
1(2)

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ES TYSLISTA 10/2002 vp

Keskiviikko 20.2.2002 kello 10.00  12.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE 1/2002 vp laiksi vaalilain muuttamisesta Ilmoitetaan valiokuntaan

saapuneeksi mietintöä varten.

HE 3/2002 vp laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
ja rikosrekisterilain   6 ja   7A§:n muuttamisesta

Ilmoitetaan valiokuntaan saapuneeksi lausuntoa varten.

HE 241/2001 vp viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

I käsittely

Kuultavina:
— ylijohtaja Harri Pursiainen, liikenne ja viestintäministeriö
— professori Tuomas Ojanen
•—      oikeustieteen tohtori Riitta Ollila
— professori Teuvo Pohjolainen

HE 202/2001  vp laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima mietintöluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

PNE 1/2001   vp eduskunnan   oikeusasiamiehen johtosäännöksi Jatkettu I

käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima mietintöluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely
ESITYSLISTA 10/2002 vp

Muut asiat
—   Kansainvälistä  rikostuomioistuinta  koskeva  konferenssi  Madridissa
27.— 28.6.2002



2(2)

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 21.2.2002 klo 10.00.



A 5I
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan
lainsäädännön muuttamisesta, HE 241/2001 vp.

Ehdotetulla lainsäädännöllä on tarkoitus aloittaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän
kokonaisuudistus  saattamalla  kaikkia  sähköisiä viestintäverkkoja  ja  infrastruktuuria  koskeva
sääntely  telemarkkinalain  piiriin,  ja  muuttaa  sen  nimi  viestintämarkkinalaiksi.  Samassa
yhteydessä on tarkoitus alentaa televisio  ja radiotoiminnan toimilupamaksuja, täsmentää Oy
Yleisradio  Ab:n  julkisen  palvelun  velvoitetta  ja  tuoda  siihen  liittyvät  oheis  ja  lisäpalvelut
julkisen palvelun velvoitteen piiriin.

Yhtenäinen sähköisten viestintäverkkojen sääntely perustuu Euroopan yhteisöjen komission 12.
heinäkuuta  2000  julkaisemaan  ehdotukseen  viestintälainsäädännön  kokonaisuudistuksesta.
Direktiiviehdotuksen  KOM(2000)  393  sähköisen  viestinnän  verkkojen  ja  palvelujen  yhtenäisestä
sääntelyjärjestelmästä 2 artiklan a) mukaan tarkoitetaan:

'sähköisen viestinnän verkolla' siirtojärjestelmiä sekä soveltuvin osin kytkentä tai
reitityslaitteistoa ja muita välineitä, joilla voidaan siirtää signaaleja johtojen
välityksellä, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla, mukaan
luettuina satelliittiverkot, kiinteät (piiri ja pakettikytkentäiset mukaan luettuna
Internet) ja matkaviestinnän maanpäälliset verkot, radio ja televisiolähetyksiin
käytetyt verkot sekä kaapelitelevisioverkot riippumatta siitä, minkä muotoista
informaatiota niissä siirretään;
Tarkoitus  on  saattaa  koko  sähköisen  viestinnän  infrastruktuuri  harmonisoidun

yhteisöoikeudellisen  sääntelyn  piiriin,  ja  toteuttaa  palvelujen  vapaa  liikkuvuus  sähköisissä
viestintäverkoissa.  Viestintäsisällön  sääntely  jää  edelleen  kansallisen  lainsäädännön  piiriin.
Televisiodirektiivillä  ja  televisio  ja  radiotoimintaa  koskevalla  lailla(744/1998)  säännellään
viestinnän  sisältöä  mm.  mainontaa,  sponsorointia  ja  ohjelmakiintiöitä  koskevilla  säännöksillä.
Kuvaohjelmien  tarkastusta  koskeva  laki  ja  tulossa  oleva  sananvapauslaki  perustuvat  kansalliseen
lainsäädäntöön  ja  harkintaan.  Myös  median  itsesäätely  perustuu  kansallisiin  eettisiin  koodeihin,
Suomessa  Journalistin  ohjeisiin,  joita  soveltaa  Julkisen  sanan  neuvosto.  Ehdotuksen
telemarkkinalain  muutosta  koskevat  säännökset  perustuvat  pääosin  direktiiviehdotuksen
KOM(2000)393  täytäntöönpanoon,  kun  taas  televisio  ja  radiotoimintaa  koskevan  lain,  valtion
televisio  ja  radiorahastoa  sekä Yleisradio  Oy:tä  koskevan  lain  muutokset  perustuvat  kansalliseen
sääntelyyn.
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Viestintämarkkinoiden sääntely

Verkkoviestinnän  infrastruktuurin  saattaminen  nykyisen  telemarkkinalain  ja  yhtenäisen
viestintämarkkinalain  piiriin  sivuaa  Perustuslajin  12  §:n  sananvapautta,  15  §  omaisuuden
suojaaja 18 §:n elinkeinovapautta. Teknisesti ja sääntelyltään yhtenäinen sähköisen viestinnän
infrastruktuuri  lisää  mahdollisuuksia  lähettää  ja  vastaanottaa  viestejä  ja  informaatiota  ja
edistää  sananvapautta.  Verkkojen  vuokraus  ja  yhteenliittämisvelvollisuus  lisää
viestintämahdollisuuksia  eri  verkkojen  välillä  ja  edistää  sananvapautta.  Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin  on  Autronic  AGtapauksessa  (22.5.1990  A  178)  katsonut,  että
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaa sovelletaan viestinnän keinoihin, koska rajoitukset niihin
merkitsevät  viestinnän  sisällön  rajoituksia.  Verkkojen  vuokrauksen  ja  muun  luovuttamisen
yhteydessä tulee kuitenkin arvioitavaksi verkon omistajan omaisuudensuoja.

Sähköisen  viestinnän  infrastruktuurin  yhtenäinen  sääntely  ennakoi  KOM  (2000)393
esitykseen pohjautuvia puitedirektiivin velvoitteita. Viestintämarkkinalakia ei olisi kuitenkaan
tarkoitus  soveltaa  nykyisiin  analogisiin  maanpäällisiin  radio  ja  televisioverkkoihin  eikä
televisioohjelmien  lähettämiseen  satelliitin  välityksellä.  Laki  kuitenkin  koskisi  televisio  ja
radioohjelmien  jakelua  sekä  analogisessa  että  digitaalisessa  kaapelijakeluverkossa.  Laeissa
on  tarkoitus'  erottaa  televisio  ja  radioohjelmien  lähettämistä  koskeva  ohjelmistolupa  ja
televerkkopalvelujen tarjoamista koskeva verkkolupa.

Verkkoviestintäkin  5  §:n  toimilupavelvollisuus  kohdistuisi  matkaviestinverkkoihin  ja
maanpäällisiin  televisio  ja  radioverkkoihin.  Langalliset  televerkot  jäisivät
ilmoitusvelvollisuuden  piiriin.  Televisio  ja  radiotoimintaa  koskevan  lain  11  §:n
toimilupamääräyksiä  koskevat  säännökset  kumotaan  ja  ne  siirtyvät  verkkoviestintälain  7
§:ään,  ja  niitä  täsmennetään.  Ehdotetun  verkkoviestintälain  7  §:n  8  momentin  säännös
toimilupaehtojen muuttamisesta luvanhaltijan suostumuksella vastaa lupaehtojen muuttamista
koskevaa käytäntöä (ks. Mäenpää, Olli: Hallintolupa, 2.painos, s.248). Sen sijaan lupaehtojen
muuttaminen kesken lupakauden ilman luvanhaltijan myötävaikutusta teknisen kehityksen tai
luvanvaraisen  toiminnan  olennaisten  toimintaedellytysten  muuttuessa  voi  vaikuttaa
luvanhaltijan elinkeino vapauteen ja omaisuudensuojaan. 7 §:n 8 momentti toimi lupaehtojen
muuttamisesta  näyttäisi  viittaavan  kaikkiin  7  §:n  mukaisiin  toimilupiin,  vaikka  esityksen
perusteluista  saa  kuvan,  että  toimilupaehtojen  muuttamisen  mahdollisuus  koskisi  vain
maanpäällisiä  televisio  ja  radioverkkoja.  Tältä  osin  esitystä  olisi  täsmennettävä.  Nykyisen
telemarkkinalain  51  §:n  säännökset  toimenpiteistä  teletoiminnan  lopettamisen  johdosta
vastaavat  enemmän  televerkon  siirtämistä  kuin  televisio  ja  radioverkon  toiminnan
lopettamista  tai  siirtämistä.  Maanpäällisiä  radio  ja  televisioverkkojen  toimilupaehtojen
muuttamista koskevat kysymykset  voivat nousta esille  silloin,  kun verkkoluvanhaltija on eri
mieltä lupaviranomaisen vaatimista teknisistä muutoksista ja niiden kustannuksista. Nykyisen
telemarkkinalain 48 §:n mukainen muutoksenhaku on mahdollista, mutta lakiehdotuksessa ei
ole  säännelty  sitä,  millainen  velvollisuus  verkkoluvan  haltijoilla  on  teknisesti  kehittää
verkkojaan.  Verkkojen  tekninen  ja  toiminnallinen  kehitys  kuuluu  ensisijaisesti  verkkoluvan



Sivu 5

haltijoiden  oman  elinkeinovapauden  ja  päätäntävallan  piiriin.  Omaisuudensuoja  ei  voi  estää
sitä,  että  jokin omaisuus  tulee  teknisen kehityksen myötä käyttökelvottomaksi alkuperäiseen
käyttötarkoitukseensa.

