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1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 235/2002  vp kansalaisuuslaiksi

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista varten.

/ käsittely

Päätetään käsitellä asian yhteydessä LA 180/1999 vp laiksi kansalaisuuslain
muuttamisesta (Riitta Prusti /sd ym.).

4. E 81/2002 vp komission vihreästä kirjasta jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien
henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta, EU/180402/0306

Ilmoitetaan, että valiokuntaan on saapunut mahdollisia toimenpiteitä varten
jatkokirjelmä 1. SM 31.10.2002.

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

5. HE 112/2002 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Kuultavina:
— professori Ilkka Saraviita
— professori Tuomas Ojanen
— oikeustieteen tohtori Riitta Ollila
— hallituksen puheenjohtaja Pekka Karhuvaara, Suomen Kaupallisten

Televisioiden Liitto ry
— hallituksen    varapuheenjohtaja Juha-Pekka Louhelainen, Suomen

Kaupallisten Televisioiden Liitto ry
— toimitusjohtaja Hakan Gabrielsson, Viestinnän Keskusliitto
— ylijohtaja Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö

Seuraava kuuleminen on 15.11.2002.

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 12.11.2002 klo 10.00.
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Ls HE 112/2002, viestintämarkkinat/IS

Arvoisa puheenjohtaja

Käsillä on poikkeuksellisen laaja hallituksen esitys. Sen perusteellinen
valtiosääntöoikeudellinen analyysi edellyttäisi viestintämarkkinoiden tuntemusta sekä
telealan erityiskäsitteiden hallintaa.

Jotta saisin runsaaseen pykälämateriaaliin kunnollisen valtiosääntöoikeudellisen
otteen, esitän eräitä teesinomaisia peruslähtökohtia.

1. Viestintämarkkinoiden toiminnan sääntely perustuslain sanan- ja
viestinnänvapauden (PeL 12 §) kokonaisuudessa.

PeL 12 §:n 1 momentissa säädetään viestinnän vapaudesta sananvapauden
nimikkeen alaisuudessa. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.
Tarkempia säännöksiä tämän vapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Perustuslaki ei enää edeltäjänsä tapaan luettele erityyppisiä medioita. Sähköinen
viestintä, josta nyt on kysymys, on astunut täysimittaisesti klassisen painovapauden
rinnalle. Sähköisenkin viestinnän ydinalue on siinä, ettei viranomainen voi harjoittaa
ennakkosensuuria. Perustuslain  teksti  on  tällä  kohden  ylimalkainen.  Se  ei  rajoitu
julkisen vallan harjoittamaan sensuuriin, vaan sanamuoto näyttäisi estävän myös
median omistajan sekä hänen palkkaamansa henkilökunnan harjoittaman sensuurin.
Niin ei kuitenkaan ole asianlaita. Viestimen omistaja viime kädessä voi päättää siitä,
mitä sallitaan julkistettavaksi.

PeL 12.1 §:n ydinsisältö on toisaalta julkisen vallan ennakkosensuurin totaalisessa
kieltämisessä (lasten suojelemista lukuunottamatta), toisaalta siinä, että viestinnän
vastaanottamisen vapaus on vahvoin sanakääntein turvattu. Tätä jälkimmäistä seikkaa
ei vanha hallitusmuoto nimenomaan maininnut.

Viestintämarkkinalakiehdotuksen 3.2 §:n mukaan "Tämä laki ei koske
viestintäverkossa välitettävän viestin sisältöä".

Nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä on ensisijaisesti kysymys sähköisen
viestinnän organisaatioista, hallinnosta ja toiminnan valvonnasta.
Informaatiosisältöihin ei puututa eikä ennakkosensuurivaltuuksia anneta.

2. Viestintäelinkeinon sääntely elinkeinovapauden näkökulmasta.
Hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset, erityisesti ehdotus

viestintämarkkinalaiksi antaa valvontaviranomaiselle erittäin laajoja toimivaltuuksia ja
määräämisvaltaa sähköisestä viestinnästä toimivaltuutena antaa velvoitteita yksityisille
viestintäalan yrityksille. PeL 18 § säätää elinkeinovapaudesta. Elinkeinovapaus on
sikäli uusi perusoikeus, ettei sitä mainittu vuoden 1919 Hallitusmuodossa. Perustuslain
esitöiden ja perustuslakivaliokunnan säännöksestä antamien lausuntojen näkökulmasta



tätä perusoikeutta on ensisijassa lähestytty silmällä pitäen elinkeinotoiminnan
luvanvaraisuutta siten, että pääsääntönä pidetään ilmoituksenvaraisuutta.

Nyt käsillä olevia viestintäviraston toimivaltuuksia voidaan mielestäni lähestyä
antamalla laajempaa sisältöä elinkeinovapaudelle. Viestintäviraston teleyrityksiin
kohdistuvaa laajaa määräysvaltaa silmällä pitäen on kysyttävä, kuuluuko kilpailuvapaus
ja monopolien torjunta ja purkaminen elinkeinovapauden piiriin sitä edistävänä
lainsäädäntötavoitteena. Useimmat merkittävimmistä viestintävirastolle annettavista
toimivaltuuksista kohdistuvat vapaata kilpailua vaarantavien, huomattavan
markkinavoiman omaaviin yrityksiin. Jos katsomme, että kilpailuvapauden
turvaaminen edistää sananvapauden toteutumista, voidaan näitä toimivaltuuksia pitää
hyväksyttävinä myös elinkeinovapauden edistämisen näkökulmasta. Muussa tapauksia
näinkin laajoja toimivaltuuksia olisi pidettävä teleyritysten elinkeinovapauden
perustuslain vastaisena rajoittamisena.

3.Teleyritysten omaisuudensuoja. Viestintämarkkinalakiehdotus merkitsee monia
taloudellisesti raskaita velvoitteita teleyrityksille, erityisesti merkittäville ja
vaikutusvaltaisimmille niistä. Perustuslakivaliokunta on vahvistanut PeL 15 §:ssä
säädetyn omaisuuden suojan tulkinnan lähtökohdaksi säännön, jonka mukaan
perusoikeussäännöstö on ensisijassa yksityisten ihmisten suojaamista varten.
Oikeushenkilöt ovat vain välillisesti omaisuudensuojan piirissä. Tätä sääntöä tarkentaa
lisäsääntö: mitä suuremmasta yhtiöstä (erityisesti pörssiyhtiöt) on kysymys, sitä
etäämmällä yhtiön osakkaat eli perustuslain suojaamat, viime kädessä fyysiset henkilöt
perusoikeussuojasta ovat. Suuriin osakeyhtiöihin voidaan siis kohdistaa merkittävästi
tuntuvampia omaisuuden käyttöoikeusrajoituksia kuin pieniin yhtiöihin, joiden
oikeusasemaan käyttörajoitukset välittömästi vaikuttavat.

Edellisessä kappaleessa mainitut periaatteet eivät koske omaisuudensuojan
ydinaluetta eli sitä, että julkinen valta ei voi korvauksetta ottaa omaisuutta
yhteiskunnalle. Tällaisen ottamisen täytyy täyttää 15.2 §:ssä säädetyn pakkolunastuksen
säädännäiset edellytykset (yleinen tarve ja täysi korvaus).

4. "Eetterin rajallisuus". Sähköiselle viestinnälle muualla kuin suljetuissa
verkoissa on tyypillistä, että käytettävissä on vain rajatusti radio-ja tv-taajuuksia. Ne
ovat kansainvälisoikeudellisessa sääntelyssä ja valvonnassa, ja alalla vallitsee niukkuus.
Tähän ongelmaan on kiinnitetty huomiota ensimmäisistä sähköistä viestintää
koskeneista perustuslakivaliokunnan lausunnoista alkaen (yleisradiomonopolin
perustuslainmukaisuus). Sähköinen viestintä näillä sektoreilla eroaa merkittävästi
esimerkiksi viestinnästä painotuottein. Kirjojen ja lehtien kustantamoja ja kirjapainoja
voidaan perustaa rajoituksetta. Sen sijaan Suomella on käytettävissä vain niukasti em.
taajuusalueita.

