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FTTH-liityntäverkkoja voivat rakennuttaa ja omistaa perinteisten teleoperaattoreiden li-

säksi myös muut toimijat, kuten sähköyhtiöt, valtion- ja kuntien omistamat yhtiöt ja yksi-

tyiset osuuskunnat. Markkinatoimijoiden ja eri teknologioiden keskinäinen kilpailu johtaa 

kuitenkin helposti pieniin liityntätiheyksiin ja hajanaisiin pieniin verkkoihin. Tämä tekee 

verkkojen kannattavasta rakentamisesta vaikeaa ja palvelujen toteuttamisesta tehotonta. Ti-

lannetta voidaan parantaa tasapuolisella pääsyllä, joka selkeyttää arvoketjun osapuolten 

rooleja. Diplomityön tavoitteena oli kuvata kommunikaatio-operaattorin rooli Suomen te-

lemarkkinaan ja rakentaa sille taloudellisesti kannattava liiketoimintamalli toisen osapuo-

len toteuttamiin tasapuolisen pääsyn FTTH-verkkoihin. Työ toteutettiin hyödyntäen kon-

struktiivista tutkimusotetta ja sen lopputuloksena syntyi soveltuva liiketoimintamalli. 

Kommunikaatio-operaattorin kaksipuolisella alustalla yhdistetään valtakunnallisesti toi-

siinsa palveluntarjoajat ja alueellisiin liityntäverkkoihin liittyneet loppuasiakkaat. Kommu-

nikaatio-operaattorin liiketoimintamalli mahdollistaa kapasiteetin, palvelunlaadun ja toi-

mintavarmuuden suhteen erilaistetut virtuaaliset tukkutuotteet ja sitä kautta mahdollisuu-

den uuteen ansaintaan.  
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Multiple actors such as incumbent telecommunication operators, electricity companies, 

public companies and private cooperatives can build in the future FTTH access networks. 

Yet competitions among the actors in telecommunication market can result in building 

overlapping access networks. Enabling equal access to the networks in the market can pre-

vent this. The focus of the thesis is to discover a new business model to Finnish telecom-

munication market for equal access FTTH networks which are build by second party. The 

thesis is carried out with constructive research method and the result describes the suitable 

business model. A two-sided platform implemented by communication operator will con-

nect service providers with customers connected to regional access networks. The result 

suggests that communication operator business model can create new business opportuni-

ties for telecommunication industry by providing virtual wholesale services differentiated 

by capacity, quality of service and different service level agreements. 
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KESKEISET LYHENTEET JA KÄSITTEET 

Lyhenne tai käsite Selitys 

 

FTTH 

 

Fiber to the Home. Kuitu kotiin. Valokuituyhteyden toteutustapa, jossa valo-

kuitu ulottuu teleoperaattorin laitetilasta käyttöpaikkaan asti. 

EOI Equivalence of Inputs. Tuotantopanosten vastaavuus. Teleyhtiön kilpaileville 

palveluntarjoajille tarjoamat tukkutuotteet ovat hinnaltaan, ehdoiltaan ja toimi-

tustavoiltaan samoja, kuin mitä sen oma vähittäismyyntiyksikkö käyttää. 

NGA Next Generation Network. Päästä-päähän hallittu pakettikytkentäinen verkko, 

jossa kuljetus- ja palvelukerrokset on erotettu toisistaan. 

NGA Next Generation Access Network. Seuraavan sukupolven liityntäverkko, jossa 

liityntäyhteyden fyysinen siirtotie ei muodosta tiedonsiirtoverkon siirtonopeu-

den pullonkaulaa. Koostuu kokonaan tai osittain valokuidulla toteutetuista ele-

menteistä. 

VULA Virtual Unbundled Local Access. Virtuaalisesti erotettu tilaajayhteys, joka mah-

dollisimman lähellä fyysistä erottamista ja mahdollistaa palvelujen differoinnin. 

Provisiointi Tukkutuotteen kytkentä siten, että asiakas voi aloittaa tilaamiensa palvelujen 

käytön. 

Liityntäverkko Teleoperaattorin laitetilan ja loppuasiakkaiden välinen verkko, joka on tietolii-

kenneverkon eniten pääomaa sitova investointi. 

Tilaajayhteys Yksittäinen liityntäverkon yhteys, jonka toinen pää on operaattorin laitetilassa 

ja toinen loppuasiakkaan talojakamossa. 

Tasapuolinen pääsy Yhtenäisin ja tasapuolisin ehdoin toteutettu pääsy yleisiin ja yhteisiin resurs-

seihin. Tasapuolisen pääsyn tietoliikenneverkossa fyysinen verkkoyhteys ja 

sen kautta tarjottavat palvelut ovat erotettu horisontaalisesti toisistaan ja eri 

palveluntarjoajat voivat hyödyntää tukkutason käyttöoikeuksia läpinäkyvin ja 

syrjimättömin ehdoin. 

Kuituverkon omistaja  

(KVO) 

Rakennuttaa ja omistaa valokuidulla toteutetun liityntäverkon ja vastaa verkon 

passiivisten osien ylläpidosta. Veloittaa loppuasiakasta verkkoliitynnästä. 

Kommunikaatio- 

operaattori 

(KOM) 

Operoi aktiivilaitteista ja asiakaspäätelaitteista koostuvaa aktiivista verkkoa. 

Yhdistää valtakunnallisen runkoverkon avulla alueelliset kuituverkot ja eri pal-

veluntarjoajat toisiinsa. Toteuttaa tasapuolisen pääsyn virtuaalisilla tukkutuot-

teilla, jotka voivat olla differoituja kaistanleveyden, laadun, saatavuuden ja tur-

vallisuuden suhteen. 

Palveluntarjoaja (PT) Tuottaa loppuasiakkaalle erilaisia palveluja ja veloittaa loppuasiakasta niiden 

käytöstä. Internet-yhteys on yksi esimerkki toimitettavista palveluista. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Uusien tietoliikennepalveluiden toimittamisessa ja kehittämisessä pullonkaulaksi ovat muo-

dostumassa liityntäverkot, joiden avulla asiakkaat liittyvät valokuidulla toteutettuihin run-

koverkkoihin ja siten osaksi laajempia tietoverkkoja. Tulevaisuudessa kasvava kapasiteetti-

tarve edellyttää, että valokuitu on ulotettava yhä lähemmäksi lopullista käyttöpaikkaa. Va-

lokuidulla kokonaan tai osittain toteutettujen liityntäyhteyksien edistäminen on asetettu 

useissa Euroopan maissa tärkeäksi poliittiseksi tavoitteeksi (Euroopan komissio 2010a). Yh-

teinen näkemys nopeiden laajakaistayhteyksien taloudellisista ja sosiaalisista johdannais-

hyödyistä, sekä maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutus, on myös johtanut talouspoliitti-

seen keskusteluun siitä, pitäisikö myös julkisen sektorin osallistua näiden investointien tu-

kemiseen. 

 

Kaupallisten teleoperaattoreiden taloudellisen tuloksen maksimointi ja sitoutuvan pääoman 

minimointi tarkoittavat liityntäverkkojen osalta sitä, että investoinnit keskittyvät usein vain 

sellaisille alueille, joissa saavutetaan riittävän nopea investoinnin takaisinmaksuaika. Tällä 

hetkellä suuri osa valokuituverkon investoinneista jää Suomessa toteuttamatta, sillä teleope-

raattorit löytävät sitoutuvalle pääomalle paremmin kannattavia investointikohteita. Yhteis-

kunnan näkökulmasta tämä on ongelmallista, koska nopeiden valokuituyhteyksien tuottamat 

johdannaishyödyt alueen taloudelle voisivat tehdä myös taloudellisesti heikommin kannat-

tavista investoinneista perusteltuja (Forzati, Mattsson, Wang & Larsen 2011). Teleoperaat-

torit eivät kuitenkaan kykene muuttamaan johdannaishyötyjä tulovirroiksi, jonka vuoksi 

verkkojen toteuttajiksi on tarpeen aktivoida tulevaisuudessa monenlaisia toimijoita. 

 

Perinteisten operaattoreiden lisäksi liityntäverkkoja voivat rakentaa ja omistaa kaupunkien 

tai kuntien omistamat yhtiöt, alueelliset palveluyhtiöt ja jäsentensä omistamat osuuskunnat. 

Passiivisen tietoliikenneverkon rakennuskustannuksista valtaosa syntyy maanrakennuskus-

tannuksista, jolloin myös sähköyhtiöt ovat potentiaalisia verkonrakentajia, kun ne siirtävät 

ikääntyneitä ilmakaapeleita maakaapeleiksi. Osa aiemmin mainituista toimijoista kykenee 

huomioimaan investointilaskelmissaan myös nopeiden tietoliikenneyhteyksien tuottamat 
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johdannaishyödyt, jolloin investointeja voidaan toteuttaa kannattavasti myös sellaisilla alu-

eilla, joissa investoinnin tuottaman kassavirran mukaan laskettu takaisinmaksuaika on pitkä. 

 

Kiinteät liityntäverkot ovat luonnollinen monopoli, sillä suuret kiinteät kustannukset johta-

vat siihen, ettei päällekkäisiä verkkoja ole taloudellisesti järkevää rakentaa (Sharkey 1982). 

Tällöin tulisi varmistua siitä, että eri palveluntarjoajat voivat hyödyntää verkkoja tasapuoli-

sin ja syrjimättömin ehdoin. Kun liityntäverkkoihin toteutetaan tasapuolinen pääsy, on lop-

puasiakkailla mahdollisuus valita itse haluamansa palvelut ja niiden tarjoajat, ja samalla es-

tetään paikallisten palvelumonopolien syntyminen (Banerjee & Sirbu 2005). Monipuolinen 

palvelutarjonta kasvattaa verkon haluttavuutta, joka vaikuttaa positiivisesti verkkojen raken-

tamisvaiheen liityntätiheyteen. Kysynnän mukaisesti ohjautuva ja suuriin liityntätiheyksiin 

tähtäävä rakentaminen johtaa pieniin alueellisiin verkkototeutuksiin. Tällaisten verkkojen 

osalta on pohdittava, miten voidaan yhdistää alueelliset intressit teletoimialalla tärkeisiin 

mittakaava- ja synergiaetuihin. Muussa tapauksessa on mahdollista, etteivät pienten verkko-

jen loppuasiakkaat pääse hyötymään valokuituyhteyksien mahdollistamista hyödyistä täysi-

painoisesti. 

 

Suomen telemarkkinassa on tarve uudelle roolille, joka huolehtii arvoketjun johtamisesta ja 

mahdollistaa paremman markkinatoimijoiden yhteistyön. Valokuituverkon omistajien ja 

palveluntarjoajien väliin sijoittuvan kommunikaatio-operaattorin keskeisenä tavoitteena on 

yhdistää alueelliset verkkototeutukset ja eri palveluntarjoajat toisiinsa. On selvää, että ver-

koston jäsenten erilaisten liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden yhteensovittaminen 

edellyttää eri osapuolilta kykyä hahmottaa koko liiketoimintaympäristö ja halua ymmärtää 

tehtyjen strategisten valintojen perustelut ja niiden lopputulokset. Tässä diplomityössä pyri-

tään löytämään sellainen liiketoimintamalli, jolla tällaista kehitystä voidaan edesauttaa. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Suomen telemarkkinasta puuttuu kommunikaatio-operaattorin rooli ja tällaisen toimijan 

mahdollistavan liiketoimintamallin rakentaminen muodostaa tämän diplomityön tutkimus-

tehtävän. Työn tavoite on kuvata kommunikaatio-operaattorin rooli Suomen telemarkkinaan 

ja rakentaa sille taloudellisesti kannattava liiketoimintamalli toisen osapuolen toteuttamiin 

tasapuolisen pääsyn FTTH-verkkoihin. Työ on toteutettu taloudellisin perustein toimivan, 

suuren teleoperaattorin näkökulmasta, kuitenkaan yksilöimättä sitä mihinkään tiettyyn yri-

tykseen. Työssä on pyritty löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat riittävän suu-

ret mittakaavaedut ja taloudellisesti kannattavan toiminnan kaikkien arvoketjun osapuolten 

näkökulmasta.  

  

Työ pyrkii edistämään uuden sukupolven liityntäverkkojen rakentumista konkretisoimalla 

eri toimijoiden välisiä verkostovaikutuksia ja edistämällä toimijoiden välisen arvoketjun lä-

pinäkyvyyttä. Taloudellisesti kannattava kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamalli 

mahdollistaa toimialarakenteen siirtymisen vertikaalisesta integraatiosta verkostomaisiin ra-

kenteisiin, joissa paikallisia FTTH-liityntäverkkoja voidaan toteuttaa hyvin erityyppisillä 

teknologisilla ja kaupallisilla ratkaisuilla. Työssä haetaan ensisijaisesti vastausta seuraavaan 

päätutkimusongelmaan: 

 

 Voidaanko kommunikaatio-operaattorille luoda taloudellisesti kannattava liiketoi-

minta-malli? 

 

Päätutkimusongelma on jaettu seuraaviin alaongelmiin: 

 

 Mitkä tekijät mahdollistavat tai edellyttävät uuden liiketoimintamallin? 

 Mitä tasapuolinen pääsy tarkoittaa ja miten se kannattaa toteuttaa? 

 Millaisia velvoitteita julkisin varoin rahoitetuilla verkoilla on? 

 Millainen arvoketju tuottaa tasapuolisen pääsyn verkossa suurimman lisäarvon? 
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Työn lopputuloksena syntyy kuvaus uudesta liiketoimintamallista, joka mahdollistaa tar-

kemman liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen. Liiketoimintamallista on rajattu pois 

alustan investointikustannusten selvittäminen ja tarkastelu. Kannattavuutta arvioitaessa ei 

myöskään huomioida uuden liiketoimintamallin vaikutusta mahdollisen toteuttajan ole-

massa olevaan liiketoimintaan. Liiketoimintaympäristönä on toisen osapuolen rakennutta-

mat ja omistamat, maantieteellisesti hajallaan sijaitsevat, pienet 200–6000 asiakkaan valo-

kuituverkot, jotka pyrkivät toteuttamaan tasapuolisen pääsyn, joko vaadittuna tai vapaaeh-

toisena lisäarvotekijänä, jolla pyritään kasvattamaan verkon haluttavuutta ja liityntätiheyttä. 

Tällaiset verkot ovat lähinnä seutuverkkoja tai kunnallisesti omistettuja valokuituverkkoja, 

jonka vuoksi verkkojen loppuasiakkaiden oletetaan koostuvan pääosin kuluttajista.  

 

1.3 Tutkimusote 

Liiketaloustieteessä tutkimukset voidaan jakaa teoreettiseen, empiiriseen, deskriptiiviseen 

kuvailevaan tai normatiiviseen ohjeita kehittävään tutkimukseen. Tutkimusotteiden ryhmit-

telynä voidaan käyttää Neilimon ja Näsin (1980) esittämää jakoa käsiteanalyyttiseen, pää-

töksentekometodologiseen, toiminta-analyyttiseen ja nomoteettiseen tutkimusotteeseen 

(kuva 1). Näihin voidaan lisätä vielä konstruktiivinen tutkimusote, joka käytännönläheisenä 

menetelmänä muistuttaa konsultointia (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, s. 317). 

 

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen suhde muihin liiketaloustieteen tutkimusotteisiin (Ka-

sanen ym. 1991 s. 317). 

Päätöksenteko- 
metodologinen 
tutkimusote 

Käsite- 
analyyttinen 
tutkimusote 

Nomoteettinen 
tutkimusote 

 

Teoreettinen Empiirinen 

Deskriptiivinen 

Normatiivinen 

Toiminta- 
analyyttinen 
tutkimusote 

Konstruktiivinen 
tutkimusote 
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Koska tämän diplomityön tavoitteissa asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaaminen edel-

lyttää käytännön liiketoiminnassa havaittujen ongelmien ratkaisua, päädyttiin työssä käyttä-

mään konstruktiivista tutkimusotetta. Tutkimusote kuvaa, mistä näkökulmasta tutkimuksen 

tavoitteita lähestytään ja miten tutkimus on toteutettu. Se kuvaa mitä asioita tutkimus pai-

nottaa ja vaikuttaa lisäksi tutkimuksen rakenteeseen, hankittavaan aineistoon ja sen analy-

soinnissa käytettäviin menetelmiin.  

 

Konstruktiivinen tutkimusote pyrkii rakentamaan perustellun ratkaisuehdotuksen eli kon-

struktion todelliseen liiketoiminnan ongelmaan. Konstruktiiviseen tutkimukseen yhdistyy 

ongelman päämäärähakuinen ja innovatiivinen työstäminen, ratkaisun testaaminen käytän-

nössä, sekä sen soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. Tarkemmin tutkimusprosessin vai-

heet voidaan jakaa seuraavasti (Kasanen ym. 1993 s. 247): 

 

1. Etsitään käytännöllinen ongelma, jolla on myös tutkimuspotentiaalia. 

2. Hankitaan syvällinen teorian ja käytännön tuntemus tutkimusaiheesta. 

3. Rakennetaan ongelman ratkaiseva konstruktio. 

4. Osoitetaan ratkaisun toimivuus käytännössä. 

5. Tunnistetaan ja osoitetaan ratkaisun kytkeytyminen teoriaan. 

6. Tarkastellaan ratkaisun soveltamisalueen laajuutta. 

 

Edellä kuvatun prosessin avulla syntyneet konstruktiot eivät ole sattumalta löydettyjä, vaan 

ne ovat kehitystyön tulosta. Tällainen tutkimus edellyttää syvää konsultoivaa yhteistyötä toi-

meksiantajan kanssa. Konstruktiivinen tutkimus kuitenkin eroaa konsultoinnista siten, että 

sen tavoite on yksittäisen ongelman ratkaisun lisäksi lisätä yleistä tietoa ja teoriaa. Mikäli 

ratkaisu toimii yhdessä yrityksessä, on se todennäköisesti hyödyllinen myös muissa saman-

laisissa yrityksissä (Kasanen ym. 1991, s. 316).  

 

Konstruktiivisen tutkimuksen tieteellinen arvo on siinä, että se lisää yleistä tietoa ongelma-

tyypin ratkaisusta. Rakennetun konstruktion toimivuus voidaan osoittaa kaksivaiheisella 

markkinatestillä, joista kuitenkin jo ensimmäinen vaihe on hyvin tiukka. Konstruktio läpäi-
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see heikon markkinatestin, mikäli yritys ottaa sen käyttöön tai hyödyntää sitä päätöksente-

ossaan. Vahvan markkinatestin konstruktio läpäisee silloin, kun yrityksen tulos paranee sen 

käyttöönoton jälkeen. (Kasanen ym. 1991, s. 305–306.) 

 

1.4 Työn toteutus ja raportin rakenne 

Työ toteutuksessa sovelletaan aiemmin kuvattua konstruktiivisen tutkimuksen prosessia, 

jonka lopputuloksena rakentuu kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamalli. Työn sovel-

tava osuus perustuu teoriatiedon hyödyntämiseen. Toteutuksessa pyritty keskittymään suu-

riin linjoihin ja monimutkaisia asioita on esitetty mahdollisimman konkreettisesti.   

 

Työ koostuu kahdeksasta pääluvusta, jotka on esitetty kuvassa 2. Työn ensimmäisessä lu-

vussa esitellään työn taustaa, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja sovellettu tutkimusmetodo-

logia. Luvut 2–5 muodostavat työn teoriaosuuden, joiden avulla diplomityö sidotaan suu-

rempaan kokonaisuuteen ja kontekstiin. Työn toisessa luvussa käsitellään teletoimialan eri-

tyispiirteitä, liiketoimintamallien kehittämistä ja kaksisuuntaista alustaa liiketoimintamallin 

menestystekijänä, sekä palvelujen arvontuotantoa. Luvussa kolme käsitellään uuden suku-

polven tietoliikenneverkkoja ja uuden teknologian luomia mahdollisuuksia. Neljäs luku kä-

sittelee yhteiskunnan vaikutusta teletoimialaan erilaisin tukitoimin ja markkinasääntelyllä. 

Viidennessä luvussa käydään läpi tasapuolisen pääsyn käsite ja teletoimialan arvoketjun 

mahdollisia rakenteita. Työn kuudes ja seitsemäs luku muodostavat työn soveltavan osuu-

den. Kuudennessa luvussa kuvataan tarkemmin liiketoimintamallin toteutus ja esitellään ra-

kennettu liiketoimintamalli. Seitsemännessä kerrotaan työn tulokset ja analysoidaan, miten 

tehty tutkimus vastasi sille asetettuihin tavoitteisiin. Kahdeksas ja työn viimeinen luku on 

yhteenveto. 
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Kuva 2. Diplomityön rakenne. 
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2 LIIKETOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN 

2.1 Liiketoimintamallin kehittämisen lähtökohdat 

Liiketoimintamalli kuvaa logiikan, jonka avulla yritys luo arvoa, toimittaa sitä asiakkaalle 

ja ansaitsee siitä samalla osan tuotoksi itselleen (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 14). Hyviä 

liiketoimintamalleja rakennetaan suunnitelmallisen kehittämisen kautta, mutta haasteena on 

usein sotkuiselta näyttävä ja vaikeasti ennustettava kehitystyö, johon on vaikea rakentaa seu-

rattavaa prosessia. Liiketoimintamallien kehittäminen edellyttää epävarmuuden sietokykyä 

ja paljon aikaa. Sen sijaan että valittaisiin ensimmäinen lupaavalta näyttävä ratkaisu, on ky-

ettävä käyttämään aikaa ja vaivaa myös vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen ja läpikäymi-

seen. Tästä huolimatta pelkkä analysointi ja suunnittelu eivät takaa liiketoimintamallin toi-

mivuutta käytännössä. Maailma on täynnä epäselviä asioita ja epävarmuutta, joita kaikkea 

voi millään ennustaa. Vaikka liiketoimintamalli näyttäisi suunnittelupöydällä hyvältä, ei se 

välttämättä toimi, koska kyseessä on vain kasa arvauksia. Liiketoimintamallin lisäksi tarvi-

taan liiketoimintasuunnitelma ja nopeaa testausta, niin sanottuja prototyyppejä. Testaami-

seen eri riitä vain tuotteen testaus, vaan koko liiketoimintamalli on testattava oikeassa mark-

kinaympäristössä. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 246.) 