Verkkoviestintälain  8  §  9)kohdan  käyttäjien  tilaajatietojen  luovuttaminen  tilaaja
luetteloon  voisi  tulevaisuudessa  koskea  myös  digitaalista  liittymää.  Kun  ihmiset  eivät  ole
tottuneet  pitämään  tvpäätettä  puhelinnumeroon  tai  sähköpostiosoitteeseen  verrattavana
yhteydenpitokeinona, ei tilaajatietojen luovuttaminen tilaajaluetteloon saisi olla automaattista
ja  ilman  käyttäjän  nimenomaista  suostumusta  tapahtuvaa.  Mikäli  digitaalisen  tvliittymän
tilaajatiedot  oletetaan  pääsääntöisesti  julkisiksi,  tulisivat  kaikkien  sellaisten
liittymänhaltijoiden tilaajatiedot julkisiksi, jotka eivät nimenomaisesti ole kieltäneet tietojensa
luovuttamista.  Perustuslain  10  §:n  yksityiselämän  suojan  kannalta  olisi  parempi  sellainen
lainsäädännöllinen  lähtökohta,  että  digitaalisen  tvliittymän  yhteystietojen  julkistaminen
edellyttäisi nimenomaista  tahdonilmaisua  ja suostumusta. Tekniikan kehitykseen perustuvien
yksityistä  henkilöä  koskevien  uusien  tietojen  julkiseksi  tuleminen  pitäisi  perustua  henkilön
omaan  tahdonilmaisuun  eikä  lainsäädännössä  asetettuun  oletukseen  tietojen  julkisuudesta.
Kun  yksityisyyden  suojaa  televiestinnässä  koskevaa  lakia  tullaan  laajentamaan  kaikkea
verkkoviestinnän tietosuojaa koskevaksi  laiksi, olisi digitaalisen! tvliittymän yhteystietoja  ja
niiden julkisuutta koskeva kysymys käsiteltävä viimeistään tässä yhteydessä. Digitaalisen tv
liittymiin olisi teknisesti mahdollista kohdistaa suoramarkkinointia ja kohdeviestintää.

Verkkoviestintälain 9 d § velvoittaa teleyrityksen vuokraamaan maanpäällistä televisio ja
radioverkkoa toiselle teleyritykselle  ja kaapelijakeluverkosta vapaan ohjelmakanavan. Kun 9
d §:n 3 momentin mukaan vuokrausvelvollisuutta ei olisi, mikäli verkko tai ohjelmakanava on
tarpeen  omistajan!  tai  haltijan  nykyistä  tai  kohtuullista  tulevaa  käyttöä  varten,
vuokravelvollisuus  ei  vaaranna  omistajan  omaisuudensuojaa.  Pe  VL  5/2001  lausunnossa
perustuslakivaliokunta oh omaksunut käsityksen, että mikäli vuokrausvelvollisuudessa ei oteta
huomioon  omistajan  kohtuullista  tulevaa  tarvetta,  vuokrausvelvollisuus  olisi  vastoin
omaisuuden  perustuslainsuojaa.  Vuokrausvelvollisuudella  ei  voida  asettaa  vaatimuksia,  että
omistajan  olisi  lisättävä  verkon  kapasiteettia  vuokrausvelvollisuuden  toteuttamiseksi.  Kun
erityisesti  nykyiset  analogiset  kaapeliverkot  on  toteutettu  tiettyä  käyttötarkoitusta  ja
kapasiteettia  varten,  ei  vuokrausvelvollisuudella  voi  asettaa  omistajalle  verkon  kapasiteetin
laajentamista  ja  kehittämistä  koskevia  velvoitteita,  vaan  niiden  pitäisi  perustua  omistajan
omiin päätöksiin.

Verkkoviestintälain  10  a  §:n  yhteenliittämisvelvollisuus  koskisi  perustelujen  mukaan
käytännössä digitaalisia kaapelilähetysverkkoja. Tällöin digitaalisissa kaapelilähetysverkoissa
olisi  mahdollista  tarjota  esim.  useita  Internetliittymiä.  Tällainen  yhteenliittämisvelvollisuus
lisää käyttäjien sananvapautta saada käyttöönsä eri vaihtoehtoja  liittymien, niiden palvelujen
ja ehtojen  suhteen. Yhteenliittämistä koskevat velvollisuudet  eivät vaikuta verkon omistajan
omaisuudensuojaan,  vaan  ne  lisäävät  kilpailua  ja  käyttäjien  viestintämahdollisuuksia  eri
verkkojen välillä. Yhteenliittäminen estää  televerkon omistukseen perustuvan  yksinoikeuden
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tai määräävän markkinaaseman hyväksikäytön,  ja parantaa käyttäjien mahdollisuuksia saada
sisältöön perustuvia telepalveluja ja verkon käyttöön perustuvia televerkkopalveluja.

Kun  aikaisempaa  telemarkkinalakia  ollaan  muuttamassa  kaikkia  sähköisen  viestinnän
verkkoja  kattavaksi  verkkoviestintälaiksi,  olisi  koko  lain  systematiikka  ja  jäsennys
yhtenäistettävä  vastaamaan  yhtenäisen  verkkoviestinnän  sääntelyn  vaatimuksia.
Telemarkkinalakiin  on  sen  säätämisen  1997  jälkeen  kohdistunut  useita  muutoksia.  Nämä
yksittäiset  muutokset  tekevät  laista  pirstaleisen  ja  sekavan,  ja  verkkoviestinnän  osapuolten
oikeudet  ja  velvollisuudet  ja  viranomaisten  toimivaltuudet  eivät  tule  selkeästi  esille.
Jatkovalmistelussa  olisi  aihetta  parantaa  lain  selkeyttäjä  tuoda  eri  osapuolten  oikeudet  ja
velvollisuudet täsmällisesti esille. Konvergenssi ei toteudu pelkästään termejä vaihtamalla

Sananvapaus, toimilupamaksu ja julkinen palvelu

Toimilupamaksua  on  käsitelty  Pe  VL  19/1998  lausunnossa  valtion  televisio  –ja
radiorahastoa koskevan lain muuttamisen yhteydessä. Valiokunta on katsonut, että
toimilupamaksu on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä maksu.

HE  s.  26  on  mainittu,  että  "taajuuksia  on  perinteisesti  pidetty  kunkin  valtion  hallitsemana
luonnonvarana. Kunkin maan omista päätöksistä on riippunut, kuinka  tätä  luonnonvaraa on käytetty
ja  minkälaisen  korvauksen  kukin  valtio  mahdollisesti  katsoo  oikeaksi  hallitsemiensa  taajuuksien
kaupallisesta käytöstä".

Perityt  toimilupamaksut,  vuonna  2000  286,2  milj.  mk  eivät  missään  mielessä  vastaa
radiotaajuusspektrin  hallinnoimisesta  aiheutuneita  kustannuksia,  vaan  niillä  rahoitetaan  Oy
Yleisradio  Ab:n  toimintaa.  Kun  toimilupamaksu  suoritetaan  televisio  ja  radiorahastoon,  ei
sitä  edes  valtion  budjetissa  käytetä  radiohallinnon  kustannuksiin.  Tässä  mielessä
toimilupamaksua  ei  voida  pitää  perustuslain  81§:n  2  momentissa  tarkoitettuna  maksuna  ja
korvauksena  valtion  tuottamista  suoritteista  ja  palveluista,  vaan  kyse  on  veronluontoisesta
maksusta.

Joissakin  Euroopan  yhteisön  jäsenmaista  on  käytetty  taajuushuutokauppoja
matkapuhelintoimilupien ja televisiotoiminnan toimilupien myöntämisessä. Erityisesti UMTS
toimilupien  korkeat  hinnat  ovat  herättäneet  keskustelua.  Mainittu  komission  ehdotus
sähköisen  viestinnän  sääntelyjärjestelmästä  sallii  taajuushuutokauppojen  järjestämisen  ja
huutokaupalla  ostettujen  taajuuksien  edelleen  myynnin.  Suomessa  taajuushuutokauppojen
järjestäminen  edellyttäisi  erityistä  lainsäädäntöä.  Kun  taajuushuutokaupassa  tulee  yleensä
"voittoa"  yli  sen  hallinnollisten  kulujen,  kyse  ei  ole  kulujen  kattamisesta  perittävistä
maksuista. Mikäli radio ja televisiotoiminnan toimilupamaksuissa on radiohallinnolliset kulut
ylittävää  "voittoa",  kyse  ei  ole  perustuslain  81  §:n  2  momentin  mukaisista  maksuista  vaan
veroihin rinnastuvista maksuista

Sananvapauden  käytön  kannalta  viestinnälle  asetettavat  maksut  merkitsevät  ylimääräistä
kulua  ja  rasitetta,  joten  niitä  on  arvioitava  sananvapauden  rajoitusten  kannalta.  Yleiset
elinkeinotoiminnan  verot  ja maksut  kohdistuvat  tasapuolisesti kaikkeen elinkeinotoimintaan,
mutta  erityisesti  tiettyyn  viestintämuotoon,  kuten  televisio  ja  radiolähetyksiin  kohdistuvat
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maksut,  merkitsevät  ylimääräistä  kulua  sananvapauden  käytölle  tässä  viestimessä.
Mainosrahoitteisessa  televisiotoiminnassa  mainostajat  maksavat  saamistaan  mainoksista  ja
samalla  rahoittavat  koko  ohjelmatoiminnan.  Vaikka  mainonnan  on  katsottu  kuuluvan
sananvapauden  reunaalueille  ja  siihen  voidaan  kohdistaa  helpommin  rajoituksia  kuin
sananvapauden  ydinalueelle,  kaupallisen  television  ohjelmatoiminta  sinänsä  voi  sisältää
sananvapauden ydinalueelle kuuluvaa poliittista  ja yhteiskunnallista viestintää. Reunaalueen
toimintaan  kohdistuvat  maksut  vaikeuttavat  ydinalueen  sananvapauden  käyttöä  ja  omaa
ohjelmatoimintaa.

