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Asia: Hallituksen esitys n:o 74/2004 vp laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 

 
 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 
Lakiesityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakiin lisättäväksi säännös, joka oikeuttaisi Viestintäviraston 
asettamaan hintakaton sille vastikkeelle, jota huomattavan markkinavoiman omaava yritys perii kiinteän 
verkkonsa käytöstä toiselta teleyritykseltä. Lisäksi Viestintävirasto voisi yksittäistapauksessa päättää tällaisissa 
olosuhteissa perittävän korvauksen enimmäismäärästä. 
 
Markkinoiden toimivuuden näkökulmasta esityksen taustana on ns. luonnollisen monopolin tilanne. 
Telemarkkinoiden toiminnallinen kehitys on synnyttänyt tilanteen, jossa yhdellä toimijoista on hallinnassaan 
muiden toimijoiden kehittämien liiketoimintamallien toteuttamisessa välttämättä tarvitsema hyödyke. Nykyisin 
vallitsevan taloudellisen ajattelutavan mukaan luonnollisen monopolin tilanne ei lisää kilpailua ao. 
markkinoilla. Luonnollisen monopolin asemassa olevalla yrityksellä on mahdollisuus ohjata hintatasoa. Siksi 
näissä tilanteissa pidetään tarpeellisena puuttua tilanteeseen tavanomaista markkinoiden sääntelyä tiukemmilla 
keinoilla. 
 
Yritysten hyödykkeiden hinnoitteluun puuttuminen on markkinoiden oikeudellisessa sääntelyssä 
epätavanomainen keino. Kilpailulainsäädännön normaalina tavoitteena on päinvastoin suojata 
elinkeinonharjoittajien toimintavapautta perusteettomilta rajoituksilta. Toimintavapauden suoja sisältää 
erityisesti mahdollisuuden solmia asiakassuhteita edullisimmiksi katsomillaan ehdoilla soveliaiksi katsomiensa 
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien kanssa. Periaate ilmenee muun muassa kilpailunrajoituslain 1.2 §:stä, joka 
tässä suhteessa toteuttaa omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden perusoikeuksia. Todettakoon jo tässä, että 
esitetty muutos ei kuitenkaan ulotu hyödykkeiden loppukäyttäjiltä perittäviin asiakashintoihin (HE 74/2004 vp 
s. 8/II), vaan ainoastaan eri yrittäjien välisiin vastikkeisiin. 
 
Yrityksen hyödykkeiden hinnoitteluun puuttuminen on keinona vaikeasti käytettävä. Tämä johtuu siitä, että 
oikean hinnan määrittämiseen ei ole käytettävissä yhtä kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa aritmeettista kaavaa. 
Siksi hintakattoon tai enimmäishinnan päättämiseen liittyvät varallisuusoikeudelliset, erityisesti 
markkinaoikeudelliset, näkökohdat vaihtelevat kulloisestakin tilanteesta riippuen. 
 
Hintasääntelyn pulmallisuuteen liittyvistä syistä yrityksen hinnoitteluun ja muihin asiakasehtoihin 
puuttumista pidetään toissijaisena keinona verrattuna puuttumiseen markkinoille pääsyn esteisiin. Hintojen 
sääntelyä tehokkaampaa on kilpailuprosessin ylläpitäminen. 
 
Lakiesityksen tarkoittamassa tilanteessa on keskeistä selvittää, onko jollakin toimijalla sillä tavoin 
"huomattava markkinavoima", että sen liiketoimintaan kohdistuvat kannustimet eivät ole asianmukaisia. 
Erityisesti on pidettävä silmällä sitä, pystyykö yritys asemansa turvin ylläpitämään 
sentasoista tulovirtaa (rate of return), joka ei toimivien markkinoiden oletusten mukaisesti kannusta toiminnan 
tehostamiseen. Varallisuusoikeudellisesta näkökulmasta on kysymys siitä, missä määrin investointeja tehnyt 
yritys saa luottaa siihen, että se pystyy saamaan onnistuneille sijoituksilleen tavanomaista korkeamman 
tuottotason. 



 

 

 
 

2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista 
 
Omaisuudensuoja ulottuu, tietyssä määrin, niihin perusteluihin tulevaisuuden odotuksiin, joita eri osapuolille 
muodostuu niiden toimiessa erilaisissa toimintaympäristöissä. Omaisuudensuojan tarkemman sisällön 
määrittämisessä on tärkeää ottaa huomioon kunkin toimintaympäristön erityispiirteet. Erityispiirteitä voi olla 
niin toiminnallisessa suhteessa kuin normatiivisessa sääntelyssäkin. 
 
Markkina-asemaan, ja siihen johtaneisiin aikaisempiin investointeihin, perustuva odotus tulevaisuuden 
tuotoista kuuluu omaisuudensuojan piiriin. Silti odotusta jostakin vakiona pysyvästä hintatasosta ei voida pitää 
markkinataloudessa erityisen perusteltuna. Päinvastoin, toimivilla markkinoilla on pikemminkin 
epätodennäköistä, että hyödykkeiden hintataso säilyisi vakiona, erityisesti milloin tämä vakioituneisuus 
johtuisi yhden tai muutaman yrityksen hinnoitteluharkinnasta. Perusoikeusnäkökulmasta on kysymys siitä, 
miten konkreettisena voidaan pitää huomattavan markkinavoiman omaavan yrityksen varallisuusarvoista 
odotusta tuleviin tuottoihinsa. Markkinataloudessa toimivalla yrityksellä tällainen luottamus ei voi yleisesti 
olla kovin vahvaa, joskin edellä 1 .-jaksossa mainituista syistä yritysten ei voida edellyttää kovin vahvasti 
varautuvan juuri määrähinnoittelun käyttämiseen. 
 
Omaisuudensuojan rajoittamisen on perustuttava tärkeään yhteiskunnalliseen syyhyn ja hyväksyttävään 
tarkoitukseen. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä kilpailua laajakaistamarkkinoilla, edistää 
laajakaistayhteyksien saatavuutta ja näin välillisesti parantaa loppukäyttäjien eli kuluttajien asemaa. Tämä 
tavoite liittyy välittömään pyrkimykseen edistää kilpailua. Tehostuva kilpailu alentaa käyttäjähintoja. Näitä 
tavoitteita voidaan pitää perusoikeuksien rajoittamisedellytysten tarkoittamina tärkeinä yhteiskunnallisina 
syinä. 
 
Rajoitusten täsmällisyyteen on kiinnitetty huomiota silloin kun arvioitu vastaavan tyyppisten velvoitteiden 
perusoikeusulottuvuutta. Täsmällisyyttä on tällöin harkittu pitäen silmällä rajoituksen soveltamisedellytysten 
yksiselitteisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Tältä kannalta nyt esitetyt muutokset, 37 §:n enimmäishintasäännös 
(etukäteinen hintasääntely) ja 86 §:n yksittäistapauksellinen päätös enimmäishinnasta, ovat sinänsä selkeitä. 
Epämääräisyyttä niihin sisältyy siksi, että oikean hinnan määrittämiseen ei ole yksiselitteistä laskukaavaa. 
Tästä syystä yritysten hinnoitteluun puuttuminen ei voi muodostua samalla tavalla täsmälliseksi kuin 
muuntyyppinen toimintarajoitus, kuten esimerkiksi ns. verkkovierailuvelvoite tai muut nimenomaiseen 
säännökseen perustuvat vuokraus-ja luovutusvelvollisuudet. Hallituksen esityksessä viitatuissa aikaisemmissa 
säädösesityksissä on ollut kysymys ennen muuta näistä (HE 74/2004 vp s. 17/1). Ehkä lähimpänä nyt 
käsiteltävää esitystä on velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua. Perustuslakivaliokunta ei 
tässäkään suhteessa nähnyt erityistä huomauttamista (PeVL 61/2002 vp s. 4/1). 
 
Vaikeampaa on pohdinta siitä, onko juuri ehdotettua muutosta pidettävä välttämättömänä tavoitteena olevan 
tarkoituksen saavuttamiseksi. Edellä on monin kohdin viitattu niihin hankaluuksiin, jotka liittyvät yritysten 
käyttämien asiakashintojen arviointiin ja asianmukaisena pidetyn hinnan määrittämiseen. Määrähinnan 
määräämisen osalta tämä vaikeus toteutuu hankaluutena määrittää hinta kustannusvastaavaksi. Hintakaton 
osalta hallituksen esityksessä taas 
on monin kohdin (esim. HE 74/2004 vp s. 12 ja s. 14) viitattu siihen, että hintakaton asettamismahdollisuus jo 
sinänsä, eräänlaisena uhkana, voisi lisätä kilpailua laajakaistapalveluissa. Tämän vuoksi Viestintäviraston ei 
tarvitsisi tehdä varsinaisia toimenpiteitä laajamittaisesti. Vaikka tällä näkökohdalla onkin merkitystä 
arvioitaessa ehdotetun muutoksen välttämättömyyttä, ei sitä voi sellaisenaan käyttää riittävänä perusteena. 
Perusoikeuden rajoituksen välttämättömyyttä on arvioitava myös sellaisessa tilanteessa, jossa sitä joudutaan 
käytännössä käyttämään. 
 
Esitetyn muutoksen välttämättömyys jää siksi harkinnanvaraiseksi. Jos tilanne ao. markkinoilla kuitenkin on 
hallituksen esityksessä kuvatun mukainen, näyttäisi se varsin vahvasti perustelevan tilanteeseen puuttumista. 



 

 

Telemarkkinoilla tällä hetkellä vallitsevat olosuhteet näyttäisivät esityksen tarkoittamalta osaltaan 
muodostaman esteet aidolle kilpailutilanteelle. On vaikea nähdä, että nämä olosuhteet ikään kuin luonnostaan, 
ainakaan lyhyellä aikavälillä, korjautuisivat tässä tilanteessa sillä, että markkinoille pääsyn esteitä pyrittäisiin 
alentamaan (ks. myös PeVL 4/2000 vp ja PeVL 34/2000 vp). Siten vaikka esitettyä muutosta ei voida pitää 
sinänsä ainoana puuttumisvaihtoehtona, on se perusteltu nimenomaan tehokkailla lyhyen aikavälin 
vaikutuksilla. 
 
Vielä on syytä pohtia perusoikeusrajoituksen oikeasuhtaisuutta. Etukäteinen hintasääntely ja mahdollinen 
yksittäistapauksellinen enimmäishintapäätös kohdistuvat telemarkkinoilla toimiviin yrityksiin, joilla on 
taloudellista kantokykyä. Kysymys on lisäksi tavoitteesta turvata kustannussuuntautuneisuus, jolloin yrityksien 
kohtuullisena pidettävä kate vaikuttaa valittavan hintatason suuruuteen. Sääntelyn kohteena olevalla 
omaisuudella on ao. markkinoiden nopeaan kehittymiseen ja sen taustana oleviin teknisiin ja teknologisiin 
ratkaisuihin perustuva erityisluonne. Tämä erityisluonne vaikuttaa siihen, että puuttumisen suhteellisuutta 
arvioidaan myös pitäen silmällä tätä omaisuuden ominaislaatua ja sen edellyttämiä velvoitteita (PeVL 4/2000 
vp s. 2/1). Verkon omistajan on syytä varautua siihen, että juuri yrittäjien välisen hintasääntelyn tyyppisiä 
puuttumiskeinoja joudutaan käyttämään telemarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi. 
 
Edellä on arvioitu lakiesitystä omaisuudensuojan kannalta. Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä ottanut 
kantaa telemarkkinoiden sääntelyyn elinkeinovapauden näkökulmasta. Tällöin on kuitenkin ollut kysymys 
lähinnä liiketoiminnan luvanvaraisuuteen liittyvistä seikoista. Kysymys on elinkeinovapaudesta eräällä tavalla 
suppeassa tai ydinmerkityksessä. Hintasääntelyn käyttäminen koskettaa elinkeinonharjoittamisen edellytyksiä 
yleisellä tasolla. Tässä mielessä se liittyy elinkeinovapauden takaamiseen tuon perusoikeuden laajassa 
mielessä. Edellä on selvitetty niitä markkinoiden toimivuuteen liittyviä perusteita, joilla verkkoja hallinnoivien 
yritysten hinnoitteluun puututaan. Tämä puuttuminen tehdään myös siksi, että turvattaisiin elinkeinovapautta 
(laajassa merkityksessä) alalle pyrkiville uusille yrittäjille. Tästä syystä lakiesitys ei ole ongelmallinen 
elinkeinovapaudenkaan näkökulmasta. 
 
Lopuksi haluan huomauttaa esitykseen liittyvästä oikeusturvakeinosta. Kuten hallituksen esityksessä (HE 
74/2004 vp s. 16/11) todetaan, hintakattoa koskeva päätös on muutoksenhakukelpoinen. Tämä muutoksenhaku 
käsitellään hallintotuomioistuimissa. Hallintotuomioistuimissa näyttäisi vakiintuneen sellainen linja, että 
päätöksen aineellista sisältöä ei arvioida tässä muutoksenhaussa. Perusoikeusnäkökulmasta merkitsisi 
tehokkaampaa oikeusturvaa se, että hallintotuomioistuin arvioisi myös päätöksen sisältöä eikä pelkästään 
päätöksentekomenettelyä. Jos tällaista sisällöllistä arviointia pidetään välttämättömänä, tulisi harkittavaksi 
myös muutoksenhaun osoittaminen markkinaoikeuteen siellä muodostuvan erityisasiantuntemuksen takia. 

3. Yhteenveto 
 

Esittämilläni perusteilla katson, että lakiesitys viestintämarkkinalain muuttamisesta siten, että Viestintävirasto 
saa kelpoisuuden etukäteiseen hintasääntelyyn ja jälkikäteiseen hintavalvontaan, ei merkitse sellaista 
puuttumista telemarkkinoilla toimivien yritysten omaisuudensuojaan tai elinkeinovapauteen, että ne estäisivät 
lain säätämisen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
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Esityksen keskeiset tavoitteet 
 
Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan Vies-
tintävirastolla olisi oikeus kustannussuuntautuneen hinnoitteluvelvollisuuden asemesta asettaa 
kiinteässä verkossa toimivalle huomattavan markkinavoiman yritykselle euromääräinen hintakatto 
teleyritysten välisessä käyttöoikeushinnoittelussa. Viestintävirastolle annettaisiin oikeus päättää 
perittävän korvauksen enimmäismäärästä sen arvioidessa yksittäistapauksessa teleyrityksen 
hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta. Esityksen tarkoituksena on edistää kilpailua ja siten 
välillisesi alentaa käyttäjähintoja. 
 