 

Liiketoimintamalleja voidaan kehittää erilaisista lähtökohdista, kuten resurssilähtöisesti yri-

tyksen organisaation ja kumppanuuksien kautta, tarjontalähtöisesti arvon tuoton kautta, asia-

kaslähtöisesti asiakastarpeiden kautta tai talouslähtöisesti uusien ansaintalogiikoiden, hin-

noittelumekanismien tai keventyneen kustannusrakenteen kautta. Mahdollisesti lähtökoh-

tana voi olla myös useampi edellä mainituista. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 138–139.) 

Liiketoimintamallien muuttaminen tai uusien mallien käyttöönotto on haastavaa erityisesti 

vakiintuneille yrityksille. Jos uusi liiketoimintamalli eroaa radikaalisti aikaisemmasta, on 

sen käyttöönotto toteutettava hallitusti. Useinkaan vanhasta liiketoimintamallista ei voida 

luopua ennen siirtymistä uuteen, vaan muutos joudutaan toteuttamaan siten, että useita lii-

ketoimintamalleja on käytössä rinnakkain. Tällöin vaarana on se, että uusi liiketoimintamalli 

saattaa vaikuttaa negatiivisesti nykyiseen liiketoimintaan: uusi liiketoimintamalli saattaa lei-

kata vanhan liiketoiminnan tuottoja tai se voi vaikuttaa asiakkaiden brändimielikuvaan kiel-
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teisesti. Onkin syytä miettiä, kannattaako uutta liiketoimintamallia varten luoda erillinen lii-

ketoimintayksikkö tai jopa kokonainen spin-off -yritys. (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 

232.) 

 

2.2 Liiketoimintamallin ympäristötekijät 

Mitä paremman ymmärryksen yritykset hankkivat toimintaympäristöstään, sitä parempia lii-

ketoimintamalleja on mahdollista rakentaa. Muutospaineita aiheuttavat yrityksen ulkoiset 

ympäristötekijät, joihin yritys ei kykene vaikuttamaan tai vaikutusmahdollisuudet niihin 

ovat hyvin pienet. Viisi tärkeintä ympäristötekijää ovat uusi teknologia, kilpailutilanne, asia-

kastarpeet, sosiaalinen ympäristö tai lainsäädäntö (Osterwalder 2004, s. 16). Ympäristöteki-

jät muodostavat kehyksen johon liiketoimintamalli sovitetaan. Ne voidaan jakaa liiketoimin-

tamallin suunnittelun mahdollistaviin tekijöihin (esimerkiksi asiakastarpeet ja uudet tekno-

logiat) ja rajoittaviin tekijöihin (esimerkiksi lainsäädäntö ja sääntely). (Osterwalder & 

Pigneur 2010, s. 200.) Vaikka osa edellä mainitusta voi vaikuttaa itsestään selvältä, ratkaisee 

yksi tai useampi näistä usein koko liiketoimintamallin menestyksen. Yritysten on tarkkail-

tava toimintaympäristöä jatkuvasti ja mahdollisuuksien mukaan myös pyrkiä vaikuttamaan 

ulkoisiin ympäristötekijöihin.  

  

Uusi teknologia. Kehittyvä teknologia vaikuttaa liiketoimintaan useasta suunnasta, eikä ole 

liioiteltua sanoa, että se on usealla toimialalla tärkein yksittäinen ympäristötekijä. Teknolo-

gia on laskenut viestinnän ja kumppaniverkoston hallinnan aiheuttamia kustannuksia, joka 

on mahdollistanut aiempaa verkostomaisempia liiketoimintaympäristöjä ja verkostoja hyö-

dyntäviä liiketoimintamalleja. Johdon on kyettävä tunnistamaan, miten uutta teknologiaa 

voidaan parhaiten hyödyntää yrityksen liiketoimintamallien kehittämiseen. Osa teknologian 

luomista muutoksista, kuten esimerkiksi digitalisaatio, voi kokonaan kyseenalaistaa joiden-

kin liiketoimintamallien olemassaolon. (Osterwalder 2004, s. 18–19). 

  

Kilpailutilanne. Yritykset eivät ole markkinoilla yksin ja niiden on kyettävä reagoimaan kil-

pailijoiden liikkeisiin yhä nopeammin. Kilpailijat voivat olla samalla markkinalla toimivia 

vakiintuneita toimijoita tai uusia markkinoille pyrkiviä kilpailijoita, jotka haastavat vakiin-
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tuneet yritykset täysin uudenlaisilla liiketoimintamalleilla. Jotta vakiintuneet yritykset kyke-

nevät säilyttämään kilpailuetunsa, on niiden syytä kehittää omaa liiketoimintamalliaan, 

vaikka niillä ei siihen pakottavaa tarvetta olisikaan. (Osterwalder 2004, s. 19.) 

  

Asiakastarpeet. Asiakkaiden kulutuskäyttäytymisellä, kulloinkin vallitsevalla muodilla ja 

ajankohtaisilla trendeillä on vaikutus liiketoimintamalleihin. Esimerkki tällaisesta asiakas-

tarpeiden muutoksesta on asiakkaiden siirtyminen kiinteistä lankapuhelimista matkapuheli-

miin. Sosiaalinen ympäristö. Asiakkaiden yritystä kohtaan kokema ilmapiiri ja luottamus 

vaikuttavat liiketoimintamalleihin. Esimerkiksi epäeettinen toiminta usein vaikuttaa yrityk-

sen julkisuuskuvaan negatiivisesti. Ympäristön vaikutus voi olla myös epäsuoraa, esimer-

kiksi uuden teknologian yleistyminen voi avata yritykselle täysin uusia markkinoita ja luoda 

uusia asiakastarpeita. Lainsäädäntö. Myös muutokset lainsäädännössä edellyttävät liiketoi-

mintamallien sopeuttamista uuteen ympäristöön (Osterwalder 2004, s. 19). Tässä diplomi-

työssä rakennettavan liiketoimintamallin osalta on erityisesti tarkasteltava telemarkkinaan 

kohdistuvaa markkinasääntelyä ja sen tulevaa kehitystä. 

 

2.3 Liiketoimintakanvaasi 

Liiketoiminta voidaan jakaa strategia-, liiketoimintamalli- ja prosessitasoon. Strategia eli 

suunnitelmataso käsittää yrityksen vision ja tavoitteet. Prosessitaso eli toteutustaso sisältää 

yrityksen organisaation ja päivittäiset liiketoiminnot. Liiketoimintamalli sijoittuu näiden ta-

sojen väliin ja sen avulla luodaan yhteinen ymmärrys, jotta asetetut tavoitteet saadaan muu-

tettua konkreettisesti tekemiseksi. (Osterwalder 2004, s. 14–16.) Tässä diplomityössä käyte-

tään liiketoimintamallin kuvaamiseksi Osterwalderin ja Pigneurin (2010) liiketoimintakan-

vaasia (Business Model Canvas), jonka sisältö on esitelty tarkemmin taulukossa 1. Liiketoi-

mintakanvaasi on työkalu, jonka avulla liiketoimintamalli on helppo kuvata siten, että kaikki 

oleelliset asiat tulevat huomioiduksi. Malli koostuu yhdeksästä elementistä, jotka voidaan 

kategorisoida neljään osa-alueeseen: arvon tuotto, asiakkuuksien hallinta, toimintojen orga-

nisointi ja talouden hallinta. 
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Taulukko 1. Liiketoimintamallikanvaasi (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 18–19). 

Yhteistyöverkosto Avaintoiminnot Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit 

 

 

 

 

 

Avainresurssit Jakelukanavat 

 

 

Kustannusrakenne Tulovirta 

 
 

 

 

Liiketoimintamallin elementit on avattu seuraavissa kappaleissa siten, että esitysjärjestys 

noudattaa Osterwalderin ja Pigneurin kirjassaan (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 20–41) 

esittämää etenemismallia: asiakkaasta arvolupauksen kautta ansaintalogiikkaan. 

 

Asiakassegmentit kuvaavat millainen on liiketoimintamallin kohdeasiakas. Asiakassegmen-

tit ovat asiakasryhmiä, joihin kuuluvilla on samanlaiset tarpeet ja jotka saavutetaan saman 

jakelukanavan kautta. Yrityksen tulee luokitella asiakkaat segmentteihin ja valita niistä vain 

ne, mitkä ovat liiketoiminnan näkökulmasta tärkeimmät. Valittujen segmenttien tarpeet yri-

tyksen tulee pyrkiä täyttämään mahdollisimman hyvin ja muihin segmentteihin sen ei kan-

nata haaskata resursseja. Erilaisista asiakassegmenteistä voidaan tunnistaa muun muassa 

massamarkkinat ja niche-markkinat.  

  

Arvolupaus kertoo mitä arvoa valitulle asiakassegmentille tuotetaan, eli mitä tarjotaan ja ke-

nelle. Arvolupaus pyrkii täyttämään asiakastarpeen tai ratkaisemaan asiakkaan ongelman. 

Tämä ei siis tarkoita ideaa tai tuotetta, vaan kuvaa mikä asiakkaan ongelma pyritään ratkai-
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semaan. Arvolupaus voi täyttää asiakkaan odotukset muun muassa olemalla uusi, suoritus-

kykyisempi, edullisempi tai kustannustehokkaampi kuin muut vastaavat tuotteet tai palvelut. 

Myös design ja brändi ovat mahdollisia lisäarvon tuottajia. 

 

Jakelukanavat kuvaavat kuinka yritys kommunikoi asiakkaiden kanssa ja kuinka arvolupaus 

saavuttaa valitut asiakassegmentit. Jakelukanavien avulla kommunikoidaan asiakkaiden 

kanssa, tiedotetaan tuotteista, autetaan arvioimaan arvolupausta, tarjotaan ostopaikka, toteu-

tetaan arvolupaus ja tarjotaan myynnin jälkeisiä palveluja. Jakelukanavat jaetaan yrityksen 

omiin jakelukanaviin, kumppaneiden jakelukanaviin tai näiden yhdistelmiin. Kumppanien 

jakelukanavat johtavat pienempiin katteisiin, mutta ne tarjoavat valmiita asiakaskontakteja 

ja samalla yritys hyötyy kumppaneiden vahvuuksista. Omat jakelukanavat tarjoavat puoles-

taan suurempia katteita mutta niiden rakentaminen ja ylläpito edellyttävät investointeja.  

  

Asiakassuhteet kuvaavat sitä, miten yritys saa ja pitää asiakkaita. Se kertoo minkälaisia suh-

teita yritys pitää eri asiakassegmentteihin. Erilaisia asiakassuhteita käytetään asiakkaiden 

hankkimiseen, asiakkaiden säilyttämiseen ja myynnin lisäämiseen. Asiakassuhde voi olla 

henkilökohtainen, itsepalvelu-tyyppinen, automatisoitu tai yhteisöperustainen. Automati-

soitu palvelu on myös itsepalvelua, mutta se tapahtuu automatisoitujen prosessien kautta. 

  

Avainresurssit ovat voimavaroja joiden avulla arvolupaus toteutetaan. Osaamista ja resurs-

seja tarvitaan arvolupauksen luomiseen ja tarjoamiseen, markkinoiden saavuttamiseen, asia-

kassuhteiden ylläpitoon ja tulovirtojen luomiseen. Osaaminen ja resurssit voivat olla fyysisiä 

tai taloudellisia resursseja tai ihmisten osaamista, ja ne voivat olla omistettuja, vuokrattuja 

ja tai avainkumppaneilta hankittuja. Fyysisiä resursseja ovat tilat, laitteet, järjestelmät ja ja-

keluverkostot. Taloudellisilla resursseilla tarkoitetaan käytännössä rahaa. Aineettomiin re-

sursseihin luetaan muun muassa patentit, kumppanuudet, brändit ja tietotaito. Ihmisvoima-

varat ovat tärkeitä esimerkiksi tietovaltaisilla aloilla. 

  

Yhteistyöverkostot ovat useissa liiketoimintamalleissa yhä tärkeämpiä. Verkostoja hyödyn-

tämällä voidaan paremmin keskittyä omaan ydinliiketoimintaan, vähentää riskejä ja hankkia 

tarvittavaa erityisosaamista. Partnerit ja yhteistyöverkosto voidaan jakaa neljään kategori-
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aan: strategiset liittoutumat ei-kilpailijoiden kanssa, yhteistyö kilpailijoiden kanssa, yhteis-

työhankkeet uuden liiketoiminnan kehittämiseksi ja ostaja-toimittaja suhteet luotettavien toi-

mitusten varmistamiseksi. Haastavassa kilpailutilanteessa voidaan muodostaa strategisia liit-

toumia riskien ja epävarmuuksien vähentämiseksi. Näin voidaan esimerkiksi saattaa uusi 

tekniikka alan standardiksi. 

  

Avaintoiminnot mahdollistavat valitun liiketoimintamallin. Avaintoiminnot voidaan jakaa 

kolmeen kategoriaan liiketoimintamallista riippuen. Tuotantoon perustuvan liiketoiminta-

mallin avaintoiminnot liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, valmistukseen ja korkeaan laa-

tuun. Ongelmanratkaisuun perustuvan liiketoimintamallin avaintoimintoihin liittyy uusien 

ratkaisujen etsiminen yksittäisten asiakkaiden ongelmiin. Alustoihin ja verkostoihin perus-

tuvan liiketoimintamallin avaintoimintoja ovat verkoston johtaminen, kehittäminen ja mark-

kinointi. Tulovirrat kuvaavat yrityksen ansaintalogiikkaa. Eri asiakassegmenttien tuottamat 

tulot voivat koostua joko transaktio eli kertamaksuista tai toistuvista maksuista. Tulovirrat 

voivat perustua kiinteisiin ennalta asetettuihin hintoihin (listahinta, määräalennukset) tai 

joustaviin markkinatilanteesta riippuviin hintoihin (huutokauppa). Kustannusrakenne kuvaa 

oleellisimmat kustannukset, jotka syntyvät liiketoimintamallin toteuttamisesta. Kustannus-

pohjaiset liiketoimintamallit tähtäävät kulujen minimointiin ja arvopohjaiset liiketoiminta-

mallit lisäarvon tuottamiseen.  

 

2.4 Teletoimialan liiketoimintamalleihin vaikuttavat erityspiirteet 

Vapaata kilpailua pidetään parhaana markkinasääntelymekanismina, mutta teletoimialan tie-

tyt erityispiirteet rajoittavat vapaan kilpailun toteutumista (Cave 2006b, s. 223). Tällaisia 

erityispiirteitä ovat muun muassa mittakaava-, synergia- ja tiheysedut, jotka vaikuttavat 

markkinoille pyrkiviin uusin tulokkaisiin ja markkinoilla jo olemassa oleviin pieniin yrityk-

siin. Perinteisesti nämä erityispiirteet ovat johtaneet luonnolliseen monopoliin ja vertikaali-

sesti integroituneihin yrityksiin ja ne vaikuttavat vahvasti siihen, millaiset liiketoimintamal-

lit toimialalla menestyvät.   

 

Mittakaavaedut. Mittakaavaeduilla eli suuruuden ekonomialla tarkoitetaan yksikkökustan-

nusten laskua tuotantomäärän noustessa. Nämä edut konkretisoituvat yrityksen kasvaessa, 
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kun tuotannon rajakustannukset ovat keskimääräisiä kustannuksia alhaisemmat. Teletoi-

mialalla mittakaavaedut liittyvät esimerkiksi investointeihin ja ylläpitokustannuksiin. Mitta-

kaavaedut eivät kuitenkaan voi kasvaa rajattomasti ja jossain vaiheessa suuri volyymi voi 

alkaa aiheuttamaan mittakaavahaittoja. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi lisääntyvä byro-

kratia, kasvavat hallintokustannukset ja johtamisen haasteet alkavat nostaa yksikkökustan-

nuksia. (Falch 1997, s. 111.) 

 

Synergiaedut. Synergiaedut ovat kustannussäästöjä, joita laajaa tuotevalikoimaa tuottava 

yritys saavuttaa karsimalla päällekkäisiä toimintoja. Vaikka yritys tuottaa erilaisia palveluja 

eri asiakkaille, voidaan näiden tuotannossa hyödyntää samoja prosesseja. Tällaisia toimin-

toja ovat esimerkiksi laskutus ja asiakassuhteen hoito. Pienet yritykset eivät kykene toimi-

maan yhtä tehokkaasti, sillä vaikka palveluvalikoima olisi suppeampi, tarvitsevat ne silti sa-

moja toimintoja kuin suuremmat yritykset. (Falch 1997, s. 112.) 

 

Tiheysedut. Tiheyseduilla tarkoitetaan säästöjä, joita verkkoinvestoinneissa saavutetaan lii-

tyntätiheyden kasvaessa. Tällöin yksittäiset tilaajayhteydet ovat lyhyempiä ja esimerkiksi 

runkoverkon käyttöaste nousee. Uusien teleoperaattoreiden on vaikea kilpailla alueella toi-

mivan teleyhtiön kanssa, jos se on jo saavuttanut korkean penetraation. Tällä on erityisen 

suuri merkitys kuluttajamarkkinoilla, joissa yksittäisen asiakkaan tuottama liikevaihto on 

pieni. (Falch 1997, s. 113.) Tiheysedut ovat erityisen merkittäviä rakennettaessa kiinteitä 

tilaajayhteyksiä, joissa jokaista asiakasta kohden joudutaan rakentamaan yksittäinen fyysi-

nen yhteys. 

 

Luonnollinen monopoli. Luonnollinen monopoli syntyy silloin, kun yksi monopoliyritys ky-

kenee tuottamaan paremman taloudellisen lopputuloksen, kuin mihin erilliset yritykset yh-

dessä pystyisivät (Sharkey 1982, s. 2). Teletoimialalla erityisesti liityntäverkot ovat luon-

teeltaan tällainen monopoli, sillä suuret kiinteät kustannukset johtavat siihen, ettei päällek-

käisiä verkkoja ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa. Lisäksi konvergenssi on johtanut 

siihen, että erilaiset telepalvelut voidaan toteuttaa samassa verkossa. Luonnollinen monopoli 

ei itsessään ole huono asia, mutta tällaisessa asemassa toimivalla yrityksellä ei ole kilpailu-

tilanteen luomaa painetta oman toiminnan tehostamiseen. Luonnollisen monopolin yritys voi 

kompensoida tehottomuuttaan nostamalla hintoja, joka johtaa asiakkaiden kannalta huonoon 
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lopputulokseen. Tästä syystä teletoimialan monopolit ovat markkinasäänneltyjä, jonka 

avulla turvataan kilpailijoille mahdollisuus verkon hyödyntämiseen. 

 

Vertikaalinen integraatio. Vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi 

taho omistaa ja kontrolloi arvoketjun peräkkäisiä tuotantovaiheita. Integroitumalla arvoket-

jussa eteen- tai taaksepäin, yritykset pyrkivät pienentämään arvoketjun hallinnan aiheutta-

mia kustannuksia ja tavoittelevat mittakaava- ja synergiaetuja. Taaksepäin integroituminen 

viittaa siirtymistä tuotannontekijöiden suuntaan ja eteenpäin integroituminen siirtymistä lä-

hemmäs loppuasiakasta. Mitä useampia arvoketjun osia yritys toteuttaa itse, sitä syvempää 

integraatio on. 

 

Vertikaalinen integraatio on ollut tyypillistä teletoimialla, jossa arvoketjun osat, mukaan lu-

kien passiivinen tietoliikenneverkko, verkon aktiivilaitteet, päätelaitteet, tiedonvälitys ja si-

sällönjakelu ovat perinteisesti olleet yhden toimijan hallussa. Aiemmin tämä on ollut käy-

tännön sanelema pakko, sillä telepalveluiden tuotanto on ollut sidottua niiden edellyttämään 

teknologiaan. Tämän päivän verkottuneeseen liiketoimintaympäristöön vertikaalinen integ-

raatio sen sijaan sopii huonosti. Yritykset pyrkivät toimimaan yhä ketterämmin ja ne erikois-

tuvat tiettyihin toimintoihin. Teletoimialalla myös teknologian kehitys on johtanut siihen, 

ettei koko arvoketjun tarvitse olla omassa hallinnassa. Mikäli vertikaalista integraatiota pu-

retaan, muuttuu markkina horisontaaliseksi verkostoksi. 

 

2.5 Arvoketju ja kahdensuuntainen markkina 

Tämän päivän verkottuneessa liiketoimintaympäristössä useat yritykset osallistuvat arvon-

muodostusprosessin eri vaiheisiin, koska tällöin investointi- ja riskinottokyky ovat kokonai-

suutena suuremmat. Palveluyritysten asiakkaat ostavat lopputuloksia ja lopulta asiakkaan 

kokema arvo määrää palvelun kilpailukyvyn markkinoilla. Tämä myös ratkaisee lopulta sen, 

miten toimiala kokonaisuudessaan menestyy. Mikäli jokin arvoketjun osa ei kykene toimi-

maan riittävän laadukkaasti, vaikuttaa se myös muiden toimijoiden laatuun. Tämä on mer-

kittävää etenkin niillä arvoketjun toimijoilla, jotka ovat tekemisissä loppuasiakkaan kanssa. 

Arvoketjussa voidaan tehdä joissain kohdissa yhteistyötä, vaikka jollain toisella osa-alueelle 
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kilpailtaisiin. Näin on järkevää toimia, mikäli arvoketjun toimijat kykenevät täten tuotta-

maan suurempaa lisäarvoa. (Porter 1985.) 

 

Arvoketjuista voidaan tunnistaa horisontaalista tai vertikaalista keskittymistä. Horisontaali-

nen keskittyminen tapahtuu arvoketjun eri osa alueilla erikseen. Kilpailu tapahtuu kunkin 

arvoketjun osan sisällä ja eri tason toimijat ovat usein eri yrityksiä. Vertikaalinen keskitty-

minen tapahtuu arvoketjun suunnassa esimerkiksi siten, että palveluntarjoaja hankkii omis-

tukseensa myös siirtotien tai päinvastoin. Kilpailu tapahtuu vertikaalisesti keskittyneiden 

yritysten tai koko arvoketjujen välillä. Horisontaalisessa markkinarakenteessa, uusien toimi-

joiden on suhteellisen helppo tulla toimimaan arvoketjun eri osille. Vertikaalisille markki-

noille tulo sen sijaan usein edellyttää, että yritys kykenee toimimaan arvoketjun kaikilla ta-

soilla. (Soramäki 2003, s. 22–27.) 