Radio- ja televisioviestintä on sikäli teknisesti herkkää, että vahvat lähetysasemat
häiritsevät helposti muiden laillisten lähettimien toimintaa rajoittaen tai estäen tällöin
niiden viestintävapautta. Nämä kaksi seikkaa oikeuttavat mielestäni pitemmälle
menevään sääntelyyn ja valvontaan, tekniseen ohjaukseen ja luvanvaraistamiseen, kuin
mikä mahtuisi viestinnän vapauden puitteisiin painovapauden alueella.

5. EU-oikeuden keskeinen merkitys sähköisen viestinnän sektorissa. Kuten
käsillä olevasta hallituksen esityksestä havaitaan, EU-oikeudessa sähköinen viestintä on
erityisen mielenkiinnon, oikeudellisen sääntelyn sekä valvonnan kohteena. Tilanne on



aivan toinen klassisen painovapauden sektorilla, jotka eivät ole laajamittaisen EY-
sääntelyn piirissä.

Suomi on EU:n perustamissopimusten sitoma ja Suomea koskee tunnettu
lojaliteettivelvoite EY-velvoitteille. EY-velvoitteet on voimaansaatettu poikkeuslaeilla.
Tästä seuraa, että Suomea koskevat sitovat EY-velvoitteet (hallituksen esityksessä
kuvatut useat direktiivit) on otettava huomioon televiestintää kansallisesti säänneltäessä.
EU näyttää ottaneen lisäksi tulkintalinjaksi säännön , jonka mukaan viestinnän vapaus
ohittaa omaisuudensuojan (Autronic AG tapaus EY:n tuomioistuimessa, 22.5.1990)
koska viestinnän keinoja keinoja koskevilla rajoituksilla puututaan oikeuteen
vastaanottaa ja lähettää tietoja. EY-oikeus ei tietysti suoranaisesti vaikuta Suomen
perustuslain omaisuudensuojasäännöksen (omaisuuden käyttövapauden sääntely) tul-
kintaan, mutta on siinä huomioon otettava seikka perusoikeustulkintaan yleisesti
vaikuttavana näkökohtana.

Käytän tässä lausunnossa näitä periaatteita lähtökohtina. Näiden sääntöjen
välityksellä valtaosa hallituksen esityksen sisältämistä lainsäädäntöratkaisuista on
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmatonta.

Lakiehdotusten yksityiskohdat

1. Toimiluvan aineelliset edellytykset (Viestintämarkkinalain 9 §) Teletoiminnan
luvanvaraistaminen on alussa mainituin perustein seikka, josta voidaan säätää
elinkeinovapauden pääperiaatteesta huolimatta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Erityisesti tämä koskee 2 §:n 7. kohdassa määriteltyä "maanpäällistä
joukkoviestintäverkkoa" (vaikka viestit kulkevatkin avaruudessa). Kaapeliverkkoihin
puolestaan saattaa liittyä de facto monopolin problematiikka (kilpailevia verkkoja ei
kannata rakentaa), joka puoltaa lupaehdoilla sääntelyä mm. kilpailuvapauden
turvaamiseksi.

Lupaehdot on kirjoitettu sidotun harkinnan periaatteella ja 9 §:ssä asetetut ehdot
ovat sananvapauden ja elinkeinovapauden kannalta hyväksyttäviä. 10 §:ssä tarkoitettu
teknisluontoinen lupaehtosääntely täyttää perustuslain vaatimukset. 11 §:ssä tarkoitettu
toimiluvan yksipuolinen muuttaminen luvan voimassaolokaudella on rajattu
asianmukaisesti välttämättömään. 13.2 §:ssä säädetty valtioneuvoston
asetuksenantovaltuus on PeL 80 § huomioon ottaen asianmukainen.

2. Velvollisuuksien asettaminen teleyritykselle (3 luku).
3 luvun säännökset ovat teleyritysten elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan

kannalta merkittävimmät. Erityisen laajoja velvoitteita ovat 18 §:ssä huomattavan
markkinavoiman yrityksille asetettavat velvoitteet. Vastaavia tuskin voitaisiin säätää
esimerkiksi kirjapainoalalla (ajatellen esimerkiksi Sanoma Oy:tä). Alussa esittämääni
viitaten katson lähtökohtaisesti, että 18 §:ssä säädetyt velvoitteet voidaan toteuttaa
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä: niillä perimmältään toteutetaan
elinkeinovapautta kilpailuvapauden edellytyksiä varmistaen.

Huomiota kylläkin kiinnittää se, ettei 16 §:ssä tarkoitetusta merkityksellisiä
viestintämarkkinoita määrittelevästä päätöksestä saa hakea muutosta. PeL 21 §:ssä
säädetään jokaisen oikeudesta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös
tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.. Mielestäni



tämä perusoikeus koskee sellaisenaan niin fyysisiä henkilöitä kuin oikeushenkilöitäkin
(l. tässä viestintäalan yrityksiä). Lienee kuitenkin katsottava, hallituksen esityksen
perustelujen mukaisesti (s. 119), että myöhemmässä vaiheessa realisoituva
valitusmahdollisuus on riittävä.

20 §:ssä säädetyt, vähittäismarkkinoita koskevat säännökset ovat samaan tapaan
perusteltuja ja riittävän tarkkarajaisia.

19 §:ssä säädetään muulle (kuin merkittävälle markkinavoimalle) teleyritykselle
asetettavista velvollisuuksista. Niitä ei voida perustella samaan tapaan
kilpailuvapaudella. Ehdotetut velvoitteet ovat merkittävästi suppeampia kuin 18 §:ssä
tarkoitetut. Valtaosa niistä näyttää olevan jo vakiintuneina käytössä

3.Komission ja sääntelyviranomaisen kuuleminen (21 §). 21 §:n viimeinen
momentti on hyvin merkittävä PeL 1 - 3 §:stä johtuvien suvereniteettiin liittyvien
säännösten näkökulmasta. 1 §:n mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta. 3 §:n
mukaan valtiollisten tehtävien jako määrittää Suomea koskevan kansallisen
päätösvallan käyttäjäksi vain suomalaiset valtioelimet. Komissiota ei mainita. 21 §:n 3
momentin viimeisen lauseen mukaan EU:n komissiolla on kuitenkin ylin ja
viimekätinen päätösvalta merkittävän markkinavoiman määrittelyssä. Suomen
viranomaisen laissa säädetyn päätösvallan käyttäminen estyy. Lisäksi kysymyksessä on
pelkän komission suosituksen sitova tulkintavalta suhteessa EY:n kilpailuoikeuteen
Komissio saa siis ylivaltiollista Suomea sitovaa hallinnollista valtaa.

Komissiolle on Suomen lainsäädännössä toteutettu tietty sitova päätösvalta niissä
voimaansaattamissäädöksissä, joilla Suomen jäsenvelvoitteet EU:ssa toteutettiin. Olen
katsonut, että komission ja muiden EY:n toimielinten toimivaltuudet on
voimaansaatettu maksimitasossa. Kaikki lisätoimivalta on arvioitava erikseen Suomen
valtiosäännön näkökulmasta.1 Nyt tarkoitettua komissiolle tulevaa sitovaa ylivaltiollista
toimivaltaa ei ole perustamissopimusten ja niiden muutosten voimaansaattamisen
yhteydessä voimaansaatettu.

Oman erityiskysymyksensä muodostaa se, että viitattu direktiivi tuskin vaatii, että
jäsenvaltiot l. niiden ao. viranomainen oikeudellisesti sidotaan komission tulkintoihin.
Direktiivi ei tietystikään sisälly hallituksen esitykseen eikä k 34 ss. perusteluosa anna
vastausta tähän. Komission päätösvalta ulottuu lisäksi perustuslaissa säädettyihin
perusoikeuksin eli omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen sekä välillisesti
sananvapauteen, joiden sisällön asiallista määräysvaltaa komissio saa (1. momentin 1- 4
kohdat).