Perusoikeuksiin kohdistuvia rajoituksia on arvioitava kunkin perusoikeuden kvalifioitujen
lakivarausten pohjalta ja perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden kannalta. Tämän lisäksi
tulevat  arvioitavaksi  vastaavat  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  säännökset.  Euroopan
ihmisoikeussopimuksen  10  artiklan  2  momentissa  on  useita  valtion  harkintamarginaaliin
kuuluvia mahdollisuuksia rajoittaa sananvapautta, mutta tässä ei ole mainittu sananvapauteen
kohdistuvia  maksuja  hyväksyttävinä  rajoitusperusteina.  10  artikla  sallii  sinänsä  radio  ja
televisioyritysten  tekemisen  luvanvaraiseksi.  Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  ratkaisu
käytännössä  vapaan  lupaharkinnan  merkitys  on  kuitenkin  laskenut,  ja  valtion
harkintamarginaalia  toimilupien  myöntämisessä  on  arvioitu  10  artiklan  2  momentin
rajoitusperusteiden  kannalta (EIT  Autronic  AG  22.5.1990  A  no  178,  Groppera  Radio  AG
28.3.1990  A 173,  Lentia  23.11.1993, Tele  1  Privatfernsehengeschellschaft  v.  Itävalta  20.9.2000(ei
lopullinen)) Ratkaisuissa on hyväksytty valtion harkintamarginaali radioja televisiotoiminnan
organisoimiseksi  alueellaan  ja  pluralismin  toteuttamiseksi.  Televisiotoiminnan
toimilupamaksuja  koskevia  kysymyksiä  ei  ole  saatettu  ihmisoikeustuomioistuimen
käsiteltäviksi, vaikka toimilupamaksu on käytössä useissa Euroopan maissa. Tämä ei toki estä
arvioimasta  maksujen  hyväksyttävyyttä  sananvapauden  rajoitusperusteiden,
toimilupaharkinnan ja kilpailuoikeuden kannalta.

10  artiklan  2  momentin  ja  Perustuslain  12  §:n  nimenomaiset  sananvapauden
rajoitusperusteet  eivät  puolla  maksujen  asettamista  sananvapauden  käytölle  ja  sen
rajoitusperusteiksi.  Maksujen  arvioiminen  perusoikeuksien  yleisten  rajoitusperusteiden
kannalta  johtaa  helposti  argumentaatioon,  että  rajoitus  määritellään  perusoikeuden  reuna
alueeseen kohdistuvaksi rajoitukseksi ja sen hyväksyttävyydelle asetetaan vähemmän painavia
vaatimuksia.  Ydin  ja  reunaalueiden  määrittelyillä  ja  eri  argumenttien  painotuksilla  on
mahdollisuus  päästä  erilaisiin  lopputuloksiin.  Sananvapauden  kannalta  tämä  voisi  johtaa
sellaisten  rajoitusten  hyväksymiseen,  jotka  eivät  perustuisi  12  §:n  tai  10  artiklan
nimenomaisiin sananvapauden rajoitusperusteisiin  tai  muiden perusoikeuksien priorisointiin
punnintatilanteessa.

Toimilupamaksujen  hyväksyttävyyden  kannalta  olennainen  kysymys  on,  onko  Oy
Yleisradio  Ab:n  julkisen  palvelun  ohjelman  rahoitustarve  hyväksyttävä  peruste  asettaa
maksuja  mainosrahoitteiselle  ohjelmatoiminnalle,  vaikka  Oy  Yleisradio  Ab  ja
mainosrahoitteiset  kanavat  eivät  taloudellisessa  mielessä  kilpaile  keskenään,  kilpailevat  ne
katsojien  mielenkiinnosta  ja  katsojaluvuissa.  Tehokas  keskinäinen  kilpailu  ja  hyvät
taloudelliset  resurssit  voivat  parantaa  molempien  ohjelmatuotannon  tasoa.
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Toimilupamaksujen  periminen  mainosrahoitteisilta  kanavilta  heikentää  niiden
ohjelmatuotannon  resursseja  ja  lisää  Yleisradion  ohjelmatuotannon  resursseja.  Yleisradion
ohjelmatuotannon  rahoittaminen  muilla  keinoin  kuin  ohjelmatoimintaa  harjoittavilta
kilpailijoilta  perittävillä  maksuilla  voisi  olla  neutraalimpaa  sekä  sananvapauden
rajoitusperusteiden  että  kilpailuoikeudelliselta  kannalta.  Pe  VL  19/1998  lausunnossa  on
todettu,  että  toimilupamaksu  voi  olla  merkityksellinen  EY:n  perustamissopimuksen  92(1)
artiklan kannalta.

Oy Yleisradio Ab:n julkisen palvelun ohjelmatuotannolla on myös sananvapautta edistävä
vaikutus. Julkisen palvelun ohjelmilla on mahdollista tarjota sellaisia ohjelmia, joiden tarjonta
ei ole kaupallisesti kannattavaa, kuten kulttuurisesti, paikallisesti ja alueellisesti kiinnostavista
aiheista  ja vähemmistöryhmille. Tällainen julkisen palvelun ohjelmisto lisää mahdollisuuksia
hankkia  tietoa  muistakin  kuin  kaupallisesti  kiinnostavista  aiheista.  Tässä  mielessä  julkisen
palvelun ohjelmisto voi toimia vaihtoehtoja tarjoavana ja sananvapautta laajentavana tekijänä.
Toisaalta  julkisen  palvelun  toteuttaminen  nykyisessä  täyden  palvelun  laajuudessa  ei
välttämättä  lisää  viestinnän  ja  sananvapauden  vaihtoehtoja,  mikäli  kaikkien  kanavien
ohjelmisto on samantyyppistä.

Yleisradio Oy:tä koskevan  lain 7 §:ssä esitetään  julkiseen palveluun  lisättäväksi oheis  ja
lisäpalvelut  ja  muut  kaikissa  televerkoissa  tarjottavat  julkisen  palveluun  liittyvät
sisältöpalvelut. Radio ja televisioohjelmiin liittyvät oheis ja lisäpalvelut voidaan ymmärtää
esim.  Internetissä  tarjottaviksi  ohjelmien  taustatietoja  tarjoaviksi  palveluksi.  Sen  sijaan
televerkoissa  tarjottavat  julkiseen  palveluun  liittyvät  sisältöpalvelut  voisivat  olla  myös
nykyisten  radio  ja  televisioohjelmien  saatavilla  pitämistä  tai  niihin  nähden  erillisiä
palveluita. Kun televerkoissa tarjottavien sisältöpalvelujen markkinatilanne ja kehitys on vielä
vakiintumaton,  on  aihetta  kysyä,  tarvitaanko  televerkoissa  uusia  julkisen  palvelun
sisältöpalveluja?  Mikä  olisi  se  julkisen  palvelun  sisältöpalvelu  televerkoissa,  jonka
rahoittamiseksi  olisi  tarpeen  kerätä  toimilupamaksuja  kilpailijoilta  ja  televisiomaksuja
käyttäjiltä?  Tällainen  julkisen  palvelun  sisältöpalvelu  voisi  heikentää  taloudellisilta
voimavaroiltaan  pienempien  yritysten  kilpailumahdollisuuksia  televerkkojen
sisältöpalveluissa.  Yleisradio  Oy:tä  koskevan  lain  7  a  §:n  mukainen  televisio  ja
radiotoiminnan  ja muun  julkisen palvelun toiminnan eriyttäminen helpottaa seurantaa, mutta
ei sinänsä vaikuta uusien sisältöpalvelujen kehittämiseen.

Yleisradio  Oy:tä  koskevan  lain  12  §:n  mainontakiellon  muuttaminen  ja  mainontaa
koskevan  täyskiellon  aikaansaaminen  ei  ole  ongelma  sananvapauden  kannalta,  koska
julkiseen  palveluun  kuuluu  olennaisesti  se,  että  toimintaa  ei  rahoiteta  mainonnalla.  Tässä
mielessä muutos vastaa alkuperäistä julkisen palvelun tavoitetta.

Yhteenveto
Kun  toimilupamaksukin  liittyy  sananvapauden  rajoitusperusteiden  ja  kilpailuoikeuden

kannalta  huomattavia  ongelmia,  toimilupamaksujen  alentaminen  ja  niiden  poistaminen
digitaalisista  lähetyksistä on oikeansuuntainen ratkaisu. Jatkossa  toimilupamaksut olisi  syytä
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poistaa  kokonaan,  koska viestintään  kohdistuvina  maksuina  ne  rajoittavat  sananvapautta  ja
vinouttavat  viestintäalan  yritysten  kilpailutilannetta.  Mikäli  toimilupamaksut  kohdistuvat
kaupalliseen  televisiotoimintaan  mutta  ei  televerkoissa  tarjottaviin  sisältöpalveluihin,
vinouttavat ne kilpailua  myös kaupallisen ohjelmatuotannon sisällä. Kun  toimilupamaksujen
osuus  vähenee  valtion  televisio  ja  radiorahaston  toiminnassa,  joudutaan  Yleisradio  Oy:n  ja
julkisen palvelun ohjelmatoiminnan rahoitukseen miettimään uusia keinoja. Tällöin joudutaan
arvioimaan, mikä on sellaista julkista palvelua, mitä on tarpeen rahoittaa käyttäjiltä perittävillä
televisiomaksuilla  tai muuten  julkisista  varoista. Erityisesti on tarpeen arvioida, minkälainen
julkisen palvelun sisältöpalvelu olisi tarpeen televerkoissa. Kun monet sisällön tuottajat voivat
itse  pitää  tuottamansa  palvelut  saatavilla  televerkoissa,  mikä  olisi  julkisen  palvelun
sisältöpalvelun  merkitys  televerkoissa?  Julkisen  palvelun  sisältöpalvelun  toteuttaminen
televerkoissa  vaatisi  perusteellisempaa  arviota  sen  kilpailuoikeudellisesta  merkityksestä  ja
rahoituspohjasta kuin mitä hallituksen esityksessä nyt on selvitetty.