 

Monet menestyneet liiketoimintamallit perustuvat kaksisuuntaiseen markkinaan ja alustojen 

hyödyntämiseen. Kaksisuuntainen markkina syntyy silloin, kun kahteen suuntaan toimivan 

alustan avulla saatetaan yhteen (konkreettisesti tai virtuaalisesti) vähintään kaksi toisistaan 

hyötyvää osapuolta ja mahdollistetaan niiden välinen vuorovaikutus (Rochet & Tirole 2006, 

s. 645). Alusta ei itse omista tai myy loppukäyttäjälle tarjottavaa hyödykettä, mutta se tuottaa 

sen välittämisen mahdollistavan palvelun tai välineen (kuva 3). Tällä tavoin toimivat esi-

merkiksi perinteisiä toimialoja edustavat ostoskeskukset ja sanomalehdet, ja digitaalisessa 

taloudessa toimivat hakukoneet, ohjelmistoalustat ja sovelluskaupat. Alustat auttavat ostajia 

ja myyjiä löytämään toisensa ja tuottavat säästöjä luomalla suurempia kokonaisuuksia ja 

poistamalla päällekkäisyyksiä (Evans 2011, s. 9). 

 

Markkinoiden kahdensuuntaisuus ei ole automaatio, vaan kyseessä on jonkin osapuolen tie-

toinen valinta ja pyrkimys markkinan ohjaamiseen. Yritykset voivat siirtyä joko kohti kak-

sisuuntaista markkinaa tai vaihtoehtoisesti vastakkaiseen suuntaan kohti vertikaalista integ-

raatiota. Esimerkiksi Amazon aloitti toimintansa jälleenmyyjänä, mutta siirtyi sen jälkeen 

vahvasti kaksisuuntaiseen markkinaan, kun se mahdollisti kolmannen osapuolten kaupan-

käynnin verkkosivustonsa välityksellä. (Hagiu & Wright 2014, s. 2.) Kuten kuvasta 3 käy 

ilmi, alustaa hyödyntävien toimijoiden välinen suora vuorovaikutus erottaa kaksipuoleisen 
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alustan jälleenmyyntiin ja vertikaaliseen integraatioon perustuvista markkinarakenteista. 

Liiketoimintamallista riippuen osa arvoketjusta voi olla asiakkaalle näkymätön.  

 

Kuva 3. Kaksisuuntainen alusta, jälleenmyyjä ja vertikaalisesti integroitunut toimija (muo-

kattu lähteestä Hagiu & Wright 2014, s. 5). 

 

Kaksipuolinen markkina edellyttää riittävää kysyntää alustan molemmilla puolilla. Mikäli 

kysyntä toiselta puolella laskee tai sitä ei ole, ei kysyntää ole myöskään toisella puolella. 

Tämän niin sanotun muna-kana -ilmiön ratkaisemiseksi, on alustan toteuttajan löydettävä 

keinot, joilla molemmat puolet saadaan mukaan. Kriittinen massa on mahdollista saavuttaa, 

mikäli toinen puoli saadaan ensin houkuteltua mukaan tarjoamalla palvelua vastikkeetta tai 

jopa maksamalla sen käyttöönotosta. Esimerkiksi käyttöjärjestelmätoimittajat kehittävät ja 

tarjoavat ohjelmistokehittäjille työkaluja, jotka mahdollistavat ohjelmien kirjoittamisen juuri 

kyseiseen käyttöjärjestelmään. Näin helpotetaan kehittäjien työtä, joka kasvattaa alustalle 

tarjottujen ohjelmistojen määrä ja johtaa toisaalta siihen, että kilpaileville alustoille ohjel-

mistoja tuotetaan aiempaa vähemmän. Alustan toteuttajan pitää kehittää ja ylläpitää opti-

maalista hinnoittelurakennetta, joka pitää alustan molemman puolen toimijat mukana Usein 

hinnoittelurakenne markkinassa vinoutuu vain toiseen suuntaan, jolloin myös kate kertyy 

ainoastaan toisesta suunnasta. Esimerkiksi näin on tapahtunut luottokorttiyhtiöiden liiketoi-

minnassa, jossa liikevaihto koostuu lähes yksinomaan kauppiaiden maksamista välityspalk-

kioista. (Evans 2003, s. 195–196.) 

 

 

A B 

Alusta 
Kytkös Kytkös 

A B Jälleenmyyjä 

A B VI yritys 
Palvelun myynti 

A:n omistus 
(vertikaalinen integraatio) 

Palvelun myynti Palvelun myynti 



 

 

 

 

24 

Teletoimialan liiketoiminta on perustunut jo pitkään kaksisuuntaiseen markkinaan. Operaat-

toreiden tietoliikenneverkot luovat kaksisuuntaisen alustan yhdistämällä internetissä palve-

luja tarjoavat toimijat ja verkon loppuasiakkaat toisiinsa. Tällä hetkellä käytössä olevat lii-

ketoimintamallit perustuvat kuitenkin lähinnä liitettävyyden myyntiin, eikä yhteyksistä 

kyetä veloittamaan niiden asiakkaalle tuotetun lisäarvon mukaan. Koska asiakkaat maksavat 

verkon käytöstä saman verran, riippumatta siitä käyttävätkö he sitä tai eivät, on teleyrityksen 

näkökulmasta paras asiakas sellainen, joka ei käytä sitä ollenkaan. Joissain olosuhteissa tämä 

näkyy siinä, että palveluntarjoajat rankaisevat asiakkaita liiallisesta käytöstä rajoittamalla 

palvelua tai katkaisemalla jopa koko yhteyden. (Cohill 2013, s. 1–2.) 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

25 

3 UUDEN TEKNOLOGIAN LUOMAT MAHDOLLISUUDET 

3.1 Uuden sukupolven tietoliikenneverkot 

Teleoperaattorit ovat edeltävän vuosikymmenen aikana korvanneet palvelukohtaisia tietolii-

kenneverkkoja, kuten puhelin- ja kaapeli-TV-verkkoja, NGN-verkoilla (Next Generation 

Network), jotka monipalveluverkkoina kykenevät siirtämään kaikki telepalvelut samassa 

verkossa (Knightson, Morita & Towle 2005, s. 49). NGN on kansainvälisen televiestintälii-

ton ITUn telestandardisointisektorin (ITU-T) ajama kehityshanke vanhojen vertikaalisesti 

integroitujen siirtoverkkojen yhtenäistämiseksi. Keskittämällä resurssit yhteen verkkoon ja 

hyödyntämällä näin syntyviä mittakaavaetuja, pyritään pienentämään sitoutunutta pääomaa 

ja ylläpitokustannuksia. 

 

ITU julkaisi ensimmäiset NGN-verkkoja käsittelevät suosituksensa Y.2001 ja Y.2011 jo 

vuonna 2004. Näiden suositusten mukainen NGN-verkko on pakettikytkentäinen ja sen tar-

joamat palvelut ovat riippumattomia niiden taustalla olevasta siirtokerroksesta. Verkon pal-

velut voivat hyödyntää useita erilaisia laajakaistatekniikoita sekä QoS-laatuluokkia (Quality 

of Service) tukevia siirtotekniikoita. Käyttäjälle NGN mahdollistaa tasapuolisen pääsyn eri 

palveluntarjoajien verkkoihin ja palveluihin. Lisäksi se tukee liikkuvuutta, jolloin palveluja 

on mahdollista provisioida käyttäjän sijainnista riippumatta (ITU-T, Y.2001 2004, s. 2).   

 

ITUn suositukset eivät ota kantaa siihen, mitä paketinvälitysprotokollaa NGN-verkossa tu-

lisi käyttää, mutta käytännössä IP-protokolla (Internet Protocol) on muodostunut hallitse-

vaksi (ITU-T Y.2011 2004, s. 6). Vaikka NGN perustuu internetin tavoin IP-protokollaan, 

ei kyseessä ole kuitenkaan internetin parannettu versio, vaan konseptit ovat lähtökohdiltaan 

erilaiset. Internet on luonteeltaan avoin, läpinäkyvä ja se koostuu useista autonomisista eli 

itsenäisistä verkoista. Tällaisessa ympäristössä laadun, turvallisuuden ja yksityisyyden ta-

kaaminen on vaikeaa. (Morita & Imanaka 2007, s. 1024.) Toisin kuin internetissä, NGN-

verkossa laatu ei rajoitu pelkästään best-effort -luokkaan, vaan päästä-päähän hallittuna 

NGN mahdollistaa eritasoisten asiakasvaatimusten täyttämisen, ja luo samalla myös uusia 

mahdollisuuksia operaattoreiden liiketoimintaan (Lee & Knight 2005, s. 41).  
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NGN-verkon liikenteen priorisoinnilla voidaan taata erilaisille palveluille niiden edellyttämä 

laatu, tai verkon käyttäjille voidaan myydä parempaa laatua erilaisilla palvelutaso- eli SLA-

sopimuksilla (Service Level Agreement). Liikenteen priorisoinnin merkitys on helppo ym-

märtää, kun samassa verkossa saatetaan siirtää samaan aikaan hätäpuheluita ja viihdesisäl-

töä. Pitää kuitenkin huomata, että kuluttajan näkökulmasta best-effort (BE) voi nykyisillä 

palveluilla olla täysin riittävä, sillä internetissä käytettävät sovellukset on suunniteltu usein 

kestämään pientä pakettihäviötä tai viivettä. Paremmasta laadusta ollaan valmiita maksa-

maan vasta, kun jotkin palvelut tai sovellukset sitä edellyttävät. 

 

Yksi NGN-mallin tärkeimpiä ominaisuuksia on verkon ja palveluiden erottaminen horison-

taalisiin kerroksiin, joita molempia voidaan kehittää toisistaan erillään. Tällaisessa ympäris-

tössä uusia palveluja voidaan lanseerata nopeasti ja aiempaa pienemmällä riskillä. Esimer-

kiksi palveluiden asiakaskysyntää on aiempaa helpompi testata, kun siirtoverkkoon ei tar-

vitse tehdä muutoksia.  

 

Jako horisontaalisiin kerroksiin muistuttaa seitsemän tason OSI-mallia (Open Systems In-

terconnection), jossa kukin kerros hyödyntää alemman tason palveluja ja tarjoaa palvelua 

ylemmälle kerrokselle. (Morita & Imanaka 2007, s. 1024–1025.) NGN-verkossa kerroksia 

on kuitenkin vain kaksi ja niiden ominaisuudet ovat OSI-mallia joustavammin määriteltyjä. 

Kuljetuskerros koostuu IP-pakettien välittämisestä, liikenteen priorisoinnista, liikkuvuu-

desta ja IP-tason tietoturvasta, kun taas palvelukerros huolehtii palveluihin ja sovelluksiin 

liittyvistä toiminnoista ja niiden edellyttämästä ohjauksesta. (ITU-T Y.2011 2004, s. 4–7) 

OSI-mallista poiketen NGN voi käyttää samoja protokollia eri kerroksilla ja alemman tason 

liikennettä voidaan tunneloida käyttäen korkeamman tason protokollia. Aiemmin solmujen 

väliseksi tarkoitettua liikennettä voidaan välittää verkon läpi päästä-päähän (Morita & 

Imanaka 2007, s. 1024), jolloin verkon aiempi luovutuspiste on mahdollista siirtää lähemmäs 

käyttäjää. Esimerkiksi kerrostalon talojakamoon aiemmin päätetty yhteys voidaan päättää 

vasta huoneistojakamossa. 
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Kuva 4. NGN-verkon yksinkertaistettu rakenne (muokattu lähteestä ITU 2013, s. 5). 

 

NGN-mallissa siirtoverkko voidaan jakaa tarkemmin liityntäverkkoon ja runkoverkkoon. 

Yksinkertaistettu verkon rakenne on esitetty kuvassa 4. Asiakas kytkeytyy UNI-rajapinnan 

(User to Network Interface) kautta ensin liityntäverkkoon, joka kytkee asiakkaan edelleen 

runkoverkkoon. Yhteydet runkoverkosta toisiin verkkoihin muodostetaan NNI-rajapintojen 

(Network to Network Interface) välityksellä. Lisäksi NGN määrittelee ANI-rajapinnan (Ap-

plication to Network Interface), joka tarjoaa valmiudet ja resurssit kolmannen osapuolten 

sovellusten liittämiseksi verkkoon. (Knightson yms. 2005, s. 50.) Runkoverkko on NGN-

mallissa yksi kokonaisuus riippumatta siitä, miten ja millaisilla tekniikoilla liityntäverkot on 

toteutettu. Runkoverkot ovat käytännössä suurten operaattoreiden ylläpitämiä, mutta liityn-

täverkot sen sijaan voivat olla hyvin erityyppisten toimijoiden rakentamia ja omistamia. 

NGN edistää kiinteiden ja langattomien liityntäyhteyksien konvergenssia, jolloin asiakkaat 

voivat käyttää palveluita niin kiinteiden yhteyksien kuin mobiiliyhteyksien kautta (Lee & 

Knight 2005, s. 41–41).  
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3.2 Uuden sukupolven liityntäverkot 

Liityntäverkot ovat tietoliikenneverkkojen arvokkain osa ja niiden osuus verkon kokonais-

kustannuksista on vähintään 30–50 prosenttia (Falch 1997, s. 104) ja valokuidulla toteute-

tuissa liityntäverkoissa jopa 50–80 prosenttia (Amendola & Pupillo 2008, s. 89).  Vaikka 

teleoperaattoreiden runkoverkot on jo päivitetty NGN-aikaan, ei liityntäverkkoihin ole in-

vestoitu samassa laajuudessa. Liityntäverkoissa on vaikea saavuttaa riittävän laajoja mitta-

kaavaetuja, sillä liityntäverkon asiakasyhteydet palvelevat vain yhtä käyttöpaikkaa, kuten 

kotitaloutta tai yritystä. Tämän päivän tietoliikenneverkoissa juuri liityntäverkoista on tullut 

se pullonkaula, joka hidastaa uusien palveluiden käyttöönottoa (Hutcheson 2008, s. 90).  

 

Jotta uusien ja tulevien palveluiden käyttö olisi mahdollista, on jokaisen verkon osan kyet-

tävä ne välittämään. Tämä edellyttää investointeja seuraavan sukupolven liityntäverkkoihin, 

joita voidaan kutsua NGA-verkoiksi (Next Generation Access). Euroopan komission 

(2010c, s. 40; 2013, s. 13) määritelmän mukaan NGA-verkot koostuvat kokonaan tai osittain 

optisista elementeistä ja pystyvät tarjoamaan laajakaistapalveluja joiden suoritusteho on ny-

kyisten kupariverkkojen kautta tarjottuja palveluja parempi. Tällaiset verkot ovat valokuitu-

verkkoja, kehittyneitä kaapeliverkkoja tai tiettyjä kehittyneitä langattomia verkkoja, joilla 

pyritään korvaamaan kokonaan tai suurin osa nykyisistä kuparipohjaisista laajakaistaver-

koista (Euroopan komissio 2010c, s. 40; Euroopan komissio 2013, s. 13).  

 

Euroopan komission teknologianeutraali määritelmä antaa toteutustapojen suhteen laajan 

liikkumavapauden, mutta yhtäläistä on se, että valokuitu tuodaan hyvin lähelle asiakasta. 

Valokuitu on NGA-verkoissa kriittinen komponentti, sillä se poistaa metallijohtimiin ja lan-

gattomiin yhteyksiin liittyvät spektri- ja etäisyysrajoitteet. Samalla se mahdollistaa kapasi-

teetin kasvattamisen käytännössä rajattomasti, hyödynnettäessä esimerkiksi WDM-

ratkaisuja (Wavelength-Division Multiplexing). (Hutcheson 2008. s 90.) Tässä diplomi-

työssä NGN-verkoksi on käsitetty sellainen teknologia, jossa liityntäyhteyden fyysinen siir-

totie ei enää muodosta tiedonsiirtoverkon siirtonopeuden pullonkaulaa. 
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Vaikka erilaisten teknologioiden välillä käydään kovaa kilpailua, rakennetaan tulevaisuu-

dessa yhä enemmän FTTx-verkkoja (Fiber to the X), jossa osa kuparikaapeloidusta liityntä-

verkosta tai jopa koko liityntäverkko korvataan valokuidulla (Kazovsky, Shaw, Gutierrez, 

Cheng & Wong 2009, s. 3428). Tällaisia tekniikoita ovat Fiber to the Home (FTTH), Fiber 

to the Building (FTTB), Fiber to the Curb (FTTC), Fiber to the Node (FTTN). Käytettävä 

nimitys riippuu siitä, miten lähelle asiakasta valokuitu ulottuu (kuva 5).  

 

 

Kuva 5. Valokuidun ulottuminen käyttöpaikkaan eri toteutusarkkitehtuureissa. 

 

Vakiintuneet operaattorit pyrkivät hyödyntämään olemassa olevia metallijohtimia mahdol-

lisimman pitkään. Rakennetun infrastruktuurin hyödyntäminen on kustannustehokasta: si-

toutuva pääoma kevenee, jolloin myös investointihankkeiden riskit jäävät pienemmiksi. 

FTTB ja FTTC ovat tällaisia osittain kuparikaapeleilla toteutettuja hybridiratkaisuja, joissa 

valokuitu tuodaan lähelle käyttäjää. Päätelaitteen WAN-portti (Wide Area Network) ei täl-

löin ole optinen, vaan osa tilaajayhteydestä on toteutettu edelleen kuparikaapelilla. FTTB-

mallissa kuitu ulottuu rakennuksen talojakamoon ja esimerkiksi puhelinkaapeloiduissa rivi- 

ja kerrostalokiinteistöissä voidaan käyttää Ethernet- tai VDSL-tekniikkaa (Very high bit-rate 
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Digital Subscriber Line) yhteyden tuomiseksi talojakamosta huoneistoihin. FTTC-mallissa 

kuitu tuodaan katujakamoon, josta se voidaan niin ikään jatkaa Ethernet tai VDSL-

tekniikalla alueen kiinteistöihin. (FTTH Council Europe 2012, s. 12.) 

 

Se miten lähelle asiakasta valokuitu rakennetaan, on käytännössä kustannuskysymys. Silti 

kuparikaapeleita hyödyntävät hybridiratkaisut voidaan nähdä välivaiheena, kunnes kuitu 

ulottuu käyttöpaikkaan saakka (Van den Hoven 2009, s. 621; Kulkarni & El-Sayed 2010, s. 

297). Myös teleoperaattorit tunnistavat tämän ja hybridiverkot usein suunnitellaan ja raken-

netaan niin, että kuparikaapelit voidaan myöhemmin korvata valokuidulla. Muiden kuin va-

kiintuneiden operaattoreiden verkkoja sen sijaan rakennetaan yleensä FTTH-tekniikalla. 

Tällöin tiedonsiirto toteutetaan valokuidulla aina käyttöpaikkaan asti, eli kotiin tai kiinteis-

tön huoneistojakamoon, jonne asennetaan myös optisen signaalin sähköiseksi muuntava kui-

tumuunnin.  

 

FTTH-verkkoja rakennetaan pääosin joko aktiivisella P2P Ethernet (Point to Point) tai pas-

siivisella PON-tekniikalla (Passive Optical Network). P2P Ethernet -verkossa liityntäsol-

multa rakennetaan jokaiselle asiakkaalle oma yksimuotokuitu, jotka valokuidun pienen vai-

mennuksen vuoksi voivat olla jopa useiden kymmenien kilometrien mittaisia. Tällainen Et-

hernet-standardikomponentteihin perustuva verkko on yksinkertainen rakentaa ja ylläpitää, 

mutta asiakkaiden kesken jaettavia elementtejä on vain vähän ja syöttökuituja tarvitaan suuri 

määrä. PON-verkossa sen sijaan laitteistoa, infrastruktuuria ja kapasiteettia jaetaan useam-

man käyttäjän kesken. Syöttökuituja tarvitaan vähemmän, kun verkossa voidaan hyödyntää 

optisia jaottimia tai suodattimia. Passiivina komponentteina jaottimet ja suodattimet eivät 

kuluta energiaa ja ovat huoltovapaita. Samalla ne kuitenkin vaimentavat optista signaalia, 

jolloin toteutuvat maksimietäisyydet ovat P2P-verkkoja lyhyempiä. Eri asiakkaiden liikenne 

jaetussa valokuidussa erotellaan joko aikaperusteisesti TDM-tekniikalla (Time-Division 

Multiplexing) tai suodatetaan WDM-tekniikalla (Wavelength-Division Multiplexing). (Ka-

zovsky ym. 2009, s. 3428–3429.) 

 

Tällä hetkellä suurin osa Suomen FTTH-verkoista on toteutettu P2P-tekniikalla. PON-

tekniikasta on kuitenkin tulossa yhä suositumpaa, sillä jaettujen elementtien vuoksi sitä pi-

detään jonkin verran P2P-verkkoja edullisempana toteuttaa. Joidenkin tutkimusten mukaan 
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(Kulkarni & El-Sayed 2010; Jay, Neumann & Plückebaum 2014) PON-verkko on noin 10–

20 prosenttia edullisempi kuin P2P Ethernet. Tosin pitkällä 20-vuoden aikavälillä kustan-

nusero tasoittuu ja teknologian valinta on aina ratkaistava tapauskohtaisesti (Jay ym.  2014, 

s. 424–425). Standardoimattomana teknologiana PON edellyttää saman valmistajan laitteis-

ton valokuidun molempiin päihin ja toisin kuin P2P se ei mahdollista tilaajayhteyden fyy-

sistä erottamista. Tällöin tiettyjä reguloituja eli markkinasäänneltyjä verkkotuotteita ei kyetä 

PON-verkossa toteuttamaan. Tämä olisi syytä huomioida myös markkinasääntelyssä, jotta 

teleoperaattorit eivät tekisi investointipäätöksiä väärin perustein, esimerkiksi vain siitä 

syystä, että tilaajayhteyden erottaminen kilpailijoiden käyttöön vaikeutuisi. 