Sitova päätösvalta koskee käsillä olevan hallituksen esityksen merkittävimpiä ja
valtiosääntöoikeudellisesti kriittisimpiä kohtia: (suosituksesta poikkeava
markkinamäärittely, markkina-analyysi ja huomattavan markkinavoiman toteaminen,
teleyrityksille asetettavat velvollisuudet, ministeriön päätöksin). Huomattavan
markkina-aseman määrittely antaa viranomaiselle sitovan päätösvallan omaisuuden
käyttövapauden kannalta poikkeuksellisen järeistä hallinnollisista toimivaltuuksista.
Käänteisesti: jos komissio estää päätöksen merkittävän markkinavoiman toteamisesta
tai teleyrityksille asetettavista velvoitteista, se voi merkitä sananvapauden kaventumista

1 Ks. Saraviita, Valtiosääntö 2000, Helsinki 2000 s. 62.



sikäli, että Suomessa todetun sananvapauden periaatteen vastaisen keskittymän pur-
kaminen estyy.

Kuten hallituksen esityksessä (s. 126) kirjoitetaan, kysymyksessä on uudesti
säännöstön, puitedirektiivin 7 artiklan 2 - 5 kohtien kansallinen toteutus - siis uuden
velvoitteen toimeenpano Suomen lainsäädännössä. Katson, että ehdotetun 21 §:n
viimeinen momentti on ristiriidassa perustuslain suvereniteettisäännöstön kanssa. Se
antaa komission suosituksille oikeastaan Suomen viranomaista sitovan oikeusaseman,
jos komissio tahtoo pitää kiinni tulkinnasta, jonka mukaan sen antama suositus toteuttaa
EU-oikeutta.

Perusteluksi tavalliselle lainsäätämisjärjestykselle eivät riitä hallituksen esityksen
perustelut, joiden mukaan järjestelmän ollessa uusi ja kun tarkkoja tietojakaan ei ole sen
toiminnasta, pyritään mahdollisimman joustavaan järjestelmään (s. 126).

Pelkät eurooppalaiset konsultaatiot ja komission lykkäämisvalta sen sijaan
mahtunevat Suomen valtiosäännön suvereniteettisäännöstön puitteisiin.

Se, mitä PeL 1 §:n 3 momentissa säädetään Suomen osallistumisesta
kansainväliseen yhteistyöhön, sekä perustuslakivaliokunnan omaksumat tulkinnat
ulkoisen suvereniteetin rajoituskynnyksen madaltumisesta, eivät mielestäni koske
ylikansallista, komissiolle osoitettua päätösvaltaa vaan tavanomaista, valtiosopimuksen
toteuttavaa kansainvälisoikeudellista velvoittautumista.

Edellä todetun lisäksi voidaan huomauttaa, että komissiolle esitetty toimivalta ei
johdu kansallisista, vaan EY-oikeudellisista syistä. Niin ollen estettä poikkeuslain
käyttämiselle  ei  ole.  Esitetty  säännös  täyttää  myös  PeL  73  §:n  1  momentissa  asetetut
rajatun poikkeuksen kriteerit. Kun kysymyksessä ei ole valtiosopimuksen
voimaansaattaminen vaan direktiivin toteutus, poikkeuslaki tulisi säätää tavanomaisessa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä.



4 luvun säännökset käyttöoikeuden luovutuksesta ym. merkittävän markkinavoiman
omaaville teleyrityksille ovat mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti moitteettomia alussa
mainituista syistä. Myös 33.1 §:n sisältämät julkistamisvelvoitteet ovat mielestäni
ongelmattomia.

4. 6 luvun säännökset numeroinnista. Viestintävirasto saa merkittäviä toimivaltuuksia
numeroinnissa. Luvussa on lisäksi tärkeitä säännöksiä numeron tai tunnuksen
käyttöoikeuden peruuttamisesta ja siirrettävyydestä.

Numerot (esimerkiksi puhelinnumerot) ovat keskeinen asia PeL 12 §:ssä säädetyn
viestien vastaanottamisoikeuden näkökulmasta. Numerointi muistuttaa etäisesti sitä
problematiikkaa, joka perustuslakivaliokunnassa lienee vieläkin käsiteltävänä domain-
tunnusten suhteen (fi.tunnusten käyttökiellon problematiikka). Oman puhelinnumeron
käyttökielto saattaa merkitä viestinnän vastaanottomahdollisuuden katkaisemista ja siten
viestinnän vapaan vastaanotto-oikeuden eväämistä.

Sananvapauden käyttämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä lailla (PeL 12.1 §).
Mielestäni numerointiin liittyvät toimivaltuudet on riittävän tarkoin säännelty ja tarpeellisia
siinä määrin, että ne mahtuvat lakivarauksen puitteisiin.

Ehdotetun 50 §:n 2 momentin sanamuoto on kuitenkin suhteellisen väljä. Ihmisen
viestinnän vapauden sääntelyn kannalta on erikoista, että numeron haltijalla on vain
mahdollisuus "esittää näkemyksensä" asiassa. Voidaan kysyä, onko numeroinnin selkeys
riittävä peruste tällaiselle viestien vastaanottovapauden rajoitukselle. Myös ilmaisu
"käyttäjän etu" on epämääräinen, jos sillä tarkoitetaan muiden kuin käyttöoikeuden
peruutuksen kohteeksi joutuvan etua. On kuitenkin huomattava, että tällaisessa tilanteessa
on käytettävissä valitusmahdollisuus (perustelut s. 147).

51 §:n 2 momentin viimeisen lauseen mukaan Viestintävirasto voi yksittäistapauksessa
päättää kertakorvauksen määrästä. Momentin alussa mainittu kustannusvastaavuus ei koske
tätä tapausta. Viranomainen saa tässä tietyssä mielessä päätösvaltaa, joka tosin koskee
yrityksen, ei yksityisen henkilön oikeutta. Perusteluissa viitataan (s. 147) siihen, että
"kaikki kustannukset vyörytetään käytännössä viime kädessä vastaanottavan operaattorin
asiakkaiden maksettavaksi", joten viestintäviraston on voitava puuttua asiaan. Silti voidaan
väittää, että kustannusvastaavuuden periaate vastaisi parhaiten omaisuudensuojan ja
elinkeinovapauden sääntöjä. Luulisi, että vyörytystä harjoittavat firmat menettävät
asiakkaitaan, minkä puolestaan luulisi johtavan samaan tulokseen kuin Viestintäviraston
päätösvalta. Viittaus direktiivin tavoitteisiin ei riitä perusteluksi Suomen valtiosääntöä
tulkittaessa.

7 luvun säännökset käyttäjän oikeuksista ovat merkittäviä PeL 12.1 §:ssä säädetyn
viestinnän julkistamis- ja vastaanottamisvapauden näkökulmasta. Huomattavan
markkinavoiman omaavan teleyrityksen velvoitteet ovat tältä karmalta perusteltuja. Sama
koskee 59.2:§.ssä tarkoitettua alueellisesti suurinta yritystä. 60 §:n merkitsemä rajoitus
viestien vastaanottamisvapauteen mahtuu mielestäni 12.1 §:n lakivarauksen puitteisiin.
Myös 61 §:ssä säädettävää ennakkomaksuvelvoitetta ja saldorajausta voidaan pitää
perustuslain puitteisiin mahtuvana. 66 §:ssä teleyritykselle säädettävät velvoitteet palvele-
vat nähdäkseni viestinnän vapautta.



