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KOHTUUHINTAISIA VIESTINTÄPALVELUJA
YRITYKSILLE JA KULUTTAJILLE

Tieto- ja viestintätekniikka sekä data- ja verkkoyhteyspalvelut ovat korvanneet
perinteiset puhelinpalvelut keskeisinä tuotteina kuluttajille ja yrityksille. Nykyään on
saatavilla yhä enemmän audiovisuaalista sisältöä tilauspalveluna, ja 4G- ja 5G-
verkkoyhteydet lisääntyvät eksponentiaalisesti. Vastauksena tähän kehitykseen EU
on luonut televiestinnän sääntelykehyksen, jonka sääntöjä sovelletaan kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa. Se kattaa kiinteän ja langattoman televiestinnän, internetin
sekä lähetyspalvelut. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan (IMCO) äskettäin
teettämän tutkimuksen mukaan televiestintäpalvelujen osuus Euroopan unionin
BKT:stä on 86,1 miljardia euroa vuodessa ja parlamentin käyttöön ottamilla uusilla
lainsäädäntötoimenpiteillä voitaisiin tuottaa vielä 40 miljardia euroa.

OIKEUSPERUSTA

Koska perussopimuksissa ei määrätä suorasta toimivallasta sähköisten
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla, tämän alan lainkäyttövalta on johdettu
useista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloista.
Toimia on pitänyt kehittää tämän lainkäyttövallan pohjalta, sillä mediatuotteet ja
-palvelut ovat monitahoisia. Ne eivät ole pelkästään kulttuuriin liittyviä eivätkä
myöskään pelkästään taloudellisia hyödykkeitä. Unioni voi toteuttaa alan toimia
useiden alakohtaisten ja monialaisten politiikkojen puitteissa. Näitä ovat esimerkiksi
teollisuuspolitiikka (SEUT:n 173 artikla), kilpailupolitiikka (SEUT:n 101–109 artikla),
kauppapolitiikka (SEUT:n 206–207 artikla), Euroopan laajuiset verkot (SEUT:n 170–
172 artikla), tutkimus ja teknologinen kehittäminen sekä avaruuspolitiikka (SEUT:n
179–190 artikla), lainsäädännön lähentäminen tekniikan yhdenmukaistamiseksi tai
samanlaisten teknisten standardien käyttäminen (SEUT:n 114 artikla), tavaroiden
vapaa liikkuvuus (SEUT:n 28, 30, 34–35 artikla), henkilöiden, palvelujen ja pääoman
vapaa liikkuvuus SEUT:n 45–66 artikla), koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso ja
urheilu (SEUT:n 165–166 artikla) sekä kulttuuri (SEUT:n 167 artikla).

TAVOITTEET

Lissabonin strategiaa seuranneessa vuonna 2010 julkaistussa kymmenvuotisessa
Euroopan digitaalistrategiassa määritettiin ensimmäistä kertaa tieto- ja
viestintätekniikan keskeinen mahdollistava rooli, jonka avulla EU voi saavuttaa
tavoitteensa. Vuonna 2015 strategiassa kehitettiin edelleen viisivuotista digitaalisten
sisämarkkinoiden strategiaa, jolla pyritään varmistamaan oikeudenmukainen, avoin
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ja turvallinen digitaalinen ympäristö, joka perustuu kolmeen pilariin: parannetaan
kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia saada digitaalisia tuotteita ja palveluja koko
Euroopassa, luodaan digitaalisten verkkojen ja palvelujen menestymiselle otolliset
olosuhteet ja maksimoidaan digitaalisen talouden kasvumahdollisuudet.
Vuonna 2020 julkaistussa toisessa viisivuotisessa digitaalistrategiassa ”Euroopan
digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” keskityttiin kolmeen keskeiseen tavoitteeseen:
ihmisten hyväksi toimiva teknologia, oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen talous
sekä avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskunta. Vuonna 2021 sitä seurasi
kymmenvuotinen ”digitaalinen kompassi: eurooppalainen etenemistapa digitaaliselle
vuosikymmenelle”, jossa konkretisoidaan EU:n vuoteen 2030 ulottuvia digitaalisia
tavoitteita.

