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Asia: Hallituksen esitys nro 81/2005 vp laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja

viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esittämissä muutoksissa viestintämarkkinalakiin on enimmältä osaltaan kysymys

sellaisesta teknisesti nopeasti kehittyvän alan sääntelyn hienosäädönomaisesta ja teknisluonteisesta

PeVL 45/2005 vp

PeVL 45/2005 vp

lausuntoluonnos

(K)



tarkistamisesta ja täsmentämisestä, johon ei liity merkittäviä valtiosääntöisiä ongelmia. Esimerkiksi

viestintämarkkinamaksun määräytymisperusteita koskevan sääntelyn tarkentaminen sekä

muutoksenhakujärjestelmän ja tiedoksiantotapojen yksinkertaistaminen kuuluvat nähdäkseni

tällaiseen verraten ongelmattomaan sääntelyyn. Muutamia ehdotuksen kohtia on kuitenkin aiheellista

arvioida lähemmin perusoikeusnäkökulmasta.

Ky tkykauppas ääntely

Perusoikeusnäkökulmasta merkittävimmät kysymykset ehdotuksessa liittyvät kytkykaup-pakieltoon

ja sen osittaiseen kumoamiseen määräajaksi. Ehdotuksen 70 §:n mukaan kytkykauppakielto jäisi

voimaan GSM-matkaviestinverkon liittymien osalta, mutta se kumottaisiin muunlaisen

matkaviestinverkon liittymäsopimusten osalta kolmen vuoden määräajaksi lain voimaantulosta

lukien. Ilmeisesti tarkoituksena on, että kyseisen määräajan jälkeen kytkykauppakielto palautuisi

automaattisesti voimaan entisessä laajuudessaan eli koskemaan kaikkea kännykkä/liittymä -

kaupankäyntiä.

Perusoikeusnäkökulmasta - lähinnä PL:n 15 §:n omaisuudensuojaan ja 18 §:ään elinkeinovapauteen

kytkeytyvien sopimusvapauden ja liiketoiminnan harjoittamisen vapauden ideoiden kannalta - ei ole

lähtökohtaisesti ongelmallista kumota kytkykaupan kieltoa (siis perusoikeusrajoitusta) ainakaan,

mikäli lainsäädäntö muutoin turvaa riittävästi kuluttajan asemaa kytkykaupan mahdollisia riskejä

vastaan. On myös huomattava, että kuluttajansuojalaista tämä kielto poistettiin jo vuonna 2000.

Ongelmana ehdotuksessa sen sijaan on ensinnäkin se, onko perusteltua ja hyväksyttävää jättää

kyseistä kieltoa voimaan GSM-liittymien osalta ja siten kohdella eri tavalla matkaviestinalan eri

toimijoita. Tätä erilaista kohtelua merkitsevää lainsäädännöllistä ratkaisua ehdotuksessa perustellaan

lähinnä sillä, että näin voidaan edistää uuden tekniikan käyttöönottoa ja siihen liittyvien palvelujen

kehittymistä ja samalla kuitenkin turvata perusmatkapuhelinpalvelu-jen kohtuullinen hintataso.

Arvioisin, että kyseinen sääntely näillä perusteilla mahtuu sen harkintavallan piiriin, joka

lainsäätäjällä tämänkaltaista toimialaa ja markkinoita säädel-lessään on käytössään.

Ongelmallisempaa sen sijaan on, että kytkykaupan kielto näyttäisi ehdotuksen perusteella palautuvan

voimaan kolmen vuoden kuluttua (jos muihin lainsäädäntötoimiin ei sitä ennen ryhdytä).

Vaikutuksiltaan ehdotus merkitsee tuolloin uutta perusoikeusrajoitusta "uudempaa teknologiaa



hyödyntävien" matkapuhelinten kauppaan ja pidän hyvin kyseenalaisena, onko tällainen

lainsäädäntötekniikka ylipäätään asianmukaista. Lakien voimaanruloteknisten valtiosääntöisten

ongelmien ohella järjestelyyn liittyy se sisällöllinen perusoikeusongelma, että tämänhetkisen tiedon

perusteella (kun kyse on toimialasta, jossa tekniikka ja markkinat kehittyvät hyvin nopeasti) ei voida

yksiselitteisesti arvioida, onko kyseisen kiellon palauttamiselle/asettamiselle tuolloin olemassa

hyväksyttäviä perusteita tai täyttääkö se perusoikeusrajoituksia koskevaa oikeasuhtaisuuden

vaatimusta. Lailla säätämisen vaatimus puolestaan edellyttää, että tämänkaltaiset seikat tulee voida

arvioida nimenomaan eduskunnan toimesta. Nyt ehdotetussa mallissa päätösvalta asiassa jää

tosiasiassa hierarkkisesti alemmalle viranomaistaholle, koska jos ministeriö päättää olla ryhtymättä

asiassa lamvalrmstelutoimiin, tulee kyseinen perusoikeusrajoitus automaattisesti voimaan kolmen

vuoden kuluttua. Siksi olisi asianmukaisempaa säätää

70 §:n muutos nyt voimaan pysyvästi ja arvioida sitten myöhemmin asiaperustein, onko kiellon

palauttamiselle riittävän painavia perusteita. Nyt eduskunta joutuisi ottamaan asiaan kantaa sokkona

ja pitkälle tulevaisuuteen.

Ehdotettuun väliaikaisjärjestelyyn näyttäisi liittyvän myös sellainen lainsäädäntötekninen

epäjohdonmukaisuus, että ehdotuksen johtolauseen mukaan väliaikaisesti muutettaviin säännöksiin

kuuluisivat myös 82, 118.4 ja 127.1 ja 127.3 §:t. Voimaantulosäännöksessä ilmaistu määräaikaisuus

sen sijaan koskee vain 70 §:ää.