 

NGN ja NGA ovat sellaisia teknologisia muutoksia, jotka voivat muuttaa tietoliikennemark-

kinan liiketoimintamalleja ja toimialaan kohdistettavaa markkinasääntelyä. Kun esimerkiksi 

puhelinpalvelut ovat olleet sidottuja vertikaalista tiettyyn signalointiin ja kuljetusprotokol-

laan, on ollut luontevaa, että myös sääntely on vertikaalista. Sen sijaan tiedonsiirron ja pal-

velut erottavassa NGN-verkossa sääntelyn olisi luonnollista olla horisontaalista, jolloin se 

kohdistuisi palveluihin ja siirtoverkkoon toisistaan riippumatta. Kilpailun varmistamiseksi 

esimerkiksi palvelut voivat olla edelleen säänneltyjä, mutta siirtoverkkoja voitaisiin sen si-

jaan käsitellä kuten mitä tahansa rakennettua infrastruktuuria yleensä. (Lee & Knight 2005, 

s. 40-41.) 

 

3.3 Virtualisointi liityntäverkoissa 

Tyypillisesti liityntäverkoissa on hyödynnetty hyvin erityyppisiä toteutusteknologioita, 

jonka vuoksi verkot ovat monimutkaisia, heikosti skaalautuvia ja hankalasti ylläpidettäviä. 

Erilaiset toteutusteknologiat tekevät myös liityntäverkossa tarjottavien tukkutuotteiden hal-

linnasta ja kannattavasta myynnistä vaikeaa, sillä verkkoa vuokraava osapuoli joutuu usein 

tasapainoilemaan verkon teknologiapäivitysten ja palveluoperaattoreilta tulevien vaatimus-

ten välillä. (Zheng, Yang & Zhou 2014) Liityntäverkon tukkutuotteiden myynti on infra-

struktuurin omistajille enemmän markkinasäännelty pakko kuin aitoa liiketoimintaa. 
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Tänä päivänä tarjotut liityntäverkon tukkutuotteet ovat lähinnä joko fyysisiä yhteyksiä tai 

tiedonsiirtoputkia, joissa ainut differoiva tekijä on lähinnä suurin saavutettava tiedonsiirto-

nopeus. Palveluntarjoajille tämä tarkoittaa sitä, että erilaisten palveluiden erilaistaminen ei 

käytännössä onnistu. Palvelut ovat usein sidottuja verkon toteutusteknologiaan ja koska yk-

sittäiset aktiivilaitteet on konfiguroitava erikseen, on uusien palveluiden provisiointi hidasta. 

Myös verkon valvonta ja hallintaominaisuudet ovat palveluntarjoajien näkökulmasta usein 

riittämättömiä. (Zheng ym. 2014, s. 881–882.) 

  

Edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi voidaan tulevaisuuden liityntäverkoista raken-

taa ohjelmisto-ohjattuja virtuaaliverkkoja (SDNA, Software-Defined Access Network). Vir-

tualisoinnin avulla verkosta voidaan tehdä aiempaa yksinkertaisia, ketteriä, joustavia ja suu-

remman lisäarvon tuottavia (Zheng, ym. 2014, s. 881). Pyrkimyksenä on saavuttaa saman-

laisia säästöjä, joita virtualisoinnilla on edeltävän vuosikymmenen aikana saatu konesaliym-

päristöissä. Vakioidussa laiteympäristössä on mahdollista toteuttaa helposti erilaisia ko-

koonpanoja ja kun riippuvaisuus fyysisistä laitteista poistuu, on palveluita mahdollista tuoda 

markkinoille nopeammin ja aiempaa pienemmällä riskillä. 

 

SDAN mahdollistaa verkon hallintakerroksen (control plane) ja tiedonvälityskerroksen (data 

plane) erottamisen toisistaan. Kun hallintakerros toteutetaan ohjelmallisesti konesalista kä-

sin, voidaan koko verkkoa ohjata keskitetysti, sen sijaan että yksittäisiä tietoliikenneverkon 

aktiivilaitteita hallittaisiin erikseen. Hallintakerroksen ja tiedonvälityskerroksen väliseen 

kommunikointiin voidaan hyödyntää esimerkiksi jo vakiintunutta Open Networking Foun-

dationin kehittämää OpenFlow-protokollaa. (Kerpez ym. 2014, s. 152.) Virtualisoinnin 

avulla verkko-operaattori voi tarjota palveluntarjoajille eriytettyjen verkkokomponenttien 

(unbundling) sijaan palveluna kokonaista liityntäverkkoa (NaaS, Network as a Service). Täl-

laisessa toteutuksessa palveluoperaattorit saavat käyttöönsä virtuaalisesti toteutetun ja täysin 

hallittavan ja toiminnoiltaan fyysistä vastaavan loogisen virtuaaliverkon (Zheng, ym. 2014).  

 

Liityntäverkon lisäksi mielenkiintoinen virtualisoinnin sovelluskohde ovat kotitalouksiin 

asennettavat verkon päätelaitteet (CPE, Customer Premises Equipment). Tulevaisuuden mo-

nimutkainen usean palveluntarjoajan ympäristö tulee edellyttämään myös päätelaitteilta mo-
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nipuolisempia ominaisuuksia ja uusia kyvykkyyksiä. Samalla tämä tarkoittaa aiempaa mo-

nimutkaisempia, kalliimpia ja hallintaa edellyttäviä päätelaitteita. Mikäli osa edellytetyistä 

toiminnoista voidaan toteuttaa virtuaalisesti operaattorin konesalista käsin, riittää kun asiak-

kaan tiloihin asennetaan yksinkertainen päätelaite joka vastaa virtualisoidun päätelaitteen 

fyysisestä liittämistä. (Minoves ym. 2012.) Virtuaalisia päätelaitteita voidaan siirtoyhteyden 

osalta toteuttaa siinä vaiheessa, kun liityntäverkoissa siirrytään käyttämään valokuitua. Kun 

fyysinen siirtoyhteys ei muodosta siirtokapasiteetin pullonkaulaa, voidaan saman yhteyden 

yli siirtää myös virtualisoinnin edellyttämä laitteiden välinen tiedonsiirto ilman, että asiak-

kaan käytettävissä olevasta siirtokapasiteetista tarvitsee tinkiä.  
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4 YHTEISKUNNAN VAIKUTUS TELETOIMIALAAN 

4.1 Julkiset tukihankkeet 

4.1.1 Euroopan digitaalistrategia 

Euroopan digitaalistrategia on yksi Euroopan komission vuonna 2010 julkaiseman Eurooppa 

2020 -strategian seitsemästä lippulaivahankkeesta. Digitaalistrategian avulla tavoitellaan 

Euroopassa nopeiden ja ultranopeiden internetyhteyksien leviämistä ja edesautetaan yhteen-

toimivien verkkopalveluiden ja -sisältöjen yhtenäismarkkinoiden syntyä (Euroopan komis-

sio 2010a, s. 3). Digitaalistrategia pyrkii maksimoimaan tieto- ja viestintäteknologian yh-

teiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset, jonka lisäksi sen voi myös nähdä tähtäävän Eu-

roopan kilpailukyvyn vahvistamiseen suhteessa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Samaan aikaan 

kun Yhdysvaltalaisilla operaattoreilla on yli 300 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat, Eu-

rooppalaiset teleoperaattorit toimivat pienillä kansallisilla markkinoillaan. Rajallinen mark-

kinapotentiaali vähentää investointien houkuttelevuutta ja hidastaa siten uusien palveluiden 

tuomista markkinoille.  

 

Digitaalistrategian tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2020 mennessä jokaiseen Euroopan 

kotitalouteen on saatavilla vähintään 30 Mbit/s yhteysnopeus ja vähintään 50 prosentilla ko-

titalouksista on käytössään internetyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus on yli 100 Mbit/s (Eu-

roopan komissio 2010a, s. 21–23). Tavoite edellyttää laajakaistan yleisen saatavuuden pa-

rantamista ensin kiinteän ja langattoman tekniikan yhdistelmällä ja myöhemmin seuraavan 

sukupolven liityntäverkoilla (NGA). Hanketta kohtaan on EU:n tasolla vahva poliittinen 

tahto, mutta tavoitteesta ollaan pahasti jäljessä. Vuoden 2014 alussa ainoastaan 1,6 prosen-

tilla eurooppalaisista kotitalouksista oli käytössään 100 Mbit/s tai nopeampi laajakaista. 

Suomessa penetraatio on ollut samaan aikaan 5,0 prosenttia ja Ruotsissa 10,4 prosenttia. 

(European Commission 2014a, s. 5, 102 & 283.) 

 

Ongelma nopeiden nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotossa eivät ole jo valokuituihin 

perustuvat runkoverkot, vaan pullonkaulan aiheuttavat, hitaat (last-mile) liityntäyhteydet. 

Digitaalistrategian tavoitteisiin pääseminen tuleekin edellyttämään merkittäviä investointeja 

NGA-verkkoihin. Euroopan komissio on arvioinut, että yksityisen ja julkisen sektorin olisi 
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investoitava Euroopassa yhteensä 180–270 miljardia euroa, jotta asetettu 100 Mbit/s tavoite 

saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä. Komissio kuitenkin toteaa, että kustannukset voivat 

olla myös pienemmät riippuen rakennetun infrastruktuurin uudelleen käytettävyydestä ja 

markkinoihin vaikuttavan sääntelyn kehityksestä. (Euroopan komissio 2010b, s. 3; Euroopan 

komissio 2013, s. 1.) 

 

4.1.2 Laajakaista kaikille -hanke 

Suomessa nopeiden tietoliikenneverkkojen rakentumista on pyritty vauhdittamaan Valtio-

neuvoston periaatepäätöksen pohjalta käynnistetyllä Laajakaista kaikille –hankkeella. Hank-

keen tavoitteena on ollut ulottaa vähintään 100 megabitin tietoliikenneyhteys korkeintaan 

kahden kilometrin päähän yli 99 prosentille kaikista vakituisista asunnoista ja yritysten va-

kituisista toimipisteistä vuoden 2015 loppuun mennessä. Viimeisen kahden kilometrin pitui-

sen liityntäyhteyden kustannukset asiakkaat maksavat itse. (LVM 2008) Hankkeen valmis-

telussa oletettiin, että kaupallisin perustein rakentuvat verkot kattaisivat vuoden 2015 lo-

pussa 95 prosenttia suomalaisista ja tätä laajemman väestöpeiton saavuttamiseksi rakennet-

tiin tukiohjelma, jolla varmistettiin verkkojen rakentuminen myös sellaisille alueille jonne 

ne eivät kaupallisesti leviä. Tukiraha osoitettiin runkoverkkojen hankesuunnitteluun ja ra-

kentamiseen ja verkkoja arvioitiin rakennettavan noin 200 miljoonan euron arvosta. Hank-

keeseen on budjetoitu yhteensä 130 miljoonaa, josta valtion osuus on 66 miljoonaa, Euroo-

pan unionin 25 miljoonaa ja kuntien 40 miljoonaa. (Pursiainen 2014.)  

 

Valtion laajakaistatuen myöntämistä varten säädettiin laki haja-asutusalueiden laajakaista-

rakentamisesta (1186/2009). Laki sisältää säännökset annettavan tuen edellytyksistä. Lain 

mukaan tukea voidaan myöntää vain tarkkaan rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennetta-

vaan verkkoon. Tuen edellytyksenä on, että tuen avulla rakennettavassa verkossa tulee tar-

jota palveluita vähintään kymmenen vuoden ajan. Laissa todetaan myös, että valtion tukea 

voidaan myöntää vain, jos tuen myöntämisellä ei arvioida olevan muita kuin vähäisiä kilpai-

lua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia. Tuen saajan tulee luovuttaa rakenne-

tun verkon käyttöoikeuksia vähintään seitsemän vuoden ajan kohtuulliseen hintaan ja syrji-

mättömin ehdoin. Näyttötaakka hinnoittelun ja kohtuullisuudesta ehtojen syrjimättömyy-

destä on tuen saajalla. (Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 1186/2009) 
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Laajakaista kaikille –hankkeen kautta rahoitusta saaneita hankkeita oli valmistunut vuoden 

2013 loppuun mennessä 39. Hankkeisiin oli myönnetty tukea yhteensä 38 miljoona euroa ja 

sen avulla oli valmistunut 10 600 uutta valokuituliittymää. Tilaajista 41 prosenttia oli laaja-

kaistatukilain mukaisia tilaajia, eli vakituisia asuntoja tai yritysten ja julkisen sektorin toi-

mipaikkoja, jotka sijaitsivat tukikelpoisilla alueilla. (Viestintävirasto 2014.) 

 

4.2 Yksityisten investointien haasteet  

NGA-verkkoihin toteutettavilla investoinneilla on pitkä takaisinmaksuaika ja niiden tuottoa 

voidaan pitää epävarmana. Samaan aikaan teleoperaattoreiden liikevaihto laskee, joka joh-

tuu osittain kilpailevista teknologioista ja laajakaistayhteyksien päällä välitettävistä IP-

pohjaisista OTT-sisällöistä (Over the Top) (Krämer & Schnurr 2014, s. 2). Kannattavaa lii-

ketoimintaa tekevän teleoperaattorin laskelmissa ei kyetä huomioimaan nopeiden interne-

tyhteyksien tuottamia positiivisia ulkoisvaikutuksia yhteiskuntaan, eikä vuosia sitten pois-

toina vähennetyn, kuparipohjaisen verkon korvausinvestointi välttämättä nosta liittymäkoh-

taista liikevaihtoa (ARPU, Average Revenue Per User). Konsulttiyhtiö Oxera (2011, s. 2–3) 

on listannut syitä, jotka tekevät NGA-verkkoinvestoinneista operaattoreiden näkökulmasta 

erityisen haastavia: 

 

 Kysynnän epävarmuus – tulevaa kysyntää on vaikea ennustaa niin toimialan kuin 

yksittäisen operaattorin näkökulmasta. Epävarmuus kuuluu vapaille markkinoille, 

mutta teletoimialla se on suurten alkuinvestointien vuoksi erityisen suuri ongelma.  

 Kuluttajien maksuhalukkuus – vaikka verkkojen kokonaiskysyntä voitaisiin ennus-

taa, eivät kuluttajat välttämättä ole valmiita maksamaan NGA-verkkojen hyödyistä. 

 Sääntelyn epävarmuus – teletoimiala on vahvasti säänneltyä ja sen painopisteitä 

muutetaan ajoittain. Sijoittajan näkökulmasta tilanne voi muuttua hyvin nopeasti. 

Mikäli investoinnit tuottavat yli odotusten, voidaan niitä heikentää uusilla regulaa-

tiosäännöksillä. 

 Kustannusrakenne – NGA-verkkoihin tehtävät investoinnit ovat kiinteitä ja niin sa-

nottuja uponneita kustannuksia (sunk-cost). Vakiintuneet operaattorit pelkäävät 



 

 

 

 

37 

suurta sitoutuvaa pääomaa. Uudet toimijat sen sijaan pelkäävät, etteivät ne kykene 

tarjoamaan sellaisia palveluita joilla ne selviävät kilpailussa markkinassa. 

 Kupariverkkojen tuottojen lasku – Suuren mittakaavan kuituinvestoinnit vaikuttavat 

haitallisesti etenkin vakiintuneiden operaattoreiden kuparikaapeleista saamiin tuot-

toihin. 

 Ulkoiset hyödyt – Osa kuituverkon investoinneista ei hyödytä sijoittajia, koska niistä 

ei voida laskuttaa. Osa yhteiskunnallisesta näkökulmasta kannattavista investoin-

neista jää toteuttamatta, koska yksityiset tuotot eivät riitä kattamaan kuluja. 

 

Asiakas ei ole valmis maksamaan samasta kaistanleveydestä sen enempää, toimitetaan tilaa-

jayhteys sitten kuparilla, langattomasti tai valokuidulla (Forzati ym. 2011, s. 1–2). Laaja-

kaistahankkeiden riskit ovat suuret, jonka vuoksi hankkeisiin on ollut vaikea löytää inves-

toijia ja rahoittajia. Vaikka Euroopan komissio olettaa (2013, s. 1–2) investointien toteutta-

jien olevan pääasiassa kaupallisia toimijoita, toteaa se samalla, ettei digitaalistrategian ta-

voitteisiin päästä ilman julkista rahoitusta. Markkinatilanteen vuoksi verkkoihin ei välttä-

mättä tehdä riittävästi yksityisiä investointeja. Nopean laajakaistaverkon mahdollistamat ul-

koisvaikutukset – kuten uudet innovaatiot ja palvelut – hyödyttävät kuitenkin myös muita, 

kuin verkon välittömiä sijoittajia tai tilaajia. (Euroopan komissio 2013, s. 9.) 

 

4.3 Yhteiskunnan tukitoimien suuntaviivat 

Euroopan digitaalistrategia kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään julkista rahoitusta NGA-

verkkojen rakentamiseen. Julkinen rahoitus on kuitenkin toteutettava EU:n kilpailu ja valti-

ontukisääntöjen mukaisesti ja Euroopan komissio on antanut selittävässä tiedonannossaan 

(2013/C 25/01) suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen no-

pean käyttöönoton yhteydessä. Kansallisten sääntelyviranomaisten on laadittava ohjeistus, 

johon sisältyvät markkina-analyysia, tukkutason käyttöoikeustuotteita ja hinnoittelua koske-

vat suositukset, ottaen huomioon sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä ja komission an-

tamat asiaan liittyvät tiedonannot (Euroopan komissio 2013, s. 10). 

 

Yhteiskunta voi edesauttaa NGA-verkkojen rakentumista antamalla lainoja, pääomittamalla 

hankkeita tai myöntämällä tukia. Julkisten investointien (lainat ja pääomitus) tulee olla 
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markkinaehtoisia, eli myös yksityisten toimijoiden tulee osallistua investointiin ja lisäksi in-

vestoinnille on saatava kohtuullinen markkinatuotto. Yhteishankkeissa yksityisten investoi-

jien on lisäksi kannettava sama kaupallinen riski kuin julkisen investoijan. (Euroopan ko-

missio 2013, s. 5.) Myös Euroopan investointipankki (EIP) voi osallistua markkinaehtoiseen 

lainoittamiseen riittävän suurissa ja kannattavissa hankkeissa. EIP:n osallistumisella on 

usein myös katalyyttinen vaikutus, sillä sen hyväksymät hankkeet houkuttelevat mukaan 

muita pankkeja ja potentiaalisia investoijia (Euroopan komissio 2010b, s. 4). 

 

Tukea voidaan myöntää markkinapuutteessa ja yhteiskunnallisen tai alueellisen eriarvoisuu-

den korjaamiseen. Markkinapuute syntyy silloin kun markkinoilla toimivat yritykset eivät 

kykene toteuttamaan investointeja, vaikka niiden tuottama hyöty yhteiskunnalle ylittäisi syn-

tyvät kustannukset. (Euroopan komissio 2013, s. 5–10.) Myönnettävät tuet voivat olla esi-

merkiksi suoria avustuksia, verohuojennuksia, edullisia lainoja tai muita suotuisia rahoitus-

ehtoja. (Euroopan komissio 2013, s. 3–4.) Tuen tulee olla Euroopan sisämarkkinoille sovel-

tuvaa, eli yleistä etua edistävää, kannustavaa ja avointa.  Se ei myöskään saa aiheuttaa vää-

ristymiä kilpailuun tai heikentää kaupallisten toimijoiden investointihalukkuutta. Euroopan 

komissio on (2013, s. 8 & 17–21) koonnut listan edellytyksiä, joiden avulla varmistetaan 

tukitoimintojen oikeellisuus, ja voidaan osoittaa se, etteivät ne vääristä kilpailua: 

 

 Maantieteellinen kartoitus ja kattavuusanalyysi, joilla pyritään optimaalisen kokoi-

siin kohdealueisiin. Liian pienet alueet eivät ole markkinatoimijoille taloudellisesti 

kiinnostavia ja liian suuret alueet heikentävät kilpailuasetelmaa. 

 Läpinäkyvä ja tarjouskilpailuun perustuva valintamenettely, joka mahdollistaa hyvän 

maantieteellisen kattavuuden, teknologisen lähestymistavan kestävyyden, markkina-

toimijoiden täydellisen eriyttämisen ja hyvän taloudellisen lopputuloksen. 

 Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen ja teknologiariippumattomuus, 

joilla vähennetään tarpeetonta resurssien päällekkäisyyttä ja pienennetään kustan-

nuksia. Tiedon olemassa olevasta infrastruktuurista tulisi olla eri osapuolten hyödyn-

nettävissä esimerkiksi kansallisen tietokannan välityksellä. 

 Tukkutason käyttöoikeuksien myöntäminen kolmansille osapuolille, jolla estetään 

palvelumonopolin syntyminen, sekä lisätään valinnanvaraa ja kilpailua.  
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Hankkeisiin myönnettävä tuki ei saa vääristää kilpailua. Tämän vuoksi kolmansille osapuo-

lille on myönnettävä sellaiset tukkutason käyttöoikeudet, jotka antavat niille mahdollisuuden 

kilpailla valitun palveluntarjoajan kanssa (mikäli kyseinen tarjoaja toimii myös vähittäista-

solla). Tukkutason käyttöoikeuksilla varmistetaan kilpailun toteutuminen ja vältetään alu-

eellisten palvelumonopolien syntyminen. Valtion tukemissa verkoissa tarjottujen tukkutason 

tuotteiden tulee periaatteessa olla laajempia, mitä hallitsevan markkinavoiman (HMV) toi-

mijoille on määrätty, sillä verkkoon on käytetty veronmaksajien yhteisiä varoja. Hinnoitte-

lun tulee perustua viranomaisten vahvistamiin periaatteisiin ja viitearvoihin. (Euroopan ko-

missio 2013, s. 19–21.) 