Nykyisen lain 18 ja 19 §:n nojalla Viestintävirasto voi asettaa teleyritykselle velvollisuuden 
hinnoitella käyttöoikeuden luovutuksesta, verkkovierailusta tai yhteenliittämisestä perittävä 
korvaus siten, että korvaus on 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla joko kustannussuun-tautunut tai 
syrjimätön taikka sekä kustannussuuntautunut ja syrjimätön. Viestintävirastolla ei ole oikeutta 
tämän asemesta asettaa teleyrityksellä euromääräistä hintakattoa teleyritysten välisessä 
käyttöoikeushinnoittelussa. 
 
 

Arviointia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta 
 
Viestintämarkkinalakia koskeva hallituksen esitys on käsitelty perustuslakivaliokunnassa (PeVL 
61/2002 vp). Nyt käsiteltävän esityksen perustelussa todetaan, että siinä ehdotetut muutokset ovat 
vähäisiä ja että hintakaton (37 §) ja yksittäistapauksia koskevan arvioin-tioikeuden (86 §) 
tarkoituksena on ainoastaan tehostaa sääntelyä. 
 
Esityksen 37 §:n 1 momenttiin lisättäväksi ehdotetun 3 kohdan mukaan Viestintävirasto voi 18 tai 
19 §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle velvollisuuden noudattaa 24 ja 25 §:ssä 
tarkoitetun käyttöoikeuden hinnoittelussa Viestintäviraston asettamaa enimmäishintaa. 
Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan hintavertailuun tai kustannusvertailuun perustuva 
enimmäishinta on teleyritysten kannalta selkeämpi ja helpompi noudattaa kuin 
kustannusperusteinen hinnoittelu. 
 



 

 

Hintakaton asettaminen merkitsee perustuslaissa turvatun elinkeinon vapauden rajoittamista. Sen 
vuoksi ehdotusta on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten pohjalta. Vaikka 
rajoituksen perusteena olevaa syytä voitaneen pitää hyväksyttävänä pe- 
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rasoikeusjärjestelmän kannalta ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana, rajoitus ei kuitenkaan ole 
riittävän tarkkarajainen eikä riittävän täsmällisesti määritelty. 
 
Ehdotetun säädöstekstin mukaan Viestintävirasto voi asettaa teleyritykselle velvollisuuden noudattaa 24 ja 25 
§:ssä tarkoitetun käyttöoikeuden hinnoittelussa Viestintäviraston asettamaa enimmäishintaa. Perustelujen mukaan 
oikeusvarmuusnäkökohdat puoltavat sitä, että valvova viranomainen voi velvoittavassa päätöksessään ohjeistaa 
selkeästi, minkä suuruinen tukkuhinta katsotaan lainmukaiseksi. Ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että 
viranomaisen harkintaa koskevia säännöksiä ei ole lain tasolla. Ehdotetun säädöstekstin perusteella 
Viestintäviraston oikeus asettaa hintakatto olisi liian avoin. Laista tulisi selkeästi ja riittävän tarkasti käydä ilmi, 
niillä perusteella ja minkälaisten kriteerien mukaan hintakatto voidaan asettaa. 
 
 

Päätelmä 
 
Viestintäviraston harkintavallasta ei ole riittävän täsmällisesti säädetty, vaan harkintavalta jää liian avoimeksi. 
Tämän vuoksi ehdotus ei täytä perusoikeuksien rajoitusedellytyk-siä. Esitystä olisikin tältä osin täydennettävä, 
jotta se voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti julkisoikeuden 
yliassistentti Turun yliopisto 
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Hallituksen esitys 
 
 

Hallituksen esitys sisältää kaksi asiallisesti merkittävää muutosta viestintämarkkinala-kiin. Ensinnäkin ehdotetut 

muutokset lain 37 ja 86 §:iin merkitsisivät sitä, että viestintävirasto saisi toimivallan asettaa euromääräinen 



 

 

hintakatto huomattavan markkinavoiman teleyrityksille teleyritysten välisessä käyttöoikeushinnoittelussa sekä 

myös päättää perittävän korvauksen enimmäismäärästä arvioidessaan yksittäistapauksessa teleyrityksen 

hinnoittelun ns. kustannussuuntautuneisuutta. Toinen olennainen muutosehdotus liittyy esityksen 43 §:ään, jossa 

ehdotetaan, että kiinteän puhelinverkon operaattorilla olisi oikeus ostaa matkaviestinverkon operaattorilta 

yhdysliikennepalvelu ja myydä se paikallispuhelupalvelunsa ohessa sellaiselle asiakkaalleen, joka on valinnut 

kyseisen paikallisoperaattorin joko operaattoritunnuksella tai sopimukseen perustuvalla ensisijaisvalinnalla. 

Ehdotus merkitsisi, että jatkossa myös tällaisen yhdysliikennepalvelun hinnoittelulta voitaisiin edellyttää 

kustannussuuntautuneisuutta, jos toisena sopijapuolena on huomattavan markkinavoiman matkaviestinoperaattori. 

Lakimuutoksen tavoitteena on mm. lisätä kilpailua laajakaistamarkkinoilla. 
Esityksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 
 

Näiden viestintämarkkinoiden sääntelyä koskevien muutosehdotusten perastnslainmukai-suutta voidaan arvioida 

perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti omaisuuden perustuslainsuojan (PL 15 §) kannalta. 

Joitakin liityntöjä käsillä olevilla sääntelyehdotuksilla on luonnollisesti myös elinkeinovapauden 

perustuslainsuojan (PL 18 §) kanssa, mutta tämän asian arviointiin ei kyseinen perustuslain säännös kuitenkaan 

tuone merkittäviä lisävaatimuksia, joten keskityn seuraavassa lähinnä omaisuuden-suojanäkökuhnaan. 

Perustuslakivaliokunnan aiempaan käytäntöön (esim. Pe VL 61/2002 vp, 8/2002 vp ja 34/2000; ks. myös Pe VL 

47/1996 vp) tukeutuen on käsillä olevassakin tilanteessa aiheellista huomata, että ehdotetut velvoitteet ja 

rajoitukset kohdistuvat telemarkkinoilla toimiviin yrityksiin eivätkä luonnollisiin henkilöihin. Valiokunnan 

mukaanhan lainsäätäjän liikkumavara omaisuudensuojan kannalta on lähtökohtaisesti laajempi sellaisissa 

tilanteissa, joissa omaisuuden käyttöä koskevat velvoitteet kohdistuvat pörssiyhtiöihin tai muihin 

varallisuusmassaltaan huomattaviin oikeushenkQöihin kuin jos ne vaikuttaisivat hyvin välittömästi luonnollisten 

henkilöiden asemaan. Samoin valiokunta on korostanut, että teletoimmtainfrastruktuuriin liittyy omaisuutena 

sellaisia erityispiirteitä, joilla on merkitystä arvioitaessa kyseisen omaisuuden käyttöön kohdistuvien rajoitusten 

perustuslainmukaisuutta. Samoin merkitystä on sillä seikalla, että kysymys on sen kaltaisesta taloudellisesta 

toiminnasta, jossa monopoleilla on perinteisesti ollut keskeinen asema ja jossa kilpailuolosuhteita ja uusien 

yritysten markkinoillepääsyä ei ole mahdollista toteuttaa ilman melko pitkällekin menevää julkisen vallan 

sääntelyä. Tällöinkin omaisuuteen kohdistuvilta rajoituksilta ja velvoitteilta on valiokunnan käytännön mukaan 

kuitenkin edellytettävä, että ne perustuvat täsmällisiin lain säännöksiin ja ovat omistajien kannalta kohtuullisia. 

Valiokunta on myös korostanut, että omistajan oma nykyinen ja kohtuullinen tuleva tarve rajoittaa sitä, kuinka 

pitkälle meneviä rajoituksia kyseisen omaisuuden käyttöön voidaan kohdistaa. 
 



 

 

Lain 43 §:n muutosehdotukseen sisältyvä uusi matkapuhelinoperaattoreihin kohdistuva velvoite hinnoitella 

kiinteän verkon operaattorilta perittävä korvaus (kustannussuuntau-tuneesti) puhelinverkkonsa käytöstä vastaa 

nähdäkseni niin sisällöltään kuin vaikutuksiltäänkin varsin läheisesti niitä lukuisia erilaisia velvoitteita, joita 

viestintämarkkinalaki nykyisinkin asettaa viestintämarkkinoilla toimiville huomattavan markkinavoiman 

yrityksille ja jotka perustuslakivaliokunta on katsonut perasmslainmukaisiksi. Kyseisen velvoitteen sisältö 

ilmenee laista riittävän täsmällisesti eikä se esityksen perustelujen valossa arvioituna voine muodostua 

kohtuuttomaksi matkapuhelinoperaattoreille. Esityksen perusteluista käy myös ilmi, että velvoitteen taustalla on 

viestintämarkkinoiden toiminnan kannalta merkittäviä perusteita. Lisäksi EU:n komissio on asettanut kyseen-

alaiseksi, onko nykyinen laki tältä osin sopusoinnussa asiaa koskevien EY-direktiivien kanssa. Kaiken kaikkiaan 

tähän velvoitteeseen ei nähdäkseni liity erityisiä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 
 

Viestintävirastolle annettavaksi ehdotetut toimivaltuudet euromääräisen hintakaton asettamiselle (37 ja 86 §) 

eräiden käyttöoikeuksien hinnoittelussa sen sijaan merkitsevät jossakin määrin uudenlaisten sääntely-ja 

valvontainstrumenttien käyttöönottoa viestintä-markkinoilla. Uuden 37.1 §:n 3-kohdan mukaan viestintävirasto 

voisi asettaa huomattavan markkinavoiman teleyritykselle velvollisuuden noudattaa tilaajayhteyden, laitetilan (24 

§) sekä kiinteän yhteyden (25 §) vuokrauksen hinnoittelussa viestintäviraston asettamaa enimmäishintaa. Lain 86 

§:ään ehdotetun uuden 3 momentin mukaan ko. viranomainen voisi myös teleyrityksen hinnoittelun 

kustannussuuntautuneisuutta valvoessaan päättää yksittäistapauksessa perittävän korvauksen enimmäismäärästä. 

Kun kysymys on osin uudenlaisista rajoituksista on aiheellista arvioida niiden suhdetta omaisuudensuojaan 

hivenen pemsteellisemmin perusoikeuksien yleisiin rajoitusedelly-tyksiin tukeutuen. Sääntelyn 

lakitasoisuusvaatimuksen osalta ei ole huomautettavaa. Sen sijaan jossakin määrin epäselväksi jää, onko ehdotettu 

hintakattosääntely sisällöltään riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista. Nähdäkseni erityisesti lain 37.1 §:n 

sanamuoto ei ehdotetussa muodossaan riittävän täsmällisesti ja yksiselitteisesti yksilöi, mitä kriteereitä 

viestintäviraston tulee noudattaa enimmäishintaa asettaessaan. Epäselväksi säännöksen sanamuodon perusteella 

jää sekin, sitovatko edes momentin 1) ja 2)-kohtien vaatimukset viraston harkintavaltaa sen määritellessä 

enimmäishintaa. Tässä suhteessa lain 86 §:ää koskeva muutosehdotus on selkeämpi, sillä siitä ilmenee, että 

kustannussuuntautuneisuus on keskeinen kriteeri korvauksen enimmäismärästä päätettäessä. Näin ollen 37.1 §:n 

kolmas kohta kaipaisi nähdäkseni täsmennystä muotoiluunsa, jotta se määrittäisi viestintäviraston harkintavallan 

puitteet riittävän yksiselitteisesti. Kysymyksessä on varsin pitkälle menevä ja sääntelyn kohteisiin voimakkaasti 

vaikuttava viranomaisvaltuus, jota koskevan harkinnan perusteiden tulisi ilmetä lakitekstistä mahdollisimman 

yksiselitteisesti. Ei riitä, että vain ehdotuksen perusteluissa (s. 1 l/II) todetaan, että kyseinen säänte-lyinstrumentti 

on tarkoitettu käytettäväksi vain poikkeustapauksissa. 



 

 

 

Esitetyn hintakattosääntelyn taustalla on esityksen perustelujen valossa sellainen painava markkinoiden 

toimivuuden edistämiseen tähtäävä yhteiskunnallinen tarve, jota voidaan pitää perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävänä perusoikeuden rajoitusperusteena. Esityksellä pyritään alentamaan kiinteän verkon osien 

vuokraamisen korkeita hintoja ja sitä kautta alentamaan myös laajakaistayhteyksien asiakashintoja. 
 

Hintakattoehdotuksen suhteellisuuden arviointia vaikeuttaa osaltaan se seikka, että lakiteksti jättää 

viestintäviraston harkintavallan rajat perin avoimiksi. Esityksen perusteluissa todetaankin, että sääntelyn välilliset 

vaikutukset teleyrityksille "riippuvat pitkälti Viestintäviraston omaksumasta käytännöstä hintakaton 

soveltamisessa" (s. 1 l/II). Näin ollen esitys ei anna aivan riittävästi aineksia arvioida, voiko hintakattosääntely 

joissakin tilanteissa aiheuttaa teleyrityksille kohtuuttomia seurauksia. Jos viranomainen onnistuu käyttämään 

harkintavaltaansa sellaisella alueellisesti ja tapauskohtaisesti sopusuhtaisella ja marlddnavääristymiä 

aiheuttamattomalla tavalla, jota esityksen perustelujen sivulla 12 kuvataan, voitaneen ajatella, ettei tilanne 

muodostu yrityksille kohtuuttomaksi. Toisaalta esityksessä viitataan myös moniin sellaisiin riskeihin, joihin 

vääränlainen hintakattohar-kinta voi johtaa. Oikeusvaltiollisesta näkökulmasta näin avoimien 

viranomaisvaltuuksien antaminen ei toisin sanoen ole ongelmatonta myöskään suhteellisuusvaatimuksen 

kannalta. 
 

Oikeusturvan osalta esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan siihen, että hintakattopäätöksenkin 

valmistelussa kuullaan asianosaisia ja muitakin teleyrityksiä ja niitä edustavia tahoja laajasti lain 118 §:n nojalla. 