Muita näkökohtia

Lakiehdotuksen 24 §:ää hallitus esittää muutettavaksi niin, että tilaajayhteyden vuok-

rausvelvollisuuden asettamisen edellytysten joukosta poistettaisiin vaatimus tilaajayhteyttä

liittymäsopimuksen perusteella hallitsevan käyttäjän suostumuksen saamisesta. Hallituksen

esityksessä asiaa perustellaan mm. sillä, että "liittymän alakaistaa liittymäsopimuksen perusteella

hallinnoivalla käyttäjällä ei voida liittymäsopimuksen perusteella katsoa olevan subjektiivista

oikeutta myös liittymän yläkaistaan. Liittymäsopimuksen haltijan suostumusta koskevan

edellytyksen poistaminen ei siten vaikuttaisi liittymäsopimuksen haltijan asemaan" (s. 29/11).

Nähdäkseni olennaisempaa kuin tällainen liittymänhaltijan oikeusaseman tällainen

"olemusperustainen" tarkastelu olisi selvittää, voiko "yläkaistan" vuokrausvelvoite aiheuttaa hänelle



merkittävää tosiasiallista haittaa tai loukata liittymäsopimuksen ehtoja sellaisella tavalla, että

suostumuksen hankkimisvelvollisuuden säilyttäminen olisi perusteltua. Tämän asian arvioimiseen

lakiehdotuksen perustelut eivät kuitenkaan anna riittävästi aineksia.

Lain 26 §:ään ehdotettua laajennusta antennipaikan vuokrausvelvollisuuteen en pidä

valtiosääntöisesti ongelmallisena, sillä muutettunakin kyseinen velvoite kohdistuu ainoastaan

viestatämarkkinoilla toimiviin yrityksiin ja sille on esitetty pätevät perusteet. Myöskään muilta osin

ei ehdotettuihin säännöksiin nähdäkseni liity merkittäviä val-tiosääntöisia ongelmia.



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 16.9.2005 KELLO 9.45 HE
81/05 vp laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja ja
viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esityksen perusteluihin sisältyy verraten seikkaperäinen suhdetta perustuslakiin

ja säätämisjärjestystä koskeva jakso. Nähdäkseni jaksossa on otettu esille juuri niitä

kysymyksiä, jotka vielä voivat tässä yhteydessä ansaita huomiota valtiosäännön kannalta.

Rajoitun seuraavassa tarkastelemaan lyhyesti juuri näitä kysymyksiä.

Säätämisjärjestysperusteluissa on lyhyesti tarkasteltu elinkeinovapauden perustuslainsuojan

kannalta lain 14 §:n 2 momenttiin ehdotettua muutosta, jonka nojalla

harjoittavien yritysten luettelosta, jos toiminnan lopettamisesta on saatu luotettavaa

selvitystä. Toimenpiteellä ei ole , kuten perusteluissakin todetaan, vaikutusta yrityksen

oikeusasemaan. Toimenpide on sidottu siihen, että ko. toiminnan tosiasiallisesta

lopettamisesta on saatu luotettavaa selvitystä. Tällaisena toimenpide ei loukkaa

elinkeinovapauden perustuslainsuojaa. Tätä lopputulosta voidaan itse asiassa pitää niin

selvänä, että asiaa ei olisi ollut aihetta ottaa säätämisjärjestysperusteluihin.

Perusteluissa on erikseen tarkasteltu ehdotuksen suhdetta omaisuuden perustuslainsuojaan.

Konkreettisen aiheena on ollut erityisesti lain 26 §:ään ehdotettu uusi 3 momentti, jossa

tehdään mahdolliseksi asettaa antennipaikan vuokrausvelvollisuus myös muulle yritykselle

kuin teleyritykselle. Säännökset, joilla yksityinen tietyn omaisuuden omistaja velvoitetaan

antamaan jollekin muulle subjektille käyttöoikeuksia tuohon omaisuuteen, ovat

lähtökohtaisesti vieraita omaisuuden perustuslainsuojalle.     Perustuslakivaliokunta on

kuitenkin mm. telemarkkinalain käsittelyn (pevl 34/OOvp) ja viestintämarkkinalain

icl ry-\\rr\c< Amocto alr\itfaootoor\
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käsittelyn ( pevl 8/02 vp ja pevl 61/02 vp) yhteydessä lähtenyt siitä, että ko. yrityksille

voidaan asettaa joitakin omaisuutensa käyttöoikeuksien luovutusvelvollisuuksia ja perustellut

tätä yhtäältä järjestelyä puoltavilla painavilla käytännön syillä ja toisaalta sillä, että kyseessä

ovat suhteellisen harvalukuiset alalle erikoistuneet yritykset ja tuossa yritystoiminnassa

käytettävä laitteisto. Valiokunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota järjestelyjen

kohtuullisuuteen ja sinä konkreettisesti ko. omistajan omien kohtuullisten käyttötarpeiden

turvaamiseen. Lain nykyinen, vuokraamisvelvollisuuksia mahdollistava 26 § sisältyi

ehdotukseen , joka oli käsiteltävänä perustuslakivaliokunnassa (HE 112/02 vp; pevl 61/02

vp).