 

Käyttöoikeudet tulee myöntää vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista ja 

niitä on tarjottava kaikille niitä pyytäville operaattoreille tasavertaisin ja syrjimättömin eh-

doin. Käyttöoikeustuotteiden tulee olla tarvittaessa täysin eriytettyjä, joko fyysisesti tai vir-

tuaalisesti. Mikäli käyttöoikeustuote on virtuaalinen, tulee sen vastata mahdollisimman hy-

vin fyysistä eriyttämistä. Kolmansilla osapuolilla on oltava pääsy myös passiiviseen infra-

struktuuriin, mutta tällöin niiden on mahdollisesti itse tarjottava bittivirtatason käyttöoikeuk-

sia. Velvoite käyttöoikeuden myöntämiseen on erityisen tärkeä, jotta alueelliset ADSL-

operaattorit voivat siirtää omia asiakkaitaan rakennettavaan NGA-verkkoon kokematta kil-

pailuhaittaa. (Euroopan komissio 2013, s. 19–21.)  
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4.4 Telemarkkinoiden sääntely 

Liityntäverkkojen korkeat kiinteät kustannukset johtavat luonnolliseen monopoliin, jonka 

vuoksi hallitsevan markkinavoiman (HMV) operaattorit ovat velvoitettuja vuokraamaan 

verkkojen käyttöoikeuksia kilpaileville operaattoreille. Hintasääntelyllä varmistetaan, ettei-

vät HMV-operaattorit kykene heikentämään kilpailijoiden asemaa vääristyneillä tukkuhin-

noilla. Tällä estetään niin sanottu hintaruuvi, joka muodostuu silloin, kun vertikaalisesti in-

tegroituneen teleoperaattorin tukkutuotteen ja sitä vastaavan vähittäishinnan välinen erotus 

on liian pieni. Hintaruuvia hyödyntävän operaattorin tulos muodostuu lopputuotteen sijaan 

tukkutuotteen vuokraamisesta ja kilpaileva operaattori ei kykene toimimaan markkinoilla 

kannattavasti. (Piekkala 2012, s. 7–12.)  

 

Euroopassa markkinasääntelyä ohjataan EU-lainsäädännöllä ja Euroopan komission suosi-

tuksilla. Sen toteuttamisesta vastaavat kansalliset sääntelyviranomaiset, jollainen on Suo-

messa Viestintävirasto. Viranomaiset huomioivat toiminnassaan myös Euroopan sähköisen 

viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen eli BERECin lausunnot ja yhteiset kannat. 

Euroopan komission sääntelyllä pyritään yhdenmukaistamaan jäsenmaiden sääntelyjärjes-

telmiä ja kehittämään samalla EU:n yhtenäisiä sisämarkkinoita. (Piekkala 2012, s. 7–8.) Ko-

mission antamat suositukset eivät kuitenkaan sido kansallisia sääntelyviranomaisia juridi-

sesti ja perustelluissa tilanteissa ne voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla (Viestintä-

virasto 2013a, s. 5).  

 

Markkinasääntely aiheuttaa operaattoreille aina lisäkustannuksia, jonka vuoksi sääntelyä 

kohdistetaan vain sinne missä se koetaan tarpeelliseksi ja tarpeeton sääntely pyritään poista-

maan (Viestintävirasto 2013a, s. 3). Markkinasääntely on joko ennakkosääntelyä (ex-ante) 

tai jälkikäteen (ex-post) tapahtuvaa tapauskohtaista valvontaa. Ennakkosääntely on luonteel-

taan epäsymmetristä, eli se kohdistuu pääasiassa vain HMV-yrityksiin ja on tarkoitettu vain 

sellaisiin olosuhteisiin, joita yleinen kilpailuoikeus ei riitä ratkaisemaan. (Viestintävirasto 

2013a, s. 3). Huomattavaa kuitenkin on se, ettei ennakkosääntelyn käyttäminen sulje pois 

jälkikäteen tapahtuvaa valvontaa. 
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Markkinasääntelyn tavoitteena on kilpailun lisääminen ja tietoliikenneyhteyksien saatavuu-

den parantaminen. Nämä tavoitteet ovat kuitenkin jossain tilanteissa keskenään ristiriidassa. 

Hintasääntelyllä voidaan edistää kilpailua siellä missä verkot on jo rakennettu, mutta se voi 

hidastaa verkkojen toteuttamista uusilla alueilla. Kun verkkomaksut ovat säänneltyjä, ei ver-

kon rakentanut operaattori kykene välttämättä rahastamaan investoinnista kilpailijoille ai-

heutunutta hyötyä. (Kotakorpi & Takalo 2005, s. 309–310.) Kilpailijat eivät kanna inves-

tointien riskejä, jolloin sääntely heikentää halukkuutta investointien toteuttamiseen. Myös 

Euroopan komissio on lausunnoissaan (2010b s. 3) todennut tämän ja se toteaakin pyrki-

vänsä luomaan tasapainoa investointien kannustamisen ja kilpailun turvaamisen välillä.  

 

Liityntäyhteyksien toteutustavat ja tekninen kehitys vaikuttavat kulloinkin tarvittavien sään-

telymenetelmien käyttöön. Viestintävirasto (Viestintävirasto 2013a, s. 16) olettaa, että tuk-

kutason laajakaistapalvelujen merkitys vähenee tulevaisuudessa etenkin metallijohtimilla to-

teutettujen tilaajayhteyksien osalta. Valokuidulla rakennetuissa NGN-verkoissa sen sijaan 

tukkutason laajakaistapalveluiden merkitys on aiempaa suurempi. Tietyn kapasiteetin tai 

laadun takaamiseksi kilpailevalle operaattorille ei valokuidun fyysinen erottaminen ole vält-

tämätöntä ja mikäli verkon toteutuksessa on käytetty PON-tekniikkaa, ei tilaajayhteyden 

fyysinen erottaminen ole edes mahdollista. 

 

Taulukko 2. Ennakkosääntelyn alaiset markkinat (Euroopan komissio 2007 s. 69). 

Markkina  

1 Kiinteiden puhelinliittymien tarjonta 

2 Lähteä liikenne kiinteästä puhelinverkosta 

3 Laskeva liikenne kiinteään puhelinverkkoon (terminointi) 

4 Tilaajayhteyksien tukkutarjonta kiinteässä verkossa (fyysinen infrastruktuuri) 

5 Laajakaistayhteyksien tukkutarjonta (bitstream) 

6 Kiinteiden paikallisyhteyksien tukkutarjonta 

7 Laskeva liikenne matkaviestinverkkoon (terminointi) 
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Euroopan komission vuonna 2007 antaman markkinasuosituksen (taulukko 2) mukaisesti 

tämän diplomityön osalta merkityksellisiä ovat kiinteiden tilaajayhteyksien vuokraus liityn-

täverkoissa (markkina 4) ja tukkutason laajakaistapalveluiden tarjoaminen (markkina 5). Ti-

laajayhteydellä tarkoitetaan liityntäverkon keskuksen ja talojakamon välistä yhteyttä. Tuk-

kutason laajakaistapalveluilla tarkoitetaan bittivirtapohjaista (bitstream) tiedonsiirtopalve-

lua, jossa yhteys toteutetaan vuokralle antajan aktiivilaitteilla. (Viestintävirasto 2013a, s. 12–

15; Euroopan komissio 2007.)  

 

Edellä mainittuihin määritelmiin on tulossa kuitenkin muutoksia, sillä Euroopan komission 

uusi suositus (2014b) tulee poistamaan sääntelyvelvoitteen tietyiltä markkinoilta ja säännel-

tyjen markkinoiden määrä on jatkossa pienempi. Uuden suosituksen mukaisesti kiinteä ti-

laajayhteys on jatkossa nimetty markkinaksi 3 ja tukkutason laajakaistapalvelu markkinaksi 

4. Markkinoiden määritelmät ovat lähes ennallaan, mutta tilaajayhteyden virtuaalisen erot-

tamisen merkitys on aiempaa suurempi. Muutoksista huolimatta tässä diplomityössä on käy-

tetty edelleen Viestintäviraston käyttämän määrittelyn mukaisia markkinoita ja määritelmiä. 

 

NGA-verkoissa päällekkäisten tilaajayhteyksien rakentaminen ei ole kilpailun turvaamiseksi 

välttämätöntä ja se on resurssien käytön kannalta tehotonta. Tämä korostuu etenkin Suo-

messa, jossa asukastiheys on pieni ja kiinteistöjen välimatkat pitkiä. Euroopan komissio on 

NGA-suosituksessa (2010c) määritellyt näille markkinoille tiettyjä velvoitteita, joilla pyri-

tään välttämään päällekkäisiä investointeja. Suosituksen mukaan tilaajayhteystuotteille 

(markkina 4) tarvitaan läpinäkyvyys ja syrjimättömyysvelvoitteita, joiden lisäksi laajakais-

tapalveluille tulee asettaa kustannussuuntautuneisuusvelvoite. Suosituksen mukaan myös 

verkossa tarjottujen tukkutuotteiden tulee olla saatavilla vähintään kuusi kuukautta ennen 

vähittäispalvelujen myynnin aloittamista. (Euroopan komissio 2010c.) 

  

Syrjimättömyysvelvoitteen toteuttamiseen Euroopan komissio esittää syrjimättömyys- ja 

kustannuslaskentasuosituksessa (European commission 2013, s. 4–5) kahta menetelmää. 

Lähtökohtaisesti syrjimättömyysvelvoite tulee asettaa EOI:n (Equivalence of Input) poh-

jalta, eli teleyhtiön kilpaileville operaattoreille tarjottujen tukkutuotteiden tulee olla hinnal-

taan, ehdoiltaan ja toimitustavoiltaan täysin samoja, kuin mitä sen oma vähittäismyyntiyk-

sikkö käyttää. Mikäli EOI osoittautuu kohtuuttomaksi toteuttaa, voidaan velvoite asettaa 
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myös EOO:n (Equivalence of Output) pohjalta, jolloin teleyhtiön kilpaileville operaattoreille 

tarjoamien tukkutuotteiden tulee vastata sen omalle vähittäismyynnille tarjottuja, mutta nii-

den toimittamiseen käytettävät järjestelmät ja prosessit voivat olla erilaiset. (European com-

mission 2013; BEREC 2011a, s. 7–8.)  

 

Operaattoreille EOI-velvoitteen soveltaminen aiheuttaa aina jonkin verran lisäkustannuksia, 

joten sitä on järkevä soveltaa vain niille markkinoille, joissa siitä saadaan suurin hyöty uu-

sien innovaatioiden ja lisääntyneen kilpailun kautta (European commission 2013, s. 5). EOI 

voi olla tarkoituksenmukainen menetelmä NGA-verkoissa, joissa se voidaan huomioida jo 

verkkojen suunnitteluvaiheessa. Mikäli syrjimättömyysvelvoite ja tietyt muut edellytykset 

täyttyvät, Euroopan komissio on katsonut, ettei kansallisten sääntelyviranomaisten tarvitsisi 

asettaa erikseen säänneltyjä käyttöoikeushintoja (European commission 2013, s. 11). Oleel-

lista ei ole tukku- ja lopputuotteiden hintataso, vaan toimenpiteet joilla estetään hintaruuvin 

muodostuminen ja mahdollistetaan avoin kilpailu. Näillä Euroopan komission toimilla pyri-

tään kohti horisontaalista markkinarakennetta, jonka merkitystä se on telepolitiikassaan (ks. 

Soramäki 2003, s. 156) korostanut jo pitkään. Sääntelyn painopistettä pyritään muuttamaan 

siten, että se kannustaa hintakilpailun sijaan uusiin investointeihin. Teleoperaattoreilla tulee 

säilyä riittävä mahdollisuus tuottoon suhteessa niiden kantamiin riskeihin. 

 

4.5 Virtuaalisesti erotettu tilaajayhteys 

Euroopassa kuparikaapeleiden fyysinen erottaminen (unbundling) on ollut infrastruktuuri-

pohjaisen kilpailun varmistamisen lähtökohta jo toistakymmentä vuotta (Reichl ym. 2012, 

s. 1). Kuparikaapeleilla toteutettujen verkon osien pituus tulee lyhenemään samalla, kun va-

lokuitua tuodaan NGA-verkkojen myötä lähemmäs loppuasiakasta. Tällöin fyysinen erotta-

minen ei välttämättä enää mahdollista riittävän tehokasta kilpailua, sillä kilpailevien ope-

raattoreiden on tuotava oman runkoverkon reuna samaan liityntäsolmuun. Erityyppiset to-

teutusteknologiat tekevät verkkoon liittymisestä kallista ja joissain tapauksissa liityntäyh-

teyden fyysinen erottaminen muuttuu teknisesti jopa mahdottomaksi (esim. toteutettaessa 

FTTH-verkkoja PON-teknologialla). EU-lainsäädännön ohjaamassa markkinasääntelyssä 
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näitä muutoksia on ennakoitu siten, että tulevaisuudessa liityntäyhteyksien erottaminen vir-

tuaalisesti tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa (ks. esim. European Commission 2014b 

ja European Commission 2014c). 

  

Virtuaalisesti erotettu tilaajayhteys (VULA, Virtual Unbundled Local Access) on alun perin 

Iso-Britannian viestintää sääntelevän Ofcomin lanseeraama termi (Jay ym. 2014, s. 416). 

Sillä viitataan mahdollisimman tilaajayhteyden fyysistä eriyttämistä vastaavaan virtuaali-

seen toteutukseen, jota Iso-Britanniassa on sovellettu suurimman kiinteän verkon teleope-

raattorin British Telecomin (BT) verkkoon. VULA:n käyttöönoton myötä Ofcom on antanut 

BT:lle liikkumavaraa tukkutuotteiden hinnoitteluun, eikä sitä ole esimerkiksi velvoitettu 

asettamaan ollenkaan kustannussuuntautunutta hinnoittelua. (Reichl ym. 2012, s. 10.) 

  

Liityntäyhteyksien virtuaalisella erottamisella pyritään vähentämään teletoimialan arvoket-

jussa syntyviä kokonaiskustannuksia. VULA:n ollessa teknologisesti riippumaton, voidaan 

erottelu toteuttaa riippumatta siitä, mitä toteutusteknologiaa verkkoa vuokraava operaattori 

on käyttänyt. Virtuaalisesti erotetun liityntäyhteyden voidaan nähdä myös pienentävän pal-

veluntarjoajien kynnystä verkkoon liittymiseksi, kun liityntäkustannukset jäävät fyysistä to-

teutusta matalammiksi. (Reichl ym. 2012, s. 10 & 21) VULA tarjoaa operaattoreiden nykyi-

siä bittivirtapohjaisia tukkutuotteita paremman riippumattomuuden ja se antaa palveluntar-

joajille uusia mahdollisuuksia tuotteidensa differoimiseen ja uusien innovaatioiden toteutta-

miseen. Virtuaalisesti erotetun liityntäyhteyden tulee tarjota mahdollisimman pelkistettyä 

palvelua, jossa palveluntarjoajat voivat päättää itse tiedonsiirtonopeudesta, laatuluokittelusta 

ja loppuasiakashinnoittelusta. (Reichl ym. 2012, s. 10.) 

  

Euroopan Unionin neuvoston asetusehdotuksessa (2013) esitetty kiinteän verkon tukkutason 

käyttöoikeustuote (liite 1) sisältää hyvin paljon samoja elementtejä kuin VULA. Asetuseh-

dotuksessa on määritelty hyvin yksityiskohtaisesti, millaiset ominaisuudet eurooppalaisen 

virtuaalisen käyttöoikeustuotteen tulisi täyttää. (Euroopan Unionin neuvosto 2013, s. 73.) 

Mikäli asetus hyväksytään, tarkoittaa se, että sen kaikkia osia on sovellettava kaikkialla 

EU:ssa. Asetus on pakottava toisin kuin direktiivit, joiden osalta yksittäiset maat saavat päät-

tää, miten ne käytännössä toteutetaan. Aiempaa yksityiskohtaisemmalla määrittelyllä Euroo-

pan komissio ilmeisesti pyrkii keskittämään päätöksentekoa ja kasvattamaan toimivaltaansa 
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yli kansallisten sääntelyviranomaisten. Tästä syystä asetusehdotus on kohdannut kritiikkiä 

niin BEREC:n (ks. BEREC 2013) kuin myös kansallisten sääntelyviranomaisten taholta, 

eikä sen toteutumista voida pitää täysin varmana. Euroopan komissio suositusta (2014b) tar-

kentavassa muistiossa (2014c, s. 2) on eritelty ominaisuuksia, joita virtuaalisten käyttöoi-

keustuotteen tulee täyttää, jotta se voidaan nähdä korvaajana tilaajayhteyden fyysiselle erot-

tamiselle. Nämä ominaisuudet ovat seuraavat: 

 

 Pääsy on paikallinen. Liikenne luovutetaan tasolla, joka on kansallista tai alueellista 

tasoa lähempänä asiakasta, eli lähempänä kuin perinteisissä bittivirtatuoteissa. 

 Pääsy on geneerinen ja se antaa liitynnän vuokraajalle toimitetuista palveluista riip-

pumattoman kaistanleveyden ja varmistaa taatun siirtokapasiteetin. 

 Liitynnän vuokraajalle on tarjottava riittävät, fyysistä erottamista vastaavat hallinta-

ominaisuudet ja virtuaalisen käyttöoikeustuotteen tulee mahdollistaa vastaava palve-

luiden differointi ja uudet innovaatiot. 

  

On vielä epäselvää, voiko VULA korvata täysin fyysisen erottamisen, eli voidaanko sen las-

kea kuuluvan markkinaan 4, vai onko kyseessä laajakaistatukkutuotteen (bitstream) eli 

markkinan 5 parannettu versio. Osassa niistä maissa joissa VULA on käytössä, se on nähty 

markkinaan 5 kuuluvaksi (Espanja, Italia, Saksa ja Irlanti). Iso-Britanniassa ja Itävallassa 

VULA sen sijaan lasketaan kuuluvan markkinaan 4. (Reichl ym. 2012, s. 18.) Joka tapauk-

sessa virtuaaliset käyttöoikeustuotteet nähdään fyysisesti erotettujen tilaajayhteyksien kor-

vaajina silloin, kun se on teknisesti tai taloudellisesti järkevää. On myös aivan ilmeistä, että 

NGA-verkkojen osalta virtuaalisten tukkutuotteiden merkitys Euroopassa kasvaa. 
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5 TASAPUOLINEN PÄÄSY JA TELETOIMIALAN 

ARVOKETJU 

5.1 Tasapuolinen pääsy käsitteenä 

Telemarkkinoiden sääntelyyn ja syrjimättömyysvelvoitteisiin liittyy läheisesti tasapuolisen 

pääsyn (Open Access, OA) käsite, jota on käsitelty laajasti muun muassa Euroopan komis-

sion tietoliikenneverkkojen markkinasääntelyyn ja valtiontukisääntöihin liittyvässä ohjeis-

tuksessa (ks. European Commission 2009; Euroopan komissio 2010). Tasapuolinen pääsy 

on avointa yhteiskuntakehitystä ohjaamaan pyrkivä konsepti, jolla tarkoitetaan yhtenäisin 

ehdoin toteutettavaa pääsyä yleisiin ja yhteisiin resursseihin (Kerttula 2005, s. 4) ja se liite-

tään usein julkisten varojen tasapuoliseen ja läpinäkyvään käyttöön. Tämän päivän tietoyh-

teiskunnassa tasapuolisen pääsyn tietoliikenneverkot (Open Access Network, OAN) voidaan 

nähdä samanlaisena yhteiskunnallisena infrastruktuurirakenteena, joita 1800-luvulla edusti-

vat rautatiet tai 1900-luvulla valtatieverkosto. Tasapuolisella pääsyllä pyritään varmista-

maan, ettei liityntäverkko teknologisena ja taloudellisena pullonkaulana rajoita sitä, millaisia 

palveluita verkon välityksellä voidaan tarjota (Lehr, Gillett & Sirbu 2004, s. 6). 

  

Tasapuolisen pääsyn tietoliikenneverkossa fyysinen verkkoyhteys ja sen kautta tarjottavat 

palvelut ovat erotettu horisontaalisesti toisistaan ja useat eri palveluntarjoajat voivat hyö-

dyntää tukkutason käyttöoikeuksia läpinäkyvin ja syrjimättömin ehdoin. (Battiti ym. 2003; 

Forzati, Larsen & Mattson 2010; BEREC 2011b, s. 8) Konseptille ei kuitenkaan ole yhtä 

sellaista määritelmää, joka kuvaisi millä tavalla ja millä tasolla tasapuolisen pääsyn tulisi 

toteutua, tarvitaanko sen toteutumiseksi erityisiä markkinarakenteita tai miten tällaiseen 

verkkoon tulisi kohdistaa markkinasääntelyä. Eri toimijat painottavat eri asioita ja näkemyk-

set riippuvat siitä pyritäänkö tasapuoliseen pääsyyn pakotetusti vai vapaaehtoisena mahdol-

lisuutena. 

  

Euroopan komission (2013, s. 21–22) näkemys tasapuolisesta pääsystä koskee pakollista 

käyttöoikeuksien myöntämistä, silloin kun kyseessä on yhteiskunnan tukeman verkon ra-

kentaminen. Sen sijaan esimerkiksi suomalaisen Open Access -pilottityöryhmän (Viestintä-
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virasto 2010) raportissa tasapuolinen pääsy on esitetty enemmänkin vaihtoehtoisena toimin-

tamallina. Yhteistä erilaisille näkemyksille on kuitenkin se, että tasapuolisen pääsyn tavoit-

teena on siirtää kilpailua tietyllä maantieteellisellä alueella viestintäverkoista viestintäpalve-

luihin (Viestintävirasto 2010, s. 3), jolloin palveluntarjoajat voivat kilpailla samoista loppu-

asiakkaista ilman, että fyysisen infrastruktuurin omistus antaa kilpailuetua vain tietylle toi-

mijalle. Eritasoisista tukkutuotteista voidaan kuitenkin veloittaa eri tavoin, kunhan niiden 

hinnoittelukriteerit toteutuvat tasapuolisesti (Euroopan komissio 2013). 