SAAVUTUKSET

A. Digitaaliset sisämarkkinat
Komissio julkaisi vuonna 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategian
(COM(2015)0192), jonka tavoitteena on poistaa virtuaaliset rajat, edistää
digitaalisia yhteyksiä ja parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada rajat ylittävää
verkkosisältöä. Parlamentti hyväksyi tammikuussa 2016 päätöslauselman digitaalisten
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista[1].
Tämä sitoumus digitaalisten yhteyksien parantamiseen on uudistettu EU:n
”digitaalikompassissa: eurooppalainen etenemistapa digitaaliselle vuosikymmenelle”
yhtenä sen pääkohdista, jossa keskitytään infrastruktuurin laajentamiseen.
Tiedonannon mukaan kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla on oltava gigabittiyhteydet
ja 5G-verkon on katettava kaikki asutut alueet. Lisäksi huipputason kestävien
puolijohteiden tuotannon Euroopassa olisi oltava vuoteen 2030 mennessä
arvoltaan vähintään 20 prosenttia maailman tuotannosta ja olisi otettava käyttöön
10 000 ilmastoneutraalia erittäin turvallista verkon reunasolmua kaikkialla EU:ssa. EU
otti 17. tammikuuta 2022 käyttöön ensimmäisen kvanttitietokoneensa, joka on pitkälle
kehittynyt teknologiajärjestelmä osana Saksan Jülichin supertietokonekeskusta.
B. Verkkovierailuasetus
Verkkovierailuasetuksella vahvistettiin kotimaanhintainen verkkovierailu siten, että
verkkovierailujen vähittäishinnat oli poistettava EU:ssa 15. kesäkuuta 2017 alkaen ja
tukkuhinnoille vahvistettiin hintakatot. Näin mahdollistettiin kustannusten kattaminen
ja kestävä verkkovierailupalvelujen käyttö kotimaan hinnalla. Asetus on osa EU:n
digitaalisten sisämarkkinoiden saavutuksia, ja se on voimassa 30. kesäkuuta 2022
saakka. Sen menestyksen vuoksi, koska sillä on pystytty osoittamaan, miten EU:n
kansalaiset hyötyvät digitaalisista sisämarkkinoista, on ehdotettu uutta asetusta,
jolla nykyisiä sääntöjä pidennettäisiin kymmenellä vuodella (COM(2021)0085).
Neuvoston ja parlamentin neuvottelijoiden päästyä alustavaan sopimukseen
joulukuussa 2021 huhtikuussa 2022 julkaistulla uudella asetuksella[2] jatketaan
maksuttomia verkkovierailuja kaikkialla Euroopassa vuoteen 2032 saakka. Lisäksi
sillä kielletään verkkovierailujen tukkuhintoja korkeammat lisämaksut sen jälkeen,

[1]EUVL C 11, 12.1.2018, s. 55.
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kun kuluttajat ovat ylittäneet verkkovierailurajansa. EU:n verkkovierailusääntöjä ei
enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sen lähdettyä sisämarkkinoilta
31. joulukuuta 2020.
C. Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö
Komissio julkaisi toukokuussa 2015 osana digitaalisten sisämarkkinoiden
strategiaansa useita ehdotuksia EU:n televiestintäalan sääntelykehyksen
uudistamiseksi. Syyskuussa 2016 komissio antoi ehdotuksia, joihin sisältyi direktiivi
eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä, jolla korvataan nykyiset neljä
keskeistä televiestintädirektiiviä (puitedirektiivi, valtuutusdirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi
ja yleispalveludirektiivi). Syyskuussa 2016 antamassaan tiedonannossa[3] komissio
esitti joukon aloitteita, joita olivat muun muassa sen eurooppalaista sähköisen
viestinnän säännöstöä koskevan ehdotuksen tarkistaminen, unionin yhteiset
laajakaistatavoitteet vuodeksi 2025, suunnitelma edistää Euroopan teollisuuden
johtoasemaa langattoman 5G-teknologian alalla sekä palvelusetelijärjestelmä, jonka
avulla viranomaiset voivat halutessaan tarjota kansalaisille maksuttomia wifi-
yhteyksiä (WiFi4EU). Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö (direktiivi
(EU) 2018/1972) tuli voimaan 11. joulukuuta 2018, ja sillä ajantasaistettiin
EU:n televiestintäsääntöjä. Komissio antoi 18. joulukuuta 2020 uuden delegoidun
asetuksen, jossa vahvistetaan yhteiset EU:n laajuiset puhelujen terminointi- eli
kohdeverkkomaksut, joita operaattorit perivät toisiltaan verkkoonsa laskevasta
puheliikenteestä. Kiinteän verkon puhelujen ja matkapuhelujen terminoinnin yhtenäiset
enimmäismaksut, jotka ovat 0,07 euroa minuutilta ja 0,2 senttiä minuutilta, otetaan
asteittain käyttöön vuoteen 2022 ja 2024 mennessä.
D. Yksityisyyden suojan ja turvallisuuden sääntely
Kuluttajien ja yritysten suojaa on parannettu hyväksymällä lainsäädäntöä yksityisyyden
suojasta (direktiivi 2009/136/EY[4]) ja tietosuojasta (asetus (EU) 2016/679[5] ja
direktiivi 2016/680[6]), lujittamalla Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA)
toimeksiantoa[7], hyväksymällä direktiivi (EU) 2016/1148 toimenpiteistä yhteisen
korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko
unionissa[8], lujittamalla oikeutta vaihtaa lankapuhelin- tai matkaviestinoperaattoria
yhden työpäivän kuluessa ja säilyttää alkuperäinen puhelinnumero, numeroiden
siirrettävyys (direktiivi 2009/136/EY) ja ottamalla käyttöön yhtenäinen eurooppalainen
hätänumero 112 (direktiivi 2009/136/EY), puhelinnumero 116 000 lasten
katoamistapauksia varten, lasten auttava puhelin 116 111 ja henkisen tuen
puhelin 116 123 sekä kuluttajien ja verkkokauppiaiden verkkovälitteinen
riidanratkaisufoorumi[9].
Komissio antoi 16. joulukuuta 2020 ehdotuksen direktiiviksi toimenpiteistä korkean
kyberturvatason varmistamiseksi koko unionissa (COM(2020)0823). Sillä on tarkoitus
korvata direktiivi (EU) 2016/1148 (verkko- ja tietoturvadirektiivi)[10]ja kehittää sitä
edelleen. Parlamentin, neuvoston ja komission toimielinten välisten neuvottelujen