Niiden yritysten piiriä, joihin vuokraamisvelvoite voidaan kohdistaa, ehdotetaan nyt

laajennettavaksi myös muihin kuin teleyrityksiin, jos ko. yritys vuokraa antennipaikkoja

jollekin teleyritykselle. En kunnolla tunne asetelmia, joita kentällä voi esiintyä. Minusta

kuitenkin vaikuttaa siltä, että ne vuokraamisvelvoitteen asettamisen hyväksyttävyyttä

koskevat perustelut, joita perustuslakivaliokunta on soveltanut mm. edellä viitatuissa

kannanotoissaan, ovat asiallisesti sovellettavissa myös tässä tarkoitetulla tavalla

laajennettavaan vuokraamisvelvoitteeseen. Eräs yksityiskohta on tässä kuitenkin vielä

ongelmallinen. Perustuslakivaliokunta on käytännössään kiinnittänyt vuokrausvelvollisuuden

asettamismahdollisuuden yhteydessä huomiota laitteiden omistajan omien kohtuullisten

tarpeiden turvaamiseen. Tätä koskeva lain 38 § koskee sanamuotonsa mukaan kuitenkin vain

teleyrityksiä eikä siten tarkkaan ottaen nyt ehdotetussa lisäyksessä tarkoitettua tilannetta.

Vaikka 38 §:ssä tarkoitetut omistajan intressit ehkä vain harvoin tulisivat esille nyt ehdotetun

laajennuksen mukaisissa tilanteissa, on 38 §:ssä tarkoitettu varaus tässäkin kohden

periaatteessa tarpeellinen omaisuuden perustuslainsuojan kannalta. Lain 38 §:n säännöksen

sanamuotoa olisi tämän vuoksi syytä vielä tarkistaa. (Pienenä kauneusvirheenä voisi myös

mainita,  että  lain  4.  luvun  -  johon  26  §  sisältyy  -  otsake  jäisi  tässä  ilmeisesti  edelleen

puhumaan vain teleyrityksen velvollisuudesta käyttöoikeuden luovutukseen.)

Säätämisjärjestysperusteluissa valitusoikeudesta esitetty ei nähdäkseni kaipaa tässä

lisäkommenttej a.

Säätamisjärjestysperusteluissa on lopuksi tarkasteltu veroista ja maksuista säätämistä

koskevia perustuslain säännöstöjä ja lakiin nyt ehdotettujen viestintämarkkinamaksuja



koskevien muutosten merkitystä noiden säännöstöjen kannalta. Tässä yhteydessä ei ole

tarpeen enempää tarkastella verojen ja maksujen eroja, vaan voidaan tyytyä toteamaan, että

valiokunta on vuonna 2003 esittämässään kannanotossa (pevl 3/03 vp; ks. myös pevl 61/02

vp) pitänyt viestintämarkkinalain 15 a §:ssä tarkoitettua viestintämarkkinamaksua

valtiosääntöoikeudellisesti verona. Lakiin nyt ehdotetut , viestintämarkkinamaksua koskevat

muutokset eivät nähdäkseni muuta tämän maksusuorituksen luonnetta. Kysymykseksi tässä

yhteydessä siten jää lähinnä vain se, täyttävätkö nyt ehdotetut muutokset - tai paremminkin

viestintämarkkinamaksua koskeva järjestely näillä muutoksilla täydennettynä - veroista

säätämiselle asetetut, tässä erityisesti säätelyn tarkkarajaisuutta koskevat vaatimukset.

Lain 15 a §:äan ehdotetaan uutta 3 momenttia, jonka mukaan viestintämaksua ei palauteta,

vaikka teleyritys lopettaisi toimintansa kesken maksukauden. Säännöksellä ei nähdäkseni ole

tässä yhteydessä merkitystä. Lain 15 b §:ään ehdotetaan uutta 2 ja 3 momenttia, jotka

koskevat maksuluokan määräytymistä eräissä erityistilanteissa. Ehdotettuun 2 momenttiin ei

tässä nähdäkseni voi liittyä ongelmia. Myös ehdotettua 3 momenttia voidaan ko.

erityistilanteissa tarvittavana järjestelynä nähdäkseni pitää verosta säätämisen kannalta

riittävän tarkkana säätelynä. Ainoa pieni ongelma voisi tässä olla siinä, että momentin

viimeisen virkkeen määräys "otetaan huomioon" ei itse asiassa vielä sano millä tavalla

otetaan huomioon.

Ehdotukseen sisältyy lisäksi uusi 15 d §, joka koskee viestintäviraston oikeutta tietyissä

tilanteissa arvioida maksun perusteena oleva liikevaihto. Sinänsä voidaan katsoa, että

maksusuorituksen suuruuden perustetta koskeva arviointivalta soveltuu huonosti yhteen

verosta säätämiselle asetetun tarkkuusvaatimuksen kanssa. Tässä kohden on kuitenkin

merkittävää se, että arviointivalta on rajoitettu tilanteisiin, joissa maksun perusteena olevaa

asiaa ei ole voitu selvittää, ts. arvioinnin käyttämiselle ei juuri ole toimivia vaihtoehtoja.

Säännökseen on myös melko yksityiskohtaisesti kirjattu, mitkä tekijät on arvioinnissa

otettava huomioon. Tähän tekijäluetteloon voidaan kyllä kohdistaa joitakin kriittisiä

kommentteja. Säännöskohta ei sano mitään siitä, millä tavoin tai millä painoarvolla ko.

luetellut asiat otetaan arvioinnissa huomioon. Luetteloon sisältyy kovin väljä keräilyerä:

"muut asiaan vaikuttavat asiat" . Säännöksen muotoilu ei osoita, onko ko. tekijälista

tarkoitettu huomioon otettavien tekijöiden tyhjentäväksi luetteloksi. Säännöstä olisi viimeksi

mainituilta osin aihetta tarkentaa.
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Veli-Pekka Viljanen

HE 81/2005 vp LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN MUUTTAMI-

SESTA JA VIESTINTÄMARKKINALAIN 79 §:n VÄLIAIKAISESTA

MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 16.9.2005

1. Viestintämarkkinamaksuun liittyvät kysymykset

Perustuslakivaliokunta on arvioinut viestintämarkkinamaksun valtiosääntöoikeudellista luon-

netta aikaisemmin lausunnossaan PeVL 3/2003 vp. Valiokunta totesi tuolloin, että viestintä-

markkinamaksu säädetään määrättäväksi yleisin kriteerein kiinnittämättä maksun suuruutta

yksilöllisesti mihinkään teleyrityksen vastaanottamiin suoritteisiin. Maksuvelvollisuus kyt-

keytyy siten yleisesti Viestintäviraston laissa tarkoitetun toiminnan rahoittamiseen. Näin ollen

kyse ei ole Viestintäviraston erikseen yksilöitävissä oleviin suoritteisiin liittyvästä vastikkeesta.