Samoin hintakattoa koskeva päätös on muutoksermakukelpoinen lain 127 §:n nojalla. Ehdotukseen ei siten 

näyttäisi liittyvän merkittäviä oikeusturvaongelmia. 
 

Kokoavasti totean, etten pidä hintakattovaltuuden antamista sinänsä erityisen ongelmallisena 

sääntelymstriimenttina viesrmtämarkkinoiden sääntelykokonaisuudessa. Kuitenkin sääntelyn tarkkarajaisuuden ja 

suhteellisuuden varmistamiseksi hintakattoa koskevan vkanomaisharkinnan kriteerit tulisi ilmaista yksilöidymmin 

lakitekstissä. 



 

 

Perustuslakivaliokunnalle 
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Mikael Hiden 
Lausunto hallituksen esityksestä 74/04 vp laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 
 
 
 

Kun en voinut saapua kuultavaksi valiokunnan kokoukseen 27.5.2004, on valiokunnan sihteeri 

pyytänyt minua toimittamaan asiassa erillisen kirjallisen lausunnon. Esitän tämän johdosta 

seuraavan. 
 
 
 

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on viimeisenä jaksona Suhde perustuslakiin ja 

säätämisjärjestys. Jakson perusteleva osa on hyvin suppea (n. 9 riviä) eikä sisällä juuri muuta kuin 

viittauksen nykyisen viestintämarkkinalain säätämiseen perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella 

(pevl 61/02 vp) ja toteamuksen nyt tehtyjen muutosten vähäisyydestä. Hintakatosta ja 

yksittäistapauksia koskevasta arviontioikeudesta esitetään kai argumentiksi tarkoitettu toteamus, että 

niiden "tarkoituksena on ainoastaan tehostaa sääntelyä". Tällaisella tehostamistarkoituksella 

sellaisenaan ei voi juuri olla merkitystä lain valtiosäännönmukaisuuden arvioinnissa. 

Säätämisjärjestystä koskeva jakso ei kaikkiaankaan tuo tähän arviointiin juuri aineksia. 
 

Mitään merkittävää perustuslakiongelmaa ei ehdotukseen toisaalta näytä sisältyvänkään. 

Lakiehdotuksen 43 §:n muutos, joka koskee ns. laskevan liikenteen hinnoittelua silloin kun yhteys 

muodostetaan kiinteästä puhelinverkosta matkaviestinverkkoon, ei nähdäkseni sisällä sellaista 

muutosta nykyiseen järjestelyyn, joka asiakkaille tai ko. teleyrityksille kuuluvan suojan vuoksi 

vaatisi tässä perustuslain kannalta huomiota. Varmuuden vuoksi on ehkä kuitenkin syytä todeta se 

pieni varaus, että uuden hinnoittelusäännöstön käyttöönotto ei saa merkitä puuttumista jo 

erääntyneiksi katsottaviin maksuihin. Lakiehdotuksessa ei ole mitään siirtymäsäännöksiä. Äsken 

mainittu edellytys kai kuitenkin käytännössä "hoituu" jo sen kautta, että uusi hinnoittelu ei tule 

käyttöön , jos 
2 

 

käyttäjä pysyttelee passiivisena , ts. ei valitse teleyritystä ensisijaisvalintasopimuksella eikä 

tunnuksen käyttämisellä. 
 



 

 

Lain 86 §:ään ehdotetun lisäyksen mukaan viestintäviraston valtaa 86 §:n mukaisessa hinnoittelun 

jälkikäteisessä valvonnassa laajennettaisiin niin, että virasto ei ainoastaan voisi olla hyväksymättä 

tiettyä hinnoittelua lain vaatimalla tavalla kustannussuuntautuneeksi, vaan voisi päättää perittävän 

hinnan (sitä kai ehdotukseen otetulla korvaus-sanalla tarkoitetaan?) enimmäismäärästä. 

Viranomaiselle annettavaa valtaa määrätä jonkin yritystoiminnassa tarjottavan tuotteen tai palvelun 

(enimmäis)hinta voidaan pitää merkittävänä valtuutena. Tällaista valtuutta voidaan pitää 

lähtökohtaisesti ongelmallisena sekä omaisuuden perustuslainsuojaan kuuluvan, yksilön omia 

taloudellisia etujaan koskevan disponoimisvallan että perustuslaissa turvatun elinkeinon 

harjoittamisen vapauden kannalta. Eräät seikat puoltavat tässä kuitenkin nyt ehdotetun valtuuden 

hyväksyttävyyttä valtiosäännön kannalta. 
 

Kuten valiokunta on nykyistä viestintämarkkinalakia koskeneessa lausunnossaan pevl 61/02 vp 

todennut, voi lainsäätäjän liikkumavara omaisuudensuojan näkökulmasta olla teleyritysten kaltaisten 

oikeushenkilöiden kohdalla lähtökohtaisesti suurempi kuin silloin, kun säätelyn vaikutukset 

muodostuvat hyvin välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien luonnollisten henkilöiden asemalle. 

Nyt ehdotettu lisävaltuus liittyy hyvin läheisesti siihen hinnoittelun valvontavaltuuteen, joka sisältyy 

nykyiseen 86 §:ään. Lisävaltuus ei merkittävästi laajenna tuon valvontavaltuuden sisältöä ja sitä 

voidaan pitää tuon valvonnan käytännön suorittamisen karmalta perusteltuna. Valtuuden käyttöön 

sisältyvää harkintaa ohjataan ainakin kohtuullisen tarkoin lain 84 §:n 1 momentin säännöksessä. 

Päätökseen perittävän hinnan enimmäismäärästä liittyisi lain 127 §:n mukainen 

muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen. Viitatuilla perusteilla lisävaltuus voidaan nähdäkseni 

toteuttaa tavallisella lailla. 
 

Viitatut perustelut soveltuvat pääosin myös ehdotuksen 37 §:ssä ehdotettuun valtuuteen velvoittaa 

teleyritys noudattamaan 24 ja 25 §:n mukaisen käyttöoikeuden hinnoittelussa Viestintäviraston 

asettamaa enimmäishintaa. Ehdotettu säännös jättää kuitenkin tilaa myös joillekin kysymyksille. 
J 

 

Hintakaton asettamisvaltuuden tarpeellisuutta ei ole esityksessä perusteltu (ks. s. 5,11). Perusteluna 

ei perusoikeuksia koskevissa arvioinneissa voida pitää sitä, että hintakaton todetaan olevan käytössä 

kaikissa muissa EU-maissa paitsi Suomessa (s. 6,1). Painavina perusteluina ei oikein voida pitää 

myöskään kansalaisen kannalta esiintuotuja välillisiä vaikutuksia, "joiden on arvioitu olevan 

pääasiassa positiivisia"(s. 14,1), tai yrityksille aiheutuvia välillisiä vaikutuksia, joiden "voidaan 

katsoa olevan lähinnä positiivisia" (s. 11, II). Selkeiden perusteiden puuttuminen (esittämättä 



 

 

jättäminen) ei oikein sovi yhteen sen kanssa, että kyseessä on perusoikeuksien sisältöä koskettava 

säätely. 
 

Yleisperusteluissa puhutaan hintakaton asettamisehdotuksen yhteydessä (s. 9,11) hintakaton 

asettamismahdollisuudesta huomattavan markkinavoiman yritykselle. Tämä muodostuu ehdotetun 

lisäyksen pääasialliseksi soveltamisalaksi myös lisäyksessä viitattujen 24 ja 25 §:n säännösten 

kautta. Lain 24 §:n viimeisen momentin ja siinä sekä 37 §:ssä viitatun 19 §:n kautta valtuus voi 

kuitenkin tulla koskemaan myös muita kuin huomattavan markkinavoiman yrityksiä. Tämän ei 

sinänsä tarvitse olla tässä kovin merkittävää. Voidaan kuitenkin todeta, että muille kuin huomattavan 

markkinavoiman yritykselle asetettavia velvoitteita eivät koske 18 §:n 1 momentissa säädetyt, 

viranomaisen harkintavaltaa merkittävästi ohjaavat kriteerit. Tältä osin voidaan perustellusti kysyä, 

onko kriteerit, joiden puitteissa viranomainen voi määrätä kattohinnan, osoitettu laissa niin tarkasti 

kuin perusoikeuksiin vaikuttavien valtuuksien yhteydessä yleensä on katsottu tarpeelliseksi. 
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HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi telemark-
kinalakia, televisio- ja radiotoiminnasta annettua 
lakia, valtion televisio-ja radiorahastosta annettua 
lakia, Yleisradio Oy:stä annettua lakia sekä 
viestintähallinnosta annettua lakia. Esityksen 
pääasiallisena tarkoituksena on viestintäverkkoja 
koskevan lainsäädännön yhtenäistäminen 
siirtämällä televisio- ja radioverkkoja koskeva 
sääntely telemarkkinalakiin, jonka nimike samalla 
muutetaan viestintämarkkinalaiksi. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2002. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ar-
vioidaan sääntelyehdotusten suhdetta perustuslain 
18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen, pe-
rustuslain 12 §:ssä turvattuun sananvapauteen ja 
perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden 
suojaan sekä perustuslain 87 §:n säännöksiin ta-
lousarvion ulkopuolisista rahastoista. Esityksen 
mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin 
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pitänyt suotavana, että esityksestä hankitaan sen 
eduskuntakäsittelyn aikana perustusla-

kivaliokunnan lausunto. 

 
HE 241/2001 
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Versio 2.0 

 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Sananvapaus 

Lupasääntely. 1. lakiehdotus sisältää viestintä-
markkinalain 5 §:n 2 momenttia täydentävän 
säännöksen, jonka mukaan televerkkopalvelui-den 
tarjonta on luvanvaraista maanpäällisessä televisio- 
ja radioverkossa (verkkolupa). Lakiehdotuksen 
säännöksistä lain soveltamisalasta ja määritelmistä 
ilmenee, että lupasääntely koskee sellaista 
digitaalista televisio- ja radioverkkoa, jossa 
ohjelmistoja lähetetään tai pidetään tarjolla 
vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä. 

Verkkolupa sisältää luvanhaltijan oikeuden 
käyttää ja hallita digitaalisen televisio- ja radio-
verkon radiotaajuusaluetta. Nykyisin tällainen 
oikeus sisältyy televisio- ja radiotoiminnasta an-
netun lain nojalla myönnettävään lupaan harjoittaa 
televisio- ja radiotoimintaa vapaasti etenevien 
radioaaltojen välityksellä. Verkkolupa-ehdotuksessa 
on siten kysymys verkon käyttämistä ja 
hallinnointia koskevan lupasääntelyn siirrosta 
televisio-ja radiotoiminnasta annetusta laista 
viestintämarkkinalakiin. 

Verkkolupa ei sisällä oikeutta harjoittaa tele-
visio- tai radiotoimintaa vapaasti etenevien ra-
dioaaltojen välityksellä. Siihen on vastaisuudessakin 
saatava 2. lakiehdotuksen 7 §:n mukainen 
ohjelmistolupa. Yleisradio Oy saa kuitenkin py-
kälän 4 momentin nojalla harjoittaa digitaalista 
julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman 
toimilupaa. Verkkoluvan haltijan on 1. la-
kiehdotuksen 8 §:n 2 momentin 10 kohdan mukaan 
huolehdittava osaltaan siitä, että Yleisradio Oy ja 
ohjelmistoluvan haltija saavat tasapuolisin ehdoin 
käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen 
tarvittavan kapasiteetin. Esityksessä on näiltä osin 
kysymys digitaalisen verkon teknistä käyttämistä ja 
hallinnointia sekä televisio-ja radio-ohjelmistojen 
lähettämistä ja tarjolla pitoa koskevan sääntelyn 
eriyttämisestä. Televisio- ja radiotoiminnan 
harjoittamiseen analogisessa maanpäällisessä 
verkossa ja kaapeliverkossa sen sijaan sovelletaan 

vastaisuudessakin televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain säännöksiä. 

Ehdotettua lupasääntelyä on arvioitava perus-
tuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden kannalta. 
Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa 
ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä 
kenenkään ennakolta estämättä. Luvanvaraisuus 
muodostaa lähtökohtaisesti ongelman 
sananvapaussäännöksen sisältämän ennak-
koesteiden kiellon kannalta. Perustuslakivaliokunta 
on kuitenkin katsonut taajuuksien niukkuuden 
olevan vapaasti eteneviä radioaaltoja hyväksi 
käyttävässä viestinnässä edelleenkin sellainen 
radiotekninen rajoitusperuste, jonka huomioon 
ottamiseksi on hyväksyttävää ylläpitää 
lupajärjestelmää  (Pe  VL  19/1998  vp,  s.  3/1,  Pe  VL  
26/2001 vp, s. 2/1). Sen avulla tulee turvata käy-
tettävissä olevien radiotaajuuksien tasapuolinen 
jako televisio- ja radiotoiminnan harjoittajille ja 
siten luoda edellytykset sananvapauden laajalle 
toteutumiselle. 

Ehdotusta voidaan valtiosääntöoikeudellises-ti 
arvioitaessa luonnehtia lainsäädäntötekniseksi. 
Kyseessä on ensimmäinen vaihe viestintä-
markkinalainsäädännön laajemmasta uudistuk-
sesta. Käytännössä ehdotus merkitsee nykyisinkin 
luvanvaraista toimintaa koskevan sääntelyn 
siirtämistä säädöksestä toiseen. Samalla lupa-
viranomaisen toimivalta muuttuu verkkoluvan 
osalta sananvapauden kannalta vähemmän on-
gelmalliseen oikeusharkintaan perustuvaksi. 
Verkkolupa on myönnettävä, jos on ilmeistä, että 
hakija täyttää viestintämarkkinalain 7 §:n 3 
momentissa nykyisin säädetyt edellytykset. 
Sääntelystä ei ole sen täsmällisyyden ja tarkka-
rajaisuuden kannalta huomautettavaa. Lakiehdotus 
voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

Valiokunta on aikaisemmin huomauttanut siitä, 
että jos käsitys radiotaajuuksien niukkuudesta 
muuttuu teknisen kehityksen myötä, lupajär-
jestelmän sallittavuuden valtiosääntöoikeudellisia 
perusteita joudutaan arvioimaan uudelleen (PeVL 
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19/1998 vp, s. 3/1). Tämän vuoksi on tärkeää, että 
viestintämarkkinalainsäädäntöä edelleen 
kehitettäessä arvioidaan mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön lupajärjestelmää kevyempiä sääntely 
tapoja. 