[7]Perustettu asetuksella (EY) N:o 460/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1); Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma,
annettu 16. huhtikuuta 2013, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan verkko- ja
tietoturvavirastosta (EUVL C 45, 5.2.2016, s. 102).
[8]EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1.
[9]Kuluttajavalitusten ratkaiseminen – lisätietoa.
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jälkeen poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin 13. toukokuuta 2022. Neuvoston ja
parlamentin on nyt hyväksyttävä teksti virallisesti.
E. Kilpailu ja markkinoiden sääntely
Televiestintäpalvelujen saatavuutta on parannettu antamalla kilpailua edistävää
lainsäädäntöä, jossa on vahvistettu selkeitä ja kattavia sääntöjä sekä
kannustettu parantamaan laatua ja hintoja ja lisäämään palveluja (eurooppalainen
sähköisen viestinnän säännöstö). Lisäksi on investoitu nopeaa internetiä tukeviin
laajakaistaverkkoihin, tuettu radiotaajuuspoliittisen ohjelman avulla langatonta
teknologiaa, kuten LTE- ja 5G-verkkoja, ja yhdenmukaistettu 470–790 MHz:n
taajuusalueen käyttö unionissa gigabittiyhteyksien luomiseksi kaikille keskeisille
sosioekonomisille toimijoille[11].
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)
(asetus (EY) N:o 2018/1971[12]) huolehtii kansallisten sääntelyviranomaisten
ja komission välisestä yhteistyöstä, jotta voitaisiin yhtenäistää kansallisia
sääntelymenettelyjä. Sillä edistetään parhaita käytäntöjä ja yhteisiä lähestymistapoja
ja vältetään samalla epäjohdonmukainen sääntely, joka voisi aiheuttaa
vääristymiä digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ajantasaistetussa lainsäädännössä
annetaan kansallisten sääntelyviranomaisten tehtäväksi edistää kilpailua sähköisten
viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjonnassa sekä vahvistaa niiden toimintaa
ohjaavat periaatteet, joita ovat riippumattomuus, puolueettomuus, avoimuus ja
muutoksenhakuoikeus.
Komissio on julkaissut ehdotuksen elektronisten laitteiden yleislaturista
(COM(2021)0547). Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa yleisen laturin luomista
useille EU:ssa myytäville mobiililaitteille, ja sillä pyritään muuttamaan radiolaitteiden
asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta annettua direktiiviä 2014/53/EU. Siitä päästiin alustavaan
poliittiseen yhteisymmärrykseen 7. kesäkuuta 2022. Kesätauon jälkeen parlamentin ja
neuvoston on virallisesti hyväksyttävä se, ja direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua
sen julkaisemisesta. Direktiivin säännöksiä aletaan soveltaa 24 kuukauden kuluttua.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti kannattaa määrätietoista ja kehittynyttä tieto- ja
viestintätekniikkapolitiikkaa, ja se on toiminut hyvin aktiivisesti alan lainsäädännön
antamisessa, jotta on voitu lisätä kuluttajille ja yrityksille koituvia hyötyjä.
Parlamentti on muistuttanut, että taajuusylijäämää on hyödynnettävä siten, että
laajakaista saadaan kaikkien unionin kansalaisten ulottuville, ja että lisätoimien avulla
on varmistettava nopeiden laajakaistayhteyksien yleiset käyttömahdollisuudet sekä
kaikkien kansalaisten ja kuluttajien digitaalinen lukutaito ja osaaminen[13]. Se myös
pitää tärkeänä tietoverkkojen turvallisuutta[14], jotta voidaan turvata vahva yksityisyyden
suoja ja kansalaisvapaudet kuluttajille ja yrityksille digitaaliympäristössä. Parlamentti