71 §:ssä säädetty oikeus sopimuksen muuttamiseen merkitsee taannehtivaa puuttumista
voimassa olevaan sopimukseen. Taannehtivuuden vastapainona voidaan nähdä 3
momentissa säädetty irtisanomisoikeus. Vanhassa valtiosääntöoikeudessa
irtisanomismahdollisuutta käytettiin joskus väärällä tavoin perusteluna omaisuudensuojan
rajoitukselle. Tässä tapauksessa irtisanomismahdollisuus on kuitenkin reaalinen vaihtoehto.

72 §:ssä säädetään viestien vastaanottamisvapauden kannalta keskeisestä seikasta eli
teleliittymän sulkemisesta ilman käyttäjän suostumusta. Kun tarkoituksena on verkon
toiminnasta huolehtiminen, toimivaltuus on mielestäni oikeutettu. Myös 73 §:n säännöstö
oikeudesta sulkea liittymä käyttäjästä johtuvasta syystä on merkittävä. Siinähän rajoitetaan
viestien vastaanottamisen vapautta yritystaloudellisista syistä (maksujen laiminlyönti),
vaikka tässä asetetaankin vastakkain kaksi tuskin vertailukelpoista seikkaa (viestin
vastaannottamisen vapaus eli rajoitukseton oikeus ottaa vastaan puheluita ja toisaalta yli 50
euron maksulaiminlyönti), sääntely lienee sittenkin sanktioluontoisena ymmärrettävä.
Säännöstö sisältää lisäksi riittävät oikeussuojan takeet sikäli, että liittymän omistaja voi
helposti ja nopeasti palauttaa viestintämahdollisuutensa.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 7 luvun säännökset suhteellistavat varsin pitkälle
PeL 12.1 §:n lavean säännöksen siitä, että sananvapauteen kuuluu oikeus vastaanottaa
viestejä kenenkään ennakolta estämättä.

5. Viestintäviraston määräystenantovalta ja 52 § 129 §. Näyttää siltä, että käsillä
olevissa lakiehdotuksissa viestintävirastolle esitettävät norminantovaltuudet on ensi kertaa
säädetty kokonaisvaltaisesti niiden periaatteiden mukaan, jotka ovat PeL 80.2 §:ssä säädetyn
norminantovallan taustalla. Määräystenantovalta on lähes kohta kohdalta rajattu
teknisluontoisten määräysten antovaltuuksiksi. Tämä näyttäisi vastaavan perustuslain
tavoitetta. Virastossa on runsaasti teknisen peruskoulutuksen saanutta insinöörihenkilö-
kuntaa ja juuri heillä on riittävä ammattitaito antaa sellaisia sitovia määräyksiä, jotka ovat
tarpeen tällä hyvin teknisellä elinkeinotoiminnan alalla. Kaikki yhteiskuntapoliittisia
ulottuvuuksia omaavat norminantovaltuudet on rajattu ylempiin säädöstasoihin.

Vallankäytön voimakkuuden kannalta voidaan todeta, että PeL 80 § sääntelee juuri
norminantovaltaa. Pääpaino sillä sektorilla on eduskunnan lainsäädäntövallassa ja
toissijaisesti parlamentaarisessa kontrollissa tai parlamentaarisen vastuukatteen piirissä
olevassa asetuksenantovallassa. PeL 80 § ei rajoita toimivaltaa säätää viranomaistasoon
vahvojakin hallinnollisia (yksittäiseen yritykseen kohdistuvia) toimivaltuuksia.

6. Varautumisvelvoitteet 9 luvussa ovat mielenkiintoisia sikäli, että niillä on
liittymäkohtia PeL 23 §:n säännökseen perusoikeuksista poikkeusoloissa.

90 §:ssä viitataan perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädettyyn valmiuslakiin, joka voi
tulla sovellettavaksi astetta lievemmässäkin kriisissä kuin mitä 23 § tarkoittaa. Jos
valmiuslain antamia viranomaisvaltuuksia laajennettaisiin, jotka nykyisin ovat tuossa laissa,
kysymyksessä olisi ns. aukkoteorian sovellutus, poikkeuksen laajennus. Kysymyksessä on
kuitenkin tavoitteen luontoinen valmisteluvelvoite, jota ei voida pitää ristiriitaisena
perustuslain kanssa.

91 §:ssä säädetyt etuoikeustoiminnot eivät nähdäkseni ole ongelmallisia perustuslain
näkökulmasta. Huomiota tosin herättää se, että ministeriö 4 momentin mukaan vahvistaa ne
käyttäjäryhmät, joille etuoikeus annetaan. Sikäli kuin näitä oikeuksia annettaisiin
yksityishenkilöille tai yrityksille, ollaan lähellä PeL 80 §:ssä olevaa lailla säätämisen



vaatimusta jonkun oikeuksista tai velvollisuuksista. Hallituksen esityksen perustelujen (s.
170) mukaan kysymyksessä olisivat vain viranomaisille annettavat etuoikeudet, jotka eivät
ole perustuslain kannalta ongelmallisia. Ministeriön päätös- tai asetustaso on tarkoitukseen
soveltuva.

93 §:ssä säädetty valtioneuvoston asetuksenantovalta suhteessa varautu-
misvelvoitteeseen on lakitasossa kirjoitettu jossain määrin avonaiseksi, eikä säännöksestä
tarkoin voi lukea, mistä velvoitteista asiallisesti on kysymys.90 §:ssä säädetään avoimesti
"varautumisesta", jota asetuksenantovalta sitten tarkemmin koskee. Ministeriötasolle
säädettävä ohjeidenantovalta on mielestäni ongelmaton. Viestintävirasto puolestaan saa vain
teknisiä seikkoja koskevan määräämis-1 norminantovallan.

7. 10 luvun telekaapelin sijoittamista tarkoittavat säännökset vastaavat pääosin
edeltäjiään, ja niihin sisältyvät oikeudet toimia toisen omistamalla maa-alueella (107 §)
näyttävät ongelmattomilta. Tähän liittyy sekin, että 109 §:ssä on pakkolunastusedellytykset
täyttävä viittaus lunastuslakiin.

122 §:ssä säädettävä seuraamusmaksujärjestelmä näyttää täyttävän PeL 8 §:n
(rikosoikeudellinen laillisuusperiaate) vaatimukset. Huomiota kuitenkin kiinnittää se, että
viimeisen momentin 1. kohdan mukaan valtioneuvoston asetuksessa voidaan määrätä
seuraamusmaksua koskevan valituksen vaikutukselta täytäntöönpanoon, seuraamusmaksun
määräämisestä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja maksun palauttamisesta. Ensinnäkin on
niin, että nykyään täytäntöönpanokiellot yleensä säädetään lakitasossa. Lisäksi 2. kohta
merkitsee päätösvaltaa riippumattoman tuomioistuimen päätöksenteosta varsin avoimesti
muotoillen ja maksun palauttaminen on asia, joka liittyy yrityksen oikeuksiin ja
velvollisuuksiin. Näitä seikkoja ei selvitellä juuri perusteluissakaan (s. 190) vaan tyydytään
viittaamaan direktiiviin.

126 §:ssä säädetään tavanomaisuudesta poikkeavasta erimielisyyksien
ratkaisumenettelystä viranomaispäätöksin. Näyttää siltä, että säännös täyttää perustuslain
oikeusturvasäännöksen vaatimukset ja tehdystä päätöksestä on valitusoikeus. Menettelyyn
on sovellettava hallintomenettelylakia suoraan tuon lain itsensä nojalla.

Muut lakiehdotukset

Hallituksen esityksen sisältämät muut lakiehdotukset näyttävät pääosin vain
täsmentävän jo voimassa olevia säännöstöjä päätellen hallituksen esityksen liitteen
rinnakkaisteksteistä. Televisio- ja radiolain uusi 11 a § merkitsee takautuvaa puuttumista
sopimussuhteeseen, mutta näyttää rajoittuvan välttämättömimpään ja olevan nopean
teknisen kehityksen seurauksena tarpeellinen. 15 a §:n varautumisvelvoite näyttää olevan
edellä syistä ongelmaton. Rahastolain 10 § toistaa vanhastaan tunnetut lupatarkastajan
toimivaltuudet sekä sisältää pelkän viittauksen jo voimassa olevaan kriminalisointiin.