Lupaehdot. Verkkolupaan voidaan 1. lakiehdo-
tuksen 7 §:n 7 momentin nojalla liittää ehtoja. 
Momentin 3 ja 4 kohdat kapasiteetin "muuta 
käyttöä" ja "muuta hallintoa" koskevista ehdoista 
ovat sanonnallisesti jossain määrin väljiä sa-
nanvapauden käyttösääntelyn tarkkarajaisuuden 
kannalta. Momentin 3 kohta kiinnittyy kuitenkin 
riittävän täsmällisesti lakiehdotuksen 8 §:n 2 
momentin 11 kohdassa tarkoitettuun kapasiteetin 
luovutusvelvollisuuteen. Sääntely-yhteyden 
perusteella on toisaalta selvää, että momentin 4 
kohtaan perustuvat lupaehdot voivat koskea vain 
verkon käyttöön ja hallintaan liittyviä 
viestintäteknisiä seikkoja. Säännökset eivät vaikuta 
lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. Niiden 
väljähköjä sanontoja on kuitenkin aiheellista pyrkiä 
täsmentämään ehdotuksen tarkoitusta paremmin 
vastaaviksi. 

Lupaehtojen muuttaminen. 1. lakiehdotuksen 7 §:n 8 
momentissa säädetään toimivallasta muuttaa 
verkkoluvan ehtoja luvan voimassaoloaikana myös 
luvan haltijan suostumuksetta. Toimivalta on 
asianmukaisesti sidottu luvan myöntämisen jälkeen 
sattuneisiin olosuhteiden olennaisiin muutoksiin ja 
niistä johtuviin erityisiin syihin (PeVL 19/1998 vp, s. 
8/II). Ehdotusta on valiokunnan mielestä kuitenkin 
syytä täydentää maininnalla, jonka mukaan luvan 
ehtoja ei voida muuttaa, ellei se ole laissa 
(esimerkiksi vies-tintämarkkinalain 1 §:ssä) 
ilmaistujen tarkoitusten saavuttamiseksi 
välttämätöntä (ks. PeVL 26/2001 vp, s. 3/1). 

Mainontakielto. 4. lakiehdotuksen 12 § sisältää 
Yleisradio Oy:öön kohdistuvan kiellon lähettää 
mainontaa yhtiön ohjelmistojen ja muiden julkisen 
palvelun tehtävään kuuluvien sisältöpalvelujen 
yhteydessä. Kielto koskee valtion yhtiötä, jonka 
toiminta rahoitetaan valtion televisio- ja 
radiorahaston varoista. Kielto ei ulotu mainontaan 
muiden televisio- ja radiotoiminnan harjoittajien 
ohjelmatoiminnassa. Säännös ei vaikuta 
lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen (PeVL 
19/1998 vp, s. 5/II, PeVL 23/1993 vp, s. 3/II). 

Lain soveltamisala. 1. lakiehdotuksen 3§:n 3 
momentin 5 kohdassa toistetaan voimassa olevan 
lain säännös, jonka mukaan laki ei koske sen 
soveltamisen kannalta vähäistä teletoimintaa sen 
mukaan kuin ministeriö erikseen päättää. Lailla 
säätämisen vaatimuksen kannalta ei ole ongel-
matonta, että sananvapauden käytön luvanvarai-
suutta koskevan lain soveltamisalaa voidaan 
säännellä ministeriön päätöksellä (pitää olla: mi-
nisteriön asetuksella). Laissa olevaa mainintaa sen 
"soveltamisen kannalta vähäisestä teletoiminnasta" 
voidaan kuitenkin tällaisessa teknistä 
erityisasiantuntemusta vaativassa sääntely-yh-

teydessä pitää asetuksenantajan toimivaltaa riit-
tävästi rajaavana. 

Valiokunta pitää aiheellisena säännöksen sa-
nonnan tarkistamista esimerkiksi niin, että lain 
soveltamisalan ulkopuolelle jää lain 1 §:ssä sää-
dettyjen tarkoitusten kannalta vähäinen teletoi-
minta. Samalla säännös ministeriön toimivallasta 
tulee tarkistaa asetuksenantovaltuuden nykyistä 
kirjoittamistapaa vastaavaksi esimerkiksi niin, että 
pykälään lisätään momentti ministeriön 
toimivallasta antaa tarkempia säännöksiä lain 
soveltamisalaa rajaavasta, vähäistä teletoimintaa 
koskevasta säännöksestä. 
 
Omaisuuden suoja 
Viestintämarkkinalain 9 d §:ssä ehdotetaan sää-
dettäväksi teleyrityksen velvollisuudesta vuokrata 
toiselle teleyritykselle maanpäällistä televisio- tai 
radioverkkoa taikka — jos kysymys on muusta 
kuin maanpäällisestä verkosta — vapaan 
ohjelmakanavan. Vuokrausvelvollisuutta ei 
kuitenkaan ole, jos verkko tai kanava on tar-
peellinen sen omistajan tai haltijan nykyistä tai 
kohtuullista tulevaa tarvetta varten. 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin arvioinut 
tällaisia velvoitteita perustuslain 15 §:ssä turvatun 
omaisuuden suojan kannalta (ks. kokoavasti PeVL 
34/2000 vp, s. 2) ja pitänyt niitä kulloinkin kyseessä 
olevan omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen 
perustuslain-mukaisina, jos velvoitteet perustuvat 
lain täsmallisiin säännöksiin ja ovat omistajan 
kannalta kohtuullisia. Valiokunta on pitänyt 
keskeisenä sitä, että omistajan oma nykyinen ja 
kohtuullinen tuleva tarve rajoittaa velvollisuuksia 
(ks. PeVL 5/2001 vp, s. 2). Ehdotetuista teleyrityk-
sen vuokrausvelvollisuutta koskevista säännöksistä 
ei ole perustuslain karmalta huomautettavaa. 

Voimassa olevan televisio- ja radiolain nojalla 
myönnetyn toimiluvan haltijalla on 1. lakieh-
dotuksen voimaantulosäännöksen 4 momentin 
mukaan oikeus saada valtiolta täysi korvaus va-
hingosta, jos luvan haltijalle ei myönnetä ehdotetun 
lain mukaista verkkolupaa. Tällaista toimi-
lupasääntelyyn liittyvää tilannetta ei — toisin kuin 
esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on tehty — 
voida rinnastaa perustuslain 15 §:n 2 momentissa 
säänneltyyn omaisuuden pakkolunastukseen. 
Perustuslaista ei siten johdu valtiolle velvollisuutta 
täyden korvauksen maksamiseen. Ehdotetulle 
sääntelylle ei toisaalta ole perustuslaista johtuvaa 
estettä, eikä tämä kohta näin ollen vaikuta 
lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 
Televisio- ja radiorahasto 
Valtion televisio- ja radiorahasto on perustuslain 87 
§:ssä tarkoitettu valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Esityksen 3. lakiehdotuksen säännökset 
eivät merkitse rahaston tai sen käyttötarkoituksen 
laajentamista. Ehdotus ei näistä syistä ole 
ongelmallinen perustuslain 87 §:n kannalta. 
 
Lausunto 
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Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioit-
tavasti esittää, 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 

 
 
Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2002 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.     Paula Kokkonen/kok jäs.    
Tuija Brax /vihr Klaus 
Hellberg /sd Gunnar Jansson /r 
Jouko Jääskeläinen /kd Saara 
Karhu /sd Jouni Lehtimäki 
/kok 

Johannes Leppänen /kesk Osmo 
Puhakka /kesk Pekka Ravi /kok 
Markku Rossi /kesk Petri Salo 
/kok Ilkka Taipale /sd vjäs. Veijo 
Puhjo /vas. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO 61/2002 vp 
 
Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan 
lainsäädännön muuttamisesta 

 
Liikennevaliokunnalle 

 
 
JOHDANTO 

Vireilletulo 
Eduskunta on 17 päivänä syyskuuta 2002 lähet-
täessään hallituksen esityksen viestintämarkkinoita 
koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 
112/2002 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 
liikennevaliokuntaan samalla määrännyt, että 
perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 
lausunto liikennevaliokunnalle. 
 
Asiantuntijat 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 
- ylijohtaja Harri Pursiainen ja neuvotteleva 

virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja vies-
tintäministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Risto Eerola, oikeus-
ministeriö 

 

- hallituksen puheenjohtaja Pekka Karhuvaara ja 
hallituksen varapuheenjohtaja Juha-Pekka 
Louhelainen, Suomen Kaupallisten Televisioiden 
Liitto ry 

- toimitusjohtaja Hakan Gabrielsson, Viestinnän 
Keskusliitto 

- professori Mikael Hiden 
- professori Olli Mäenpää 
- professori Tuomas Ojanen 
- oikeustieteen tohtori Riitta Ollila 
- professori Teuvo Pohjolainen 
- oikeustieteen lisensiaatti Maija Saksiin 
- professori Ilkka Saraviita 
- professori Kaarlo Tuori 
- professori Veli-Pekka Viljanen. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 
- Sonera Oyj. 

 
 
HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vies-
tintämarkkinalaki sekä muutettaviksi televisio-ja 
radiotoiminnasta annettua lakia, valtion televisio- ja 
radiorahastosta annettua lakia, Yleisradio Oy:stä 
annettua lakia, radiolakia ja eräitä muita lakeja. 
Uudistuksella tuetaan verkkolii-kennetoimintaa, 
televisio- ja radiotoimintaa sekä sisältötuotantoa. 
Esityksen avulla pyritään luomaan entistä 
paremmat edellytykset keskenään kilpailevalle 
liiketoiminnalle, viestintäteknologian kehitykselle ja 

innovaatioille. Näin edistetään elinkeinoelämän 
kilpailukykyä, viestintäpalvelujen tasa-arvoista 
saatavuutta ja sananvapautta. Esitys on toinen 
vaihe viestintä-lainsäädännön laajemmasta 
kokonaisuudistuksesta. Kokonaisuudistuksen 
ensimmäisen vaiheen lainmuutokset tulivat 
voimaan 1.7.2002. 

Uudella viestintämarkkinalailla pannaan täy-
täntöön sähköisten viestintäverkkojen ja -palve-
lujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annettu 
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vista valtuutuksista annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi, sähköisten viestintä-
verkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttö-
oikeuksista ja yhteenliittämisestä annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä 
yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi-
maan 25.7.2003, jolloin direktiivit tulee panna 
täytäntöön. 

Esityksen yksityiskohtaisissa säätämisjärjes-
tysperusteluissa arvioidaan lakiehdotuksia sa-
nanvapauden, elinkeinovapauden ja omaisuuden 
suojan kannalta sekä lakiehdotusten sisältämiä 
norminantovaltuuksia. Lakiehdotukset voidaan 
perustelujen mukaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin 
pitänyt suotavana, että esityksestä hankitaan 
perustuslakivaliokunnan lausunto. 

 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Toimilupajärjestelmä 

Lupasääntely. Radiotaajuuksia edellyttävän 
verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa tai sel-
laisessa matkaviestintäverkossa, jossa harjoitetaan 
yleistä teletoimintaa, vaaditaan viestintä-
markkinalakiehdotuksen 4 §:n mukaan toimilupa. 
Toimilupavaatimus sisältyy myös 2. lakiehdotuksen 
7  §:ään,  sillä  sen  perusteella  televisio-  ja  
radiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä 
joukkoviestintäverkossa tarvitaan valtioneuvoston 
myöntämä ohjelmistolupa tai eräissä tapauksissa 
Viestintäviraston toimilupa. 

Tällaista toimilupasääntelyä tulee arvioida 
perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden ja 
myös 18 §:n 1 momentissa säädetyn elinkeino-
vapauden kannalta. Luvanvaraisuus on lähtö-
kohtaisesti ongelmallinen suhteessa sananva-
pauteen, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja 
vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä 
kenenkään ennakolta estämättä. Perus-
tuslakivaliokunta on kuitenkin viime vuosina 
toistuvasti katsonut, että taajuuksien niukkuus on 
vapaasti eteneviä radioaaltoja hyväksi käyttävässä 
viestinnässä edelleenkin sellainen radio-tekninen 
rajoitusperuste, jonka huomioon ottamiseksi on 
hyväksyttävää ylläpitää lupajärjestelmää (PeVL 
8/2002 vp, s. 2—3, PeVL 26/2001 vp, s. 2/1 ja PeVL 
19/1998 vp, s. 2—3). Valiokunta on näissä 
yhteyksissä myös kiinnittänyt huomiota siihen, että 
lupajärjestelmän avulla tulee turvata käytettävissä 
olevien radiotaajuuksien tasapuolinen jako 
televisio-ja radiotoiminnan harjoittajille ja siten 
luoda edellytykset sananvapauden laajalle 
toteutumiselle. 

Ehdotettu luvanvaraisuus kohdistuu radiotaa-
juuksia edellyttävään toimintaan ja vastaa val-
tiosääntöoikeudellisesti keskeisiltä kohdiltaan 
nykyistä, perustuslakivaliokunnan myötävaiku-
tuksella perusoikeusuudistuksen jälkeen aikaan 
saatua sääntelyä. Viestintämarkkinalakiehdo-
tuksen säännökset toimiluvan myöntämisen 

edellytyksistä (9 §) ja toimiluvan sisällöstä (10 §) 
ovat riittävän täsmälliset. 

Toimiluvan ehtoja koskevaa 10 §:n 2 momenttia 
on kuitenkin syytä täsmentää niin, että 
viestintäverkkojen teknisiä ominaisuuksia tai 
taajuuksien tehokasta käyttöä koskevien, lain 
128 §:n   säännöksiä   ja   Viestintäviraston 
129 §:ään perustuvia määräyksiä täydentävien 
lupaehtojen pitää olla lain 1 §:ssä määritellyn ta- 
voitteen mukaisia. Saman pykälän 3 momentin 
sanontaa on puolestaan aihetta tarkistaa siten, 
että  siinä  tarkoitettu  ehto  liittyy  jo  suoraan  lain  
nojalla toimilupaan eikä asia siten jää lupaviran- 
omaisen harkintaan. 