Maksun suuruuden määräytymisen perusteena olevalla teleyrityksen liikevaihdolla ei liioin ole

välitöntä yhteyttä viraston tuolle yritykselle tuottamista suoritteista aiheutuviin kustannuksiin.

Valiokunta katsoikin, että viestintämarkkinamaksu on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä

vero. Siten viestintämarkkinamaksua koskevan sääntelyn tulee täyttää perustuslain 81 §:n 1

momentin verolaille asettamat vaatimukset, joiden mukaan verovelvollisuuden ja veron

suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta tulee olla säännökset laissa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia viestintämarkkinamaksua

koskeviin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettyihin viestintämarkkinalian

säännöksiin. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta pidän näistä merkityksellisenä lähinnä eh-

dotettua uutta 15 d §:ää, jonka mukaan Viestintävirasto voi arvioida maksun perusteena olevan

liikevaihdon, jos siitä ei puuttuvan tilinpäätöksen tai muun siihen verrattavan erittäin painavan

syyn vuoksi voida saada riittävän luotettavaa selvitystä. Pykälään sisältyy luettelo arvioinnissa

huomioon otettavista seikoista. Kyseinen luettelo rajaa näin Viestintäviraston harkintavaltaa

liikevaihtoa arvioidessaan.

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään katsonut perustuslain 81

§:n 1 momentin edellyttävän lain säännösten olevan sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien

viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua. Liikevaihdon määrä vaikuttaa



viestintämarkkinalain 15 a §:n mukaan suoraan viestintämarkkinamaksun suuruuteen. Vies-

tintäviraston toimivalta arvioida liikevaihdon määrä vaikuttaa siten veron suuruuteen. Ehdotetun

sääntelyn valtiosääntöoikeudellisen arvion kannalta on merkityksellistä, että kyse on erityisestä

poikkeustilanteesta, jossa teleyrityksen liikevaihdosta ei voida saada muulla tavoin luotettavaa

selvitystä. Viestintäviraston harkintavaltaa rajoittaa säännökseen otettu luettelo niistä seikoista,

jotka on otettava huomioon liikevaihdon arvioinnissa. Vaikka yksi veron suuruuteen vaikuttava

tekijä jääkin näin ollen Viestintäviraston päätöksen varaan, on ehdotuksessa kuitenkin

perustuslain 81 §:n 1 momentin kannalta riittävällä tavalla rajattu viraston harkintavaltaa niin,

että se muodostuu sidotuksi harkinnaksi. Lisäksi on otettava huomioon, että Viestintäviraston

päätöksestä voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen viestintämarkkinalain 127

§:n 1 momentin perusteella.

Edellä esitetyn perusteella katson, että ehdotettu 15 d § voidaan eduskunnassa

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

2. Radiomaston antennipaikan vuokrausvelvollisuus

Viestintämarkkinalain 26 §:ssä säädetään teleyrityksen velvollisuudesta vuokrata toisille te-

leyrityksille kaapelikanava tai radiomaston antennipaikka. Perustuslakivaliokunta on viestin-

tämarkkinalakia säädettäessä pitänyt tätä velvollisuutta teleyritysten osalta ongelmattomana

perustuslain 15 §:n omaisuudensuojasäännöksen kannalta (PeVL 61/2002 vp, s. 3-4). Perus-

tuslakivaliokunta viittasi vakiintuneeseen käytäntöönsä, jonka mukaan teleyrityksille voitiin

omaisuuden perustuslainsuojan estämättä asettaa omaisuuden käyttöoikeuden luovuttamista

tarkoittavia velvoitteita (PeVL 8/2002 vp ja PeVL 34/2000 vp). Valiokunta antoi painoa sille,

että velvoitteiden kohdistuessa pörssiyhtiöihin tai muihin varallisuusmassaltaan huomattaviin

oikeushenkilöihin lainsäätäjän liikkumavara on omaisuudensuojan näkökulmasta lähtökohtai-

sesti suurempi kuin silloin, kun sääntelyn vaikutukset muodostuvat hyvin välittömiksi oikeus-

henkilön taustalla olevien luonnollisten henkilöiden asemalle. Valiokunta piti lakiin tuolloin

ehdotettuja velvoitteita kysymyksessä olevan omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen pe-

rustuslain kanssa sopusoinnussa olevina, kun ne perustuivat lain täsmällisiin säännöksiin ja

olivat omistajan kannalta kohtuullisia. Keskeisenä valiokunta piti sitä, että omistajan nykyinen

ja kohtuullinen tuleva tarve rajoitti velvollisuuksia.

Lakiehdotuksen 26 §:n 3 momentissa ehdotetaan, että radiomaston antennipai-kan

vuokrausvelvollisuus voidaan asettaa myös muulle yritykselle kuin teleyritykselle, jos yritys

vuokraa antennipaikkaa jollekin teleyritykselle. Edellytyksenä on, että rinnakkaisen radiomaston
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rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista ympäristönsuojelusta, luonnonsuojelusta tai

maankäytön suunnittelusta johtuvasta tai muusta näihin verrattavasta syystä.