Televisio ja radiotoimintaa koskevan lain muutokset

HE televisio ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ei tuo merkittäviä sisällöllisiä
muutoksia.  Esityksen  17  §:n  mukaisesti  riippumattomien  tuottajien  ohjelmien  osuus
lähetysajasta  nousee  10  %:sta  15  %:iin.  Riippumattomien  tuottajien  ohjelmat  laajentavat
ohjelmatarjonnan monipuolisuutta ja täten lisäävät sananvapautta.

Esityksen 42 §:ssä saatetaan kaapelijakeluyritysten ohjelmien jakeluvelvollisuus (must carry)
vastaamaan uudistuksen muuta terminologiaa. Yleisradio Oy:n ja valtakunnallisten televisio

ja radiokanavien jakelu on kaapeliyritysten lain 42 §:ään perustuva velvollisuus, jonka
kaapeliyritykset toteuttavat itsenäisesti ilman että kanavien lähettäjillä olisi oikeus määrätä

jakelusta. Televisio ja radiotoimintaa koskevan lain noudattamisen valvonta kuuluu
viestintävirastolle. Julkisuudessa on ollut keskustelua, voiko kaapeliyritys muuntaa

digitaalisenlähetyksen analogiseksi. Lain 42 § ei ainakaan estä kaapeliyritystä toteuttamasta
jakelua sen käytössä olevan televisio ja radioverkon edellyttämällä tavalla. Tekijänoikeutta ei
myöskään voitane tulkita tavalla, että se vaikuttaisi lain 42 §:n jakeluvelvollisuuden sisältöön

ja rajoittaisi must carryvelvoitetta. Lakiesityksen 11 §:n 3kohdan lähetystekniikkaa ja
siirtokapasiteettia koskevat toimilupaviranomaisen määräykset tarkoittavat ohjelmistolupaan

kohdistuvia määräyksiä eivätkä jakeluun kohdistuvia määräyksiä.

Lait  voidaan  säätää  tavallisen  lain  säätämisjärjestyksessä.  Näiden  asioiden
jatkovalmistelussa  on  syytä  ottaa  perusoikeusnäkökohdat  huomioon  ja  erityisesti
viestintämarkkinalain jatkovalmistelussa olisi selkeytettävä lain sisältöä.

Oulussa 19. helmikuuta 2002

Riitta Ollila
      OTT, VT, KTM
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vs. yliassistentti, Lapin yliopisto
Villentie 1 A 1 90420 Oulu

|     puh. 085522257 ja 0400680757
sähköposti: riitta.ollila@pp.inet.fi
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Teuvo Pohjolainen
20.2.2002

Lausunto  eduskunnan  perustuslakivaliokunnalle  Hallituksen  esityksestä  Eduskunnalle
viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 241/2001 vp)

Perustuslakivaliokunnan  pyytämänä  lausuntona  otsikossa  mainitusta  asiasta  esitän  kunnioittavasti

seuraavan:

1. Yleistä

Hallituksen  esityksen  perustelujen  mukaan  esityksellä  on  tarkoitus  edistää  viestintäpalvelujen

monipuolista  ja  alueellisesti  tasaarvoista  tarjontaa,  viestintämuotojen  keskinäistä  kilpailua  sekä

sananvapautta.  Ongelmana aikaisemmassa  sääntelyssä  on  ollut  ns.  välinekohtainen  sääntely,  jolloin

esimerkiksi  televisio  ja  radioohjelmien  jakelu  on  ollut  eri  tavoin  säänneltyä  riippuen

välitystekniikasta.  Toisaalta  eri  välitystekniikoiden  asettamat  (tekniset)  rajoitukset  ovat  voineet

edellyttää erilaisia ratkaisuja.

Esillä olevassa hallituksen esityksessä on pyritty lähentämään tai yhdenmukaistamaan televerkkojen

sääntelyä,  jos  niiden  käyttötarkoitus  on  sama.  Esitykseen  liittyy  useita  ehdotuksia,  joita  on  syytä

arvioida perustuslain    erityisesti  perusoikeuksien    näkökulmasta.  Suurinta  osaa niistä  on käsitelty

myös  hallituksen  esityksen  säätämisjärjestyksen  perusteluissa.  Käsittelen niitä  seuraavassa  samassa

järjestyksessä kuin esityksen säätämisjärjestyksen perusteluissa (s. 5154).

2. Toimiluvasta yleensä



Toimilupajärjestelmä  sinänsä  merkitsee  perustuslain  perusoikeussääntelyn  näkökulmasta

poikkeusta ainakin elinkeinovapauteen ja sananvapauteen. Ongelmallista asian arvioinnissa on se,

että  lupamenettelyn  hyväksyttävyys  valtiosääntöisestä  näkökulmasta  on  erilainen  elinkeinoluvan

ja  sananvapauteen  liittyvän  lupajärjestelmän  osalta. Elinkeinolupaa  voidaan  pitää hyväksyttävänä

eräistä  elinkeinopoliittisista  (painavista)  syistä,  kun  taas  samoilla  perusteilla  ei  voida  pitää

hyväksyttävänä  sananvapauden  rajoituksia.  Näyttää  kuitenkin  siltä,  että  hallituksen  esityksen

perusteluissa molempia rajoituksia on perusteltu pääosin samoin, niukasti esitetyin perustein.

2.1 Toimilupa ja elinkeinovapaus

Perustuslakivaliokunta  on  useassa  yhteydessä  viime  vuosina  arvioinut  lupamenettelyjä

elinkeinovapauden  (nyk.  PeL  18.1  §)  näkökulmasta  (esim.  PeVL  47/1996  vp  telemarkkinalaki,

PeVL  35/1998  vp  ja  PeVL  4/2000  vp  maakaasumarkkinalaki).  Perustuslakivaliokunta  on

tulkintakäytännössään  perusoikeusuudistuksen  perustelujen  (HE  309/1993  vp,  s.  67/11)  nojalla

katsonut,  että  perustuslain  18.1  §:n  mukainen pääsääntö on elinkeinovapaus, mutta poikkeuksellisesti

luvanvaraisuuskin on mahdollinen. Poikkeamiseen on oltava perusteltu syy ja hyväksyttävä tarkoitus.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (em. HE 309/1993 vp, s. 67/11) tuotiin esille näkemys, jonka

mukaan elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus voi olla eräillä aloilla perusteltua erityisesti terveyden

ja turvallisuuden suojaamiseksi. Perustuslakivaliokunta on sittemmin katsonut (PeVL 35/1997

vp), että asealan luvanvaraisuutta puolsivat sellaiset tärkeät ja vahvat yhteiskunnalliset intressit,

joiden huomioon ottamiseksi luvanvaraisuudesta aiheutuvia rajoituksia voitiin pitää

välttämättöminä (ks. myös rekisterinpidon luotettavuutta koskeva PeVL 40/1996 vp). Samoin

perintätoiminnan luvanvaraisuudelle, jota perusteltiin perintä toiminnan harjoittajien

luotettavuuden ammattitaidon ja vakavaraisuuden turvaamisella katsottiin perustuslakivaliokunnan

lausunnossa (PeVL 35/1998 vp) olevan sellainen hyväksyttävä tarkoitus, jota

perusoikeusrajoituksen sallittavuutta koskevissa yleisissä opeissa edellytetään.

Esillä  olevassa  asiassa  toiminnan  luvanvaraisuutta  perustellaan  sillä,  että  kysymys  on  ainoastaan

verkkoluvan  siirtämisestä  yhdestä  laista  toiseen  ja  näin  ollen  elinkeinovapautta koskeva  sääntely

ei lain seurauksena lisäänny. Lisäksi perusteluissa (s. 51) todetaan, että sääntelyn perusteena ovat

"samat  taajuuksien  niukkuuteen  ja  teknisiin  seikkoihin  liittyvät  syyt"  kuin  voimassa  olevassa

toimilupasääntelyssä.  Asiallisesti  katsoen  esitys  kuitenkin  muuttaa  jossain  määrin  voimassa

olevaa  sääntelyä.  Lakiehdotuksessa  lähdetään  siitä  periaatteesta,  että  verkon  käyttötarkoitus



erottaa  televisio  ja  radioverkon  muista  televerkoista,  eivät  sen  sijaan  tekniset  seikat  ja  niistä

mahdollisesti johtuvat rajoitteet.

Muutos  on  sinänsä  perusteltu,  koska  teknologinen  kehitys  on  poistamassa  välinekohtaiset  erot,

joten  kilpailullisista  syistä  voidaan  perustella  sääntelyn  yhdenmukaistamista.

Perusoikeusnäkökulmasta  argumentaatio  joudutaan  kuitenkin  tällöin  rakentamaan  toisin.  Elinkei

novapauden  rajoituksen  hyväksyttävä  syy  on  siis  vain  osittain  taajuuksien  rajallisuus.  Hy

väksyttävyyttä  on  perusteltava  sen  lisäksi  esimerkiksi  samansisältöisen toiminnan saman laisella

kohtelulla.

Kun  perustuslakivaliokunta  on  aikaisemmin  arvioinut  lupamenettelyn  suhdetta  elinkeino

vapauteen,  valiokunta  on  perusoikeusrajoitukseen  kohdistuvan  suhteellisuusvaatimuksen

näkökulmasta pitänyt riittävänä sitä, että ehdotetun sääntelyn sisältö vastaa tällaisissa yhteyksissä

tavanomaista  lupasääntelyä  ja  etenkin  että  lupaviranomaisen  harkintavalta  on  lailla  sidottua.

Lupamenettelystä  on  kuitenkin  aina  säädettävä  lailla  (ks.  Lyös  esim.  PeVL  15/1996  vp,  PeVL

40/1996  vp  ja  PeVL  47/1996  vp  sek|  PeVL  35/1997  vp).  Laissa  säädettävien

perusoikeusrajoitusten  on  oltava  täsmällisiä  ja  tarkkarajaisia  ja  rajoitusten  olennaisen  sisällön

kuten rajoittamisen laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista.

