uuden 4g-verkon toimilupien myötä yksi operaattoreista jätetään 

valtakunnallisen kilpailun ulkopuolelle, tulee kilpailudynamiikka Suomessa 

muuttumaan. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia on 3g:n osalta jo rajoitettu 

määräaikaisten sopimusten avulla. Tosin, määräaikaisuuteen liittyvää lakia 

muutettiin 2011 keväällä, jolloin sopimuksen irtisanomisesta tehtiin aiempaa 

helpompaa. Korvaavien tuotteiden osalta siirtymistä piirikytkentäisestä 

puheesta pakettikytkentäiseksi voidaan pitää jonkinlaisena toimialan sisäisenä 

korvaavana teknologiana. Uusi teknologia toki kulkee edelleen verkko-

operaattoreiden ylläpitämässä verkossa, mutta uuteen teknologiaan liittyvät 

ansaintamallit ovat epäselviä. Vaikea olisi kuitenkaan kuvitella, että mikään muu 

taho kuin asiakkaat olisivat palvelun maksajina jatkossakin. Suurin kilpailuun 

vaikuttava tekijä on kuitenkin ollut ja tulee jatkossakin olemaan viranomaisten 

tekemät päätökset. Tähänastiset päätökset ovat olleet hyvin vahvasti kilpailu 

lisääviä toimenpiteitä, joissa alan toimijoiden kannattavuudella ei ole suurtakaan 

painoa. Viranomaisten toimet ovat lisänneet nimenomaan hintakilpailua. 

Tulevan 4g-huutokaupan järjestäminen kaavaillulla tavalla kattaa valtion 

tavoitteet huutokaupalla rahastamisesta, mutta samalla vaikutetaan alan 

kilpailuun merkittävästi. Yksi kolmesta operaattorista jää kokonaan kilpailun 

ulkopuolelle ja samalla asiakkaiden vapautta palvelutarjoajan valinnassa 

rajoitetaan. Tämä tarjoaa kahdelle operaattorille nykyistä enemmän vapautta 

palveluiden hinnoittelulle. Toivottavaa on, että tämä mahdollistaisi suuremmat 

investoinnit tulevaisuuden palveluihin ja nostaisi Suomen jälleen langattoman 

viestinnän kärkimaaksi. 

 

Euroopan laajuinen talouskriisi saattaa olla myös vaikuttamassa 

operaattoreiden itsenäisyyteen tulevaisuudessa. EU on jo aiemmin yrittänyt 

saada haltuunsa jäsenmaidensa taajuuspolitiikkaa, joka olisi Suomen kannalta 

merkittävä takaisku. Suomen sijainnin ja markkinoiden pienen koon vuoksi 

Suomi menettäisi päätösvallan oman langattoman kehityksensä suhteen. Kaikki 
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EU tasolla tehtävät päätökset noudattelisivat suurimpien jäsenmaiden tarpeita 

ja kehitystahtia. 

 

Tutkimuksen keskeinen kontribuutio: lukittuminen on pitkän ajan sisällä 

tehdyistä päätöksistä johtuva tapahtumaketju, jossa intentionaaliset päätökset 

johtavat epäintentionaaliseen lopputulokseen, eli liiketoiminnan lukittumiseen. 

Tutkimuksen empirian perusteella voidaan esittää, että operaattoritoimialan 

lukittuminen on seurausta monesta alalla tehdystä päätöksestä, joista osa on 

tehty jo 1800-luvulla. Ghemawatin (1991) mukaan lukittumiseen vaikuttavien 

tekijöiden täytyy olla pitkäaikaisesti vaikuttavia, jotta ne voivat kerätä itseensä 

vaikutteita historiasta. Suomen teletoimiala on kerännyt vaikutteita yli 100-

vuoden ajanjaksolta, joiden seurauksena se on lukittunut tutkimuksessa 

esitettyyn tilaan  ylikapasiteetista johtuvaan hintakilpailuun. Tutkimuksen 

empiria siis tukee Ghemawatin (1991) ajatuksia liiketoiminnan lukittumisesta. 
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LIITTEET 

Liite 1: Teemahaastattelurunko 

Gsm-tekniikoiden eri sukupolvet ja operaattoreiden verkkoinvestoinnit? 

Onko järkevää, että Suomessa on kolme valtakunnallista verkkoa 

(ylikapasiteettia)? 

Näyttääkö tulevaisuus myös siltä, että rakennetaan kolme valtakunnallista 

verkkoa 4g:n osalta? 

Regulaation ja deregulaation (roaming, numeronsiirto, kytkykauppa) vaikutus 

liiketoimintaan ja kilpailuun? 

Operaattoreiden ansaintalogiikka ja onko se muuttunut vuosien varrella? 

Miltä toimialan tulevaisuus näyttää ja operaattoreiden haasteet? 
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