Toimiluvan muuttaminen luvanhaltijan suos-
tumuksetta tulee kysymykseen lakiehdotuksen 11 
§:n mukaisesti vain, jos muuttaminen on vält-
tämätöntä teknisestä kehityksestä tai kyseisen 
toiminnan toimintaedellytyksissä tapahtuvasta 
olennaisesta muutoksesta johtuvasta erityisestä 
syystä (myös 2. lakiehdotuksen 11 a §). Toimiluvan 
peruuttamisen edellytyksenä 12 §:n mukaan on 
toistuva ja vakava lain säännösten tai toimiluvan 
ehtojen rikkominen, minkä lisäksi peruuttaminen 
on mahdollista myös siitä syystä, että teleyrityksellä 
ei enää ole riittäviä taloudellisia voimavaroja 
huolehtia velvollisuuksistaan. Teleyritykselle tulee 
lisäksi varata mahdollisuus kohtuullisessa 
määräajassa korjata menettelynsä tai saattaa 
taloudelliset voimavaransa riittäviksi. Sääntely on 
valtiosääntöoikeudelli-sesti asianmukainen. 

Ehdotetut säännökset toimiluvasta eivät va-
liokunnan aiemman tulkintakäytännön valossa ole 
ongelmallisia perustuslain 12 §:n kannalta, kun 
otetaan huomioon teknisen kehityksen nykyvaihe. 
Tilanne on kuitenkin muuttumassa oleellisesti ja 
nopeasti digitaalisen tekniikan myötä. Digitaalisessa 
ohjelmansiirrossa voidaan kanavanipussa lähettää 
paljon enemmän ohjelmia kuin analogisessa 
lähetystoiminnassa. Valiokunta painokkaasti 
uudistaakin sen käsityksensä, että 
viestintämarkkinalainsäädäntöä kehitettäessä 
arvioidaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön 



Pe VL 61/2002 vp — HE 112/2002 vp 

18 

lupajärjestelmää kevyempiä sääntely-tapoja (PeVL 
8/2002 vp, s. 2—3). 

Ehdotettu lupasääntely vastaa elinkeinova-
pauden näkökulmasta sitä perustuslakivaliokunnan 
käytännössä hyväksyttyä kantaa, että luvan-
varaisuus on säädettävissä tärkeiden ja vahvojen 
yhteiskunnallisten intressien johdosta (esim. PeVL 
35/1998 vp, s. 2). Radiotaajuuksien niukkuus 
muodostaa valiokunnan mielestä tässä tapauksessa 
vastaavanlaisen hyväksyttävän syyn. Ehdotus 
täyttää myös elinkeinovapauden perus-
tuslainsuojasta johtuvat, ennen muuta sääntelyn 
täsmällisyyteen kohdistuvat vaatimukset. 

Lupamenettely. Toimiluvan hakijan on 7 §:n 
mukaan suoritettava hakemuksen yhteydessä 2 000 
euron suuruinen hakemusmaksu (samoin 2. 
lakiehdotuksen 10 a §). Tällaisen suhteellisen 
suuren maksuvelvollisuuden säätäminen lupa-asian 
käsittelyn edellytykseksi on ongelmallista näissä 
yhteyksissä, joissa perusoikeuden käyttäminen on 
sidottu viranomaisen antamaan lupaan. 
Perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvatun 
oikeuden kanssa saada asia asianmukaisesti kä-
sitellyksi on paremmin sopusoinnussa sääntely, 
jossa maksuvelvollisuus kytketään vasta asian 
loppuun käsittelemiseen, mahdollisesti tehostettuna 
säännöksin hakijalta vaadittavasta vakuudesta 
siitä, että kyseinen maksu suoritetaan lupa-asian 
tultua ratkaistuksi. 

Toimiluvan hakijan on 6 §:n perusteella an-
nettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen arvioi-
taessa 9 §:ssä säädettyjä luvan myöntämisedel-
lytyksiä. Selvittämisvelvollisuuden kuuluminen näin 
yksipuolisesti hakijalle on esimerkiksi hal-
lintomenettelylain 17 §:n säännöksiin verrattuna 
poikkeuksellista, etenkin 9 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta. Lu-
pasääntelyn perusoikeuskytkentöjen takia ja pe-
rustuslain 21 §:n säännökset huomioon ottaen 
sääntelyä selvittämisvelvollisuudesta on tarpeen 
täsmentää. 

Teleyrityksen velvollisuudet 

Kilpailuperusteella asetettavat velvoitteet. 
Viestintämarkkinalakiehdotus sisältää useita 
säännöksiä teleyritykseen kohdistuvista käyttö-
oikeuden luovuttamista merkitsevistä velvoitteista. 
Ne asetetaan yksittäistapauksissa Viestintäviraston 
hallintopäätöksillä, joihin liittyy 
muutoksenhakuoikeus 127 §:n perusteella. Tele-
yritykset jaetaan ehdotuksessa huomattavan 
markkinavoiman yrityksiin (18 §) ja muihin te-
leyrityksiin (19 §). Huomattavan markkinavoiman 
yritykselle voidaan asettaa velvollisuuksia kilpailun 
esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi. 
Kysymykseen tulevat velvollisuudet luetellaan 18 
§:n 2 momentissa ja muunlaiselle teleyritykselle 
asetettavat velvollisuudet 19 §:n 2 momentissa. 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa 
käytännössään (PeVL 8/2002 vp, s. 3—4 ja PeVL 
34/2000 vp, s. 2) pitänyt omaisuuden pe-
rustuslainsuojan estämättä mahdollisena, että te-

leyrityksille asetetaan sen kaltaisia velvollisuuksia 
kuin esityksessä ehdotetaan. Valiokunta on antanut 
painoa sille, että velvoitteiden kohdistuessa 
pörssiyhtiöihin tai muihin varallisuus-massaltaan 
huomattaviin oikeushenkilöihin lainsäätäjän 
liikkumavara on omaisuudensuojan näkökulmasta 
lähtökohtaisesti suurempi kuin silloin, kun 
sääntelyn vaikutukset muodostuvat hyvin 
välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien 
luonnollisten henkilöiden asemalle. Nyt arvioitavina 
olevat velvoitteet ovat kysymyksessä olevan 
omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen 
sopusoinnussa perustuslain kanssa, jos ne 
perustuvat lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat 
omistajan kannalta kohtuullisia. Keskeistä on, että 
omistajan nykyinen ja kohtuullinen tuleva tarve 
rajoittaa velvollisuuksia. 

Esityksestä ei ole huomauttamista näistä nä-
kökohdista käsin. Merkittävimmät ehdotuksen 
mukaisista käyttöoikeuteen kohdistuvista rajoi-
tuksista väistyvät 38 §:n nimenomaisen säännöksen 
takia siinä tapauksessa, että käyttöoikeuden kohde 
on teleyrityksen omassa käytössä tai se on tarpeen 
teleyrityksen omaa kohtuullista tulevaa tarvetta 
varten. Lisäksi 18 §:n 1 momenttiin sisältyy suora 
maininta suhteellisuusperiaatteen noudattamisesta 
velvoitteita asetettaessa (vastaavan periaatteen 
kirjaamista myös 19 §:ään on syytä harkita). Siksi 
niitä asetetaan ja ylläpidetään vain siinä 
laajuudessa kuin kilpailun toteutuminen 
markkinoilla vaatii. Mahdollisuudet asettaa 
ehdotettuun tapaan velvoitteita teleyrityksille eivät 
ole valiokunnan käsityksen mukaan ristiriidassa 
perustuslain 15 §:n kanssa. 

Ohjelmistojen ja palvelujen siirtovelvollisuus. 
Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava 
teleyritys on 134 §:n 1 momentin nojalla velvollinen 
siirtämään verkossa korvauksetta Yleisradio Oy:n 
vapaasti vastaanotettavissa olevat julkisen palvelun 
televisio- ja radio-ohjelmat sekä niihin liittyvät 
vapaasti vastaanotettavissa olevat oheis- ja 
lisäpalvelut sen kapasiteetin rajoissa, joka on 
osoitettu Yleisradio Oy:n käyttöön radiolain 
mukaisesti. Tällainen teleyritys on 2 momentin 
mukaan velvollinen enintään 
kustannussuuntautuneella hinnalla siirtämään 
myös valtakunnallisen ohjelmistoluvan perusteella 
tarjottavat televisio- ja radio-ohjelmat 
oheispalveluineen. Teleyrityksen ei kuitenkaan 3 
momentin johdosta tarvitse tehdä näiden siir-
tovelvollisuuksien täyttämiseksi verkon välitys-
kykyä lisääviä, olennaisia taloudellisia investointeja 
vaativia parannuksia. Siirtovelvollisuus väistyy 4 
momentin mukaan, jos kaapelitelevisioverkon 
välityskyky on teleyrityksen käytössä sen omassa 
televisio- tai radiotoiminnassa tai se on tähän 
tarkoitukseen tarpeen yrityksen omaa kohtuullista 
tulevaa tarvetta varten. 

Vastaavanlainen siirtovelvollisuus pohjautuu 
nykyisin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
42 §:ään. Nykyisin tämä velvollisuus ulottuu 
korvauksetta sekä Yleisradio Oy:n ohjelmistoon 
että valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla 
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toimivien televisio- ja radiotoiminnan harjoittajien 
koko maassa vastaanotettavaksi tarkoitettuihin 
lähetyksiin. Perustuslakivaliokunta on katsonut 
tällaisen sääntelyn olevan sopusoinnussa 
perustuslain omaisuudensuoja- ja sananva-
paussäännösten kanssa (PeVL 19/1998 vp, s. 8/II ja 
PeVL 2/1986 vp, s. 6/1). 

Siirtovelvollisuuden avulla pyritään turvaamaan 
sananvapauteen kuuluvaa oikeutta levittää ja 
vastaanottaa viestejä. Kotitalouksista noin 40 
prosenttia on kaapelilähetysliittymiä, joissa 
televisiolähetykset voidaan käytännössä vas-
taanottaa vain kaapeliteitse. Kaapelilähetysyri-
tykset ovat tällöin tosiasiallisesti monopoliasemaa 
lähestyvässä asemassa televisio-ohjelmien jakelussa. 
Vaikka kysymys ei olekaan sellaisista ns. 
luonnollisista monopoleista, jollaisiksi sähkö- ja 
maakaasuverkkoja on luonnehdittu sähkön ja 
kaasun siirto- ja jakelutoiminnassa (PeVL 19/1994 
vp, s. l/II ja PeVL 4/2000 vp, s. 2/1), voidaan 
televisiotoiminnan kuitenkin vallitsevissa oloissa 
katsoa toteutuvan valtakunnallisesti vain, jos 
ohjelmistot jaetaan kaapeliverkkojen välityksellä. 
Siirtovelvollisuuden aiheena on näin ollen 
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta hyväksyttävä 
syy. 

Kaapelitelevisioyritysten näkökulmasta siir-
tovelvollisuus ei ole luonteeltaan uusi eikä 
uudentyyppinen velvoite. Nämä yritykset ovat 
voineet toiminnassaan ottaa huomioon siirtovel-
vollisuudesta aiheutuvat kustannukset. Siirto-
velvollisuus ei ole myöskään ollut niille yksinomaan 
taloudellinen rasite, koska kotitalouksien 
kaapeliverkkoon liittymistä on oletettavasti lisännyt 
se, että verkon kautta on jaettu valtakunnallisten 
televisiokanavien ohjelmistot. Ehdotettu 
siirtovelvollisuus on nykyistä laajempi etenkin siksi, 
että 2 momentin 2 kohdassa se ulotetaan myös 
maksutelevisiopalveluihin. Siirto-velvollisuuden 
laajuus ilmenee lisäksi laista pelkästään välillisesti, 
koska velvollisuus kytketään muiden lakien 
mukaisesti määräytyvään "Yleisradio Oy:n 
käyttöön osoitettuun kapasiteettiin" ja 
"valtakunnalliseen ohjelmistolu-paan". 
Digitalisoituminen merkitsee toisaalta, että uuden 
laajemman jakeluvelvoitteen täyttäminen ei vaadi 
samassa suhteessa lisäkapasiteettia kaapeliverkosta. 
Ehdotettu siirtovelvollisuus on näistä syistä 
valiokunnan mielestä sopusoinnussa omaisuuden 
käyttörajoitukselta vaadittavan 
suhteellisuusvaatimuksen kanssa eikä muodostu 
kohtuuttomaksi kaapeliverkon omistajalle tai 
haltijalle. 

Mainituista syistä valiokunta katsoo, että eh-
dotetun laajuinen siirtovelvollisuus voidaan to-
teuttaa tavallisella lailla perustuslain 15 §:ssä 
turvatun omaisuudensuojan estämättä. Verkko-
palvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan te-
leyrityksen näkökulmasta on myönteistä, että 134 
§:n 2 momentin mukainen kaupallisten oh-
jelmistojen siirtovelvollisuus toteutetaan kus-
tannussuuntautuneella hinnalla. Perustuslain 12 
§:ssä turvatun sananvapauden kannalta ohjel-
mistojen jakelun maksullisuus on kuitenkin kiel-

teinen seikka. Ehdotuksen ongelmallisuus sa-
nanvapauteen sisältyvän viestin levittämisen 
oikeuden kannalta lisääntyy, koska teleyrityksen 
olisi — yhdenvertaisuudesta poiketen — siirrettävä 
Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistot ilman 
korvausta. Julkisen palvelun tehtävä on kaiken 
lisäksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä 
määritelty niin, että se muodostuu yhtiön kaikesta 
televisio- ja radio-ohjelmistosta sekä siihen 
liittyvistä oheis- ja lisäpalveluista. Tällaiselle 
erottelulle ohjelmistojen siirtovelvol-lisuudessa ei 
ole löydettävissä valtiosääntöoikeudellista 
perustetta. Valiokunta pitää siksi erottelun 
poistamista 134 §:stä edellytyksenä tavallisen lain 
säätämisjärjestykselle. Tarvittaessa myös 140 §:n 4 
momentin siirtymäsäännöstä tulee tarkistaa. 
 