Ehdotettu säännös kohdistuisi vain viestintämarkkinoilla jo toimiviin yrityksiin,

jotka jo kaupallisin perustein ovat vapaaehtoisesti vuokranneet radiomaston antennipaikan

teleyrityksille (ks. HE, s. 33). Vuokrausvelvoitteesta aiheutuvaa omaisuuden käyttöoikeuden

rajoitusta voidaan näin ollen pitää omistajan kannalta suhteellisen vähäisenä. Rajoitus ei suoraan

kohdistuisi luonnollisiin henkilöihin. Edellytyksenä olisi myös, että rinnakkaisen radiomaston

rakentaminen ei olisi tarkoituksenmukaista syistä, jotka merkittäviltä osin palautuvat

perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeuden toteutumisen edistämiseen. Edellä mainituin pe-

rusteluin katson, ettei ehdotettu vuokrausvelvollisuuden laajennus ole ongelmallinen perustus-

lain 15 §:nomaisuudensuojasäännöksen näkökulmasta.

3. Kytkykauppa

Lakiehdotuksen 70 §:ssä mahdollistetaan kytkykauppa muun kuin GSM-matkaviestinverkon

liittymäsopimusta tehtäessä. Pykälään otetut säännökset rajoittavat osapuolten sopimusvapautta

lähinnä kuluttajansuojelullisin perustein. Tällaiset sopimusvapauden rajoitukset ovat varsin

tavanomaisia kuluttajansuojelullisia tarkoituksia edistävässä lainsäädännössä, eivätkä ne

muodostu valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisiksi.

Pykälän 6 momentin mukaan teleyritys saa estää toisen teleyrityksen liittymän

käytön kytkykaupassa tarjotussa matkapuhelimessa. Esto on kuluttajan pyynnöstä purettava

maksutta liittymäsopimuksen päättyessä, kuitenkin viimeistään 2 vuoden kuluttua liittymäso-

pimuksen tekemisestä. Teleyrityksen estomahdollisuus rajoittaa matkapuhelimen omistajan

oikeutta vapaasti käyttää puhelinta haluamallaan tavalla sitomalla käyttö nimenomaan tietyn

teleyrityksen viestintäpalvelujen käyttämiseen (vrt. PL 15 § 1 mom.). Estomahdollisuudella voi

olla myös viestinnän vapauteen ja luottamuksellisuuteen (vrt. PL 10 § 2 mom. ja 12 § 1 mom.)

liittyviä ulottuvuuksia.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja

ihmisoikeuksien toteuttaminen. Säännös asettaa julkisen vallan tehtäväksi huolehtia perusoi-

keuksien toteutumisesta myös yksityisten välisissä suhteissa (horisontaalisuhteissa), (HE

309/1993 vp, s. 75). Tästä näkökulmasta katsoen lainsäätäjän tulee riittävin tavoin varmistua

siitä, ettei teleyrityksen esto-oikeus vaaranna matkapuhelimen käyttäjän perusoikeuksia. Kun

otetaan huomioon, että kytkykauppaa koskeva pykälä on tarkoitettu määräaikaiseksi, vain 3

vuotta voimassa olevaksi ja esto on purettava pyynnöstä maksutta liittymäsopimuksen päätty-

essä, viimeistään 2 vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä, voidaan katsoa, ettei estosta



mahdollisesti matkapuhelimen omistajalle tai haltijalle aiheutuva haitta muodostu perusoike-

usnäkökulmasta katsottuna liialliseksi.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi

viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n muuttamisesta (HE 81/2005

vp).

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat varsin yksityiskohtaisia, ja niissä on arvioitu

perustuslain kannalta myös eräitä sellaisia lakiehdotuksen kohtia, joihin ei nähdäkseni liity

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Tämä koskee ensinnäkin lakiehdotuksen 14 §:n 2 momenttiin lisättäväksi ehdotettua säännöstä,

jonka mukaan "Viestintävirasto voi myös omasta aloitteestaan todeta teleyrityksen toiminnan

päättyneeksi, jos se saa toiminnan päättymisestä luotettavaa selvitystä". Luettelolla, josta

Viestintävirasto voisi tämän säännöksen nojalla teleyrityksen poistaa, ei ole oikeudellista merkitystä,

eikä säännösehdotuksen tarkoittamalla Viestintäviraston "toteamuksella" ole oikeudellisia

vaikutuksia. Se ei esimerkiksi estäisi teleyrityksen toimintaa. Säännösehdotuksella ei ole merkitystä

perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kannalta.

Myöskään viestintämarkkinalain 24 §:ään ehdotetulla muutoksella ei ole perusoikeuksia rajoittavaa

vaikutusta. Muutosehdotuksen mukaan tähän pykälään perustuva teleyrityksen velvollisuus vuokrata

toiselle teleyritykselle tilaajayhteyttä ei enää edellyttäisi tilaajayhteyttä liittymäsopimuksen

perusteella hallitsevan käyttäjän suostumusta. Kuten lakiehdotuksen perusteluissa (s. 20) on



selostettu, liittymäsopimus kohdistuu ainoastaan tilaajayhteyden perusteella tarjottaviin

puhelmpalveluihin, eikä koske tilaajayhteyden yläkaistaa, josta vuokrausvelvollisuudessa on kyse.

Muutosehdotus ei siten kosketa liittymäsopimuksen tehneen käyttäjän omaisuudensuojaa.

Muutoksenhakua sääntelevää 127 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että se ulotetaan koskemaan

kaikkia 126 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä. Lisäksi ministeriön ja Viestintäviraston päätöksiä, joista on

tehty valitus, tulisi suoraan lain nojalla muutoksenhausta huolimatta noudattaa, jollei

valitusviranomainen toisin määrää. Muutosehdotukset ovat perustuslain 21 §:n kannalta

ongelmattomia, eikä niillä ole merkitystä myöskään perustuslain 98-99 §:n kannalta.

