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SUOMALAINEN REGULAATIOSUOMALAINEN REGULAATIO

KANSAINVKANSAINVÄÄLISEN KILPAILUKYVYN LLISEN KILPAILUKYVYN L ÄÄHDE?HDE?

ANTTI  KOHTALAANTTI  KOHTALA

LiikenneLiikenne-- ja viestintja viestintääminister iminister iöö
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27.2.20072

Suomessa oli aikoinaan hyvSuomessa oli aikoinaan hyväät lt läähthtöökohdatkohdat
1.1. Monia operaattoreitaMonia operaattoreita

2.2. Lukuisia laitevalmistaj iaLukuisia laitevalmistaj ia

3.3. Tottumus kilpailuttamiseenTottumus kilpailuttamiseen

4.4. Tottumus operaattoreiden ver tailuun (kilpailu)Tottumus operaattoreiden ver tailuun (kilpailu)

5.5. Oltiin telealan laborator ioOltiin telealan laborator io

6.6. Helppo ympHelppo ympäär istr istöö liberalisoidaliberalisoida

-- kilpailua avattiin sallimalla se; ei ollut tarvetta tarkkaan skilpailua avattiin sallimalla se; ei ollut tarvetta tarkkaan sääääntelyynntelyyn

-- ei tainnut olla markoistakaan pulaa ei tainnut olla markoistakaan pulaa 

-- voitiin ottaa jenkeistvoitiin ottaa jenkeistää oppiaoppia



27.2.20073

MikMikää reguloinninreguloinnin tilanne nyttilanne nyt
1.1. EU asettaa tarkat rajat kansalliselle lainsEU asettaa tarkat rajat kansalliselle lainsääääddäännnnööllelle

2.2. EU pyrkii tasapEU pyrkii tasapääististäämmääään jn j ääsenmaatsenmaat

3.3. Onko operaattoreiden ennakkoluuloton rohkeus kateissaOnko operaattoreiden ennakkoluuloton rohkeus kateissa

4.4. Voidaanko Suomen nopealiikkeistVoidaanko Suomen nopealiikkeistää hallintokoneistoa enhallintokoneistoa enääää hyhyöödyntdyntääää

5.5. MitMitää keinoja lainskeinoja lainsäääättääjj äältltää odotetaan? (minister iodotetaan? (minister iöö))

6.6. MitMitää keinoja regulaattor ilta odotetaan? (Viestintkeinoja regulaattor ilta odotetaan? (Viestintäävirasto)virasto)



27.2.20074

ViestintViestintääpolitiikan sekpolitiikan sekää --lainslainsääääddäännnnöön n 
tavoitteet ja per iaatteet tavoitteet ja per iaatteet 

•• tietoyhteiskunnan edisttietoyhteiskunnan edistääminenminen

•• kkääyttyttääjjään etu pitkn etu pitkäällllää ttäähthtääimellimellää

•• uusien innovaatioiden edistuusien innovaatioiden edistääminenminen

•• teknologianeutraalisuusteknologianeutraalisuus

•• markkinamuutoksiin reagointimarkkinamuutoksiin reagointi

•• reilun kilpailutilanteen takaaminen reilun kilpailutilanteen takaaminen 

•• kotimaassa kilpaillaan kotimaassa kilpaillaan –– ulkomailla autetaanulkomailla autetaan



27.2.20075

Suomi ykkSuomi ykköösensenää liikkeellliikkeellää
-- miksi, mitmiksi, mitää on otettava huomioon?on otettava huomioon?

•• ensimmensimmääisenisenää olo luo hyvolo luo hyväät menestysmahdollisuudet t menestysmahdollisuudet 
teollisuudelle ja operaattoreille sekteollisuudelle ja operaattoreille sekää on eduksi kon eduksi kääyttyttääjillejille

•• kansalliset toimenpiteet oltava kansalliset toimenpiteet oltava EUnEUn raameissaraameissa

•• kansainvkansainvääliset suositukset/sopimukset tliset suositukset/sopimukset tääytettytettäävvää (ITU, ETSI, (ITU, ETSI, 
CEPT, WTO....)CEPT, WTO....)

•• lainslainsääääddääntntöö mahdollistaja mahdollistaja –– ei estei estääjjää



27.2.20076

Suomi ykkSuomi ykköösensenää liikkeellliikkeellää
-- onko niitonko niitää ollut?ollut?

•• liberalisointi ja kansallinen kilpailu 1980liberalisointi ja kansallinen kilpailu 1980--luvun lopusta alkaen luvun lopusta alkaen 

•• kilpaileva GSMkilpaileva GSM--toimilupa toimilupa -- 19901990

•• tilaajajohdon vuokraus (LLU) tilaajajohdon vuokraus (LLU) -- 19971997

•• UMTSUMTS--toimiluvattoimiluvat -- 19991999

•• tilaajajohdon kaksoisktilaajajohdon kaksoiskääyttyttöö ((sharedshared accessaccess) ) -- 20012001

•• DVBDVB--H H -- 20022002--20062006

•• FlashFlash--OFDMOFDM -- 20052005

•• UMTS 900 UMTS 900 -- 20062006

•• DigiDigi--tvtv -- 20072007



27.2.20077

Internetin tilaajayhteydet / liityntInternetin tilaajayhteydet / liityntääverkotverkot

•• kupar ikaapeli (ADSL)kupar ikaapeli (ADSL)

•• langaton tilaajayhteys (WLL,WLAN, langaton tilaajayhteys (WLL,WLAN, WiMaxWiMax) * )) * )

•• matkaviestin matkaviestin –– GSM GSM 

•• matkaviestin matkaviestin –– UMTSUMTS

•• matkaviestin matkaviestin –– OFDM450OFDM450

•• kaapelikaapeli--tv tv ––verkot * )verkot * )