Yleisradiolakiin säädettävä raportointivelvoite on uuden perustuslain näkökulmasta
ongelmaton - tällaiset raportointisäännökset katsottiin eräässä vaiheessa Hallitusmuodon
kaudella perustuslain vastaisiksi eduskunnan toimivallan laajennuksiksi.

Mainontarajoitukset (22 §) kohdistuvat sananvapauteen, mutta ei sen ydinalueella.
Uskonnollisille tilaisuuksille annetaan mainonnan suhteen erityisasema. Ei ole selvää, onko



se muiden perustuslain piirissä olevien yhdistymis- ja kokoontumisvapauden
käyttömuotojen yhdenvertaisuuden kannalta ongelmaton. Voidaan esimerkiksi kysyä, millä
perusteella vaikkapa eduskunnan istuntojen tai merkittävien mielenosoitusten tahi
puoluekokousten televisiointi voidaan keskeyttää mainoksin, mutta uskonnollisten
tilaisuuksien ei? Miten on arvioitava uskonnottoman henkilön hautaamistilaisuuden televi-
siointia? Samaten voidaan kysyä, onko se sopusoinnussa PeL 11 §:n kanssa, joka rinnastaa
uskonnon vapauden omantunnon vapauteen. Viimeksimainittuun kuuluvat uskonnon ohessa
"muut maailman- ja elämänkatsomukset". Säännöstö siirretään olemassa olevasta laista,
mutta vahvistettujen sääntöjen mukaan, kun pykälä avataan, koko säännöksen
perustuslainmukaisuus on arvioitava. On kyseenalaista, riittääkö evankelis-luterilaisen
uskonnon säädännäinen ja tosiasiallinen erikoisasema enää nykyaikana tällaiseen sääntelyyn.
PeL 11 § rinnastaa uskonnot ja uskonnottomuuden. Uskonnollisen tilaisuuden preferoinnille
suhteessa demokraattisen järjestelmän toiminnan kannalta keskeisiin tilaisuuksiin ei löydy
mitään pohjaa perustuslaista, ja onkin siis esiteltävä PeL 6.2 §:ssä tarkoitettuja hyväksyttäviä
perusteluja.

Radiolain 31 §:ssä säädetty tarkastusoikeus "siellä missä radio- tai telepäätelaite on"
näyttää kotirauhan suojan suhteen olevan suhteellisen avoin. Tarkastuksen edellytyksistä
säädetään kotirauhan osalta 35 §:ssä asianmukaisesti viittauksin "aiheeseen epäillä" rikosta.
Voidaan kylläkin kysyä, ovatko 39 §:ssä tarkoitetut rangaistavat teot kaikilta osin niin
vakavia, että on syytä antaa täysimittaiset kotietsintävaltuudet. (mm. lain vastainen
"telepaätteen toiselle luovutus").

41 §:ssä säädetään arviointilaitoksen tehtävistä. Sikäli kuin kysymys on julkisen vallan
organisaatioon kuulumattomasta yrityksestä tai laitoksesta, sen toimintaan ja
tehtävänluovutukseen tulee soveltaa PeL 124 §:n säännöksiä hallintotehtävän antamisesta
muulle kuin viranomaiselle", mukaan lukien säännökset hallintomenettelylain ja kielilain
soveltamisesta. Sinänsä kysymyksessä ei ole perusoikeuksia vaarantava PeL 124 §:n
kieltämä luovutus, eikä kysymyksessä ole merkittävä julkisen vallan käyttö.

Yhteenveto

Katson, että lakiehdotukset eräin mahdollisin tarkennuksin ja lisäperusteluin voidaan
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä lukuunottamatta komissiolle ensimmäisen
lakiehdotuksen 21 §:ssä säädettävää lopullista, Suomen viranomaista sitovaa ratkaisuvaltaa.
Sitä taas ei voitane poistaa lakiehdotuksesta, joten se on käsiteltävä PeL 73 §:ssä säädetyssä
järjestyksessä.

8 päivänä marraskuuta 2002

lkka Saraviita
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5.11.2002/'Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Yleisiä näkökohtia

Lakipaketti on toinen vaihe viestintälainsäädännön laajemmasta kokonaisuudistuksesta, jonka
ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät lainmuutokset tulivat voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2002 (ks. myös
PeVL 8/2002vp).

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi useita lakeja. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on
kuitenkin ennen muuta lainsäädännön yhtenäistäminen säätämällä uusi viestintämarkkinalaki.

Esityksellä tuettaisiin verkkoliiketoimintaa, televisio- ja radiotoimintaa sekä sisältötuotantoa.
Esityksellä pyritään luomaan entistä paremmat lainsäädännölliset edellytykset keskenään kilpailevalle
liiketoiminnalle, viestintäteknologian kehitykselle ja innovaatioille. Siten edistetään elinkeinoelämän
kilpailukykyä, viestintäpalvelujen tasa-arvoista saatavuutta ja sananvapautta.

Ehdotusta voidaan valtiosääntöoikeudellisesti arvioitaessa luonnehtia osin
"lainsäädäntöteknikseksi" siltä osin ehdotus merkitsee jo nykyisin voimassaolevan sääntelyn
siirtämistä säädöksestä toiseen tai uuden viestintämarkkinalain sääntelystä seuraavien muutosten
huomioon ottamista voimassaolevissa erilaisissa säädöksissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
valtiosääntöoikeudellinen arviointi ei olisi tarpeen lakiehdotuksen "lainsäädäntöteknisiksi"
luonnehdittavien kohtien suhteen. Esimerkiksi sinänsä perusteiltaan ennallaan säilyvää
toimilupajärjestelmää on jälleen kerran syytä arvioida valtiosääntöoikeudellisesti.

Ehdotukseen sisältyy kuitenkin useita sisällöllisiä ja valtiosääntöoikeudellisesti huomionarvoisia
uudistuksia. Uudella viestinämarkkinalailla olisi ensinnäkin tarkoituksena panna toimeen neljä
sähköisen viestinhän direktiiviä eli puitedirektiivi, valtuutusdirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi sekä
yleispalveludirektiivi sekä radiotaajuuksia koskeva päätös. Tällöin valtiosääntöoikeudellisesti kenties
merkittävin sisällöllinen muutos voimassaolevaan normistoon verrattuna olisi viestintämarkkinalain
mukainen viestintäviraston mahdollisuus asettaa erilaisia velvollisuuksia merkityksellisistä
markkinoista tekemänsä analyysin perusteella teleyrityksille, joilla on "huomattava markkinavoima".

Ehdotuksella myös laajennettaisiin merkittävästi nykysääntelyyn verrattuna esimerkiksi ns. must
carry -velvollisuutta.

Esityksellä on useita perustuslaki- ja varsinkin perusoikeuskytkentöjä, kuten esityksen
säätämisjärjestysperusteluistakin ilmenee. Nähdäkseni ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa
arvioinnissa nousee yleisesti ottaen tärkeimmäksi perustuslaissa turvattu sananvapaus.

Lisäksi ehdotukseen sisältyy kuitenkin useita kohtia, joilla on merkitystä perustuslaissa turvatun
yhdenvertaisuuden, henkilökohtaisen koskemattomuuden, kotirauhan, omaisuudensuojan sekä
elinkeinovapauden kannalta.

Esityksellä olisi myös tarkoitus tehostaa viestintäviraston toimintaa muuttamalla eräitä valtion
televisio- ja radiorahastosta annetun lain televisiomaksua koskevia säännöksiä, mistä syystä esitystä on
tältä osin paikallaan arvioida myös talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevan perustuslain 87 §:n
kannalta.