 

Tasapuolisella pääsyllä on mahdollista toteuttaa nykyistä laajempi palvelutarjonta, jolloin 

asiakkaat voivat itse valita mitä palveluita he haluavat käyttää. Kun palveluntarjoajien ei 

tarvitse keskittyä tilaajayhteyksien rakentamiseen, niiden on mahdollista tuoda palveluita 

markkinoille pienillä kiinteillä kustannuksilla. Palveluntarjoajat tuntevat asiakassegmentit 

infrastruktuurin omistajia paremmin, joten toisaalta ne kykenevät tuottamaan verkko-ope-

raattoria paremmin asiakkaiden haluamia palveluita. (Kerttula 2005, s. 12.) NGN-verkossa 

tasapuolinen pääsy mahdollistaa erilaisten tukkutuotteiden differoimisen esimerkiksi saata-

vuuden, laadun ja tietoturvan suhteen. Näin verkko voi mahdollistaa myös sellaisia palve-

luinnovaatioita, mitkä eivät toteutuisi julkisen internetin ylitse tuotettuina. Monipuolinen 

palvelutarjonta voi kasvattaa verkon haluttavuutta, joka vaikuttaa positiivisesti verkkojen 

rakentamisvaiheen liityntätiheyteen. Tämä vaikuttaa edelleen siihen, millaisia mittakaava- 

ja tiheysetuja voidaan saavuttaa. 

 

Tasapuolinen pääsy ei toteudu automaattisesti, vaan se edellyttää erilaisten teknologiaan, 

kulttuuriin ja talouteen liittyvien ongelmien ratkaisemista (Battiti ym. 2003, s. 28). Asiak-

kaan näkökulmasta avoin pääsy toteutuu vasta silloin, kun hän voi aidosti valita haluamansa 

palvelut. Verkon tasapuolinen pääsy ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti tarkoita parempaa 

saatavuutta, eikä verkko ole tasapuolinen pelkästään sillä perusteella, että sen todetaan ole-

van tasapuolinen. Koska verkkoon liittyminen aiheuttaa aina kiinteitä kustannuksia, on 

markkinan oltava palveluntarjoajien näkökulmasta riittävän suuri. Esimerkiksi Yhdysvalta-

lainen AT&T –teleoperaattori on todennut edellyttävänsä vähintään 100 000 asiakasta, jotta 

se kykenisi tuomaan taloudellisesti palvelunsa saataville avoimen pääsyn UTOPIA-

verkkoon (Gillett, Lehr & Sirbu 2004, s. 7). Mitä suurempi verkko, sitä enemmän se kiin-

nostaa palveluntarjoajia ja sitä enemmän asiakkailla on aidosti vaihtoehtoja.  
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5.2 Tasapuolisen pääsyn viitekehys 

Krämer ja Schnurr (2014) ovat esittäneen tasapuolisen pääsyn ulottuvuuksista kolmen di-

mension yhdistetyn viitekehyksen, jonka avulla erilaisia markkinarakenteita on mahdollista 

luokitella ja analysoida (kuva 6). Vertikaalinen rakenne ilmaisee sen, millainen on liityntä-

verkkoinfrastruktuurin omistajan ja palveluntarjoajien välinen suhde. Omistussuhde kuvaa 

omistussuhteen rakennetta joka liittyy verkon rakentajan tavoitteisiin. Pääsyn taso kuvaa 

sitä, missä arvoketjun vaiheessa tasapuolinen pääsy toteutuu. Tämä vaikuttaa siihen, mihin 

liityntäverkon ja palveluiden välinen rajapinta asettuu ja millä tavalla erotetun yhteyden tai 

pääsyn palveluntarjoaja saa käyttöönsä. (Krämer & Schnurr 2014, s. 8–10.) 

  

 

Kuva 6. Tasapuolisen pääsyn eri ulottuvuudet (Krämer & Schnurr 2014, s. 10). 

 

Vertikaalisen integraation aste ei riipu pelkästään siitä, millainen omistusrakenne verkkoyh-

teyden ja palveluntuottajan välillä on, vaan kyse on ennemminkin siitä, toteutuuko palvelun-

tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu. Vertikaaliset rakenteet voidaan yksinkertaistaa 

kolmeen perustyyppiin: 1) vertikaalisesti integroitunut yritys joka toimii aktiivisesti myös 

palvelumarkkinassa, 2) horisontaalisesti erillinen tukkutuotteita tarjoava toimija ja 3) palve-

luilla kilpailevien toimijoiden yhteistyössä toteuttama infrastruktuuri-investointi. (Krämer 
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& Schnurr 2014, s. 8.) Jälkimmäisestä eräs ajankohtainen esimerkki on TeliaSoneran ja 

DNAn kesällä 2014 perustama yhteinen verkkoyhtiö, jonka tarkoituksena on rakentaa mo-

lemmille toimijoille yhteinen mobiiliverkko Pohjois- ja Itä-Suomeen (Kauppalehti 2014). 

  

Liityntäverkko voi olla julkisen sektorin omistama, elinkaarimalliin perustuva toteutus (PPP, 

Public Private Partnership) tai sen rakentaja voi olla kaupallisesti toimiva yritys. Mikäli jul-

kinen sektori on osallistunut verkon rakentamiseen, haetaan todennäköisesti johdannais-

hyötyjä, joita nopeat tietoliikenneyhteydet luovat yhteiskuntaan. Sen sijaan tavoitteet ovat 

täysin toisenlaiset infrastruktuurin omistajan tavoitellessa suoraa voittoa tekemälleen inves-

toinnille. Tämän tulisi vaikuttaa myös siihen sovelletaanko verkkoon hintasääntelyä vai tu-

lisiko tukkuhintojen asettamisen olla vapaata. (Krämer & Schnurr 2014, s. 8–10.) 

  

Tasapuolisen pääsyn toteutustaso voi vaihdella infrastruktuurin omistajan tavoitteiden, fyy-

sisen verkon rakenteen (esim. FTTH tai FTTB) ja verkon toteutuksessa käytetyn topologian 

mukaan (P2P tai PON). Viitekehyksen jako muistuttaa teletoimialan investointiportaiden 

konseptia (Cave 2006a), joka esittää millaisessa järjestyksessä kilpailevat toimijat todennä-

köisesti etenisivät investoinneissaan telepalveluiden jälleenmyynnistä kohti omaa infra-

struktuuria. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tasapuolinen pääsy toteutetaan, sitä paremman 

hallinnan ja mahdollisen laadullisen differoinnin se palveluntarjoajille antaa (Krämer & 

Schnurr 2014, s. 9). Tehokkaan resurssien yhteiskäytön näkökulmasta toteutustason sen si-

jaan tulisi olla mahdollisimman lähellä loppuasiakasta, toteutettuna esimerkiksi bittivirtata-

son yhteytenä. Verrattuna fyysiseen erottamiseen, voi verkon ja palvelun välinen rajapinta 

sijaita tällöin maantieteellisesti etäällä asiakkaasta. Fyysisen erottamisen merkitys vähenee 

entisestään siirryttäessä NGA-verkkoihin, jossa valokuidulla toteutettu siirtotie ei aseta ra-

joitteita tiedonsiirron kapasiteettiin (Krämer & Schnurr 2014, s. 44). Joissain tilanteissa lii-

tyntäyhteyden fyysinen erottaminen kahden palveluntarjoajan käyttöön ei ole edes mahdol-

lista, mutta fyysistä vastaava erottelu voidaan toteuttaa virtuaalisesti. Näin on muun muassa 

PON-verkoissa ja metallijohtimia hyödyntävissä FTTB-toteutuksissa, joissa ylikuulumista 

vähennetään vektoroinnilla. Tasapuolisen pääsyn mahdollisia toteutustasoja on käsitelty tar-

kemmin seuraavassa osassa. 
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5.3 Tasapuolisen pääsyn toteutustasot 

Tässä diplomityössä käsitellään erityisesti sellaisia tasapuolisen pääsyn toteutustasoja, jotka 

kattavat OSI-kerrokset 1–3, nämä ovat 1) fyysinen-, 2) siirtoyhteys-, ja 3) verkkokerros. 

Mitä korkeammalle kerroksissa siirrytään (taulukko 3), sitä suuremman roolin tasapuolisen 

pääsyä tuottava toimija ottaa ja palveluntarjoajille tarjottava liityntä muuttuu entistä kehit-

tyneemmäksi (Gillett, Lehr & Sirbu 2004). Taulukossa 2 esitetyt tasot 2 ja 3 ovat aiemmin 

esitetyssä viitekehyksessä yhdistetty yhdeksi tasoksi (bitstream). 

 

Taulukko 3. Tasapuolisen pääsyn tasot ja OSI-kerrokset (Gillett ym. 2004, s. 33). 

Taso (OSI) Selitys Infrastruktuurin omistaja tarjoaa 

0 Sijoitusoikeus Pääsy asennettuihin kaapeliputkiin, -kanaviin, -kouruihin ja laiteti-
loihin. 

1 Fyysinen kerros Musta kuitu tai PON-verkossa mahdollisesti optisen tason erotus. 

2 Siirtoyhteyskerros Musta kuitu ja sen verkon molemmissa päissä tarvittavat aktiivilait-
teet. 

3 Verkkokerros Perus verkkopalvelu. Liikenteen erotteluun voidaan käyttää esi-
merkiksi MPLS-pohjaisia VPN-yhteyksiä.  

 

Yksinkertaisimmillaan (taso 0) tasapuolinen pääsy voidaan toteuttaa siten, että eri palvelun-

tarjoajille mahdollistetaan pääsy asennettuihin kaapeliputkiin, -kanaviin, -kouruihin ja laite-

tiloihin. Palveluntarjoajan näkökulmasta tämä on joustavaa, mutta edellyttää palveluntarjo-

ajaksi aikovilta operaattoreilta korkeita uponneiden kustannusten investointeja kuituverk-

koon ja aktiivilaitteisiin. Myös resurssien yhteiskäyttö on tällöin vähäistä. (Gillett ym. 2004, 

s. 10.) 

  

Seuraavalla tasolla (taso 1, fyysinen kerros) tasapuolinen pääsy toteutuu siten, että sen tuot-

tava toimija investoi valokuituverkkoon ja vuokraa siitä yksittäisiä valokuituja (musta kuitu) 

palveluntarjoajien käyttöön. Palveluntarjoajat tuovat verkkoon omat aktiivilaitteensa ja huo-

lehtivat korkeamman tason verkkopalveluiden toteutuksesta. Tämä toimintatapa muistuttaa 

markkinasääntelyssä HMV-operaattoreille asetettua velvoitetta erottaa kupariverkosta tilaa-



 

 

 

 

51 

jayhteyksiä kilpailevien palveluntarjoajien käyttöön. Taso on palveluntarjoajan näkökul-

masta joustava ja se vähentää taloudellisia esteitä sellaisiksi aikovilta. (Gillett ym. 2004, s. 

11.) 

  

Yleisimmällä toteutustasolla (taso 2, siirtoyhteyskerros) tasapuolisen pääsyn tuottaja omis-

taa valokuituverkon, sekä kuidun molemmissa päissä käytetyt aktiivilaitteet. Palveluntarjo-

ajille tarjotaan L2-tason verkkopalvelua, jota ne voivat hyödyntää alustana tuottamilleen 

verkkopalveluille. Ethernet-tekniikkaa käytettäessä tämä taso voidaan toteuttaa palveluntar-

joajien VLAN-erottelulla (Virtual Local Area Network). (Gillett ym. 2004, s. 11.) Tämä to-

teutustaso on käytössä muun muassa hollantilaisessa KPN-teleoperaattorin Reggefiber-va-

lokuituverkossa, jossa eri palveluntarjoajien liikenne kuljetetaan VLAN-kehystettynä asia-

kaspäätelaitteen Ethernet-porttiin asti (Den Hartog, Fledderus & Nooren 2013). Tasapuoli-

nen pääsy voidaan toteuttaa myös verkkokerroksella (taso 3, verkkokerros). Eri palveluntar-

joajien liikenteen erotteluun voidaan käyttää esimerkiksi MPLS-pohjaisia (Multi-Protocol 

Label Switching) VPN-yhteyksiä (Virtual Private Network). (Gillett ym. 2004, s. 11–12.) 

 

Tässä työssä tasapuolisen pääsyn voidaan olettaa toteutuvan sellaisella kerroksella, joka 

täyttää Euroopan komission säänneltyjä markkinoita koskeva suosituksen C(2014) 7174 

(2014b). Tällöin tasapuolinen pääsy toteutuu parhaiten erottamalla liityntäyhteydet virtuaa-

lisesti. Mikäli tasapuolinen pääsy toteutetaan siirtoyhteyskerroksella (2. OSI-kerros), saavu-

tetaan verkon topologiasta tai toteutustekniikasta riippumaton looginen rakenne. Tämä malli 

luo palveluntarjoajille mahdollisuuden toteuttaa differoituja palveluja, mutta mahdollistaa 

samalla riittävän suuren markkinakoon ja tätä kautta taloudellisen toteutuksen. 
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5.4 Teletoimialan arvoketjun rakenteet 

Lähes kaikki aiemmin rakennetut tietoliikenneverkot ovat edelleen suurten alueellisten tele-

operaattoreiden omistuksessa. Nämä yhtiöt ovat vertikaalisesti integroituneita, jolloin yksi 

ja sama yhtiö omistaa ja kontrolloi koko arvoketjua. Kaikki kerrokset, mukaan lukien pas-

siivinen tietoliikenneverkko, verkon aktiivilaitteet, päätelaitteet, tiedonvälitys ja sisällönja-

kelu ovat yhden operaattorin hallussa. Näille verkkoja omistaville teleyhtiöille tyypillistä 

vahvat maantieteelliset markkina-alueet ja se että ne toteuttavat verkoissa palveluliiketoi-

mintaa myös itse. 

 

Tasapuolisen pääsyn määritelmän toteutuminen edellyttää, että telemarkkinasta on erotetta-

vissa vähintään kaksi horisontaalista kerrosta. Ensimmäisen kerroksen muodostaa valokui-

tuinfrastruktuurin omistava taho, joka tarjoaa verkkoyhteyden palvelukomponenttina palve-

luntarjoajien käyttöön. Seuraavan kerroksen muodostavat palveluntarjoajat (PT), jotka liit-

tyvät verkkoon määritellyn rajapinnan välityksellä ja toimittavat palvelut verkkoyhteyden 

kautta. Siirtoyhteyden toteutus on kaikille palveluntarjoajille yhteinen. (Banerjee & Sirbu 

2005 s. 3.) 

 

Kahden kerroksen rakennetta on käsitelty suomalaisen Open Access -pilottityöryhmän ra-

portissa (Viestintävirasto 2010). Mallin mukaisesti loppuasiakkaalla on asiakassuhde liityn-

täverkon osalta infrastruktuurin omistajaan ja valitsemiensa palveluiden osalta eri palvelun-

tarjoajiin (Viestintävirasto 2010, s. 4). Rakenne toteuttaa tasapuolisen pääsyn edellyttämän 

roolien eriyttämisen, mutta se edellyttää verkkoyhteyden tarjoajan osalta riittävän suurta ko-

koa. Pienessä verkossa mittakaava- ja synergiaedut jäävät pieniksi, joka konkretisoituu ver-

kon korkeina ylläpitokustannuksina. Suuret operatiiviset kustannukset suhteessa asiakas-

määrään tekevät tasapuolisen pääsyn toteuttamisesta taloudellisesti vaikeaa. 

 

Valokuituverkko koostuu passiivisista (esim. kaapelit, maanrakennus ja asennustyöt) ja ak-

tiivisista osista (esim. optiikat, kytkimet ja hallintaohjelmistot). Tyypillistä passiivisille 

osille on paikallisuus, korkeat pääomakustannukset (CAPEX), matalat operointikustannuk-

set (OPEX) ja pienet mittakaavaedut. Aktiivisille osille sen sijaan on tyypillistä korkeat ope-

rointikustannukset, mutta myös korkeat mittakaavaedut. Koska passiiviset ja aktiiviset osat 
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eroavat toisistaan teknologisen ja taloudellisen luonteensa vuoksi, on luonnollista käsitellä 

niitä erillisinä rooleina. Infrastruktuurin omistaja omistaa ja hallitsee passiivista infrastruk-

tuuria ja kommunikaatio-operaattori (KOM) huolehtii verkon aktiivisista osista. Nämä roolit 

muodostavat edelleen kaksi erillistä horisontaalista kerrosta. (Forzati, Larsen & Mattson 

2010, s. 2) Koska tämä diplomityö on rajattu käsittelemään valokuituverkkoja, käytetään 

jatkossa infrastruktuurin omistajasta nimitystä kuituverkon omistaja (KVO). 

 

Kolmen kerroksen muodostama markkinarakenne antaa eri toimijoille paremman mahdolli-

suuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja suurimman lisäarvon tuottavaan toimintaan. 

Tasapuolisella pääsyllä voidaan mahdollisesti lisätä asiakkaiden kiinnostusta kuituverkkoa 

kohtaan, joka edelleen johtaa KVO:n näkökulmasta tärkeään liityntätiheyden kasvuun. 

KOM sen sijaan voi tuoda arvoketjuun tehokkaan toiminnan edellyttämät mittakaavaedut 

asemoitumalla fyysisen verkon ja palveluntarjoajien väliin. Erikoistumisen merkitys koros-

tuu, kun tasapuolisen pääsyn rakenteita tavoitellaan pienissä verkoissa. Kerrokset voivat 

edelleen olla yhden vertikaalisesti toimivan teleoperaattorin toteuttamia, mutta myös tässä 

tilanteessa malli antaa hyvät lähtökohdat toiminnan kehittämiseen ja toimintojen mahdolli-

seen eriyttämiseen myöhemmässä vaiheessa.  

 

Tällaista kolmen osapuolen rakennetta ei ole juurikaan käsitelty Suomessa, eikä esimerkiksi 

Viestintäviraston julkaisemista tasapuolisen pääsyn dokumenteista löydy viittauksia kysei-

seen rakenteeseen. Sen sijaan Ruotsissa kolmen toimijan mallia on yleisesti käytetty niin 

akateemisessa keskustelussa kuin käytännön liike-elämässäkin. Tällaisia Ruotsin telemark-

kinoilta tunnistettuja arvoketjun rakenteita on esitetty kuvassa 7. Vaikka Forzati ym. (2010) 

kutsuneet näitä rakenteita liiketoimintamalleiksi, kyseessä on ennemminkin malli siitä, mil-

laisia mahdollisia rakenteita arvoketjusta voidaan tunnistaa ja miten eri toimijoiden väliset 

roolit jakautuvat.  
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Kuva 7. Toimijoiden mahdolliset roolit liityntäverkon arvoketjussa (Forzati ym. 2010, s. 2). 

 

Mikäli sama toimija toteuttaa sekä KVO että KOM –rooleja (a), on pääsyverkko tasapuoli-

nen palvelukerroksen rajapinnassa. Tämä rakenne muistuttaa myös suomalaista tasapuolisen 

pääsyn mallia. Sen sijaan KVO ja KOM –roolien ollessa erillisiä toimijoita (c, d) tasapuoli-

suus voi toteutua myös fyysisen verkon tasolla. Pääsääntöisesti passiivisesta verkosta huo-

lehtii yksi KVO, mutta verkon koosta riippuen aktiivista verkkoa operoivia KOM:ta voi olla 

useampia (d). Kuituverkon omistaja ja KOM tekevät sopimuksen verkon ylläpidosta määrä-

ajaksi, joka usein vastaa aktiivilaitteiden käyttöikää. Käytännössä edelleen mittakaavaedut 

sanelevat sen, miten tämä kannattaa taloudellisesti toteuttaa, mutta rakenteesta riippumatta 

KOM:n tulee tarjota eri palveluntarjoajille syrjimätön ja tasapuolinen pääsy. Loppuasiakkaat 

ostavat palvelut suoraan haluamiltaan palveluntarjoajilta. (Forzati ym. 2010, s. 2–3.) 

 

Tukkutason laajakaistapalveluiden erottaminen (e) muistuttaa Suomessa HMV-

operaattoreiden liityntäverkkoihin sovellettavaa markkinasääntelyä. Tällöin vertikaalinen 

operaattori on edelleen olemassa, mutta useat palveluntarjoajat voivat toimia yhdistetyissä 

KOM ja PT –rooleissa. Tarjottaessa tukkutason laajakaistapalveluita (bitstream) (f) verti-

kaalisesti integroitunut toimija toteuttaa KVO ja KOM –roolit, mutta palveluita verkkoon 

voivat tarjota useat palveluntarjoajat. Mikäli KOM toimii myös palveluntarjoajana verkossa, 

ei rakenne ole täysin tasapuolinen. Se on silti avoimempi kuin täysin vertikaalisesti integroi-

tuneessa mallissa (g), jollaista useimmat perinteiset operaattorit tänä päivänä toteuttavat. 

(Forzati ym. 2010, s. 2–3.) 
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6 KOMMUNIKAATIO-OPERAATTORIN 

LIIKETOIMINTAMALLI 

6.1 Liiketoimintamallin ympäristötekijät 

Liiketoimintamallin rakentaminen aloitettiin tunnistamalla kommunikaatio-operaattoriin 

vaikuttavat ympäristötekijät työn teoriaosuudessa käytettyjen lähteiden pohjalta. Tärkeim-

mät tunnistetut ympäristötekijät ovat uusi teknologia (Knightson ym. 2005, Hutcheson 2008, 

Zheng ym. 2014), kilpailutilanne (Krämer & Schnurr 2014), asiakastarpeet (Euroopan ko-

missio 2010a), sosiaalinen ympäristö (Forzati ym. 2011) ja lainsäädäntö (Euroopan komissio 

2013, European Commission 2014b). 

 

Uusi teknologia. Yksi tärkeimmistä teletoimialan ympäristötekijöistä on uuden teknologian 

luomat mahdollisuudet, jotka käytännössä sanelevat koko toimialan muutosnopeuden. Kom-

munikaatio-operaattorin liiketoimintamallin osalta tärkeimpiä muutoksia ovat uuden suku-

polven tietoliikenneverkkojen (NGN) konvergenssi ja uuden sukupolven liityntäyhteyksien 

(NGA) mahdollistamat aiempaa korkeammat siirtonopeudet. 