Uutena perusoikeusrajoituksena (tai pemsoikeusrajoituksen laajennuksena) on sen sijaan arvioitava

viestintämarkkinalain 26 §:n 3 momentiksi ehdotettua säännöstä, jonka mukaan "radiomaston

antenmpaikan vuokrausvelvollisuus voidaan asettaa 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla myös

muulle yritykselle kuin teleyritykselle, jos yritys vuokraa antennipaikkaa jollekin teleyritykselle".

Perusteluissa (s. 20) vuokrausvelvollisuuden laajennusta on perusteltu sillä, että "eräät teleyritykset

ovat siirtäneet radiomastojensa omistuksen tytäryhtiölle, joka ei harjoita yleistä teletoimintaa ja

johon ei siten voida kohdistaa lain mukaista vuokrausvelvollisuutta".

Perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossaan tarkastellut televerkkoihin ja radiomastoihin

liittyviä käyttöoikeuden luowtusvelvoiiisuuksia ja todennut, että kyse on "erityisestä, pelkästään

määrätynlaiseen toimintaan käytettävästä omaisuudesta ja siihen kohdistuvista velvoitteista".

Valiokunta on katsonut, että käyttöoikeuden luovutusta tarkoittavat "velvoitteet sopivat laadultaan

omaisuuden tällaiseen erityisluonteeseen". Kuitenkin valiokunta on asettanut velvoitteiden

hyväksyttävyydelle eräitä omistajan asemaan liittyviä lisäedellytyksiä, kuten sen, että velvoitteet

eivät saa vaarantaa omistajan oman nykyisen ja kohtuullisen tulevan tarpeen tyydyttämistä.

Nyt ehdotettua laajennusta vuokrausvelvollisuuden laajentamista voidaan pitää välttämättömänä

painavan yhteiskunnallisen tarpeen tyydyttämiseksi. Ehdotettu velvollisuus täyttää

suhteellisuusvaatimuksen myös siinä suhteessa, että se voidaan kohdistaa vain viestintämarkkinoilla

toimivaan yritykseen eli yritykseen, joka jo vuokraa antennipaikkaa jollekin teleyritykselle.
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Kuten perustuslakivaliokunta on lausunnoissa 61/2002 vp ja 3/2003 vp todennut,

viestintämarkkinamaksu on valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan perustuslain 81 §:n 1

momentissa tarkoitettu vero. Lailla on siten säädettävä, paitsi verovelvollisen oikeusturvasta, myös

verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista. Lain säännösten on perustuslakivaliokunnan

vakiintuneen käytännön mukaisesti oltava niin täsmällisiä, että veron määräämisestä päättävän

viranomaisen harkinta on luonteeltaan sidottua. Viestintämarkkinalain 15b §:ään ehdotetut

lisäsäännökset maksuluokan (veron suuruuden) määräytymisestä ja maksuvelvollisuuden

(verovelvollisuuden) kohdentumisesta ovat tämän vaatimuksen kannalta ongelmattomia.

Lain 15d §:ään ehdotetut säännökset koskevat tilannetta, jossa maksuluokan määräävästä

liikevaihdosta ei voida saada "puuttuvan tilinpäätöksen tai muun siihen verrattavan erittäin

painavan syyn vuoksi" luotettavaa selvitystä. Tällöin Viestintävirasto voisi arvioida maksun

perusteeksi otettavan liikevaihdon lakiehdotuksessa mainittujen seikkojen nojalla.

Säännösehdotuksen tarkoittamassa tilanteessa sovellettavat kriteerit on lain tasolla väistämättä

muotoiltava jossain määrin väljiksi, jotta kaikki arviointiin vaikuttavat näkökohdat voitaisiin ottaa

huomioon. Kuitenkin sekä säännösehdotuksen sanamuoto että sille esitetyt perustelut osoittavat,

että Viestintävirastolla ei tässäkään tilanteessa ole vapaata harkintavaltaa vaan harkintavalta on

tarkoitettu sidotuksi. Kun vielä syynä välttämättömyyteen turvautua poikkeukselliseen menettelyyn

on maksuvelvollisen oma laiminlyönti ja kun hänellä on mahdollisuus hakea Viestintäviraston

päätökseen muutosta asianmukaisessa järjestyksessä, katson, että ehdotettu sääntely täyttää

perustuslain 81.1 § :n asettamat vaatimukset.

Heimolassa 16.9.2005

Kaarlo Tuori
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Esityksen pääasiallisena

tarkoituksena on mahdollistaa matkaviestinverkon päätelaitteen ja verkon liittymän kyt-

kykauppa muita kuin GSM-matkaviestinverkon liittymäsopimuksia tehtäessä. Lakieh-

dotus sisältää lisäksi säännöksiä muun ohella radiomaston antennipaikan vuokrausvel-

vollisuudesta samoin kuin viestintämarkkmamaksun maksuvelvollisuuden määräytymi-

sestä eräissä poikkeustilanteissa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 15 §:ssä

turvatun omaisuuden suojan ja perustuslain 18 §:n 1 momentissa suojatun elinkei-

novapauden näkökulmasta samoin kuin perustuslain 81 §:n 1 momentin kannalta valtion

verosta. Muutoksenhakusäännöksiä perusteluissa tarkastellaan perustuslain 21 §:n oi-

keusturvasäännösten näkökulmasta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivalio-

kunnan lausunnon hankkimista esityksestä suotavana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kytkykauppa

Kytkykauppa on lakiehdotuksen 70 §:n 1 ja 2 momentin perusteella sallittua muun kuin

GSM-matkaviestinverkon liittymäsopimusta tehtäessä. GSM-matkaviestinverkon pää-

telaitteen tai siihen liittyvän hyödykkeen hinta ei saa riippua siitä, hankkiiko käyttäjä

myyjältä myös tällaisen verkon liittymän. Pykälä on tarkoitettu olemaan voimassa kolme

vuotta lain voimaantulosta.