Lopuksi lakiehdotuksen sääntelyehdotuksiin huomattavan markkinavoiman yrityksiä koskevasta
markkinamäärittelystä sisältyy kohtia, jotka ovat huomionarvoisia perustuslain täysivaltaisuutta
koskevien säännösten kannalta.

Sananvapaus

Seuraavassa toimilupajärjestelyistä sananvapauden kannalta todettava tuo olennaisessa määrin
esiin sen, mitä ehdotuksesta voidaan esittää myös perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden
kannalta. Näin ollen en erikseen tule tarkastelemaan esitystä enää elinkeinovapauden näkökulmasta
tässä lausunnossa.

Toimilupa

Lakiehdotuksen 4 §:n mukainen toimilupa on lähtökohtaisesti ongelmallinen perustuslain 12 §:ssä
turvatun sananvapauden sisältämän ennakkoesteiden kiellon kannalta.

Ehdotus on tältä osin siinä mielessä lainsäädäntötekninen, että ehdotus vastaa toimilupasääntelyn
osalta pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Keskeisenä tai oikeastaan yksinomaisena perusteena toimilupasääntelylle on esityksessä tuotu
esiin radiotaajuuksien niukkuus (ks. 109-113 ja s. 231 -232). Kuten esityksessä on todettu (s. 232):
"Ehdotus vastaa toimilupasääntelyn osalta pääosin sisällöltään voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Toimilupasääntelyn perusteena on edelleen taajuuksien niukkuus."

Perustuslakivaliokunta on aivan viime vuosinakin katsonut, että taajuuksien niukkuus on sellainen
radiotekninen rajoitusperuste, jonka huomioon ottamiseksi on hyväksyttävää ylläpitää lupajärjestelmää
(Pe VL 18/1998vp, Pe VL 26/200 lvp ja PeVL 8/2002vp).

Valtiokunta on kuitenkin myös vastapainoksi huomauttanut siitä, että jos käsitys radiotaajuuksien
niukkuudesta muuttuu teknisen kehityksen myötä, lupajärjestelmän sallittavuuden
valtiosääntöoikeudellisia perusteita joudutaan arvioimaan uudelleen (PeVL 19/1998vp ja PeVL
8/2002vp). Tähän liittyen valtiokunta on korostanut, että "viestintämarkkinalainsäädäntöä edelleen
kehitettäessä arvioidaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön lupajärjestelmää kevyempiä sääntelytapoja."

Nähdäkseni radiotaajuuksien niukkuus on vielä tänä päivänäkin edelleen sellainen radiotekninen
rajoitusperuste, jonka huomioon ottaminen on hyväksyttävä peruste ylläpitää lupajärjestelmää.
Olennaista kuitenkin myös on, että tilanne on parhaillaan nopeasti muuttumassa teknisen kehityksen
myötä. Muutoksen perusteena on nimenomaan niin sanottu digitekniikka, joka olennaisesti lisää
mahdollisuuksia hyödyntää sinänsä edelleenkin rajallista "luonnonvaraa" eli vapaasti eteneviä
radiotaajuuksia.

Valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta digitekniikka nähdäkseni tarkoittaa, että
radiotaajuuksien niukkuus ei enää kelpaa digitekniikan ollessa valtavirtatekniikkana sellaiseksi
perusteeksi, jonka pohjalta voidaan hyväksyttävästi rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapautta
niin syvällekäyvällä rajoituksella kuin toimilupajärjestelmä tarkoittaa.

Digitekniikan lopullinen läpilyönti hallitsevaksi tekniikaksi on tosin vielä muutaman vuoden
päässä. Kun nyt käsillä olevassa ehdotuksessa on kuitenkin kysymys "viestintälainsäädännön
laajemmasta kokonaisuudistuksesta" (s.2) ja kun perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että
"viestintämarkkinalainsäädäntöä edelleen kehitettäessä arvioidaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön
lupajärjestelmää kevyempiä sääntelytapoja", on ongelmallista, että ehdotuksessa ei ole lainkaan
koetettu arvioida digitekniikan läpimurron merkitystä viestintämarkkinoiden sääntelyn kannalta.

Itse asiassa esityksessä ei ole juurikaan käsitelty toimilupajärjestelmän ongelmia sananvapauden
toteuttamisen kannalta, vaan pikemminkin esityksestä välittyy käsitys, jonka mukaan
toimilupajärjestelmä pikemminkin olisi sananvapauden toteutumisen turvaamisen keskeisiä
edellytyksiä. Tällaisen arvioinnin puuttumisen ongelmallisuus korostuu sitä taustaa vasten, että
perustuslakivaliokunta totesi jo vuonna 1998 antamassaan lausunnossa mm. seuraavasti
radiotaajuuksien saatavuuden ongelmasta: "Radiotaajuuksien saatavuus on esitykseen sisältyvien
tietojen perusteella nykyisin merkitykseltään vähäisempi tekninen ongelma kuin ennen. Taajuuksien
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saatavuudessa edelleen olevat ongelmat voivat entisestäänkin pienentyä aivan lähitulevaisuudessa
uuden tekniikan avulla."

Nyt on nähdäkseni nykyaikaa valiokunnan vuonna 1998 tarkoittama "lähitulevaisuus", jolloin
taajuuksien saatavuudessa olevat ongelmat ovat pienentyneet uuden tekniikan eli digitekniikan avulla.

Kaiken kaikkiaan lupajärjestelmää koskevan arvioinnin ja erittelyn puuttumisesta seuraakin, että
nyt käsillä oleva ehdotus ei anna täysin edellytyksiä arvioida toimilupasääntelyn suhdetta
sananvapauteen teknisen kehityksen nykytilassa ja varsinkaan lähitulevaisuudessa. Voidaan myös
kysyä, milloin ja missä yhteydessä loppujen lopuksi tulee kattavasti ja seikkaperäisesti arvioitavaksi
mahdollisuus ottaa käyttöön lupajärjestelmää kevyempiä sääntelytapoja, jollei tuollaista arviointia edes
yritetä tehdä nyt käsillä olevan viestintämarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä, joka
ajoittuu digitekniikan todelliseen läpimurron ensimmäisiin vaiheisiin.

Lupaehdot

Viestintämarkkinalakiehdotuksen 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupaan voidaan liittää 1 ja 128
§:n säännöksiä tai 129 §:ssä tarkoitettuja Viestintäviraston teknisiä määräyksiä täydentäviä ehtoja,
jotka koskevat viestintäverkkojen teknisiä ominaisuuksia tai taajuuksien tehokasta käyttöä. Näin ollen
valtioneuvosto voi liittää lupaan lain tavoitteita (1 §) tai viestintäverkon ja viestintäpalvelun
laatuvaatimuksia taikka 129 §:ssä säädettyjä viestintäverkkoa ja viestintäpalvelua koskevia määräyksiä
koskevia Viestintäviraston teknisiä määräyksiä täydentäviä ehtoja.

Nähdäkseni on kuitenkin sananvapauden, perustuslain 80 §:n ja tarkoitussidonnaisuusvaatimuksen
johdosta selvää, että valtioneuvoston toimivallassa ei voi olla viestintäverkkolain 1 §:ssä säädettävien
lain tavoitteiden tai 128 §:ssä

määriteltävien viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimusten täydentäminen eli siis
soveltamisalan laajentaminen, vaan vain niiden täsmentäminen (tai tarkentaminen).

Myös Viestintäviraston toimivalta antaa 129 §:n nojalla 128 §:ssä tarkoitettuja viestintäverkkojen
ja viestintäpalvelujen laatuvaatimuksia ja yhteensopivuutta koskevia määräyksiä voi mielestäni koskea
vain tarpeellisia teknisiä määräyksiä 129:§:n kohdissa 1-21 luetelluista asioista. Määräysvallan
täsmentyminen teknisiin kysymyksiin olisi kuitenkin paikallaan tuoda esiin 129 §:ssä.