•• digidigi--tvtv (vapaa kapasiteetti) * )(vapaa kapasiteetti) * )

•• 4. (4. (digidigi--tvtv) ) muxmux (k(käännykknnykkää--tv) ** )tv) ** )

•• satelliittiyhteydet * )satelliittiyhteydet * )

•• ssäähkhkööverkot (datasverkot (datasäähkhköö) * )) * )

•• valokaapelitvalokaapelit

* )   = yht* )   = yhtääaikaisten kaikaisten kääyttyttääj ien lukumj ien lukumäääärr ääststää r iippuvar iippuva

**) = jakelutyyppinen**) = jakelutyyppinen



27.2.20078

Konvergoituvia verkkoja ja palvelujaKonvergoituvia verkkoja ja palveluja
1.1. Verkot ja palvelut konvergoituvatVerkot ja palvelut konvergoituvat

-- matkaviestin, langattomat, DVBmatkaviestin, langattomat, DVB--H, OFDMH, OFDM--450, NGN, 450, NGN, jnejne

-- perinteistperinteistää ja uutta sisja uutta sisäältltöäöä

2.2. Kuka maksaa verkon kKuka maksaa verkon kääytytööststää??

-- palvelun kpalvelun kääyttyttääjjää vai palvelun tarjoaja vai mainostaja vai ?vai palvelun tarjoaja vai mainostaja vai ?

3.3. Kuka laskuttaa esimerkiksi DVBKuka laskuttaa esimerkiksi DVB--H H --palveluista?palveluista?

-- sissisäällllöön tarjoaja, matkaviestinoperaattori, jokin uusi tahon tarjoaja, matkaviestinoperaattori, jokin uusi taho

4.4. Miten kMiten kääyttyttääjj ää maksaa?maksaa?

-- puhelinlaskussa, epuhelinlaskussa, e--laskulla, maksukukkarostalaskulla, maksukukkarosta

5.5. Kuka tar joaa / laskuttaa saumattomassa (Kuka tar joaa / laskuttaa saumattomassa (seamlessseamless) siir tymisess) siir tymisessää

-- kkäännyknnykään siirtyminen langattomann siirtyminen langattoman-- ja matkaviestinpalvelun vja matkaviestinpalvelun väälilllillää

-- palvelun siirtyminen kpalvelun siirtyminen käännykknnykkää => PC => TV => PC => TV jnejne



27.2.20079

LegalLegal ReviewReview 20072007
1.1. MistMistää kysymyskysymys

-- nykyiset direktiivit uusitaannykyiset direktiivit uusitaan

2.2. AikatauluAikataulu

-- neuvoston tyneuvoston työöryhmryhmäässssää 2007 2007 –– 2008/092008/09

-- voimassa 2010 voimassa 2010 -- 20152015

3.3. Miten valmistaudutaanMiten valmistaudutaan

-- ministeriministeriöö on nimennyt avukseen laajan tyon nimennyt avukseen laajan työö--/keskusteluryhm/keskusteluryhmäänn

4.4. Kenen etuja Suomen olisi ajettavaKenen etuja Suomen olisi ajettava

-- suomalaistasuomalaista

-- yleiseurooppalaistayleiseurooppalaista

-- joustava vai joustamaton direktiivien soveltaminenjoustava vai joustamaton direktiivien soveltaminen

---- joustavuutta lainlaatijalle  ja/tai regulaattorillejoustavuutta lainlaatijalle  ja/tai regulaattorille



27.2.200710

Uusi arki tulossa (Uusi arki tulossa (ubiquitousubiquitous))
1.1. Kir jaimet vaihtuvat K ir jaimet vaihtuvat –– kehitys kulkeekehitys kulkee

-- e olie oli -- eEuropeeEurope

-- i oni on -- i2010i2010

-- u tulossau tulossa -- uEuropeuEurope

2.2. MistMistää kysymyskysymys

-- Japani ja Korea ensimmJapani ja Korea ensimmääisinisinää liikkeellliikkeellää

-- Suomi viemSuomi viemäässssää EurooppaanEurooppaan



27.2.200711

Onko Onko reguloinnillareguloinnilla roolia enroolia enääää suomalaisen suomalaisen 
kilpailukyvyn edistkilpailukyvyn edistäämisessmisessää??

1.1. Direktiivit mDirektiivit määäärr äääävväät pitkt pitkäälti lainslti lainsääääddäännnnöönn

2.2. Suomen Suomen ICTICT--mainemaine on ollut hyvon ollut hyvää

-- voidaanko maine svoidaanko maine sääilyttilyttääää

3.3. Alan nykyistAlan nykyistää yksituumaisempi ote voisi edistyksituumaisempi ote voisi edistääää kehitystkehitystää

4.4. EU:n taajuuspolitiikka vahvasti jenkkien ja EU:n taajuuspolitiikka vahvasti jenkkien ja UKnUKn talutusnuorassatalutusnuorassa

5.5. Olisiko alan Olisiko alan regulointiaregulointia voitava purkaavoitava purkaa

-- taajuuksien ktaajuuksien kääyttyttöäöä kaupallistetaankaupallistetaan

-- r iittr iittäävvää verkkojen ja operaattor ien vverkkojen ja operaattor ien väälinen kilpailu purkaisi linen kilpailu purkaisi reguloinninreguloinnin

tarvetta verkoissa (hieman toinen malli kuin Saksan tarvetta verkoissa (hieman toinen malli kuin Saksan ’’ regulationregulation holidayholiday’’ ))

---- lislisääisikisiköö se investointihalukkuutta verkkoihin ja innovointeihin?se investointihalukkuutta verkkoihin ja innovointeihin?
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KIITOS!