 

Pakettipohjaisena NGN ei ota kantaa välitettävään sisältöön ja uusia palveluita voidaan käyt-

töönottaa aiempaa nopeammin. Päästä-päähän hallittuna NGN mahdollistaa erityyppisten 

asiakasvaatimusten toteuttamisen ja asiakkaille voidaan taata palvelun laatu. Seuraavan su-

kupolven liityntäverkoissa käytettävä valokuitu poistaa fyysiseen siirtotiehen liittyvät, siir-

tonopeutta rajoittavat tekijät. Näin verkon päätepisteeseen voidaan toimittaa rinnakkain eri-

laisia sisältöjä ilman, että asiakaskokemus heikkenee. Yhdessä NGN ja NGA mahdollistavat 

horisontaalisen markkinasääntelyn silloin, kun tietoliikenneverkko ja sen kautta välitetyt 

palvelut ovat erotettavissa toisistaan aiempaa yksinkertaisemmin. 

  

Kilpailutilanne. Palveluiden digitalisoituminen on haastanut perinteiset operaattoripalvelut 

ja kiristyvä kilpailu edellyttää uutta teknologiaa hyödyntäviä palvelukokonaisuuksia. Ope-

raattoreiden on kyettävä tarjoamaan palveluntarjoajille tukkutuotteita, jotka mahdollistavat 

niille erilaistettujen palveluiden tuottamisen loppuasiakkaille, mutta ovat samalla hinnoitel-

tuja niiden tuottaman lisäarvon mukaan. Teleoperaattoreiden tuotot pienenevät asiakkaiden 
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siirtyessä OTT-sisältöjen käyttäjiksi. Samalla kun nämä palvelut edellyttävät yhä suurempaa 

siirtokapasiteettia ja parempia yhteyksiä, kiinteästi hinnoitellut tietoliikennepalvelut eivät 

anna operaattorille mahdollisuutta rahastaa verkon parannusinvestoinneista aiheutuvia kus-

tannuksia. 

  

Asiakastarpeet. Asiakkaiden muuttuva kulutuskäyttäytyminen on teleoperaattorin näkökul-

masta samalla haaste, mutta toisaalta yksi koko teletoimialan suurista mahdollisuuksista. 

Teleoperaattoreiden geneerisillä palveluilla on vaikea täyttää asiakkaiden erilaisia tarpeita ja 

kommunikaatio-operaattorille avautuu uusi liiketoimintamahdollisuus, mikäli se kykenee 

yhdistämään loppuasiakkaat ja innovatiiviset palveluntarjoajat toisiinsa. Asiakkaat ovat tot-

tuneet hankkimaan verkosta yksilöllisiä palveluja ja sisältöä. KOM:n on tuettava tällaista 

kehitystä ja kyettävä samalla luomaan uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi IPTV-palveluiden 

suosio on yhä suurempaa, mutta ne eivät edelleenkään ole yhtä luotettavia, kuin mihin asi-

akkaat ovat antenni- tai kaapeliverkkojen osalta tottuneet.  

 

Valikoituihin asiakassegmentteihin keskittyneet palveluntarjoajat kykenevät toteuttamaan 

asiakkaiden haluamia lisäarvoa tuottavia palveluja, joista asiakkaat ovat valmiita maksa-

maan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilta voi aueta täysin uusia mahdollisuuksia. Tänä 

päivänä palveluntarjoajilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia varmistua tietoliikenneverkon 

kautta välitetyn palvelun laadusta, eivätkä ne kykene erilaistamaan palveluja tietoliiken-

neyhteyksien tasolla. 

  

Sosiaalinen ympäristö.  Nopeat tietoliikenneyhteydet nähdään merkittävänä toiminnan te-

hostajana ja uuden kasvun mahdollistajana, ja siksi niiden edistämisestä on tullut EU:ssa 

tärkeä poliittinen tavoite. Tietoliikenneyhteydet pitävät tietoyhteiskunnan ja talouden pyöri-

mässä ja tuottavat merkittäviä johdannaishyötyjä ympäristöönsä. Julkisten toimijoiden ja vi-

ranomaisten on otettava toiminnassaan nämä kokonaishyödyt huomioon. Kaupalliset ope-

raattorit sen sijaan eivät kykene johdannaishyötyjä rahastamaan, jolloin niillä on rajalliset 

mahdollisuudet hyötyä NGA-verkkoihin toteutetuista investoinneista. Todennäköisesti no-

peiden laajakaistayhteyksien yleistymiseen pyritään poliittisin keinoin ja myös julkinen sek-

tori osallistuu aiempaa aktiivisemmin tietoliikenneverkkojen toteuttamiseen. Toimenpiteillä 
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pyritään kannustamaan uusiin verkkoinvestointeihin ja toisaalta samalla vähentämään pääl-

lekkäisiä investointeja. Kehitys johtaa tasapuolisen pääsyn tietoliikenneverkkoihin ja uuden 

teknologian yleistyminen voi luoda KOM:lle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

  

Markkinasääntely. Markkinasääntelyllä pyritään luomaan luonnollisen monopolin tietolii-

kenneverkkoihin täydellistä kilpailua vastaavat olosuhteet. Sen tavoitteena on kilpailun li-

sääminen ja tietoliikenneyhteyksien saatavuuden parantaminen, vaikka nämä tavoitteet ovat 

ajoittain ristiriidassa keskenään: hintasääntelyllä voidaan edistää kilpailua siellä missä ver-

kot on jo rakennettu, mutta samalla se voi hidastaa verkkojen rakentumista uusille alueille. 

Verkkomaksujen ollessa hintasäänneltyjä ei verkon rakentanut operaattori kykene rahasta-

maan investoinnista kilpailijoille aiheutunutta hyötyä. On todennäköistä, että sääntelymeka-

nismit tulevat muuttumaan ja telemarkkinoilla yleistyvät horisontaaliset rakenteet. Kun pal-

velut ja siirtoverkko ovat toisistaan erilliset komponentit, on markkinasääntelyä mahdollista 

yksinkertaistaa ja sääntelymekanismeista voidaan tehdä paremmin ennakoitavia. Tämä lisää 

markkinoiden läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa syrjimättömyyden valvontaa. Yhteiskunnan 

tukemiin verkkoihin on myönnettävä tukkutason käyttöoikeuksia yhtenäisin ja syrjimättö-

min ehdoin. Tukkutason käyttöoikeuksilla varmistetaan kilpailun toteutuminen ja vältetään 

alueellisten palvelumonopolien syntyminen. 

 

On mahdollista, että tulevaisuudessa HMV-operaattoreiden tulee osoittaa syrjimättömyys 

palveluntarjoajia kohtaan EOI:n pohjalta, eli kilpaileville operaattoreille tarjottujen tukku-

tuotteiden tulee olla hinnaltaan, ehdoiltaan ja toimitustavoiltaan täysin samoja, kuin mitä sen 

oma vähittäismyyntiyksikkö käyttää. Valokuidulla rakennetuissa NGN-verkoissa virtuaalis-

ten tukkutuotteiden merkitys kasvaa. Valokuidun fyysinen erottaminen ole enää välttämä-

töntä, jotta kilpailevalle operaattorille voidaan taata vaadittu laatu ja kapasiteetti. 
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6.2 Tasapuolisen pääsyn arvoketju ja roolit 

Tässä osassa kuvataan tasapuolisen pääsyn toteuttavan, horisontaalisen markkinarakenteen 

arvoketju. Koska kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamalli edellyttää horisontaalista 

markkinarakennetta, perustellaan myös, miksi tällainen arvoketju tuottaa kokonaisuutena 

suurimman lisäarvon ja edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentumista.  

 

Suomessa teletoimialan siirtyminen kuvan 8 mukaisiin horisontaalisiin markkinarakenteisiin 

vaikuttaa todennäköiseltä kehityssuunnalta. Näin tapahtuu erityisesti sellaisilla maantieteel-

lisillä alueilla, joissa yhteiskunta osallistuu tai on osallistunut liityntäverkon rakentamisen 

kustannuksiin. Kehityksen ajureina toimivat EU:n telepolitiikka, teletoimialan yhteiskunnal-

liset johdannaishyödyt, teknologinen konvergenssi ja toimialan markkinatoimijoiden keskit-

tyminen arvontuoton maksimoimiseen. Horisontaalisessa markkinarakenteessa eri osapuol-

ten on tunnistettava, miten ja missä roolissa ne voivat parhaiten tuottaa lisäarvoa arvoket-

juun, sillä arvoketjun rakenteen tuottama ja asiakkaan kokema kokonaisarvo syntyy eri toi-

mijoiden yhteistyön tuloksena. Tämä tarkoittaa, että myös vakiintuneiden operaattoreiden 

on tarkasteltava liiketoiminnan ympäristötekijöitä ja muutettava omia liiketoimintamalleja 

sen mukaisesti. 

 

 

Kuva 8. Teletoimialan arvoketjun rakenne. 

Sisällöntuottajat 

Infrastruktuurin omistaja 

Kommunikaatio-operaattori 

Palveluntarjoajat 

OTT (Over the Top) 

Loppuasiakkaat 

 

Paikallinen infrastruktuuri ja pullonkaulat 

Virtuaalinen infrastruktuuri 

Palvelut 
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Tasapuolisen pääsyn toteutuminen edellyttää, että markkinasta on erotettavissa horisontaa-

lisesti vähintään passiivinen tietoliikenneverkko ja sen kautta tarjottavat palvelut. Koska 

etenkin julkisesti rahoitetut verkot ovat kooltaan pieniä ja maantieteellisesti erillään toisis-

taan, voi tasapuolinen pääsy toteutua kahden toimijan rakenteella vain teoriassa. Käytän-

nössä verkot eivät ole palveluntarjoajien näkökulmasta riittävän suuria, jolloin niiden kus-

tannukset ja riskit verkkoihin liittymiseksi ovat liian korkeat. Tällaisella rakenteella myös 

yksittäisten verkkojen ylläpitokustannukset kasvavat helposti korkeiksi. Parhaiten horison-

taalinen markkinarakenne ja tasapuolinen pääsy toteutuvat, kun markkinassa operoi kolme 

erillistä roolia.  

 

Riittävän suuri markkina on mahdollista saavuttaa silloin, kun kommunikaatio-operaattori 

luo tarvittavat mittakaava- ja synergiaedut verkkojen ja palveluntarjoajien välille. Kuvassa 

9 kuvattu horisontaalinen markkinarakenne rakentuu kolmesta kerroksesta, jotka eroavat toi-

sistaan niin pääoma-, operointikustannusten kuin liiketoimintariskien osalta. Horisontaalisen 

markkinarakenteen ensimmäinen kerros käsittää liityntäverkon passiivisen osat. Toinen ker-

ros muodostuu liityntäverkon aktiivisista osista ja niiden liittämisestä alue- ja runkoverk-

koon. Kolmannen kerroksen muodostavat palveluntarjoajat, jotka tarjoavat erilaisille loppu-

asiakassegmenteille erilaistettuja sisältöjä ja verkkopalveluja. Kerrokset ovat nimeltään 1) 

infrastruktuurikerros, 2) liitäntäkerros ja 3) palvelukerros, ja niitä vastaavat roolit ovat kui-

tuverkon omistaja (KVO), kommunikaatio-operaattori (KOM) ja palveluntarjoajat (PT). 

 

Kuva 9. Rahavirrat kahdensuuntaisessa markkinassa. 

Kommunikaatio-operaattori (KOM) 

Kuituverkon omistaja (KVO) 

Palveluntarjoaja (PT)                Palveluntarjoaja (PT)                

Loppuasiakas 

Palvelu 

Verkon saatavuus 

Yhteys Yhteys 
Kuljetus 
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Kuvasta 9 on oleellista tunnistaa asiakassuhteiden muodostuminen ja eriytetyt palvelujen ja 

liityntäverkon hintakomponentit. Kommunikaatio-operaattori muodostaa kolmen kerroksen 

horisontaaliseen rakenteeseen kaksisuuntaisen alustan, jolloin loppuasiakkaat ovat asiakas-

suhteessa liityntäverkon osalta kuituverkon omistajaan ja valittujen palvelujen osalta palve-

luntarjoajaan. Palveluntarjoajat ja kuituverkon omistaja muodostavat asiakassuhteen kom-

munikaatio-operaattoriin. Loppuasiakkaat maksavat liityntäverkon osalta verkkomaksua 

kuituverkon omistajalle, jolla katetaan verkkoinvestoinnin pääomakustannukset sekä verkon 

ylläpidon aiheuttamat kustannukset. Aktiivisen verkon ylläpidon osalta, osa verkkomaksusta 

kanavoidaan kommunikaatio-operaattorille. Palveluntarjoajat maksavat kommunikaatio-

operaattorille virtuaalisista tukkutuotteista, jonka aiheuttamat kustannukset ne huomioivat 

osana tuottamiensa palveluiden loppuasiakashintaa. Verkkomaksun ja palvelumaksujen 

erottaminen vastaa samanlaista analogiaa, johon loppuasiakkaat ovat erilaisten sovellus-

kauppojen osalta tottuneet. Verkkomaksu on kustannus palveluihin pääsemisestä ja niiden 

käytön mahdollistamisesta, kun taas palvelumaksu nimensä mukaan on kustannus palvelun 

käytöstä. 

 

Perinteisissä telepalveluissa tilaajayhteys on veloitettu osana palvelun kokonaishintaa, mutta 

pääsyn rakenteessa tilaajayhteys voidaan erottaa omaksi hintakomponentikseen. Koska ver-

kot voivat rakentua pieninä kokonaisuuksina, ovat niiden rahoitusratkaisut todennäköisesti 

hyvin kirjavia. Tällöin on käytännössä mahdottomuus asettaa liityntäyhteydelle kattohintaa 

tai ylipäätään hinnoitella liityntäyhteyttä palveluiden hintaan oikein. Tasapuolinen pääsy 

myös mahdollistaa useiden palveluiden toimittamisen rinnakkain, jolloin liityntäyhteyden 

jyvittäminen eri palveluille olisi erityisen haastavaa. Taulukkoon 4 on koottu tasapuolisen 

pääsyn arvoketjussa toimivien roolien eroja, joita on käsitelty tarkemmin seuraavilla sivuilla. 
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Taulukko 4. Eri roolit ja niiden erot tasapuolisen pääsyn arvoketjussa. 

KERROS Infrastruktuuri Liitäntä Palvelu 

Toteuttaja Kuituverkon omistaja 

(KVO) 

Kommunikaatio-ope-

raattori (KOM) 

Palveluntarjoaja (PT) 

Vahvuus Paikallinen osaaminen Tehokkaat prosessit Tuntee segmentin 

Tavoite Maksimoi verkon  

peittoasteen 

Maksimoi verkon  

käyttöasteen 

Tuottaa loppuasiakkai-

den haluamia palveluja 

Toiminta-alue Paikallinen – alueellinen Alueellinen – kansallinen Kansallinen – globaali 

Investointien takaisin-

maksuaika 

5–20 vuotta 1–5 vuotta Alle vuosi 

Lisäarvo arvoketjuun Tiheysedut Mittakaavaedut ja tuote-

kehitysosaaminen 

Kysynnän mukaiset  

palvelut 

Tarjooma Yhtenäinen kuituverkko Differoidut tukkutuotteet Differoidut palvelut 

Luonne Luonnollinen monopoli Tasapuolinen ja syrji-

mätön 

Nopea ja ketterä 

Innovaatiot Pieni Melko suuri Suuri 

 

 

Kuituverkon omistaja 

Horisontaalisen markkinarakenteen ensimmäinen taso käsittää liityntäverkon passiivisen 

osat. Kerros sisältää muun muassa valokuitukaapelit, kaapeliputket, -kanavat, -kourut ja 

mahdollisesti myös laitetilat. KVO toteuttaa tason edellyttämät, suurta pääomaa edellyttävät 

investoinnit ja verkko jää sen taseeseen. KVO vastaa verkon ylläpidosta ja huolehtii verkon 

korjauksesta esimerkiksi kaapelivauriotilanteissa. Infrastruktuurikerros luovuttaa kuituver-

kon käyttöoikeuden yhteyskerrokselle. Luovutusrajapinta yhteyskerrokselle on musta kuitu. 

Kuituverkon omistajan tavoitteena on tarjota loppuasiakkaille yhtenäinen liityntäverkko. 

 

Fyysinen kuituverkko on luonteeltaan luonnollinen monopoli. Pakettikytkentäinen verkko 

mahdollistaa erilaisten telepalvelujen toteuttamisen samassa verkossa, eikä päällekkäisiä 

verkkoja ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa. Kannattavuusnäkökulmasta verkko on py-

rittävä rakentamaan mahdollisimman laajalla liityntätiheydellä yhdellä kertaa valmiiksi. Ra-

kennusinvestoinnin rahoitusmallista riippuen, verkko on todennäköisesti taloudellisempaa 

rakentaa kerralla valmiiksi myös silloin, kun asiakkaiden tarve liittymä käyttöönottoon syn-

tyisi vasta myöhemmin. Tämä ei tietenkään toteudu sellaisissa tilanteissa, joissa asiakkaiden 
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verkkoon liittymismaksut ovat pienet ja investointi rahoitetaan täysin tai suurilta osin velka-

rahalla.  

 

Fyysistä verkkoa on vaikea segmentoida asiakkaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Tasapuo-

lisella pääsyllä on mahdollista nostaa verkon liityntätiheyttä silloin, kun laajalla palvelutar-

jonnalla kyetään luomaan asiakkaalle aidosti valinnanmahdollisuuksia. Asiakkaan sitoutu-

minen tiettyyn palveluntarjoajaan voi ratkaista liityntäpäätöksen myös liityntäverkkoon liit-

tymisen osalta. Ellei asiakas voi valita haluamaansa palveluntarjoajaa, on tarjotusta liityn-

täyhteydestä helpompi kieltäytyä. Myös palvelua tarjoava yhtiö ajattelee tilanteessa omaa 

etua eikä kannusta verkkoon liittymiseen. Myyntiprosessin näkökulmasta asiakkaan on vai-

keampi päätyä kielteiseen päätökseen, kun vastaväitteitä voidaan taklata tasapuolisella pää-

syllä jo etukäteen. Asiakas ei välttämättä tarvitse nopeaa internet-yhteyttä haluamiensa pal-

veluiden käyttöön. Mikä saatavilla on useita erilaisia palveluita, asiakkaan ei tarvitse tehdä 

valintaa palvelun, vaan eri palveluiden välillä. Tällöin “ei”-vaihtoehto liityntäverkkoon liit-

tymisen osalta unohtuu kokonaan. 

 

Kommunikaatio-operaattori 

Toinen taso muodostuu liityntäverkon aktiivisista osista ja niiden liittämisestä alue- ja run-

koverkkoon. Yhteyskerros sisältää liityntäverkon optiikat, kytkimet ja hallintaohjelmistot, ja 

tarvittavat runkoverkon yhteydet. KVO ja KOM tekevät sopimuksen liityntäverkon ylläpi-

dosta vähintään aktiivilaitteiden käyttöikää vastaavaksi määräajaksi. KOM investoi verkon 

aktiivilaitteisiin ja ne jäävät sen taseeseen. KOM toteuttaa tasapuolisen pääsyn ja tarjoaa 

palvelukerrokselle differoituja tukkutuotteita syrjimättömästi ja yhtenäisin ehdoin. Näin se 

voi toteuttaa markkinasääntelyn velvoitteet kuituverkon omistajan puolesta. 

 

Tasapuolinen pääsy toteutetaan erottamalla liityntäyhteydet virtuaalisesti siten, että samalla 

toteutetaan Euroopan komission säänneltyjä markkinoita koskeva suositus C(2014) 7174 

(2014b). Luovutusrajapintana palvelukerrokselle on virtuaalinen tukkutason verkkopalvelu. 

Koska verkkojen voidaan olettaa olevan erillään toisistaan, pyrkii KOM yhtenäistämään 

markkinan ja luomaan riittävän suuren kokonaisuuden. Yhteydet palveluntarjoajille toteute-

taan tuottamalla joko virtuaalinen tukkutuote tai VULA. Yksin VULA ei kuitenkaan riitä 
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riittävän mittakaavan toteuttamiseen, vaan sen lisäksi KOM tarjoaa kapasiteettipohjaisen 

kuljetuskerroskomponentin. Yhdessä nämä mahdollistavat palveluntarjoajalle kaikkien ver-

kon osien saavuttamisen yhdestä fyysisestä liityntäpisteestä. 

 

Kommunikaatio-operaattori varmistaa palveluntarjoajien syrjimättömän kohtelun, antaa 

verkon loppuasiakkaille mahdollisuuden hankkia haluamiaan palveluja haluamiltaan palve-

luntarjoajilta ja edistää eurooppalaisen yhteismarkkinan syntymistä. Oleellista on, että kom-

munikaatio-operaattori kykenee tarjoamaan aidosti uskottavan ja riittävän suuren verkon 

palveluntarjoajien käyttöön. Tasapuolisen pääsyn toteuttaminen edellyttää riittävän isoa toi-

mijaa ja volyymiä, jotta esimerkiksi mittakaava ja synergiaedut toteutuisivat. Kommunikaa-

tio-operaattori tuo markkinaan sen edellyttämät mittakaava- ja synergiaedut, jotka liittyvät 

ylläpitoprosesseihin ja riittävän markkinakoon saavuttamiseen. 

 

 

Palveluntarjoajat 

Kolmannen tason muodostavat palveluntarjoajat, jotka tarjoavat erilaisille loppuasiakasseg-

menteille erilaistettuja sisältöjä ja verkkopalveluja. Palveluntarjoajan ansainta perustuu pal-

veluiden ja sisältöjen myyntiin. Loppuasiakkaat ovat asiakassuhteessa palveluntarjoajiin.  