Maksusääntelyt 

Arvioinnin perusteet. Viestintämarkkinalaki-
ehdotuksen maksusäännökset ovat valtiosääntö-
oikeudellisesti merkittäviä perustuslain 81 §:n 
säännösten kannalta valtion veroista ja maksuista. 
Rahasuorituksen valtiosääntöoikeudellinen luonne 
vaikuttaa niihin vaatimuksiin, joita perustuslaki 
kohdistaa suorituksesta säätämisen tapaan. Valtion 
verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset 
verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista 
sekä verovelvollisen oikeusturvasta, kun taas 
valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 
muun toiminnan maksullisuuden ja maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. 
Verolakiin kohdistuvat vaatimukset tarkoittavat 
ennen muuta sitä, että laista tulee yksiselitteisesti 
ilmetä verovelvollisuuden piiri ja että lain 
säännösten tulee myös olla sillä tavoin tarkkoja, 
että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa 
määrättäessä on sidottua harkintaa (HE 1/1998 vp, 
s. 134—135). 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkin-
takäytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on 
ominaista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita 
julkisen vallan palveluista; muut rahasuoritukset 
valtiolle ovat sen sijaan veroja val-
tiosääntöoikeudellisessa mielessä (HE 1/1998 vp, s. 
134—135). Verojen ja maksujen olennainen ero 
liittyy siten maksujen vastikkeellisuuteen. Jos 
vastikesuhdetta ei ole, suoritus on val-
tiosääntöoikeudellisessa mielessä vero. 

Vastikesuhteen olemassaoloa arvioitaessa on 
syytä kiinnittää huomiota erilaisiin näkökohtiin. 
Niiden suoritteiden, joista maksuja peritään, tulee 
olla jollakin tavoin yksilöitävissä. Perustuslain (HE 
1/1998 vp, s. 135/1) mukaan lailla säädetään 
yleisesti siitä, millaisista virkatoimista, palveluista 
ja tavaroista maksuja voidaan periä tai millaiset 
suoritteet ovat kokonaan maksuttomia. Samoin 
lailla säädetään maksujen suuruuden 
määräämisessä noudatettavista periaatteista.1 Jos 
rahasuoritus sen sijaan peritään yleisesti jonkin 
toiminnan rahoittamiseen, kysymyksessä, on 
pikemminkin valtiosääntöoikeudellinen vero kuin 
maksu. Jonkin rahasuorituksen maksun luonteen 
edellytyksenä ei tästä huolimatta ole täysi 
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kustannusvastaavuus. Maksun suuruuden ja 
määräytymisperusteiden tulee kuitenkin säilyttää 
jokin yhteys suoritteen tuottamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Mitä suuremmaksi ero maksun ja 
etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän 
suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten 
välillä kasvaa, sitä lähempänä on pitää suoritusta 
valtiosääntöisenä verona (PeVL 53/2002 vp, s. 2/II). 
Merkitystä voi olla myös sillä, onko asianomaisen 
suoritteen vastaanottaminen vapaaehtoista vai 
pakollista. Veron suuntaan viittaa, jos 
suoritusvelvollisuuden aiheuttamista suoritteista ei 
voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee suoraan lain 
nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä 
oikeussubjekteja. Rahasuorituksen mahdollisella 
rajoitetulla käyttötarkoituksella ei ole merkitystä 
suorituksen valtiosääntöoikeudellisen luonteen 
arvioinnissa. 

Hakemusmaksu. Säännökset hakemusmaksusta 7 
§:ssä tekevät tästä rahasuorituksesta valtio- 

 
Perustuslain 81 § vastaa aiemman hallitusmuodon 61 
ja 62 §:ää vuonna 1991 muutetussa muodossaan. Va-
liokunta (PeVM 17/1990 vp, s. 3—4) ymmärsi tuolloi-
sen muutosesityksen (HE 262/1990 vp) merkitsevän 
sitä, että laissa ei olisi enää välttämätöntä säätää, mistä 
kaikista toimista ja palveluista maksu voidaan periä. 
Valiokunta piti aiheellisena tarkistaa tätä lähtökohtaa 
mutta katsoi kuitenkin riittäväksi, että lailla säätämi-
sen vaatimus koskee maksullisuuden yleisiä perusteita 
eli että lailla on säädettävä yleisesti siitä, minkä tyyp-
pisistä virkatoimista maksuja voidaan periä tai millai-
set virkatoimet ovat maksuttomia. 

sääntöoikeudelliselta kannalta selvästi maksun, 
koska ehdotuksesta maksun suuruuden lisäksi il-
menee selvästi, mistä viranomaistoimenpiteestä 
maksu suoritetaan. Samat näkökohdat soveltuvat 2. 
lakiehdotuksen 10 a §:ään. 

Valvontamaksu. Viestintämarkkinalakiehdo-tuksen 
15 §:n mukaisen valvontamaksun ovat velvolliset 
suorittamaan ilmoituksen tai toimiluvan varaista 
teletoimintaa harjoittavat teleyritykset. Maksu 
suoritetaan Viestintävirastolle, ja se vastaa 
virastolle viestintämarkkinoiden valvonnasta 
aiheutuvia kustannuksia. Maksu jakautuu 
kiinteään perusosaan ja suuruudeltaan tele-
yrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan 
liikevaihdon mukaan määräytyvään lisäosaan. 

Valvontamaksun suorittamisvelvollisuus syntyy 
suoraan lain nojalla. Maksu ei ole vastike yk-
silöitävissä olevista suoritteista eikä sen määräy-
tymisperusteilla ole yhteyttä tällaisista suoritteista 
aiheutuviin kustannuksiin. Valvontamaksu onkin 
valiokunnan käsityksen mukaan valtio-
sääntöoikeudellisessa mielessä vero. Valvonta-
maksua koskeva sääntely ei kuitenkaan täytä pe-
rustuslain 81 §:n 1 momentin mukaisia vaatimuksia 
veron suuruuden perusteiden säätämisestä. 
Lakiehdotuksesta ei myöskään ilmene, kuka 
valvontamaksun määrää.2 

Jos säännöksiä valvontamaksun suuruuden 
perusteista ei ole mahdollista tässä yhteydessä laatia 
niin täsmällisiksi kuin verolailta vaaditaan, 
lakiehdotus olisi 15 §:n johdosta käsiteltävä 

perustuslain säätämisjärjestyksessä. Valiokunta ei 
pidä asianmukaisena koko lain säätämistä 
perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaan katsoo, 
että Viestintävirastolle suoritettavasta 
valvontamaksusta tällöin säädetään erillinen 
määräaikainen poikkeuslaki. Sen voimassaolo on 
asianmukaista rajoittaa esimerkiksi kahteen 
vuoteen. Poikkeuslain voimassa ollessa tulee saada 
aikaan pysyväisluonteinen lainsäädäntö-järjestely 
Viestintäviraston toiminnan rahoitta- 

 

Jos tämä kuuluu Viestintävirastolle, kyseinen päätös 
on valituskelpoinen 127 §:n perusteella, jolloin täyttyy 
vaatimus verovelvollisen oikeusturvan järjestämisestä. 

raisesta joko lähtökohtaisesti yleisistä verovaroista 
täydennettynä suoritekohtaisia maksuja koskevin 
säännöksin tai sellaisten valvontamaksua koskevien 
säännösten avulla, jotka täyttävät perustuslain 81 
§:n 1 momentin mukaiset vaatimukset. 

Myös teleurakoitsija on 137 §:n 4 momentin 
nojalla velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle 
teleurakoinnin valvonnasta aiheutuvia kus-
tannuksia vastaavan kiinteän maksun. Mitä edellä 
on todettu teleyritysten valvontamaksusta, soveltuu 
myös teleurakoitsijoiden valvontamaksuun. 

Numerointimaksu. Teleyritys ja muu numeron tai 
tunnuksen vastaanottava henkilö on 49 §:n 
perusteella velvollinen suorittamaan Viestintä-
virastolle numeron tai tunnuksen käytöstä nume-
roinnin hallinnosta ja valvonnasta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi maksun. Numerointi-
maksun suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka 
suuren osuuden käytettävissä olevasta numero-
avaruudesta kyseinen numero kuluttaa. Ehdo-
tuksesta ilmenevät maksuvelvollisuuden aiheu-
tumisen syy samoin kuin maksun suuruuden 
määräytymisperuste, joten se vastaa perustuslain 
81 §:n 2 momentista johtuvia vaatimuksia. 
 
Norminantovaltuudet 

Asetuksenantovaltuudet. Lakiehdotuksiin sisältyy 
valtioneuvostolle tai liikenne-ja viestintämi-
nisteriölle osoitettuja asetuksenantovaltuuksia. 
Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukainen lähtö-
kohta on (HE 1/1998 vp, s. 132/11), että valtio-
neuvoston yleisistunto antaa asetuksia laajakan-
toisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä 
muista sellaisista asioista, joiden merkitys sitä 
vaatii. Ministeriölle voidaan osoittaa valta antaa 
asetuksia teknisluonteisimmissa sekä yh-
teiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään 
vähäisemmissä asioissa. Ehdotukset ovat asian-
mukaisia näiden näkökohtien kannalta. Lisäksi itse 
valtuuksien ala yleisesti ottaen on perustuslain 80 
§:n 1 momenttiin sisältyvän asetuksenantovaltaan 
kohdistuvan rajoituksen mukainen ja niiden 
muotoilu täyttää valtiosääntöoikeudelliset 
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. 
Valiokunta kiinnittää huomiota kahteen 
valtuutukseen. 

Viestintämarkkinalakiehdotuksen 122 §:n 6 
momentin säännöksen mukaan seuraamusmaksun 
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täytäntöönpanosta voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella (samoin 2. 
lakiehdotuksen 36 a,5 §). Ehdotuksen 
nimenomaisten mainintojen mukaan asetuksella 
voidaan säätää muun muassa valituksen 
vaikutuksesta seuraamusmaksun täytäntöönpanoon 
ja seuraamusmaksun määräämisestä kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa. Nämä valtuudet 
kohdistuvat sellaisiin muutoksenhaun keskeisiin 
kysymyksiin,  joita  ei  perustuslain  21  §:n  2  
momentin ja 80 §:n 1 momentin takia voida jättää 
säänneltäviksi asetuksella. Valtuuksien poistaminen 
tai oleellinen täsmentäminen on edellytys kyseisten 
lakiehdotusten käsittelemiselle tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. — Valiokunta 
huomauttaa, että ehdotuksessa jää täysin 
epäselväksi, mitä nämä valtuudet ylipäätään 
voisivat tarkoittaa. Kyseisen momentin alun viittaus 
ns. veronulosottolakiin johtaa siihen, että 
täytäntöönpanoa koskevat seikat tulevat 
asianmukaisesti hyvin pitkälti säännellyiksi 
laintasoisesti. 

Teleyrityksen varautumisesta poikkeusoloihin 
sisältyy yleisluonteinen säännös viestintä-
markkinalain 90 §:ään, johon liittyy 93 § varau-
tumista koskevien tarkempien säännösten anta-
misesta (vastaavanlainen televisio- tai radiotoi-
minnan harjoittajaa koskeva sääntely on 2. la-
kiehdotuksen 15 a §:ssä). Teleyrityksen varautu-
misvelvoitteen täyttäminen voi perustelujen mu-
kaan vaatia poikkeusolojen tuotantotilojen tai 
johtokeskusten rakentamista. Valiokunta huo-
mauttaa, ettei 90 §:stä ilmene tällaista velvollisuutta 
eikä sellaista perustuslain 80 §:n 1 momentin vuoksi 
ole mahdollista säätää 93 §:n sisältämän 
asetuksenantovaltuuden nojalla. Vastaava 
huomautus koskee televisio- ja radiotoiminnan 
harjoittajan varautumisvelvollisuutta. Asetuksella 
ei 2. lakiehdotuksen 15 a §:n 2 momentin nojalla 
voida säätää ilman suoranaisem-paa lain tukea 
sellaisia velvoitteita, joista perustuslain 80 §:n 1 
momentin mukaisesti pitää säätää lailla. 
Viestintäviraston valtuudet. Viestintäviraston 
norminantovaltuudet ovat merkityksellisiä pe-
rustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Sen mu-
kaisesti muu kuin 1 momentissa tarkoitettu vi-
ranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä määrätyistä asioista. Tämän 
edellytyksenä on, että valtuuttamiseen on sääntelyn 
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, että sääntelyn 
asiallinen merkitys ei vaadi lain tai asetuksen 
käyttämistä ja että valtuutus on soveltamisalaltaan 
täsmällisesti rajattu. 

Viestintävirastolle norminantovaltaa perustavat 
säännökset ovat yleisesti ottaen sellaisia, että 
valtuuksien uskominen alan valvonnasta vastaa-
valle asiantuntijaviranomaiselle on soveliasta 
tarkoitettuihin sääntelyihin liittyvien ammatillisten 
erityispiirteiden  takia  (PeVL  52/2001  vp,  s.  4).  
Viraston norminantovaltuudet koskevat lisäksi 
luonteeltaan melko teknisiä asioita ja ovat näin 
ollen sopusoinnussa perustuslain 80 §:n kanssa (HE 
1/1998 vp, s. 133/11). Valiokunta kuitenkin 
kiinnittää huomiota 129 §:n 13 kohtaan, jonka 

mukaan viraston määräykset voivat koskea 
menettelyä vika- ja häiriötilanteissa. Määräys voisi 
perustelujen mukaisesti koskea myös ilmoitus-ja 
raportointivelvollisuutta vika-ja häiriötilanteissa. 
Tällaista velvollisuutta ei kuitenkaan perustuslain 
80 §:n 1 momentin vuoksi voida asettaa yksinomaan 
Viestintäviraston määräyksellä, vaan 
perussäännöksen siitä tulee sisältyä lakiin. 
 
Muita seikkoja 

Euroopan yhteisöjen komission toimivalta. 
Viestintävirasto määrittelee 16 §:n perusteella 
säännöllisin väliajoin merkitykselliset viestintä-
markkinat. Viraston tulee tällöin ottaa huomioon 
komission suositus. Markkinamäärittelyi-hin ja 
eräisiin muihin päätöksiin liittyy tietyin edellytyksin 
21 §:n mukaisesti velvoite hankkia komission ja 
ETA-valtioiden sääntelyviranomaisten lausunto. 
Tämä direktiiviin perustuva eurooppalainen 
konsultaatiojärjestelmä on uusi. 
Markkinamäärittelyä ja huomattavaa markkina-
voimaa koskevaa ratkaisua ei saa tehdä komission 
päätöksen vastaisesti. 