Sääntely lieventää viestintämarkkinalain 70 §:ssä säädettyä nykyistä kytkykaupan

kieltoa, joka koskee kaikkien matkaviestinverkkojen liittymiä ja päätelaitteita. Ehdotus ei

siten GSM-matkaviestinverkkojen osalta merkitse uutta rajoitusta perustuslain 15 §:n 1

momentin suojaamaan sopimusvapauteen, vaan aiemmin jo voimassa olleen rajoituksen
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ylläpitämistä. Sääntelyllä pyritään esityksen perustelujen mukaan edistämään kolmannen

sukupolven ja muiden uutta teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten mahdollisimman

nopeaa käyttöönottoa kuitenkin siten, että samalla turvataan perusmatka-

puhelinpalvelujen kohtuullinen hintataso. Sääntelylle on näin ollen perusoikeusjärjes-

telmän kannalta hyväksyttävät, viime kädessä kuluttajien oikeuksien ja viestintämahdol-

lisuuksien edistämiseen liittyvät perusteet. Ehdotus ei muodostu perustuslain kannalta

ongelmalliseksi.

Teleyritys saa lakiehdotuksen 70 §:n 6 momentin perusteella estää toisen teleyri-

tyksen liittymän käytön kytkykaupassa tarjotussa matkapuhelimessa. Teleyrityksen es-

tomahdollisuus rajoittaa matkapuhelimen omistajan oikeutta tehdä viestintäpalveluista

sopimuksia muiden teleyritysten kanssa. Ehdotus on siten merkityksellinen perustuslain

15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan kannalta. Sääntelyllä on liittymäkohtia

myös perustuslain 12 §:n 1 momentissa ja 10 §:n 2 momentissa suojattuihin viestinnän

vapauteen ja luottamuksellisuuteen.

Ehdotuksessa on kysymys yksityisten sopimuspuolten välisten suhteiden säänte-

lystä. Perusoikeussäännösten vaikutus tällaisiin ns. horisontaalisuhteisiin välittyy pe-

rusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan yleensä perusoikeuksia konkretisoivan tavallisen

lainsäädännön välityksellä (HE 309/1993 vp, s. 29/1, PeVL 7/2005 vp, s. 2/II). Julkiselle

vallalle perustuslain 22 §:ssä säädetty velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ih-

misoikeuksien toteutuminen koskee myös oikeuksien toteutumista yksityisten keskinäi-

sissä suhteissa (HE 309/1993 vp, s. 75).

Ehdotetussa — perusoikeusjärjestelmän kannalta sinänsä hyväksyttävässä —

sääntelyssä on perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta keskeistä, että teleyrityksen

asettama esto voi ajan oloon muodostua joissakin tilanteissa liittymän haltijan oikeuksien

kannalta kohtuuttomaksi. Siksi on tärkeää, että lakiehdotus sisältää sännöksen eston

määräaikaisuudesta. Esto on nimittäin 70 §:n 6 momentin mukaan kuluttajan pyynnöstä

purettava maksutta liittymäsopimuksen päättyessä, viimeistään kuitenkin kahden vuoden

kuluttua liittymäsopimuksen tekemisestä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että uusi 70 §

kytkykaupasta on tarkoitettu olemaan voimassa vain kolmen vuoden määräajan, ei

ehdotus valiokunnan mielestä ole perustuslain kannalta ongelmallinen.
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Radiomaston antennipaikan vuokrausvelvollisuus

Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain 26 §:n uuden 3 momentin nojalla asettaa ra-

diomaston antennipaikan vuokrausvelvollisuuden myös muulle yritykselle kuin teleyri-

tykselle, jos yritys vuokraa antennipaikkaa jollekin teleyritykselle.

Radiomaston antennipaikan vuokrausvelvollisuus voidaan perustuslakivaliokunnan

myötävaikutuksella säädetyn viestintämarkkinalain nykyisen 26 §:n perusteella asettaa

vain teleyritykselle. Perustuslakivaliokunnalla ei lakia säädettäessä ollut vuok-

raussääntelystä huomautettavaa valtiosääntöoikeuden näkökulmasta (PeVL 61/2002 vp, s.

3—4).

Perustuslakivaliokunta on aiemmin arvioinut ehdotetun kaltaisia velvoitteita pe-

rustuslain 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 täsmällisiin säännöksiin ja

ovat omistajan kannalta kohtuullisia. Valiokunta on pitänyt keskeisenä, että omistajan

oma nykyinen ja kohtuullinen tuleva tarve rajoittaa kulloinkin säänneltäviä velvolli-

suuksia (PeVL 5/2001 vp, s. 2, PeVL 8/2002 vp, s. 3—4). Valiokunta on lisäksi kiinnit-

tänyt huomiota siihen, kohdistuvatko velvoitteet esimerkiksi pörssiyhtiöihin tai muihin

varallisuusmassaltaan huomattaviin oikeushenkilöihin. Lainsäätäjän liikkumavara on

tällöin omaisuuden näkökulmasta suurempi kuin silloin, kun sääntelyn vaikutukset muo-

dostuvat hyvin välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien luonnollisten henkilöiden

asemalle (PeVL 61/2002 vp, s. 3—4).