Toimiluvan peruuttaminen

Toimilupa voidaan lakiehdotuksen 12 §:n mukaan peruuttaa muun muassa lupaehtojen toistuvan
ja vakavan rikkomisen perusteella.

Luvan peruuttaminen on ankara keino puuttua perustuslaissa turvatun sananvapauden
käyttämiseen (ks. myös PeVL 19/1998 vp ia 26/200 lvp). Sen vuoksi on perusteltua, että luvan
peruuttamisen edellytyksenä on juuri lupaehtojen "vakava" ja "toistuva" rikkominen. Peruuttamisen
oikeasuhtaisuuden kannalta on kuitenkin tarpeen ottaa lisäksi huomioon toimiluvan eri tyyppisten
ehtojen luonne ja merkitys. Luvan 'peruuttamista sen ehtojen rikkomisen perusteella voidaan pitää
oikeasuhtaisena seuraamuksena lähinnä sellaisessa tilanteessa, jossa luvan haltija on toistuvasti ja
vakavasti rikkonut säänneltävän toiminnan kannalta olennaisia lupaehtoja. Lakiehdotusta pitäisi vielä
tarkistaa tämän suuntaisesti.

Kotirauha ja henkilökohtainen koskemattomuus

Perustuslakivaliokunta on suhteellisen äskettäin tarkastellut radiolain mukaisia
tarkastusvaltuuksia perustuslaissa turvatun kotirauhan ja henkilökohtaisen koskemattomuuden
kannalta (ks. PeVL 26/200lvp). Kun nyt käsillä olevassa esityksessä ei olennaisesti muutettaisi
tarkastusvaltuuksia koskevia radiolain säännöksiä, tyydyn tässä yhteydessä viittamaan tuossa
lausunnossa tarkastusvaltuuksista todettuun.



Omaisuudensuoja

Käyttöoikeuden luovuttamisvelvollisuus

Viestintämarkkinalakiehdotukseen sisältyy useita omaisuudensuojan kannalta huomionarvoisia
kohtia.

Nähdäkseni viestintämarkkinalain 4 luvussa teleyritykselle asetettavat käyttöoikeuden
luovutusvelvollisuudet, jotka lähtökohtaisesti koskevat omaisuudensuojaa, eivät ole ongelmallisia
omaisuudensuojan kannalta. Omaisuudensuojan kannalta on olennaista, että käyttöoikeuden
luovutusvelvollisuuksia rajoittaisivat 38 §:n mukaisesti käyttöoikeuden kohteen oleminen teleyrityksen
omassa käytössä tai se, että käyttöoikeus on tarpeen teleyrityksen omaa kohtuullista tulevaa tarvetta
varten. Lisäksi ehdotetussa sääntelyssä on omaisuudensuojan kannalta myönteistä, että ehdotukset
mahdollistaisivat aikaisemmasta poiketen teleyrityksille asettavien velvollisuuksien tapauskohtaisen
harkinnan ja päätöksenteon ja että velvollisuuksia asetettaisiin tai niitä ylläpidettäisiin vain sen verran
kuin kilpailun toteuttaminen markkinoilla edellyttäisi.

Ehdotettu käyttövelvollisuuden luovuttamista rajoittava 38 § ei koske 34 §:ssä säädettyä
kansallista verkkovierailua: Tämä ymmärtääkseni on perusteltua matkaviestinverkon teknisen
rakenteen vuoksi, eikä käyttöoikeuden luovutus sitä paitsi rajoita verkkoyrityksen omaa käyttöä
samalla tavalla kuin esimerkiksi tilaajayhteyden vuokrausvelvollisuus. Luovutusvelvollisuus saattaa
tosin johtaa siihen, että verkon välityskykyä on lisättävä riittävän palvelutason ylläpitämiseksi, mutta
omaisuudensuojan kannalta on tällöin olennaista, että verkkovierailua pyytävä yritys on tällaisessa
tilanteessa velvollinen korvaamaan käyttäjämäärän kasvun takia tarvittavasta verkon välityskyvyn
lisäämisestä syntyvät kustannukset 35 §:n 3 momentissa säädettävin edellytyksin. Nähdäkseni
korvausvelvollisuuden rajaaminen 35 §:n 3 momentin mukaisesti niin, että verkkovierailua pyytävän
yrityksen olisi korvattava välityskyvyn lisäämisestä aiheutuneet kustannukset vain, jos välityskykyä
olisi verkkovierailun vuoksi pysyvästi lisättävä yli 10 prosenttia, on kuitenkin ongelmallinen. Rajausta
on ennen muuta perusteltu sillä, että lisäämisen syytä "voi käytännössä olla vaikea osoittaa" (s. 137).
Nähdäkseni tämä ei kuitenkaan ole pätevä syy rajoittaa korvausvelvollisuutta esitetyllä tavalla. Jos
GSM -verkon omistaja voi osoittaa, että juuri verkkovierailun tuoma viestintä synnyttää pysyvän
välityskyvyn lisäämisen tarpeen, korvausvelvollisuus pitäisi syntyä ja kattaa kaikki verkkovierailun
vuoksi välityskyvyn lisäämisestä syntyvät kustannukset (eikä siis vain silloin, jos välityskykyä olisi
verkkovierailun vuoksi pysyvästi lisättävä yli 10 prosenttia.

Telekaapelin sijoittaminen

Telekaapelin sijoittamista koskevaan 10 lukuun sisältyvistä omaisuudensuojan kannalta sinänsä
huomionarvoisista ehdotuksista en pidä tarpeellisena todeta erikseen mitään', vaan tyydyn tältä osin
viittaamaan esityksen säätämisjärjestysperusteluissa esitettyyn.

Kaapelitelevisioyritysten velvollisuus eräiden ohjelmistojen ja palvelujen siirtämiseen (must carry -
velvollisuus)

Ehdotuksen 134 §:ssä on säännös kaapelitelevisioyrityksen velvollisuudesta eräiden ohjelmistojen
ja palvelujen siirtämiseen (niin sanottu must carry -velvollisuus).

Ehdotuksen mukaan maksuton siirtovelvoite koskisi vain Yleisradio Oy:n lähetyksiä ja palveluita.
Must carry -velvoitteen piiriin kuuluisivat myös ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut.

Siirtovelvoite koskisi kuitenkin myös sellaisia kaupallisten toimijoiden televisio- ja radio-
ohjelmistoja, jotka lähetetään valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla Näiden osalta jakelusta voidaan
kuitenkin sopia maksettavaksi enintään kustannussuuntautuneen hinnan.

Kyseessä on kaapelitelevisioyrityksen omaisuuteen kohdistuva käyttörajoitus, mistä syystä
ehdotusta on arvioitava omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:n näkökulmasta. Kun maksuton
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siirtovelvoite koskisi vain Yleisradio Oy:n lähetyksiä ja palveluita, kun taas kaupallisten toimijoiden
ohjelmistojen jakelusta sovittaisiin maksettavaksi enintään kustannussuuntautunut hinta, ehdotus on
myös huomionarvoinen yhdenvertaisuuden kannalta.

Must carry -velvollisuus on perusteiltaan jo voimassa nykyisessä televisio- ja radiotoimintaa
koskevan lain 42 §:ssä. Velvollisuuden perustuslain mukaisuus on myös ollut perustuslakivaliokunnan
arvioitavana vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeen eli vuonna 1998. Tuolloin valiokunta totesi
must carry -velvollisuudesta seuraavaa (ks. Pe VL 19/1998 vp): "Lakiehdotuksen 42 § koskee
teleyrityksen velvollisuutta koko maassa vastaanotettavaksi tarkoitettujen, toimiluvan nojalla
lähetettävien lähetysten ja Yleisradio Oy:n lähetysten jakeluun. Ehdotus vastaa perusteiltaan sitä
kaapelilähetystoiminnasta annetun lain säännöstä, jonka perustuslakivaliokunta katsoi olevan
sopusoinnussa perustuslain omaisuudensuoja-ja sananvapaussäännösten kanssa (PeVL 2/1986 vp).
Valiokunnan käsityksen mukaan 42 § ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen."