[11]EUVL L 138, 25.5.2017, s. 131.
[14]EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 22.
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pyrkii samalla voimakkaasti edistämään teknologian ja verkon neutraaliutta ja unionin
kansalaisten verkkovapauksia.
Parlamentti vahvistaa näitä takeita jatkuvasti lainsäädännön avulla. Se on
keskeisessä asemassa pyrittäessä poistamaan digitaalisten sisämarkkinoiden
esteitä ja uudenaikaistamaan unionin televiestintäsääntöjä, joita sovelletaan
nykyisiin digitaalisiin ja datavetoisiin tuotteisiin ja palveluihin, jotta voidaan lisätä
kuluttajien ja yritysten digitaalisia etuja. Esimerkkeinä työn tuloksista voidaan
mainita direktiivi 2014/61/EU toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen
käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi[15] ja asetus (EU) N:o 910/2014
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista
sisämarkkinoilla[16]. Niiden tarkoituksena on helpottaa verkkoliiketoimintaa[17].
Parlamentti on kannattanut komission ehdotusten mukaisesti tekijänoikeussääntöjen
uudenaikaistamista[18] ja audiovisuaalisia tiedotusvälineitä koskevien sääntöjen
ajantasaistamista[19].
Lisäksi parlamentti sai onnistuneesti päätökseen tietosuojan uudistamista koskevan
lainsäädäntötyön, kun direktiivi (EU) 2016/680[20] ja asetus EU 2016/679[21]

hyväksyttiin. Se suoritti laajan lainsäädäntötyön, joka koskee digitaalisten
sisämarkkinoiden strategian ja digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista
annetun parlamentin päätöslauselman[22] johdosta esitettyjä ehdotuksia. Parlamentti
antoi myös päätöslauselman internetyhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi:eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G[23]. Sen
tavoitteena on tukea 5G-verkkojen käyttöönoton aikataulua kuluttajien ja yritysten
verkkoliitäntöjen helpottamiseksi.
Parlamentti kehotti 12. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa[24]

komissiota ”arvioimaan, onko verkko- ja tietoturvadirektiivin soveltamisalaa tarpeen
laajentaa edelleen koskemaan muita kriittisiä aloja ja palveluita, jotka eivät
kuulu minkään alakohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan”. Parlamentin teollisuus-
tutkimus- ja energiavaliokunnalle annettiin käsiteltäväksi komission 16. joulukuuta
2020 antama ehdotus (COM(2020)0823), mutta sen käsittely on yhä kesken.
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan vuonna 2019 teettämän tutkimuksen
mukaan televiestintäpalvelut tuottavat Euroopan unionin BKT:hen 86,1 miljardia euroa
vuodessa ja Euroopan parlamentin käyttöön ottamilla uusilla lainsäädäntötoimenpiteillä
televiestintäpalvelujen sisämarkkinoiden yhdentämiseksi entisestään voitaisiin tuottaa

[15]EUVL L 155, 23.5.2014, s. 1.
[16]EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.
[17]COM(2017)0228 – ei enää voimassa.
[18]Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17. huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta ja
lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s.
92).
[19]Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1808, annettu 14. marraskuuta 2018, audiovisuaalisten
mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) muuttamisesta
vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 69).
[20]EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.
[21]EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
[22]EUVL C 11, 12.1.2018, s. 55.
[23]EUVL C 307, 30.8.2018, s. 144.
[24]EUVL C 23, 21.1.2021, s. 2.
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vielä 40 miljardia euroa[25]. Euroopan parlamentin muut, digitaalisten palvelujen uusia
kehityskulkuja koskevat tutkimukset[26] osoittavat, että yhteyksien kehittämisestä
edelleen kohti 6G-teknologiaa tulee eurooppalaisille yrityksille ja kuluttajille entistäkin
tärkeämpää.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[25]Scott Marcus ym., Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses, tutkimus sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö,
Euroopan parlamentti, Luxemburg, 2019.
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