Ehdotettu vuokrausvelvollisuuden laajennus ei ole valiokunnan aiemman käytännön

valossa ongelmallinen omaisuuden perustuslainsuojan kannalta. Sääntely kohdistuu

yritykseen, joka jo vuokraa antennipaikkaa jollekin teleyritykselle ja joka tässä mielessä

toimii viestintämarkkinoilla. Mahdollisuus asettaa yritykselle velvollisuus vuokrata

antennipaikkaa muullekin teleyritykselle muodostuu tällaisessa tilanteessa verraten

vähäiseksi omaisuuden suojan rajoitukseksi. Velvoitteen asettamisen edellytyksenä lisäksi

on, että rinnakkaisen radiomaston rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista ympäristön-

tai luonnonsuojeluun tai maankäytön suunnitteluun taikka muuhun näihin verrattavaan
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perusteeseen liittyvästä syystä. Omistajan oman nykyisen ja kohtuullisen tulevan tarpeen

tulee valiokunnan mielestä kuitenkin rajoittaa myös antennipaikkaa vuokraavalle

yritykselle asetettavia velvollisuuksia. Asiaa sääntelevä viestintämarkkinalain 38 § on

siksi tarkistettava koskemaan myös tällaisia yrityksiä, jotta lakiehdotus voidaan näiltä

osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Viestintämarkkinamaksu

Viestintämarkkinamaksu on perustuslakivaliokunnan aiemman kannan mukaisesti val-

tiosääntöoikeudellisessa mielessä vero (PeVL 3/2003 vp, s. 2). Ehdotuksia tätä maksua

koskevien viestintämarkkinalain säännösten muuttamisesta on siksi arvioitava perustus-

lain 81 §:n 1 momentin kannalta. Valtion verosta säädetään sen mukaan lailla, joka si-

sältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen

oikeusturvasta. Verolaista tulee perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan

ilmetä yksiselitteisesti verovelvollisuuden piiri. Lain säännösten tulee olla myös sillä

tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on

sidottua (esim. PeVL 36/2005 vp, s. 2—3).

Valtiosääntöoikeuden näkökulmasta merkityksellisiä ovat viestintämarkkinalain

uuden 15 d § :n säännökset maksuvelvollisuuden määräytymisestä eräissä poikkeustilan-

teissa. Viestintävirasto voi pykälän 1 momentin nojalla arvioida maksun perusteena ole-

van liikevaihdon, jos siitä ei puuttuvan tilinpäätöksen tai muun siihen verrattavan erittäin

painavan syyn vuoksi voida saada riittävän luotettavaa selvitystä.

Ehdotetun kaltaiset säännökset viranomaisen arvioon perustuvasta verotuksesta ovat

verolainsäädännössä yleisiä (esim. verotusmenettelylain 31 §). Tällaisen sääntelyn

taustalla on ajatus, ettei verovelvollisuuteen liittyvän ilmoitus- tai tietojenantovelvolli-

suuden laiminlyönti saa merkitä vapautusta veron suorittamisesta. Verovelvollinen voi

yleensä välttää arvioverotuksen antamalla verotuksen toimittamista varten asianmukaiset

tiedot viranomaiselle.

Viranomaisen arvion kohteena ehdotuksen mukaan on teleyrityksen liikevaihto,

jonka perusteella määräytyy lain 15 a §:ssä säännelty maksuluokka ja siten yrityksen

suoritettavaksi kuuluvan viestintämarkkinamaksun suuruus. Arvioon perustuva verotus on
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mahdollista toimittaa vain sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa teleyrityksen

liikevaihdosta ei ehdotetussa säännöksessä tarkoitettujen erittäin painavien syiden vuoksi

voida saada riittävän luotettavaa selvitystä. Viestintämarkkinamaksun määräämiseksi ei

tämän kaltaisissa tilanteissa käytännössä ole oikeasuhtaisuuden ja hyvän hallinnon

muiden vaatimusten kannalta asianmukaista, vaihtoehtoista keinoa.

Viranomaisen harkintavallan käyttöä rajoittavat paitsi edellä mainittu lain 15 a §

myös ehdotetun 15 d §:n 2 momentin säännökset liikevaihdon arvioinnissa huomioon

otettavista seikoista. Momentin 5 kohdan sanamuoto "muut asiaan vaikuttavat seikat" on

sääntelyn täsmällisyyden näkökulmasta kuitenkin ongelmallisen avoin. Kohtaa on tarpeen

selkeyttää esimerkiksi täydentämällä sitä joihinkin "muita seikkoja" kuvaaviin tilanteisiin

viittaavalla rinnastuvuuslausekkeella ("... muut näihin rinnastettavat teleyrityksen

liikevaihtoon vaikuttavat seikat"). Hallintolaki sisältää myös liikevaihdon arvioinnissa

sovellettavat säännökset asianosaisen kuulemisesta ja päätöksen perustelemisesta.

Oikeusturvan kannalta on lisäksi olennaista, että Viestintäviraston päätökseen voi lain 15

c ja 127 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Ehdotettu sääntely liikevaihdon arvioimisesta ei vaikuta lakiehdotuksen käsittely-

järjestykseen.

Lakiehdotusta on kuitenkin hyvän hallinnon vaatimusten asianmukaisen huomioon

ottamisen takia aiheellista täydentää säännöksellä viranomaisen velvollisuudesta kehottaa

— ainakin muuta kuin toimintansa vasta aloittanutta — teleyritystä arviovero-tuksen

uhalla antamaan viestintämarkkinamaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot yrityksen

liikevaihdosta viranomaisen asettamassa määräajassa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos lain 38 §:stä ilmenevä

sääntö ulotetaan koskemaan radiomaston

antennipaikkaa vuokraavaa muutakin kuin

teleyritystä.
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Helsingissä (x) päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi/kok
vpj. Arja Alho /sd
jäs.  Hannu Hoskonen /kesk

Sinikka Hurskainen /sd
Roger Jansson I x
Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors /r
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