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin tarpeellisuuden kannalta olennaista kuitenkin on, että nyt
ehdotettu säännös poikkeaisi olennaisesti nykyisestä säännöksestä siirtovelvoitteen laajuuden ja
korvausten osalta. Näin ollen vuonna 1998 annettuun valiokunnan lausuntoon, jossa lähinnä seurataan
valiokunnan jo vuonna 1986 omaksumaa kantaa, ei sellaisenaan voida tukeutua nyt käsillä olevan
ehdotuksen arvioinnissa.

On myös huomattava, että must carry -velvollisuudesta säätämistä ehdotuksessa kaavailulla
tavalla ei voida perustaa yleispalveludirektiivin 31 artiklaan, koska siinä säädetään jäsenvaltioiden
oikeudesta - ei siis velvollisuudesta - asettaa tiettyjä' kohtuullisia siirtovelvollisuuksia. Näin ollen nyt
ehdotettavassa sääntelyssä on lähinnä kysymys kansallisen harkintavallan puitteissa tehdystä, sinänsä
direktiivin sallimasta ratkaisuvaihtoehdosta.

Ehdotuksen perustelujen mukaan must carry -velvollisuus liittyy kiinteästi sananvapauden
käyttöedellytyksien edistämiseen. Säännöksellä edistettäisiin myös kansalaisten oikeutta vastaanottaa
televisio- ja radio-ohjelmistoja, minkä lisäksi ohjelmistoihin liittyvien oheis-ja lisäpalvelujen
saatavuus tulisi esityksen mukaan muutenkin turvata, "koska teknisen kehityksen myötä niistä on tullut
yhä tärkeämpi sisältöjen osa." Erityisesti must carry -velvollisuuden avulla varmistettaisiin esityksen
mukaan se, että ohjelmistot ja palvelut olisivat myös niiden saatavilla, jotka ottavat televisio- tai
radio-ohjelmistoja vastaan kaapeliverkon kautta.

Nähdäkseni ehdotuksen mukaista must carry -velvollisuutta voidaan kuitenkin edellä selostetuista
perusteluista huolimatta arvostella perusteiltaan kahtalaisista, mutta toisiinsa nähden hyvin erilaisista
näkökulmista. Yhtäältä voidaan jossain määrin kyseenalaistaa, että must carry -velvollisuus
ulotettaisiin nyt myös kaupallisten toimijoiden ohjelmistoihin. Velvollisuuden laajentamista on
perusteltu sananvapauden käytön edellytyksien edistämiselle, mutta voidaan kuitenkin ainakin jossain
määrin kysyä, mitä tekemistä monilla kaupallisten toimijoiden televisio- ja radio-ohjelmilla on
loppujen lopuksi aidosti sananvapauden kanssa. Tosin sama kysymys voidaan esittää monien
Yleisradio Oy:nkin ohjelmistojen ja palvelujen suhteen. Voidaankin kysyä, mikä loppujen lopuksi
oikeastaan aidosti perustelee, paitsi siirtovelvoitteen laajentamista kaupallistenkin toimijoiden
ohjelmistoihin, myös ylipäätään siirto velvollisuutta. - Itse en näe siirtovelvollisuuden laajentamiselle
kaupallisten toimijoiden ohjelmistoihin erityisiä perusteita.

Toisaalta voidaan ongelmallistaa se, että maksuton siirtovelvoite koskisi vain Yleisradio Oy:n
lähetyksiä ja palveluita, kun taas kaupallisten toimijoiden ohjelmistoja teleyritys olisi "velvollinen
siirtämään verkossa enintään kustannussuuntautuneella hinnalla". Voidaan kysyä, mikä loppujen
lopuksi aidosti perustelee nykyoloissa erottelua Yleisradio Oy:n ja muiden toimijoiden ohjelmistojen
välillä! niin, että Yleisradio Oy:n ohjelmistoja teleyrityksen olisi siirrettävä ilman korvausta, kun taas
muiden osalta teleyrityksen siirtovelvollisuus olisi "enintään kustannussuuntautunut hinta."

Näistä kriittisistä näkökohdista huolimatta oma kantani kuitenkin on, että Yleisradio Oy:n
ohjelmistoihin ja palveluihin liittyy edelleen sellaisia julkisen palvelutehtävän piirteitä, jotka erottavat
ne kaupallisten toimijoiden ohjelmistoista ja palveluista. Tästä syystä ehdotuksen mukainen erottelu on
mielestäni hyväksyttävä. Olennaista omaisuudensuojan toteutumisen kannalta myös on, että



siirtovelvollisuutta rajoittaisi teleyrityksen oma käyttöjä yrityksen oma kohtuullinen tuleva tarve.
Lisäksi teleyrityksellä ei olisi siirtovelvollisuuden täyttämiseksi velvollisuutta tehdä verkon
välityskykyä lisääviä, olennaisia taloudellisia investointeja vaativia parannuksia ehdotetun 134 §:n 3
momentin mukaisesti. Kun kysymys on kuitenkin omaisuuden suojan kannalta huomionarvoisesta
asiasta, pidän ilmaisua "enintään kustannussuuntautunut hinta" ongelmallisen tulkinnanvaraisena
omaisuudensuojan kannalta. Mielestäni korvauksen tulisi olla siirtokustannukset kattava.

Täysivaltaisuus

Huomattavan    markkinavoiman yritykset ja markkinamäärittely

Ehdotuksen 16 §:n markkinamäärittelyyn sisältyy täysivaltaisuutta koskevien perustuslain
säännösten kannalta huomionarvoisia seikkoja lähinnä siltä osin kuin Euroopan komissio voisi eräissä
tilanteissa estää Viestintäviraston tai liikenne- ja viestintäviraston päätöksen antamisen (ks. 21 §).

Ehdotuksen taustalla lienee puitedirektiivi sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä
sääntelyjärjestelmästä ja siten siis tarve toimeen panna tämä direktiivi Suomessa.

Perustuslain 1 §:n 1 momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta tulkittaessa on
perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan otettava huomioon Suomen jäsenyys useissa
kansainvälisissä järjestöissä (HE 1/1998 vp , s. 71/11). Erityisesti täysivaltaisuussäännöstä on
"tarkasteltava Suomen kansainvälisten velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen huomioon Suomen
jäsenyys Euroopan unionissa" (HE 1/1998 vp , s. 72/11).

Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi". Tämän perustuslain säännöksen eräs
merkitys on toimia yhtenä kiinnekohtana arvioitaessa, milloin jokin uusi kansainvälinen velvoite on
ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa. Perustuslakiuudistuksen
esitöiden mukaan on perusteltua lähteä siitä, että sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat
tavanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin
vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisenaan ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta
koskevien säännösten kanssa (HE 1/1998 vp , s. 73/11. Ks. myös esim. Pe VL 38/2001 vp).

Tärkeä ja jo vakiintuneena pidettävä kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen muoto on
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa. Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain 1 §:n
täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen perustuslakiuudistuksen perustelujen mukaisesti siitä
lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan unionin jäsen, tarkoittaa sen seikan huomioon ottamista, että

jäsenyys on merkinnyt nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri lohkoilla (ks.
esim. PeVL 3872001vp).

Edellä olevilla perusteilla nyt kysymyksessä olevan kaltainen, sinänsä lähtökohtaisesti
perustuslain täysivaltaisuusjärjestelyjä koskettava ja sittenkin yhteiskunnalliselta merkitykseltään aika
vähäinen sääntely on mielestäni siinä mielessä merkityksetöntä täysivaltaisuuden kannalta, että se ei
vaikuta ehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2002
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