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 1 §:n 
Suomen täysivaltaisuutta koskevien säännösten 
kannalta (HE 1/1998 vp, s. 71—73). Perustuslain 
täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen pe-
rustuslakiuudistuksen perustelujen mukaisesti siitä 
lähtökohdasta, että Suomi on Euroopan unionin 
jäsen, tarkoittaa valiokunnan käytännön mukaan 
(PeVL 38/2001 vp, s. 5/1) sen seikan huomioon 
ottamista, että jäsenyys on merkinnyt nimenomaan 
täysivaltaisuuden rajoituksia julkisen vallan eri 
lohkoilla. Kysymys uusien toimivaltuuksien 
antamisesta unionin toimielimille on asia, joka 
lähtökohtaisesti koskettaa perustuslain 
täysivaltaisuusjärjestelyjä. Unionin tehtäväkentän 
vähäinen kehittäminen unionilla jo olevien 
toimivaltuuksien pohjalta saattaa toisaalta 
tapauksesta riippuen olla sopusoinnussa perus-
tuslain täysivaltaisuussääntelyn kanssa. Komissiolle 
uuden konsultaatiojärjestelmän mukaisesti kuuluva 
toimivalta ei ole uudentyyppinen, vaan 
tavanomaisena pidettävä yhteisön oikeuden 
noudattamisen valvontaan liittyvä tehtävä-
kokonaisuus, jossa lisäksi on kysymys varsin 
suppeasta erityisalasta. Kyseiset säännökset eivät 
näin ollen vaikuta lakiehdotuksen käsitte-
lyjärjestykseen. 

Toimintojen rakenteellinen erottaminen. Val-
tioneuvoston on 119 §:n 3 momentin johdosta 
varmistettava, että yhtäältä teleyritysten sääntelyyn 
ja toisaalta valtioneuvoston omistajuuteen ja 
päätäntävaltaan liittyvät toiminnot erotetaan 
tehokkaasti. Tämän sinänsä pohjimmiltaan ym-
märrettävän, joskin muotoilultaan epätyydyttävän 
säännöksen aiheellisuus jää hyvin kyseenalaiseksi. 
Valiokunnan käsityksen mukaan valtioneuvostolle 
ei ole syytä säätää laissa näin yleisluonteisia 
velvoitteita kysymyksissä, joiden ongelmallisuus on 
hyvin tiedossa. Momentti on parempi poistaa, 
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mutta tavoitteena pitää olla aineellisten säännösten 
antaminen eriyttämisestä tässä yhteydessä. 

Muutoksenhaku. Viestintäviraston markkina-
määrittelypäätökseen ei 16 §:n 3 momentin pe-
rusteella saa erikseen hakea muutosta. Muutok-
senhakukielto ei ole ongelmallinen perustuslain 
21 §:n kannalta, koska määrittelypäätöksellä ei 
vielä ole välittömiä itsenäisiä oikeusvaikutuksia. 
Siitä onkin mahdollista valittaa 17 §:n mukaisen 
huomattavaa markkinavoimaa koskevan päätöksen 
yhteydessä. 

Muutoksenhakusäännökset lakiehdotuksen 127 
§:n  1  ja  3  momentissa  on  kirjoitettu  siten,  että  3  
momentissa tarkoitetuissa teleyritysten välisissä 
riita-asioissa tehdyistä päätöksistä voi valittaa 
valinnaisesti joko hallinto-oikeuteen tai 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (lisäksi momentin 
viimeinen lakiviittaus on virheellinen). Tällainen 
valinnaisuus valitustien suhteen ei ole perustuslain 
21 §:n näkökulmasta asianmukaista. 
 

Lausunto 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioit-
tavasti esittää, 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä ta-
vallisen   lain   säätämisjärjestyksessä, 

1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. 
lakiehdotuksen 15 §:stä, 122 §:n 6 momentista, 134 
§:stä ja 137 §:n 4 momentista sekä 2. lakiehdotuksen 
36 a §:n 5 momentista tekemät 
valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon, ja 

että jos 1. lakiehdotuksen 15 §:stä ja 137 §:n 4 
momentista tehtyä valtiosääntöoikeudellista 
huomautusta ei ole mahdollista ottaa asianmukaisesti 
huomioon, kyseiset kohdat on poistettava 1. 
lakiehdotuksesta, jotta se voidaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä, ja niiden mukaisesti 
voidaan laatia erillinen ehdotus määräaikaiseksi 
laiksi valvontamaksusta, joka on käsiteltävä 
perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

 
 
Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2003 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.     Paul a Kokkonen /kok 
vpj.   Riitta Prusti/sd 
jäs.    Tuija Brax /vihr Klaus 

Hellberg /sd Esko Helle 
/vas Gunnar Jansson I x  
Jouko Jääskeläinen /kd 
Marjukka Karttunen /kok 
Jouni Lehtimäki /kok 

 
 
 
 
 
 

vjas. 

Johannes Leppänen /kesk 
Pekka Nousiainen /kesk 
Heli Paasio /sd Osmo 
Puhakka /kesk Pekka Ravi 
/kok Markku Rossi /kesk 
Ilkka Taipale /sd Veijo 
Puhjo /vas. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen. 

 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO 34/2000 vp 
 
Hallituksen   esitys   laiksi   telemarkkinalain 
muuttamisesta 

 
Liikennevaliokunnalle 

 
 
JOHDANTO 

Vireilletulo 
Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2000 lähet-
täessään hallituksen esityksen laiksi telemarkki-
nalain muuttamisesta (HE 73/2000 vp) valmiste-
levasti käsiteltäväksi liikennevaliokuntaan samalla 

määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on 
annettava asiasta lausunto liikennevaliokunnalle. 
 
Asiantuntijat 
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 
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- apulaisosastopäällikkö Harri Pursiainen, lii-
kenne- ja viestintäministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Risto Eerola,  oikeus-
ministeriö 

- kehityspäällikkö Martin Andersson ja lakimies 
Tiia Tuovinen-Salminen, Sonera Oyj 

- lakiyksikön johtaja Anne Vainio ja lakimies 
Timo Koskinen, Finnet-liitto ry 

- professori Mikael Hiden 
- oikeustieteen lisensiaatti Pekka Länsineva 
- professori Kaarlo Tuori. 

 
 
HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksen tavoitteena on edistää nopeiden tie-
donsiirtoverkkojen leviämistä ja tietoyhteiskun-
tapalvelujen kehitystä. Ehdotuksen mukaan ns. 
kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen 
omistajat saavat oikeuden verkkovierailuun GSM-
verkoissa Telehallintokeskuksen lain mukaisesti 
määräämin ehdoin. Teleyrityksille ehdotetaan 
säädettäväksi velvollisuus vuokrata nykyisten 
puhelinverkkojen tilaajayhteyksien vapaata 
välityskykyä usean rinnakkaisen palvelun 
mahdollistamiseksi. Vuokrausvelvollisuus koskee 
tietyin edellytyksin myös teleyrityksen laitetiloja. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
noin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa kä-
sitellään lakiehdotusta ennen muuta niiden seik-
kojen kannalta, jotka perustuslakivaliokunta esitti 
vuonna 1996 telemarkkinalain muutosehdotuksesta 
(PeVL 47/1996 vp). Esityksen mukaan lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

 
HE 73/2000 
vp 

Versio 2.0 

 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 
Omaisuudensuoja 
 
Yleistä 
Lakiehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti huo-
mionarvoinen varsinkin perustuslain 15 §:ssä 
säädetyn omaisuudensuojan vuoksi. Esityksessä 
ehdotetaan asetettavaksi televerkkoyrityksille uusia 
velvoitteita, jotka tarkoittavat sen sallimista, että 
ulkopuoliset saavat tietyin edellytyksin käyttää 
televerkkoa ja sen laitetiloja: 

(1) Huomattavan markkinavoiman omaavaan 
GSM-verkkopalveluita tarjoavaan teleyritykseen 
kohdistuu ns. verkkovierailuvelvoite (9 a—9 c §). Se 
tarkoittaa velvollisuutta sallia kolmannen 
sukupolven matkaviestinverkossa toimivan toisen 
teleyrityksen käyttää tietyin edellytyksin GSM-
verkkoa. 

(2) Lakiehdotus koskee myös ns. tilaajayhteyden 
rinnakkaiskäyttömahdollisuutta kiinteässä 
puhelinverkossa. Sen mukaan tele verkkoyritys on 

velvollinen vuokraamaan kiinteän televerkon 
tilaajayhteyden vapaana olevaa välityskykyä (15,1 
§:n2akohta). 

(3) Televerkkoyritys on velvollinen vuokraa-
maan myös kiinteän televerkon laitetiloja tele-
verkon avulla tarjottavien palveluiden tarjoami-
sessa tarpeellisten vähäisten laitteiden sijoittamiseen 
(15,1 §:n 2 b kohta). 

Näissä ehdotuksissa on ensi sijassa kysymys 
telealalla toimivien yritysten välisten suhteiden 
järjestämisestä, ja kaikki velvoitteet kohdistuvat 
teleyrityksiin. Verkkovierailuvelvoite kohdistuu lain 
määrittelyn mukaan teleyritykseen, "jolla on 
huomattava markkinavoima" (ks. käsitteestä lain 4 
§:n 15 kohta). Tilaajayhteyden rin-nakkaiskäytön 
sallimisvelvoite ja laitetilojen vuokraamisvelvoite 
kohdistuvat paikallisia televerkkoja hallitseviin 
yhtiöihin, jotka ovat toimialallaan tässä suhteessa 
monopoliasemassa. 

Ehdotetut uudet velvoitteet koskevat pörs-
siyhtiöitä tai muita varallisuusmassaltaan huo-
mattavia oikeushenkilöitä.Tällaisessa tilanteessa 
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lainsäätäjän liikkumavara on omaisuudensuojan 
näkökulmasta lähtökohtaisesti suurempi kuin 
silloin, kun sääntelyn vaikutukset muodostuisivat 
hyvin välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien 
luonnollisten henkilöiden asemalle. 

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin arvioinut 
ehdotuksia, joissa omistajalle on kilpai-
luedellytysten luomiseksi asetettu samantapaisia 
velvoitteita kuin tässäkin esityksessä. Voidaan 
mainita valiokunnan lausunnot kaapelilä-
hetystoimintaa koskevasta laista (PeVL 2/1986 vp), 
sähkömarkkinalaista (PeVL 19/1994 vp ja PeVL 
33/1998 vp), maakaasumarkkinalaista (PeVL 4/2000 
vp) sekä teletoiminta- ja telemarkkinalaista (PeVL 
1/1996 vp ja PeVL 47/1996 vp). Niiden perusteella 
valiokunnan tähänastinen käytäntö on mahdollista 
tiivistää niin, että tällaiset velvoitteet ovat kyseisen 
omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen pe-
rustuslainmukaisia, jos velvoitteet perustuvat lain 
täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta 
kohtuullisia. Valiokunta on pitänyt keskeisenä sitä, 
että omistajan oma nykyinen ja kohtuullinen tuleva 
tarve rajoittaa velvollisuuksia. 
 
Verkkovierailuvelvoite 
Lakiehdotuksen määritelmän mukaan (4 §:n 17 a 
kohta) verkkovierailu tarkoittaa televerkkopal-
velujen tarjoamista matkaviestinverkossa toiselle 
televerkkoyritykselle alueella, jossa molemmilla on 
toimilupa. Ehdotetun 9 a §:n perusteella on 
huomattavan markkinavoiman omaavalla 
teleyrityksellä velvollisuus neuvotella verkko-
vierailusta sellaisen televerkkopalveluita kolmannen 
sukupolven matkaviestinverkossa tarjoavan 
teleyrityksen kanssa, joka pyytää verkkovierailua. 
Jos neuvottelu ei johda sopimukseen määräajassa, 
Telehallintokeskuksen on 9 b §:n nojalla viimeksi 
mainitun yrityksen pyynnöstä määrättävä 
verkkovierailu pakolliseksi. Tähän päätökseen 
liitetään ehdot 9 c §:n 2 momentissa mainituista 
seikoista, jolleivät osapuolet ole keskenään muuta 
sopineet. Pakollisesta verkkovierailusta perittävän 
maksun tulee 18 §:n 3 momentin mukaisesti olla 
tasapuolinen ja kohtuullinen aiheutuneisiin 
kustannuksiin nähden. 

Ehdotus merkitsee omistajan kannalta omai-
suuden käyttövapauden rajoittamista. Perustuslain 
kannalta on huomattava, että sääntely koskee 
erityislaatuista, vain tiettyyn tarkoitukseen 
käytettävissä olevaa omaisuutta ja sen käyttöä. 
Ehdotuksen tarkoituksena on edistää uusien yrit-
täjien mahdollisuuksia päästä markkinoille ja tällä 
tavoin lisätä kilpailua. Tämän arvioidaan hintojen 
alentumisen ja palvelutason parantumisen myötä 
lisäävän näiden viestintämenetelmien 
saavutettavuutta. Ehdotettua omaisuuden käyt-
törajoitusta puoltaa tästä näkökulmasta arvioituna 
painava yhteiskunnallinen tarve. 

Sääntelyn lähtökohtana on neuvotteluvelvoite, 
mikä on huomionarvoinen seikka suhteelli-
suusvaatimuksen kannalta. Jos neuvottelut eivät 
johda tulokseen, verkkovierailu voidaan määrätä 
pakolliseksi viranomaistoimin. Tämän edellytykset 

etenkin  9  b  §  :n  1  momentin  2  ja  3  kohdassa  ovat  
suhteellisuusvaatimuksen kannalta asianmukaiset. 

Esityksen tarkoituksena (s. 13/1) ei ole, että 
verkon omistajalle syntyisi velvollisuus lisäin-
vestointeihin pakollisen verkkovierailun vuoksi. 
Verkon välityskyvyn lisääminen voi kuitenkin 
osoittautua tarkoituksenmukaiseksi palvelutason 
ylläpitämiseksi. Tällaiseen tilanteeseen liittyvät 9 c 
§:n 2 momentin 3 kohdan korvaussäännökset. Ne 
koskevat verkkovierailua pyytävän yrityksen 
velvollisuutta korvata käyttäjämäärän kasvun takia 
tarvittavasta verkon välityskyvyn lisäämisestä 
aiheutuvia kustannuksia. Näin ymmärrettynä 
ehdotus on sopusoinnussa suhteellisuusvaatimuksen 
kanssa. Valiokunnan mielestä on kuitenkin 
asianmukaista täsmentää kyseistä korvaussääntelyä 
sanonnallises-tikin niin, ettei synny käsitystä, että 
verkkovie-railusta voisi seurata velvollisuutta 
lisäinves-tointeihin. 

Sääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuus-
vaatimuksen vuoksi on tarpeen, että laissa, lähinnä 
sen 9 c §:n 2 momentissa säännellään tyhjentävästi 
ne ehdot, jotka voivat sisältyä verkko-
vierailupäätökseen. Esityksen perusteluissa kui-
tenkin todetaan (s. 13/11), että Telehallintokeskus 
voi asettaa muitakin ehtoja pakolliselle 
verkkovierailulle. Valiokunta pitää valtiosääntö-
oikeudellisista syistä välttämättömänä, että näi-
denkin ehtojen sisältö yksilöidään laissa. 
 
Vuokraamisvelvoitteet 
Kiinteän televerkon tilaajayhteyden vapaana olevan 
välityskyvyn vuokraamisvelvoite koskee yhteyden 
varustamista teknisillä laitteilla siten, että yhteyden 
avulla tarjotaan samanaikaisesti useita palveluja. 
Vuokraamisvelvoite on sidottu siihen, että 
vuokraavalla teleyrityksellä on kyseisen yhteyden 
käytöstä voimassa oleva liittymissopimus saman 
loppukäyttäjän kanssa. Vuokraamisvelvoitteen 
avulla pyritään kilpailun lisääntymiseen. 

Kiinteän televerkon laitetilojen vuokraamis-
velvoite koskee vuokraajan sellaisten vähäisten 
laitteiden sijoittamista näihin tiloihin, jotka ovat 
tarpeellisia televerkon avulla tarjottavien palve-
luiden tarjoamisessa. On selvää, että laitetilojen 
vuokraamisvelvoite kohdistuu pelkästään yri-
tyksellä jo oleviin tiloihin eikä säännös voi perustaa 
sille velvollisuutta hankkia uusia tiloja. 

Näitä velvoitteita rajoittaa se, että kiinteän 
televerkon välityskyky tai laitetilat ovat tarpeen 
televerkkoyrityksen omaa käyttöä tai kohtuullista 
tulevaa käyttöä varten. Lisäksi ministeriö voi 15 §:n 
1 momentin 1 kohdassa säädetyillä perusteilla 
päättää, ettei vuokraamisvelvoitetta ole. 
Vuokraamisvelvoitteisiin kytkeytyvistä maksuista 
säädetään 18§:n3ja5 momentissa. Vuok-
raamisvelvoitetta koskeva sääntely on valiokunnan 
käsityksen mukaan asianmukainen niin 
suhteellisuusvaatimuksen kuin täsmällisyys- ja 
tarkkarajaisuusvaatimuksenkin näkökulmasta. 
 
Asetuksenantovaltuudet ja Telehallintokes-
kuksen norminantovaltuudet 
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Lakiehdotuksen joidenkin valtuutussäännösten 
mukaan joistakin asioista voidaan säätää tar-
kemmin ministeriön asetuksella. Perustuslain 80 §:n 
1 momentin lähtökohtana on, että asetukset antaa 
valtioneuvosto. Ministeriölle voidaan uskoa 
asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä 
yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään 
vähäisehköissä asioissa (HE 1/1998 vp, s. 132/11). 

Ministeriön asetuksenantovaltuudet ovat la-
kiehdotuksessa jokseenkin avoimia. Tästä huoli-
matta niihin kohdistuu rajoituksia perustuslaista. 
Koska lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, sekä 
yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä että viranomaisia 
sitovien yleisten oikeussääntöjen antaminen kuuluu 
lähtökohtaisesti eduskunnalle. Siksi asetuksen 
antamisen edellytyksenä on aina valtuutus 
perustuslaissa tai laissa. Asetusten sallittua sisältöä 
ja vastaavasti myös valtuutussään-nösten tulkintaa 
rajoittaa suoraan perustuslain 80 §:n 1 momentin 
säännös, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan. 

Lakiehdotuksen 9 c §:n 4 momentin valtuu-
tussäännös koskee pakollisen verkkovierailun 
ehtoja määrättäessä huomioon otettavia seikkoja. 
Asian omaisuudensuojakytkennän vuoksi on selvää, 
että valtuutussäännös voi ulottua pelkästään 
lakitasoista sääntelyä täsmentäviin seikkoihin, 
lähinnä teknisluonteisiin yksityiskohtiin. 
Verkkovierailupäätökseen liitettävien yksittäisten 
ehtojen yleisen sallittavuuden tulee johtua lain 
säännöksistä. 

Lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin mukaan 
ministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa tar-
kemmat säännökset siitä, mitä on otettava huo-
mioon arvioitaessa ehdotettujen vuokraamisvel-
voitteiden osalta televerkkoyrityksen kohtuullista 
tulevaa tarvetta. Esityksen perusteluissa tuodaan 
esille, että tällä perusteella voidaan säätää muun 
muassa aikaraja, jota koskeva oma tuleva tarve 
voidaan vaatia otettavaksi huomioon. Valiokunnan 
käsityksen mukaan yrityksen oman tulevan tarpeen 
kohtuullisuuden arviointia yhtenäistävä, 
teknisluonteinen aikaraja voi jäädä asetuksella 
säädettäväksi. Jos valtuutussäännös on ylipäätään 
tarpeellinen ehdotetussa yleisessä muodossaan, se 
on sääntelyn omaisuudensuojakytkennän vuoksi 
syytä rajata koskemaan teknisluonteisten 
säännösten antamista. 

Lakiehdotus sisältää myös Telehallintokeskuksen 
norminantovaltuuksia. Perustuslain 80 §:n 2 
momentin mukaan myös muu viranomainen kuin 
ministeriö voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on 
sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä 
sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta 
säädetään lailla tai asetuksella. Perustuslaista 
johtuu tällaisiin normin-antovaltuuksiin 
valtuutuksen yleistä tarkkarajai-suutta koskeva, 
asetuksenantovaltuuksiin verrattuna pidemmälle 
menevä vaatimus, jonka mukaan valtuuden 
kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa. 
Valtuuden tulee lisäksi perustuslain nimenomaisen 

säännöksen nojalla olla soveltamisalaltaan 
täsmällisesti rajattu. 

Telehallintokeskuksen norminantovaltuudet 
lakiehdotuksen 9 c §:n 5 momentissa ja 15 §:n 4 
momentissa ovat sisällöltään riittävän tarkasti 
määritellyt ja soveltamisalaltaan täsmällisesti 
rajatut. Näiden säännösten nojalla normin-
antovaltuudet rajautuvat erinäisiin teknisluonteisiin 
seikkoihin ja ovat siksi valiokunnan mielestä 
perustuslain mukaiset. 
 
Lausunto 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioit-
tavasti esittää, 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 
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Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2000 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

vpj.   Riitta Prusti/sd 
jäs.   Esko Helle /vas Gunnar 

Jansson Ix Jouko 
Jääskeläinen /skl Jouni 
Lehtimäki /kok Johannes 
Leppänen /kesk Pekka 
Nousiainen /kesk 

Osmo Puhakka /kesk 
Pekka Ravi /kok 
Markku Rossi /kesk 
Petri Salo /kok Arto 
Seppälä /sd Ilkka 
Taipale /sd. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen. 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain 
muuttamisesta 

 

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 4 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi vies-

tintämarkkinalain muuttamisesta (HE 74/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja 

viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan 

Viestintävirastolla on oikeus asettaa kiinteässä verkossa toimivalle huomattavan markkinavoiman 
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yritykselle euromääräinen hintakatto teleyritysten välisessä käyttöoikeus-hinnoittelussa. 

Viestintävirasto voisi päättää myös perittävän korvauksen enimmäis- 
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määrästä sen arvioidessa yksittäistapauksessa teleyrityksen hinnoittelun kustannussuun-

tautuneisuutta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on 

vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan voimassa olevan lain tulleen säädetyksi 

perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Ehdotettuja muutoksia pidetään vähäisinä. 

Lakiehdotus voidaan siksi käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on pitänyt 

kuitenkin suotavana, että esityksestä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hintakatto. Viestintävirasto voi 37 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella velvoittaa teleyrityksen 

noudattamaan viraston määräämää enimmäishintaa 24 ja 25 §:ssä tarkoitettujen käyttöoikeuksien 

hinnoittelussa. Kysymys on tilanteista, joissa virasto on velvoittanut teleyrityksen vuokraamaan 

kiinteän puhelinverkon tilaajayhteyttä tai laitetilaa taikka kiinteän yhteyden toisille teleyrityksille 

tai käyttäjille. 

Ehdotus merkitsee viranomaisen mahdollisuutta rajoittaa omistajan oikeutta määrätä 

omaisuutensa käytöstä perittävän vastikkeen suuruudesta (vrt. PeVL 2/1988 vp, s. l/II). Sääntelyä 

on arvioitava perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuuden suojan näkökulmasta. 

Ehdotuksessa on ensi sijassa kysymys telealalla toimivien yritysten välisissä suhteissa 

noudatettavasta hinnoittelusta. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on katsottu, että kun sääntely 

kohdistuu pörssiyhtiöihin tai muihin varallisuusmassaltaan huomattaviin oikeushenkilöihin, 

lainsäätäjän liikkumavara on omaisuuden suojan näkökulmasta lähtökohtaisesti suurempi kuin 
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silloin, kun sääntelyn vaikutukset muodostuvat hyvin välittömiksi oikeushenkilön taustalla 

olevien luonnollisten henkilöiden asemalle (PeVL 61/2002 vp, s. 3—4, PeVL 34/2000 vp, s. 2). 

Valiokunta on viestintäverkon kaltaisen omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen pitänyt 

teleyrityksille asetettavia velvoitteita perustuslainmukaisina, jos velvoitteet perustuvat lain 

täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia (PeVL 61/2002 vp, s. 4/1, PeVL 

8/2002 vp, s. 3—4). 

Sääntelyn tavoitteena on lisätä kilpailua laajakaistamarkkinoilla ja edistää palvelujen 

saatavuutta sekä parantaa siten käyttäjän asemaa. Sääntelyllä edistetään muun ohella perustuslain 

12 §:n 1 momentissa turvatun sananvapauden toteutumista käytännössä. Ehdotuksella on 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Perusoikeuskytkentäiseen sääntelyyn liittyvän täsmällisyysvaatimuksen näkökulmasta on 

ongelmallista, että säännös viranomaisen toimivallasta on täysin avoin. Säännös ei ohjaa millään 

tavalla viranomaisen harkintavallan käyttöä hintakattoa asetettaessa tai enimmäishinnan suuruutta 

määritettäessä. Näin avoin sääntely ei ole riittävän täsmällistä eikä merkitse säädösperusteisia 

takeita sille, että viranomaisen toimet olisivat omistajien kannalta kohtuullisia. 

Hintakaton asettamismahdollisuus on perustelujen mukaan tarkoitettu käytettäväksi vain 

poikkeustilanteissa. Esimerkkinä perusteluissa mainitaan yleisen hintatason selvästi ylittävä 

hinnoittelu tapauksissa, joissa palveluiden todellisia kustannuksia ei voida todentaa. Perusteluista 

ilmenee myös, ettei hintakaton tulisi ainakaan merkittävästi poiketa samankaltaisten verkkojen 

keskimääräisestä kustannustasosta. Lakia on täydennettävä näitä perustelumainintoja vastaavilla 

säännöksillä hintakaton asettamistar-koituksesta, sen asemasta viimesijaisena tai 

poikkeuksellisena markkinoiden ohjauskeinona sekä sellaisista seikoista, jotka on otettava 

huomioon enimmäishinnan suuruudesta päätettäessä. Tämä on edellytys lakiehdotuksen 

käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Korvauksen enimmäismäärä. Viestintävirasto voi 86 §:n 3 momentin nojalla yksittäistapauksessa 

päättää perittävän korvauksen enimmäismäärästä viraston arvioidessa 84 §:n 1 momentin 

mukaisesti hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta. Kysymys on viranomaisen 

mahdollisuudesta yksittäistapauksessa päättää, mitä on pidettävä lainmukaisena hintana. Ehdotus 

ei ole perustuslain kannalta ongelmallinen. 
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Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 3 7 §:n 1 

momentin 3 kohdasta tekemä val-

tiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä kesäkuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson I x  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax I x  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
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Ilkka Taipale /sd. 
 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen 
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7. kplreeseen lisätään: 
 
Sääntely^4arkkuuteen kohdistuvien vaatimusten kannalta merkityksellinen on lisäksi se perustuslain 
18 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Merkittävä on myös perustuslakivaliokunnan 
käytännössä toistettu kanta perusoikeuksien käyttämisen kannalta keskeisten kysymysten 
sääntelemisestä lailla (esim. PeVL 55/2002 vp, s. 2/1). 

HE 74/2004 vp (viestintämarkkinalaki) 
PeVL-luonnos 9.6.2004 Tarkistusehdotus 
21.10.2004 / SM 
 
 
 

11 kpl 
 

Hintakaton asettamismahdollisuus on perustelujen mukaan tarkoitettu käytettäväksi vain 
poikkeustilanteissa. Esimerkkinä perusteluissa mainitaan yleisen hintatason selvästi ylittävä hinnoittelu 
tapauksissa, joissa palveluiden todellisia kustannuksia ei voida todentaa. Perusteluista ilmenee myös, 
ettei hintakaton tulisi ainakaan merkittävästi poiketa samankaltaisten verkkojen keskimääräisestä 
kustannustasosta ja ettei hintakattoa tule asettaa tätä kustannustasoa huomattavasti alemmalle tai 
korkeammalle tasolle. Lisäksi harkinnassa on perustelujen mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota 
aluekohtaisiin eroavaisuuksiin teleyhtiöiden tuotantokustannuksissa. Lakia on täydennettävä näitä 
perustelumainintoja vastaavilla säännöksillä hintakaton asettamistarkoituksesta ja sen asemasta 
viimesijaisena tai poikkeuksellisena sekä tähän liittyen määräaikaisena markkinoiden ohjauskeinona. 
Lisäksi lakiin on otettava säännökset sellaisista seikoista, jotka on muun ohella omistajien kohtuullisten 
tuottojen turvaamiseksi otettava huomioon enimmäishinnan suuruudesta päätettäessä. Lakiehdotuksen 
täydentäminen tällä tavoin on edellytys sen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 