Sääntelyn sisällössä  valiokunta on pitänyt edellä kerrotulla  tavalla perustuslain 18.1 §:n kannalta

tärkeänä,  että  säännökset  luvan  edellytyksistä  ja  pysyvyydestä  antavat  riittävän  ennustettavuuden

viranomaistoimista.  Tässä  suhteessa  on  merkitystä  rnuun  muassa  sillä,  missä  määrin

viranomaisten  toimivaltuudet  määräytyvät  niin  sanotun  sidotun  harkinnan  tai

tarkoituksenmukaisuusharkinnan  mukaisesti.  Hallituksen  esitys  tuo  tältä  osin  verkkolupa

harkinnan kokonaisuudessaan oikeusharkinnan piiriin.

Kokonaisuudessaan  katsoen  edellä  esitetty  johtaa  käsittääkseni  johtopäätökseen,  että  elin

keinovapauden  näkökulmasta  hallituksen  esitys  täyttää  peruustuslain  vaatimukset,  eikä  lain

säätämiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä tältä osin ole estettä.

2.2 Toimilupa ja sananvapaus

Perustuslakivaliokunta  on  eri  yhteyksissä  ottanut  kantaa myös  siihen,  miten  toimilupajärjestelmä

on sovitettavissa perustuslain 12 §:n turvaaman sananvapauden vaatimukseen laajasti esimerkiksi



lausunnossaan  19/1998  vp  (HE  televisio  ja  radiotoimintaa  koskevaksi  lainsäädännöksi).

Valiokunta moitti hallituksen  esitystä  tuolloin  siitä,  ettei  siinä  (perusteluissa)  juurikaan  käsitelty

toimilupajärjestelmää  sananvapauden  toteuttamisen  turvaamisen  kannalta.  Sama  moite  voidaan

kohdistaa  myös  nyt  käsiteltävänä  olevaan  ehdotukseen.  Lisäksi  valiokunta  lausui  tuolloin  mm.

seuraavaa:

Toimilupajärjestelmällä "voi olla merkitystä viestinnän keskittymisen estämiseksi, mutta vaikutus

voi  olla  päinvastainenkin  siitä  riippuen,  millaista  linjaa  lupien  myöntämisessä  noudatetaan.

Viestinnän  keskittymistä  voitaisiin  valiokunnan  käsityksen  mukaan  pyrkiä  estämään  myös

ehdotettua  kevyemmällä  toimilupajärjestelmällä,  jos  lain  yleisin  säännöksin  esimerkiksi

määritellään markkina ja omistusosuuksien rajoja.

Esillä  olevassa  hallituksen  esityksessä  ei  suoranaisesti  perustella  toimilupajärjestelmää

keskittymisen  estämisellä,  mutta  perusteluissa  todetaan  ylimalkaisesti,  että  "toimilupasääntelyn

perusteena ovat samat syyt kuin nykyisessäkin toimi lupasääntelyssä".

Toisena  perusteena  toimilupajärjestelmälle  on  esitetty  lähetystaajuuksien  niukkuutta,  jolloin

kenellä  tahansa  ei  kuitenkaan  olisi  mahdollisuutta  toiminnan  harjoittamiseen.  Valiokunta  totesi

edellä  mainitussa  lausunnossaan  vuonna  19j98,  että  "radiotaajuuksien  saatavuus  on  esitykseen

sisältyvien  tietojen  perusteella  nykyisin  merkitykseltään  vähäisempi  tekninen  ongelma  kuin

ennen. Taajuuksien saatavuudessa edelleen olevat ongelmat voivat entisestäänkin pienentyä aivan

lähitulevaisuudessa uuden tekniikan avulla. Valiokunnan käsityksen mukaan taajuuksien niukkuus

kuitenkin  muodostaa  vapaasti  eteneviä  radioaaltoja  hyväksi  käyttävässä  viestinnässä  edelleenkin

sellaisen  radioteknisen  rajoitusperusteen,  jonka  huomioon  ottamiseksi  on

valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaista ylläpitää toimilupajärjestelmää. Lupajärjestelmän avulla

tulee turvata käytettävissä olevien radiotaajuuksien tasapuolinen jako televisio ja radiotoiminnan

harjoittajille ja siten luoda edellytykset sananvapauden laajalle toteutumiselle."

Nyt  esillä  olevassa  hallituksen  esityksessä  ei  ole  laajemmin  eritelty  teknologisen  kehityksen

suhdetta  taajuuksien  niukkuutta  koskevaan  perusteluun.  Digitaalisessa  ohjelmansiirrossa

"kanavanipussa"  voidaan  kuitenkin  lähettää  analogiseen  lähetystoimintaan  verrattuna  paljon

enemmän  ohjelmia.  Ns.  "pakkaustekniikan"  kehittyessä  ohjelmakanavien  saatavuudessa  ei  ehkä

lähitulevaisuudessa  ole  ongelmia  lainkaan.  Vaikka  "digitaalilupien"  hakijoita  onkin  tähän  asti



ollut  vielä  enemmän  kuin  jaettavissa  olevia  kanavanippuja,  tekninen  kehitys  voi  tällä  alalla  olla

nopeaa.

Perustuslakivaliokunta  huomautti  vuonna  1998  televisio  ja  radiotoimintaa  koskevan  lain

säädännön  käsittelyn  yhteydessä  (PeVL  19/1998  vp),  "että  jos  käsitys  radiotaajuuksien

niukkuudesta  muuttuu  teknisen  kehityksen  myötä,  lupajärjestelmän  sallittavuuden  valtio

sääntöoikeudellisia  perusteita  joudutaan  arvioimaan  uudelleen."  Analogisen  lähetystoiminnan

päättyessä ja siirryttäessä digitaaliseen lähetystoimintaan voisi olla aika tähän arviointiin.

3. Mainonnan kielto ja sananvapaus

Hallituksen  esityksessä  ehdotetaan  muutettavaksi  Yleisradio  Oy:stä  annettua  lakia  siten,  että

mainonnan lähettäminen kielletään kokonaan sekä televisio ja radioohjelmistojen että muiden eri

viestintäverkoissa  tarjoamiensa  julkisen  palvelun  tehtävään  kuuluvien  sisältöpalveluiden

yhteydessä. Samalla ehdotetaan poistettavaksi  lakiin nykyisin sisältyvä  valtioneuvostolle kuuluva

oikeus kuitenkin erityisestä syystä myöntää ohjelmakohtaisesti oikeus mainonnan lähettämiseen.

Mainonnan  suhdetta  sananvapauden  perusoikeussääntelyyn  on  tarkasteltu  useassa  yhteydessä

myös perustuslakivaliokunnan toiminnassa. Esimerkiksi  lausunnossa 19/1998 vp (HE  televisio  ja

radiotoimintaa  koskevaksi  lainsäädännöksi)  viitaten  eräisiin  aikaisempiin  valiokunnan

kannanottoihin  todettiin  kokoavasti,  että  perustuslain  "sananvapaussäännös  turvaa  periaatteessa

myös kaupallista viestintää (HE 309/1993 vp, s. 56/11), joskaan elin

keinotoimintaan  liittyvän  viestinnän  ei  ole  katsottu  kuuluhan  perustuslaissa  turvatun  sa

nanvapauden  ydinalueelle  (PeVL  1/1993  vp).  Sananvapautta  on  perinteisesti  pidetty  ydin

ajatukseltaan  ennen  muuta  poliittisena  perusoikeutena."  Valiokunta  on  aikaisemmin  arvioinut

myös  mainonnan  kertakaikkista  kieltoa  Yleisradio  Oy:n  ohjelmistossa,  tosin  ennen

perusoikeusuudistusta (PeVL 23/1993 vp).

Sen ohella, että mainontaa ei ole pidetty sananvapauden ydinalueeseen kuuluvana,  sen rajoitusten

valtiosääntöistä  sallittavuutta  voidaan  arvioida  ottaen  huomiooni  mainonnan  määrittely  (mikä  on

mainontaa)  ja  rajoitusten  laatu  (estetäänkö  ja  millä  perusteella  sekä  kuinka  kattavasti

mainosviestin  esittäminen).  Mainonnan  määrittelyyn  ei  esitetä  tehtäväksi  muutoksia,  joten  tässä



suhteessa HE:een ei liity ongelmia. Yksilön näkökulmasta, joka on sananvapaussääntelyn subjekti,

mainonnan  kielto  yhdessä  monesta  rinnakkaisesta  viestimestä  ei  muodosta  sellaista

sananvapauden  rajoitusta,  jolla  olisi  merkitystä  lakiehdotuksen  perustuslainmukaisuutta

arvioitaessa.  Yleisradio  Oy:öön  kohdistuvana  rajoituksella  voisi  olla  lähinnä  elinkeinovapauteen

liittyvä  vaikutus.  Tätäkään  ei  kuitenkaan  voida  katsoa  olevan  johtuen  Yleisradio  Oy:n

erityisasemasta ja erityisestä rahoitusperustasta

4. Omaisuudensuojaan liittyvät näkökohdat

Edellä  on  erikseen  tarkasteltu  esityksen  suhdetta  elinkeinovapauteen.  Siihen  läheisesti  liittyen

esitykseen  sisältyy  eräitä  omaisuuden  suojaan  liittyviä  kysymyksiä,  joita  on  arvoitu  myös

hallituksen esityksen perusteluissa (s. 5253, kappaleet 3.53.7).

4.1. Kapasiteetin luovutusvelvollisuus

Hallituksen  esityksen  perustelujen  mukaan  ehdotukseen  sisältyy  digitaaliseen  maanpäälliseen

televisio  ja  radioverkkoon  sekä  kaapelitelevisioverkkoon  kohdistettuja  uusia  luovu

tusvelvollisuuksia. Kysymyksessä ovat uudet vuokrausvelvoitteet ja niitä on kaksi:

1)  teleyritys,  jonka  omistuksessa  tai  hallinnassa  on  maanpäällinen  televisio  tai  ra

dioverkko  on  velvollinen  vuokraamaan  verkkoa  toiselle  teleyritykselle,  ja  2)  teleyritys,

jonka  omistuksessa  tai  hallinnassa  on  muu  kuin  maanpäällinen  televisio  tai  radioverkko,

on velvollinen vuokraamaan teleyritykselle vapaan ohjelman kanavan.

Vuokrausvelvollisuutta  ei  esityksen  mukaan  kuitenkaan  ole,  jos  televisio  tai  radioverkko  taikka

vapaa  ohjelmakanava  on  tarpeen  teleyrityksen  omaa  tarvetta  tai  kohtuullista  tulevaa  tarvetta

varten.

Perustuslakivaliokunta  on  tarkastellut  esitetyn  tapaisia  vuokrausvelvoitteita  eri  yhteyksissä

aikaisemmin,  viimeksi  lausunnossaan  34/2000  vp  (ks.  myös  valiokunnan  lausunnot  kaape

lilähetystoimintaa  koskevasta  laista  PeVL  2/1986  vp,  sähkömarkkinalaista  PeVL  19/1994  vp  ja
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PeVL  33/1998  vp,  maakaasumarkkinalaista  PeVL  4/2000  vp  sekä  teletoiminta  ja  te

lemarkkinalaista PeVL 1/1996 vp ja PeVL 47/1996 vp).

Asetettavaa vuokrausvelvoitetta on syytä arvioida suhteessa perustuslain 15 §:ssä säädettyyn

omaisuudensuojaan. Valiokunta on edellä mainituissa lausunnoissaan todennut, että tällaiset

velvoitteet ovat kyseisen omaisuuden erityisluonne huomioon ottaen perustus lainmukaisia, 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 ja että lainsäädännöstä tämä seikka on otettu huomioon. Tällaisin

edellytyksin valiokunta on katsonut, että vuokraamisvelvoitetta koskeva sääntely on

asianmukainen niin suhteellisuusvaatimuksen kuin täsmällisyys ja tarkkarajaisuusvaatimuksenkin

näkökulmasta.

4.2. Voimassa olevien toimilupien haltijoiden asema

Telemarkkinalain  muuttamista  koskevan  lakiehdotuksen  (Viestintämarkkinalain)  voi

maantulosäännökseen on sisällytetty säännös korvauksesta,  joka (nykyiselle televisio ja radiolain

7  §:n  mukaisen)  toimiluvan  haltijalla  on  oikeus  saada,  mikäli  tälle  ei  myönnetä  uudistetun  lain

mukaista  toimilupaa  ja  siitä  aiheutuen  toimintaan  hankittuja  laitteistoja  ei  voida  enää  käyttää

teletoimintaan eikä muutenkaan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla.

Omaisuudensuojaa koskeva perustuslain 15 § on säännöksenä kaksiosainen: 1 momenttiin

("Jokaisen omaisuus on turvattu.") sisältyy omaisuudensuojan yleislauseke, jonka perusteellä

arvioidaan muun muassa omistajan käyttövapauden erilaisten rajoitusten sallittavuutta, ja 2

momentti ("Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan

säädetään lailla.") koskee pakkolunastustilanteita. Viimeksi mainittuun sisältyy siis

pakkolunastustilanteita koskeva yksilöity (kvalifioitu) lakivaraus, joka sisältää yleisen tarpeen ja

täyden korvauksen vaatimukset. Omaisuuden jääminen hyödyttömäksi tilanteessa, jossa

luvanvaraista toimintaa ei voida enää jatkaa, ei ole suoranaisesti pakko lunastusta, mutta tilanne

voidaan rinnastaa tapaukseen, jossa asetettu käyttörajoitus tekee omaisuuden hyödyttömäksi.

Tällaisten käyttörajoitusten osalta perustuslakiin ei ole sisällytetty pakkolunastustilanteeseen



verrattuna vastaavanlaisia lakivarauksia. Tältä osin valtiosääntöoikeudellinen arviointi jää siis

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten varaan.

Perustuslain 15 §:n eri momenttien väliseen suhteeseen  liittyy  se,  että  tämä perustuslainkohta ei

sanamuotonsa  mukaan  aseta  korvausvaatimusta  muihin  kuin  2  momentin  pakko

lunastustilanteisiin. Pykälän 1 momentista ei sen sijaan johdu vaatimuspa korvata omistajalle mitä

tahansa  käyttörajoitusta.  Perustuslakivaliokunnan  käytännössä  on  täyden  korvauksen  vaatimus

kuitenkin eräitä kertoja ulotettu omaisuuden käyttörajoitustilanteisiin. Tällöin käyttörajoitusta on

pidetty  niin  merkittävänä,  että se on tosiasia  lisiltä  vaikutuksiltaan  rinnastettu  pakkolunastukseen

(esim.  PeVL  8/1986  yp,  PeVL  38/1  998  vp).  Muunlaisissa  tilanteissa  omaisuuden

käyttörajoituksen korvaaminen on valtiosääntöoikeudellisesti  luonnehdittavissa  yhdeksi  sääntelyn

sallittavuuden  kokonaisarviointiin  vaikuttavaksi  osatekijäksi,  joka  otetaan  huomioon

selvitettäessä,  meneekö  käyttöoikeuden  rajoitus  omaisuuden  perustuslainsuojan  kannalta

pidemmälle kuin tavallisella lailla on mahdollista säätää.

HE:n  perusteluissa  on  todettu,  että  HE:een  sisältyvä  mahdollisuus,  jonka  mukaan  nykyisen

toimiluvan  haltijalle  ei  myönnettäisi  uudistetun  lain  mukaista  toimilupaa,  voidaan  rinnastaa

asiallisesti  pakkolunastukseen.  Esitykseen  sisältyy  tämän  vuoksi  toimiluvan  haltijalle  oikeus

saada  valtiolta  täysi  korvaus  hyödyttömäksi  jäävästä  omaisuudestaan.  Korvaus  on  ehdotettu

säädettäväksi  noudattamalla  pakkolunastuslain  korvaussäännöksiä.  Laki  voidaan  tällöin  säätää

tavallisessa  lainsäätämisjärjestyksessä,  jos  rajoituksen  perustana  on  "yleinen  tarve".  HE:n

perusteluissa  on  yleisen  tarpeen  perusteleminen  jäänyt  suppeaksi.  Perusteluissa  viitataan  vain  (s.

53)  lain  yleisiin  tavoitteisiin  sekä  televisio  ja  radiotoiminnan  edellytysten  turvaamiseen.

Perustuslakivaliokunta  on  aikaisemminkin  kiinnittänyt  huomiota  siihen,  että  vedottaessa  yleiseen

tarpeeseen,  sitä  tulee  laissa pyrkiä  konkretisoimaan  aineellisin

säännöksin  (PeVL  38/1998  vp).  Perustelujen  niukkuudesta  huolimatta,  voitaneen  katsoa,  että

televisio  ja  radiotoiminnan  edellytysten  turvaamisen  kannalta  on  välttämätöntä  turvata  se,  että

lähetystaajuudet on luovutettavissa toimintaa myös tosiasiassa harjoittaville yrityksille.



4.3. Ohjelmistojen lähetysvelvollisuus

Esityksen  mukaan  verkkoluvan  haltijalle  asetetaan  laissa  velvollisuus  huolehtia  siitä,  että

Yleisradio  Oy  ja  ohjelmistoluvan  haltija  saavat  tasapuolisesti  mahdollisuuden  lähettää  oh

jelmistonsa  katsojille.  Vaikka  velvollisuus  kohdistuu  verkkoluvan  haltijaan,  sitä  ei  voida  pitää

omaisuudensuojan piiriin kuuluvana ongelmana, parsinkaan, kun verkkolupa lain mukaan voidaan

myöntää vain tällaisen rajoituksen mukaisesti.

5. Eduskunnan budjettivalta ja ehdotukset talousarvion ulkopuolisesta rahastosta

Hallituksen  esitykseen  ei  sisälly  sellaista  talousarvion  ulkopuolisen  rahaston  käyttötarkoituksen

olennaista laajentamista, joka edellyttäisi perustuslain 87 §:n perusteella määräenemmistöpäätöstä

eduskunnassa.

6. Muita kysymyksiä

Edellä  on  viitattu  eri  yhteyksissä  siihen,  että  esityksen  säätämisjärjestyksen  perusteluissa  on

varsin  niukasti  perusteltu  eräitä  perustuslakisääntelyn  kannalta  keskeisiä  ehdotettuja  ratkaisuja,

kuten  mm.  luvanvaraisuutta.  Valiokunta  on  aikaisemminkin  kiinnittänyt  huomiota  tähän  asiaan

(esimerkiksi  PeVL  47/1996  vp,  HE  telemarkkinalaiksi  ja  telehallinnosta  annetun  lain

muuttamiseksi).  Tässä  yhteydessä  valiokunta  voisi  harkita,  olisiko  syytä  huomauttaa  tarpeesta

ehdotettujen ratkaisujen huolellisempaan perustelemiseen.

Tuomas
Ojanen
18.2.2002
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen  esitys  241/2001vp  viestintämarkkinoita  koskevan  lainsäädännön
muuttamisesta

1. Oudohko etenemisjärjestys

Käsillä oleva esitys on "ensimmäinen viestintälainsäännön laajemmasta uudistuksesta.

Uudistuksen toisessa vaiheessa on muun muassa tarkoitus tehdä perustuslain edellyttämät

muutokset sekä panna täytäntöön Euroopan yhteisön uudet sähköisen viestinnän direktiivit." (s. 1)

Lausuma on jossain määrin oudoksuttava, koska perustuslain sekä EY:n oikeuden näkökulmien

olisi parasta suunnata alusta alkaen viestintälainsäädännön muuttamista sekä määrittää yksittäisiä

konkreettisia muutosehdotuksia, eikä siis tulla kuvaan mukaan vasta uudistuksen "toisessa

vaiheessa".

Joka  tapauksessa  on  selvää,  että  jo  ensimmäisen  vaiheen  lakiehdotusten  on  täytettävä

perustuslain ja EY:n oikeuden vaatimukset.

2. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Nähdäkseni hallituksen esityksessä (s. 5054) on onnistuttu erittelemään varsin onnistuneesti

perustuslain asettamia edellytyksiä ja reunaehtoja viestintämarkkinalainsäädännölle sekä

tekemään niiden pohjalta oikeat säätämisjärjestystä koskevat johtopäätökset.

Näin ollen voin pitkälti yhtyä hallituksen esityksessä sanottuun sekä perustelujen että

lopputulemien suunnassa. Tämä koskee erityisesti jaksoja 3.4 (mainonnan kielto ja sananvapaus),

3.6 (nykyisten toimiluvan haltijoiden asema ja omaisuudensuoja) ja 3.7 (ohjelmistojen

lähetysvelvollisuus ja omaisuudensuoja) joihin en pidä tarpeellisena lisätä tässä mitään. Yhdyn

myös siihen, mitä esityksessä on todettu sen vaikutuksista
eduskunnan budjettivaltaan sekä suhteesta Ahvenanmaan itsehallintolakiin.

i

Tietyistä kohdista esitän kuitenkin valtiosääntöoikeudelliselta ja nimenomaan perusoikeuksien ja

ihmisoikeuksien kannalta seuraavan.  (Vaikka seuraavassa tarkastelen lakiehdotusta erikseen

esimerkiksi sananvapauden ja elinkeinovapauden kannalta, se ei tarkoita, etteikö

valtiosääntöoikeudellinen arviointini lakiehdotuksesta
i



olisi myös perustunut perusoikeuksien pohjalta tehtyyn kokonaisarvioon).

Luvanvaraistaminen ja sananvapaus. Televisio ja radiotoiminnan luvanvaraistaminen on jännitteessä

perustuslain 12 §:ssä vahvistetun ns. ennakkoesteiden kiellon kanssa eli sen kanssa, että

sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä

kenenkään ennakolta estämättä.

Radio ja tvtoiminnan luvanvaraistamista on kuitenkin toistaiseksi —  ja nimenomaan myös

perusoikeusuudistuksen jälkeenkin —  pidetty perustuslain sananvapaussäännöksen mukaisena.   Tätä on

ennen muuta perusteltu radiotaajuuksien niukkuudella: radioaaltojen hyväksi käyttöön perustuvan

viestinnän luvanvaraistaminen on hyväksyttävää radiotaajuuksien niukkuuden vuoksi, koska

luvanvaraistamisella voidaan turvata käytettävissä olevien radiotaajuuksien tasapuolinen jako toiminnan

harjoittajille ja siten luoda edellytyksiä sananvapauden toteutumiselle (PeVL 18/1998vp). |

Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on myös syytä kiinnittää huomiota sekä Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 12 artiklan että YK:n KP sopimuksen 19 artiklojen sananvapautta koskeviin

määräyksiin, koska ne asettavat vähimmäistason sananvapaudesta säätävän perustuslain 12 §:n

sisällölle.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa on lähtökohtaisesti merkittävää televisio ja

radiotoiminnan luvanvaraistamisen kannalta, että 10 artiklan 1 kohdan 3 virkkeen mukaan "artikla ei

estä valtioita tekemästä radio, televisio ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi." On huomioitava, että

vastaava tv ja radiotoiminnan luvanvaraistamisen mahdollisuuden tunnustava määräys puuttuu YK:n

KP sopimuksen 19 artiklasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin ottanut huomioon 19 artiklan

perusteluna sille, että ihmisoikeussopimuksen 10.1 artiklan luvanvaraisuutta koskevalla virkkeellä voi

olla vain rajoitettu merkitys (Groppera Radio AG 1990).

Lisäksi luvanvaraistamista on aina arvioitava 10.2 artiklaan sisältyvät

rajoitusedellytykset huomioon ottaen.

Näin ollen ihmisoikeussopimuksista tehtävä keskeisin johtopäätös on muotoiltavissa seuraavasti:

Luvanvaraistaminen ei ole per se ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vastaista. Kysymyksessä on

kuitenkin poikkeus pääsääntöön, mistä syystä

luvanvaraistaminen on mahdollista vain tietyin varsin tiukoin edellytyksin, jotka perusteiltaan

kiteytyvät "lailla" säätämisen vaatimukseen ja vaatimukseen hyväksyttävästä rajoitusperusteesta

sekä siihen, että rajoitus on "välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa."

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta on kuitenkin myös hyvin olennaista, että

digitaalitekniikka merkitsee —  sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt —  mahdollisuutta hyödyntää

radiotaajuuksia nykyistä merkittävästi tehokkaammin. Se antaa myös aikaisempia tekniikkoja paremmat

mahdollisuudet torjua häiriöitä ja häirintää.

Digitekniikka mielestäni merkittävästi heikentääkin radiotaajuuksien niukkuuden ja muiden

aikaisemmin esitettyjen teknisten perusteiden oikeudellista painoarvoa luvanvaraistamisen

oikeuttamisperusteena.  Tämä näkemys tulee myös esiin perustuslakivaliokunnan em. lausunnosta,

minkä lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuoreempi oikeuskäytäntökin ilmentää osaltaan
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tarvetta arvioida luvanvaraistamisen laillisuutta radio ja televisiotoiminnan tekninen kehitys huomioon

ottaen. Esimerkiksi tapauksessa Informationsverein Lentia ym. Itävalta (1993) annetusta ratkaisusta,

jossa tuomioistuin piti Itävallan kansallisen yleisradioyhtiön monopolia radio ja tvtoiminnassa

ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vastaisena, on luettavissa, että radiotaajuuksien niukkuuteen liittyvä

perustelu menettää merkitystään luvanvaraistamisen oikeuttamisperusteena.

En kuitenkaan edellä esitetystä huolimatta katso, että ehdotetun kaltainen toimilupajärjestelmä olisi

ristiriidassa perustuslain kanssa, Perustelen kantaani erityisesti seuraavasti:

(i) Ensinnäkin luvanvaraisuuden valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa

on mielestäni merkitystä myös sillä, että nykyisessä tilanteessa

digitaalitekniikkaa aloitetaan vasta "ajamaan sisään". Tähän liittyen radiotaajuuksien

niukkuudella on nykyisessä tilanteessa vielä oikeudellista merkitystä luvanvaraistamisen

hyväksyttävänä oikeuttamisperusteena, vaikka sillä ei enää olekaan aivan niin suurta

merkitystä kuin aikaisemmin.

(ii) Lakiehdotuksella lupaviranomaisen päätösvalta verkkolupien suhteen muutettaisiin

ns. vapaasta harkinnasta sananvapauden kannalta vähemmän ongelmalliseksi

oikeusharkinnaksi, mitä voidaan pitää välttämättömänä osaltaan juuri sen vuoksi, että

taajuuksien niukkuuteen ja muihin teknisiin seikkoihin liittyvät syyt eivät enää tarjoa

perustetta rajoittaa sananvapautta

niin syvälle käyvällä tavalla kuin toimilupajärjestelmällä

Lupaviranomaisen päätösvallan muuttuminen oikeusharkintaa

edellyttäväksi on myös perusteltu siitä aiheutuvien rajoitusten

oikeasuhtaisuuden kannalta.

(iii) Lakiehdotuksen mukainen lupajärjestelmä |täyttää sääntelyn täsmällisyys ja

tarkkarajaisuusvaatimukset varauksin, jotka esitän jäljempänä.

Edellä todettu kuitenkin merkitsee mielestäni ensinnäkin sitä, että telemarkkinalain, jonka nimi siis

muutettaisiin viestintämarkkinalaiksi, 7 §:n mukaisia luvan myöntämisen edellytyksiä olisi syytä jo nyt

harkita kriittisesti uudestaan siltä osin kuin toimiluvan myöntämisessä tulee ottaa huomioon

käytettävissä oleviin radiotaajuuksiin tai niiden niukkuuteen liittyviä näkökohtia (ks. tarkemmin,

nykyisen telemarkkinalain 7 §). On huomattava, että lakiehdotuksella ei muutettaisi 7 §:n luvan

myöntämisen edellytyksiä, mitä siis voidaan pitää edellä sanotun valossa pulmallisena.

Lisäksi  katson,  että  koko  luvanvaraistaminen  olisi  otettava  kriittisen  uudelleen  arvioinnin  kohteeksi

sitten,  kun  digitaalitekniikka  on  lyönyt  itsensä  läpi.  Tällöin  luvanvaraistamiselle  ei  enää  välttämättä

voida esittää hyväksyttäviä perusteita —  tai

ainakaan tällaiseksi perusteeksi ei enää yksinomaan käy radiotaajuuksien niukkuudesta
I



ja muista teknisistä syistä juontuva tarve rajoittaa teletoimintaa. Luvanvaraistaminen voisi muutenkin

muuttua epäsuhtaiseksi puuttumiseksi sananvapauteen.

Toimilupa ja  elinkeinovapaus. Telepalvelu, sellaisena kuin se on määritelty

viestintämarkkinalakiehdotuksen 4 §:ssä, on toimintaa, jota koskevia rajoituksia tulee

myös arvioida perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kannalta.

Kuten hallituksen esityksessä on hyvin tuotu esiin, perustuslakivaliokunnan
lausuntokäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että elinkeinovapaus on pääsääntö ja että

elinkeinotoiminnan luvanvaraistaminen on siten mahdollista vain poikkeustapauksissa.

Luvanvaraisuudesta on kuitenkin säädettävä aina lailla, jonka on täytettävä ne yleiset edellytykset, joita

perusoikeuksia rajoittaville laeille yleisesti asetetaan. Sääntelyn sisällön suhteen on pidetty tärkeänä,

että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden

viranomaistoimista. Tässä suhteessa on merkitystä annettu esimerkiksi sille, missä määrin

viranomaisten toimivaltuudet määräytyvät ns. sidotun harkinnan tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan

(tai ns. vapaa harkinta) mukaisesti. Jos luvanvaraisuus on oikeusharakintaista, silloin se on

lähtökohtaisesti helpompi katsoa perustuslainmukaiseksi kuin lupajärjestelmä, jossa viranomaisella ei

ole oikeudellista velvollisuutta myöntää lupaa edes tilanteessa, jossa laissa luvan saamiselle asetetut

edellytykset sinänsä täyttyvät.1

Hallituksen  esityksessä  on  varsin  hyvin  onnistuttu  erittelemään  toimilupajärjestelmää  näiden

elinkeinovapauteen liittyvien vaatimusten kannalta.

Silti edellä todettu toimilupajärjestelmän ja sananvapauden suhteesta koskee myös mutatis mutandis

toimilupaa ja elinkeinovapautta.   Taajuuksien niukkuuteen ja muihin teknisiin seikkoihin liittyvät syyt

antavat siten vielä toistaiseksi digitaalitekniikan "sisäänajovaiheessa" perusteen rajoittaa

elinkeinovapautta toimilupajärjestelmällä. Kun lisäksi verkkolupaa koskeva päätöksenteko muuttuisi

oikeusharkintaiseksi, tämä osaltaan poistaa luvanvaraistamisen ongelmallisuutta elinkeinovapauden

kannalta.

Myös elinkeinovapauden näkökulma kuitenkin osaltaan perustelee ensinnäkin sitä, että

telemarkkinalain, jonka nimi siis muutettaisiin viestintämarkkinalaiksi, 7 §:n mukaisia luvan

myöntämisen edellytyksiä olisi syytä jo nyt harkita kriittisesti uudestaan siltä osin kuin toimiluvan

myöntämisessä tulee ottaa huomioon käytettävissä oleviin radiotaajuuksiin tai niiden niukkuuteen

liittyviä näkökohtia (ks. tarkemmin nykyisen telemarkkinalain 7 §)

Lisäksi elinkeinovapauden (kin) näkökulma mielestäni perustelee tarvetta ottaa toimilupajärjestelmä

perusteellisen uudelleen arvioinnin kohteeksi sitten, kun Suomessa on siirrytty täysimääräisesti

"digiaikaan".

Toimilupaehdot. Oma merkityksensä lupajärjestelyjen perustuslainmukaisuuden arvioinnissa on

toimilupaehdoilla. Erityistä merkitystä on tällöin sillä, onko viranomaisella mahdollisuus muuttaa

lupaehtoja ja siten elinkeinotoiminnan harjoittamisen yleisiä puitteita luvan voimassaoloaikana.

Toimilupaehtoihin on jo lähtökohtaisesti syytä suhtautua valtiosääntöoikeudelliselta kannalta varsin

kriittisesti, koska ne merkitsevät poikkeuksesta vaatimuksesta, jonka mukaan perusoikeuksien
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rajoituksista tai käytöstä pitää säätää lailla. Lupaehtojen yhteydessä korostuvatkin varsinkin

lupaehtojen antamista koskevien lain tasoisten määräysten tarkkarajaisuus ja täsmällisyys.

Toimilupaan liitettävien lupaehtojen sisältö on määritelty lakiehdotuksen 7 §:n 14

kohdissa varsin tarkkarajaisesi ja täsmällisesti. Nähdäkseni on kuitenkin jossain määrin epäselvää, mikä

olisi 3kohdassa mainittua "8 §:n 2 momentin 11 kohdassa tarkoitettua kapasiteetin muuta käyttöä" tai

4kohdassa tarkoitettua "muuta hallintoa" Toimilupaehtojen muutosvallan käyttämiselle on sinänsä

oikein asetettu tiettyjä

' Kahtiajako ei kuitenkaan ole tiukka, koska yhtäältä tarkoituksenmukaisuusharkintaa koskevat hallinto
oikeudelliset harkintavallan rajoitusperiaatteet. Näin ollen on itse asiassa varsin harhaanjohtavaa puhua "vapaasta
harkinnasta". Toisaalta oikeusharkintaan voi sisältyä "vapaata harkintaa" muistuttavaa arvostuksenvaraisuutta, jos
luvan myöntämisen edellytykset on määritelty tulkinnanvaraisella tavalla.

edellytyksiä ("teknisestä kehityksestä tai luvanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksissä tapahtuvasta

olennaisesta muutoksesta johtuva erityinen syy"). Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä korostaa

muuttamiselle asetettujen edellytysten tiukkaa tulkintaa tilanteessa, jossa lupaehdot muuttuisivat

"tiukempaan" suuntaan. Näin on erityisesti siksi, että laissa ei ole asetettu mitään muuttamisvallan

"voimakkuuden astetta" koskevia rajoituksia. Periaatteessa lähetystekniikkaa tai vapaana olevan

kapasiteetin muuta käyttöä koskevia lupaehtoja voisi siis muuttaa kuinka paljon tahansa ilman

luvanhaltijan suostumustakin, jos vain lupaehtojen muuttamisedellytykset olisivat käsillä. Olisi kenties

harkittava, pitäisikö lupaehtojen muuttamisvallan voimakkuudelle asettaa jotain reunaehtoja1, jotta

toimiluvan haltijalla olisi mahdollisuus muodostaa kuva lupaan liittyvistä ehdoista riittävällä

ennustettavuudella.

Kapasiteetin luovutusvelvollisuus ja omaisuuden suoja. Esityksessä on esitetty eräitä uusia

verkkokapasiteetin luovutusvelvollisuuksia (9 d §:n j mom ja 2 mom), mutta perustuslakivaliokunnan

vakiintunutta lausuntokäytäntöä seuraten lisäksi oikein ehdotettu, että vuokrausvelvollisuutta rajoittaisi

teleyrityksen oma tarve tai kohtuullinen tuleva tarve.

Näin ollen ehdotus on nähdäkseni sopusoinnussa omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 15 §:n

kanssa.

Mielestäni  teleyrityksen  vuokrausvelvollisuuden  vakiintunut  rajoitus  pitäisi  kuitenkin  selvyyden

vuoksi käydä ilmi myös 8 §:n teleyrityksen velvollisuuksia koskevasta 8 §:n

yleissäännöksen 11 kohdasta tai ainakin tähän pitäisi sisältyä viittaus
i

vuokrausvelvollisuudesta tarkemmin säätävään 9 d §:ään. jEsimerkiksi:  "... luovuttaa
i

muille teleyrityksille vapaana olevaa kapasiteettia siten kuin 9 d §:ssä tarkemmin säädetään".

Soveltamisalasäännös. Viestintämarkkinalain 3 §:n soveltamisalasäännöksen mukaan laki ei koskisi "5)

lain soveltamisen kannalta vähäistä teletoimintaa sen mukaan kuin ministeriö erikseen päättää."

Voidaan kysyä, täyttävätkö lain kohdassa ne täsmällisyys ja

tarkkarajaisuusvaatimukset, joita perusoikeuksia rajoittavalle laille pitää asettaa.
I



Tähän liittyen voidaan kysyä, jääkö ministeriölle liiaksi harkintavaltaa päättää erikseen, mikä on lain

soveltamisen kannalta vähäistä teletoimintaa. Tällöin on myös huomattava, että lakiehdotus merkitsee

rajoitusta perusoikeuksiin. Näin ollen sen rajoittava vaikutus esim. elinkeinovapauden perusoikeuteen

jää itse asiassa sitä pienemmäksi mitä laajemmin ilmaisua "vähäinen teletoiminta" tulkitaan.

Perustuslain kannalta soveltamisalasäännöstä olisikin syytä tulkita tulkinnanvaraisissa tilanteissa aina

niin, että sananvapautta ja elinkeinovapautta ei tarpeettomasti rajoiteta.

3. Muita seikkoja

Lakiehdotuksen tarkoituksena on "edistää viestintäpalvelujen monipuolistaja alueellisesti tasaarvoista

tarjontaa, viestintämuotojen keskinäistä tarjontaa ja sekä sananvapautta." (s.l) j

Näitä tavoitteita voidaan osaltaan perustella myös perusoikeussäännöksillä, kuten varsinkin

perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksellä ja 12 §:n sananvapaussäännöksellä. Lisäksi tavoitteiden

toteutumisella saattaa olla merkitystä esimerkiksi vaali ja osallistumisoikeuksia sekä yhdistymis ja

kokoontumisvapautta koskevien perustuslain säännösten sekä oikeutta kulttuuriin koskevan 17 §:n

kannalta.

Päämääriin pyrittäisiin pitkälti nimenomaan edistämällä teleyritysten kilpailua, koska Suomessa on

päädytty katsomaan, että telealan kehitystä voidaan parhaiten edistää juuri teleyritysten kilpailun

kautta. Toisin on tietääkseni esimerkiksi Ruotsissa, jossa tietoyhteiskunnan toimintaedellytysten

takaaminen on merkittävästi enemmän jätetty myös julkisen vallan harteille.

Nähdäkseni Suomen ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä kykene turvaamaan riittävästi telepalvelujen

tasapuolista kehittymistä koko maan alueella. Ongelmana erityisesti on, miten taata telepalvelujen

monipuolinen kehitys ja tarjonta alueilla, joilla kaupallisilla teleyhtiöillä ei ole taloudellista intressiä

kilpailla. Tällaisia alueita ovat yleisesti ottaen ns. hajaasutusalueet, mutta ongelma voi myös koskea

pienehköjä maaseututaajamia.

Kun otankin huomioon myös perustuslain 22 §:n julkisen vallan velvollisuudesta taata

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, katson, että viestintäpalvelujen alueellisesti tasa

arvoiseen kehittämiseen pitää vielä kiinnittää huomiota viestintälainsäädännön uudistamishankkeissa.

Tällöin esimerkiksi joitain virikkeitä ratkaisuihin voisi tarjota postipalvelulain yleispalveluvelvoitetta

muistuttava järjestely.

Helsingissä 18. päivänä heJjmktrata2002
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