 

Useilla toimialoilla kyetään myymään suuren kysynnän massatuotteiden lisäksi myös moni-

puolista, mutta vähemmän myytyä tuotevalikoimaa, eli niin sanottua ”pitkää häntää”. Täl-

löin jakelu ja varastointikustannukset on saatu minimoitua siten, että myös harvoin kysyttyjä 

tuotteita tai palveluja voidaan toimittaa kannattavasti. Tasapuolisessa verkossa palveluntar-

joajalle avautuu mahdollisuus toteuttaa palveluja tällaiseen pitkään häntään, mikäli kommu-

nikaatio-operaattori luo riittävän suuren ja helposti tavoitettavan markkinan. Näin palvelun-

tarjoajat kykenevät palveluillaan tavoittamaan aiemmin kannattamattomia asiakkaita. Tasa-

puolisessa verkossa saavutettu differoitu tarjooma ei välttämättä ole yhtä tehokasta, kuin 

palveluiden tuotanto internetin välityksellä, mutta tilanne on silti merkittävästi parempi, kuin 

toimittaessa perinteisillä liityntäverkon tukkutuotteilla.  
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Toisin kuin internet, tasapuolisen pääsyn verkko mahdollistaa palveluntarjoajalle erottautu-

misen muista toimijoista. NGN-verkossa tasapuolinen pääsy mahdollistaa erilaisten tukku-

tuotteiden differoinnin esimerkiksi saatavuuden, laadun ja tietoturvan suhteen. Näin verkko 

voi mahdollistaa myös sellaisia palveluinnovaatioita, mitkä eivät toteutuisi pelkästään julki-

sen internetin ylitse tuotettuina. Palveluntarjoaja pystyy varmistumaan toimitettavan palve-

lun laadusta, jolloin se voi luvata asiakkaalle tiettyä palvelun tasoa tai toimivuutta, joka edel-

leen sitouttaa asiakkaita palveluiden käyttöön. 
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6.3 Liiketoimintamallin sisältö 

Tässä osassa kuvataan kommunikaatio-operaattorin liiketoimintakonsepti ja liiketoiminta-

malli. Liiketoimintakonsepti kuvaa liiketoimintamallin perusidean ja vastaa kysymyksiin 

mitä, kenelle ja miten? Liiketoimintamallin elementit on ensin esitetty liiketoimintakanvaa-

sin avulla, jonka jälkeen jokainen elementti on käsitelty omana kokonaisuutenaan. 

 

 Mitä? Kommunikaatio-operaattori toimii kaksipuoleisena alustana, joka integroi 

maantieteellisesti erillään sijaitsevat, passiiviset valokuituverkot ja nopeaa liityn-

täyhteyttä edellyttävät tietoliikennepalvelut toisiinsa.  Alusta mahdollistaa palvelu-

jen tuottamisen niiden edellyttämällä laadulla loppuasiakkaiden kotiin (kuva 10).  

 

 Kenelle? Liiketoimintamallin asiakkaita ovat kuituverkon omistajat ja palveluntarjo-

ajat. Kaksipuoleisen alustan näkökulmasta asiakkaita ovat kuitenkin verkon loppu-

asiakkaat ja palveluntarjoaja.  

 

 Miten? Kommunikaatio-operaattori toteuttaa verkkoon tasapuolisen pääsyn siirtoyh-

teyskerrokselle (OSI, taso 2), siten että loppuasiakkaan päätelaitteelle kyetään toteut-

tamaan yhtäaikaisesti useita virtuaalisia tukkutuotteita. Tukkutuotteiden luovutusra-

japinta loppuasiakkaalla on päätelaitteen Ethernet-portti.  

 

Taulukossa 5 kuvatun kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamallin lähtökohtana on ol-

lut eri asiakassegmenteille asetetut arvolupaukset. Kanvaasissa pyritään kuvaamaan vain 

kaikkein oleellisimmat tekijät liiketoimintamallin onnistumisen kannalta. Eri asiakasseg-

menttejä koskeva sisältö on eroteltu kunkin osa alueen kohdalla erikseen. 
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Kuva 10. Kommunikaatio-operaattorin liiketoimintakonsepti. 

 

Taulukko 5. Kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamalli. 

Yhteistyöverkosto Avaintoiminnot Arvolupaus Asiakassuhteet Asiakassegmentit 

PALVELUNTARJOAJAT 

KUITUVERKON 

OMISTAJAT 

MARKKINASÄÄNTELY 

ARVOKETJUN 

JOHTAMINEN  

MYYNTI & MARKKINOINTI 

PALVELUIDEN TEHOKAS 

PROVISIOINTI 

KUITUVERKON 

OMISTAJAT 

 Verkon haluttavuuden kas-

vattaminen 

 Eri brändien valtakunnalli-

set palvelut 

 

PALVELUNTARJOAJAT 

 Palvelujen differointi 

 Taattu laatu ja saatavuus 

 Valtakunnallinen  

hinnoittelu 

 

LOPPUASIAKKAAT 

 Valinnanvapaus 

 Poistaa ostamisen riskin 

 Turvallisuus 

 

AUTOMAATIO 

PORTAALI 

 

KUITUVERKON  

OMISTAJAT 

(KVO) 

 

PALVELUNTARJOAJAT 

(PT) 

 

LOPPUASIAKKAAT 

(LA) 

Avainresurssit Jakelukanavat 

BRÄNDI 

NGN & FTTH 

HORISONTAALINEN-

MARKKINARAKENNE 

VALTAKUNNALLINEN 

ETHERNET-VERKKO 

PORTAALI 

RAJAPINNAT 

OPERAATTORIKANAVAT 

Kustannusrakenne Tulovirta 

KAKSISUUNTAINEN ALUSTA (PORTAALI JA OSS/BSS) 

AKTIIVIVERKON ELINKAARIKUSTANNUKSET (KVO) 

MARKKINOINTI (BRÄNDI) 

METROVERKON MPLS-PALVELUT (PT) 

AKTIIVIVERKON YLLÄPITO (KVO)  

DIFFEROIDUT TILAAJAYHTEYSTUOTTEET (PT) 

MPLS-KULJETUS JA NNI-LIITYNTÄPISTEET (PT) 

 

Useita palveluntarjoajia 

 
PORTTI 4 

  

PORTTI 4 

  

PORTTI 2 

  

PORTTI 1 

  

Julkinen internet 

VLAN 1 

 

VLAN 2 VLAN 3 VLAN 3 

Hallitut palvelut 

CPE 

VoWiFi 

  

IPTV 

  

Etä-tervey-

denhuolto 
  

Kaupunkiverkko 

Kyläverkko 

Seutuverkko 

KOM:n toteuttama virtuaalinen liityntäverkko 
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6.3.1 Asiakassegmentit 

KOM-liiketoimintamallin asiakassegmenttejä ovat kuituverkon omistajat ja palveluntarjo-

ajat, jotka ovat asiakassuhteessa kommunikaatio-operaattoriin. Näiden lisäksi kanvaasiin on 

kuvattu arvoketjun loppuasiakas, sillä loppuasiakkaan tarpeiden täyttäminen on tämän liike-

toimintamallin menestymisen tärkein tekijä.  

 

Kuituverkon omistajat ovat voivat olla alueellisia sähkö- ja teleyhtiöitä, osuuskuntia tai ta-

loyhtiöitä. Lähes poikkeuksetta yhteiskunnan tukemilla verkkohankkeilla pyritään paikkaa-

maan markkinapuutteita ja mahdollistetaan NGA-verkkojen rakentuminen sellaisille alu-

eille, joille ne eivät kaupallisin perustein rakentuisi. Tällaisilla verkkoinvestoinnilla ei haeta 

voittoa, vaan niillä pyritään siihen, että tietoyhteiskunnassa tarjottujen ja tulevien palvelui-

den käyttäminen olisi mahdollista asuinpaikasta riippumatta. Verkkoa rakennettaessa pyri-

tään saavuttamaan korkea liityntätiheys, jotta verkko on toteutettavissa mahdollisimman 

kannattavasti. Valtiontukiehtojen mukaisesti kuituverkon omistajan on varmistuttava verk-

koa hyödyntävien palveluntarjoajien osalta tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun toteutu-

misesta. 

 

Palveluntarjoajat voivat olla perinteisiä telepalveluja tarjoavia operaattoreita tai täysin uusia 

palvelun- tai sisällöntuottajia, kuten televisioyhtiöitä tai julkisen sektorin toimijoita. Palve-

luiden toimittamiseen ne tarvitsevat riittävän suuren markkinan ja luotettavan tietoliikenne-

verkon, joka mahdollistaa sen kautta välitettävien palveluiden differoinnin myös siirtotien 

suhteen. KOM-liiketoimintamallin on mahdollistettava verkon välityksellä tarjottujen pal-

veluiden kysynnän kasvu. Palveluntarjoajien näkökulmasta markkinan tulee olla kasvava, 

eli käyttöpaikkojen ja asiakkaiden määrässä on kyettävä osoittamaan ennakoitavaa kasvua. 

Tällä on merkitystä etenkin, kun palveluntarjoajiksi hakeutuu muita kuin perinteisiä internet-

palveluja tarjoavia operaattoreita, jotka pyrkivät täyttämään jonkin pienen niche-markkinan 

tarpeita. Palveluntarjoajien on voitava luottaa liiketoimintamallin tasapuolisuuteen. 

 

Loppuasiakkaat ovat kotitalouksia tai yrityksiä. Arvoketjun loppuasiakas on kuvattu liike-

toimintakanvaasiin, koska viime kädessä palveluiden asiakaskysyntä ratkaisee sen, miten 
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KOM-liiketoimintamalli menestyy. Loppuasiakkaille on kyettävä toimittamaan valokuitu-

verkon mahdollistamia ja kysyntää vastaavia palveluja, mutta toisaalta KOM-

liiketoimintamallin avulla on mahdollista luoda myös uutta kysyntää. KOM kykenee edistä-

mään palvelumarkkinan syntyä toimimalla markkinointikanavana ja tuomalla palveluja laa-

jasti saataville. Tasapuolisen pääsyn kuituverkossa voidaan toimittaa erityyppisiä palveluja, 

eikä palvelujen käyttöön ole välttämätöntä hankkia internet-palvelua. Loppuasiakkaat eivät 

ole lähtökohtaisesti asiakassuhteessa kommunikaatio-operaattoriin, mutta se voi joissain ti-

lanteissa toimia palveluiden välittäjänä.  

 

6.3.2 Arvolupaus 

Lähes kaikki KOM-liiketoimintamallin arvolupaukset ovat eri asiakassegmenteille yksilöl-

liset. Lupaus eri toimijoiden tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta kattaa kuitenkin 

kaikki asiakkaat ja arvoketjun toimijat. 

 

Kuituverkon omistajalle mahdollistetaan niukkojen resurssien keskittäminen verkon raken-

tamiseen, jolla varmistetaan maksimaalinen liityntätiheys ja verkon laadukas toteutus. KOM 

varmistaa verkon pitkäjänteisen ylläpidon ja verkossa tarjottujen palvelujen saatavuuden. 

Horisontaalinen markkinarakenne edellyttää verkon rakentajalta tervettä verkon rahoitusjär-

jestelyä. Kun projekti toteutetaan kannattavasti ja investointilaskelmissa huomioidaan kaikki 

verkon elinkaaren kustannukset, varmistuu myös luonnollisen monopolin valokuituverkon 

säilyminen paikallisessa omistuksessa. Pysyvyyden osoittaminen lisää verkon toteuttajien 

uskottavuutta rahoittajien ja loppuasiakkaiden silmissä. KOM:n toteuttama tasapuolinen 

pääsy lisää verkon haluttavuutta, maksimoi verkon käyttöasteen ja mahdollistaa parhaan 

asiakaskokemuksen. Verkon haluttavuus lisääntyy, kun asiakkaat voivat hankkia juuri itse-

ään kiinnostavia palveluja. Tasapuolinen pääsy mahdollistaa aiemmin käytössä olleiden laa-

jakaistayhteyksien migraation kuituverkkoon, jolloin asiakkaat voivat säilyttää saman pal-

veluntarjoajan. Hyvä asiakaskokemus on lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan ja 

jolla valokuidulla toteutettu tilaajayhteys eroaa muista kilpailevista teknologioista. Positii-

visen asiakaskokemuksen leviäminen lisää halukkuutta hankkia valokuituliittymä. 
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Palveluntarjoajille tarjotaan palveluna kokonaista virtuaalista liityntäverkkoa, jonka kautta 

ne voivat tarjota palveluita omille asiakkailleen, ilman investointeja omaan fyysiseen verk-

koon. Virtuaalisesti erotetut liityntäyhteydet antavat palveluntarjoajille mahdollisuuden dif-

feroida palveluja siirtoyhteystasolla. Tarjottuja tukkutuotteita voidaan hinnoitella niiden 

tuottaman lisäarvon mukaan (esim. kapasiteetin, laadun ja saatavuuden suhteen) ja ne mah-

dollistavat täysin fyysistä erottamista vastaavat ominaisuudet. KOM kykenee tarjoamaan 

palveluntarjoajien käyttöön virtuaalisen liityntäverkon, riippumatta loppuasiakkaiden sijain-

nista, jolloin palveluntarjoajan on mahdollista hinnoitella tuotteet alueellisen hinnoittelun 

lisäksi myös valtakunnallisesti. 

 

KOM mahdollistaa sisällöntuottajille (esim. mediayhtiöt) valtakunnan laajuisen jakelukana-

van, jossa voidaan välittää IPTV ja OTT-sisältöä parhaalla mahdollisella laadulla. Siirtoka-

navalla on taattu tiedonsiirtonopeus ja palvelunlaatu, jonka lisäksi se tukee unicast- ja mul-

ticast-liikennettä. Lähitulevaisuudessa IPTV-markkina todennäköisesti konvergoituu. Esi-

merkiksi CI Plus 1.4 –standardi voi mahdollistaa luopumisen erillisistä IPTV-päätelaitteista, 

jolloin asiakkaalle tarjottu käyttökokemus vastaisi aiempaa paremmin kaapeli- tai antenni-

verkossa toimivaa televisiota (ETSI 2014). Tämä on myös loppuasiakkaan etu, kun sisältö 

on saatavissa yhdestä jakelualustasta. Koska verkko tasapuolinen, voi tällaista jakelukana-

vaa tarjota halutessaan myös mikä tahansa muu verkon palveluntarjoaja. 

 

Loppuasiakkaat saavat hankkimastaan valokuituyhteydestä parhaan mahdollisen hyödyn, 

kun KOM mahdollistaa sen, että jokainen asiakas voi tehdä hankkimastaan liityntäyhtey-

destä oman näköisensä. Tasapuolinen pääsy tuo saataville markkinoiden suurimman vali-

koiman erilaisia palveluja ja sisältöjä, joista asiakkaat voivat valita haluamansa palvelut ja 

niiden tarjoajat. Palveluiden keskinäinen vertailu on helppoa ja asiakas saa ne käyttöönsä 

välittömästi tilauksen jälkeen. Loppuasiakkaat maksavat vain tarvitsemistaan palveluista. 

Verkko mahdollistaa erilaisten laatuluokkien mukaisia palveluja, jolloin asiakkaat voivat 

valita juuri itselleen sopivan palvelu- ja hintatason. Verkon kautta on mahdollista toteuttaa 

palveluja ilman, että niitä tarvitsee siirtää julkisen internetin läpi, jolloin esimerkiksi etäsai-

raanhoidon palveluissa voidaan varmistaa aiempaa vahvempi tietoturva. KOM:n hyötyessä 

verkon korkeasta käyttöasteesta, erilaisia palveluita on jatkuvasti tarjolla ja uudet palvelut 

tulevat saataville nopeasti.  
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6.3.3 Asiakassuhteet 

Loppuasiakkaat ovat asiakassuhteessa liityntäverkon osalta kuituverkon omistajaan ja valit-

semien palvelujen osalta palveluntarjoajaan. Asiakkaat ja palveluntarjoajat kohtaavat joko 

niiden palveluntarjoajien markkinointiviestinnän tai KOM:n tuottaman palveluportaalin 

kautta. Palveluportaali auttaa asiakasta löytämään häntä kiinnostavat palvelut nopeasti ja vä-

hentää palveluiden ja vaihtoehtojen etsintään käytettyä aikaa.  

 

KO muodostaa arvoketjuun positiivisen kierteen, joka auttaa maksimoimaan liityntäverkon 

liityntätiheyden ja verkon käyttöasteen. Koska viimekädessä loppuasiakas määrittelee tasa-

puolisen pääsyn tuottaman arvon, on KOM:n tärkeä luoda suhde myös loppuasiakkaaseen, 

vaikkei tästä aiheudu sille suoraa tulovirtaa. KOM:n toteuttama tasapuolinen pääsy on lisä-

arvoa, josta asiakas on valmis maksamaan ja joka lisää asiakkaiden kiinnostusta nopeisiin 

tietoliikenneyhteyksiin. Asiakassuhde tuottaa KOM:lle arvokasta tietoa loppuasiakkaiden 

käyttämistä palveluista, jota se voi hyödyntää muun muassa liiketoimintamallin kehittämi-

sessä ja verkon kautta tarjottavien palveluiden markkinoinnissa. Tästä on etua myös, kun 

liiketoimintamallin hyötyjä perustellaan arvoketjun muille osapuolille. 

 

Kuituverkon omistajien kanssa asiakassuhde luodaan vähintään aktiivilaitteiden käyttöikää 

vastaavaksi ajaksi (5–10 vuotta). Etenkin verkkojen rakennusvaiheessa KOM:n tulee raken-

taa asiakassuhdetta konsultoivasti, mutta ylläpitovaiheessa suurin osa osapuolten välisessä 

rajapinnassa tapahtuvista toiminnoista ja kommunikaatiosta automatisoidaan. Palveluntar-

joajien kanssa asiakassuhde on pitkälle automatisoitu. Esimerkiksi saatavuustiedot ja tarjot-

tujen tuotteiden automaattinen toimitus toteutetaan määriteltyjen prosessien ja rajapintojen 

kautta. Tarjottuja liityntäverkon tukkutuotteita ja niiden ominaisuuksia kehitetään yhteis-

työssä palveluntarjoajien kanssa. 
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6.3.4 Avainresurssit 

Arvolupauksen toteuttamiseksi KOM-liiketoimintamalli edellyttää vahvan brändin, horison-

taalisen markkinarakenteen, NGN ja NGA-teknologiat, ja valtakunnallisen Ethernet-verkon. 

Riittävän suuren markkinakoon saavuttaminen vaatii horisontaalisen markkinarakenteen, 

jonka muotoutumisessa kommunikaatio-operaattorin rooli on keskeinen. KOM-

liiketoimintamalli luo tähän arvoketjuun sellaista lisäarvoa, jota muut toimijat eivät pysty 

tuottamaan. Koska kaksipuolinen markkina edellyttää alustan molemminpuolista kysyntää, 

on KOM brändillä suuri vaikutus koko markkinarakenteen toteutumiseen. KOM:n on syytä 

kehittää toimialan tulevaisuutta luova brändi, joka viestii tasapuolisuudesta, laadusta ja va-

linnanvapaudesta. Brändi auttaa loppuasiakasta ymmärtämään, miten markkina on kerrostu-

nut ja auttaa suojaamaan KO-liiketoimintamallia siten, ettei hinnasta tule KOM:n ainut kil-

pailutekijä. Tällainen brändi houkuttelee niin palveluntarjoajia, kuituverkon omistajia kuin 

myös uusia verkon loppuasiakkaita.  

 

Tasapuolisen pääsyn toteuttaminen ja edellyttää edellyttää uuden sukupolven verkkotekno-

logioiden käyttöönottoa. NGN mahdollistaa verkon ja palveluiden erottamisen toisistaan ja 

eri palveluntarjoajien liikennettä voidaan tunneloida käyttämällä korkeamman tason proto-

kollia. NGA verkot ja FTTH tuovat valokuidun käyttöpaikkaan saakka, jolloin siirtoyhteys 

ei enää muodosta pullonkaulaa tiedonsiirtonopeudelle. Uusille teknologioilla verkon luovu-

tuspiste voidaan siirtää hyvin lähelle loppukäyttäjää ja useita virtuaalisia tukkutuotteita voi 

olla käytössä useita yhtä aikaa. Pienten alueellisten liityntäverkkojen kustannustehokas yh-

teenliittäminen edellyttää valtakunnallisen Ethernet-siirtoverkon, johon eri palveluntarjoajat 

voivat liittyä yhdestä tai useammasta fyysisestä sijainnista. 

 

6.3.5 Partnerit ja yhteistyöverkosto 

KOM-liiketoimintamallin tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kuituverkon omistajat ja 

palveluntarjoajat. Koska tasapuolisen pääsyn markkina on luotava tyhjästä, edellyttää se 

kaikkien arvoketjun osapuolten ja markkinatoimijoiden läheistä yhteistyötä. KOM luo arvo-

ketjuun itseään vahvistavan syklin, jossa PT tuo markkinaan asiakkaiden haluamia palveluja 
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ja samalla KVO:n toteuttaman verkon kiinnostavuus kasvaa. Partnereihin ja yhteistyöver-

kostoon on kuvattu myös markkinasääntelijän rooli, sillä sääntely ja sen vaatimukset ohjaa-

vat vahvasti horisontaalisen koko markkinan kehittymistä.  

 

Kuituverkon omistajat voivat olla alueellisia teleyhtiöitä, osuuskuntia tai taloyhtiöitä, jotka 

luovat liiketoimintamallin edellyttämän asiakaspohjan. Tasapuolinen pääsy mahdollistaa 

infrastruktuurin yhteiskäytön, joka vähentää päällekkäisiä verkkoinvestointeja ja tuottaa 

säästöjä arvoketjuun. NGA-verkkojen saatavuus ja sitä kautta asiakkaiden määrä kasvaa, jos 

investointeja voidaan tämän myötä toteuttaa laajemmalle alueelle. KOM:n on käytävä aktii-

vista vuoropuhelua kuituverkon omistajien ja sellaiseksi aikovien kanssa, jotta verkot toteu-

tuvat ja toteutetaan teknologisesti parhaalla mahdollisella tavalla ja markkinarakenne huo-

mioidaan rakentamisen eri vaiheissa. 

 

Palveluntarjoajien tuottamat palvelut luovat uutta asiakaskysyntää, joka siirtyy läpi arvo-

ketjun kuituverkon omistajalle saakka. Arvoketju houkuttelee lisää asiakkaita, kun tasapuo-

lisen pääsyn mahdollistamiin palveluihin tottuneet asiakkaat keskustelevat uusien potentiaa-

listen asiakkaiden kanssa. Laajan palvelukäytön kautta verkon käyttöaste saadaan korkeaksi. 

Koska tietoliikenneverkon kustannukset määräytyvät maksimikapasiteetin mukaan, tarkoit-

taa korkea käyttöaste parempaa kannattavuutta, olettaen että kapasiteetin käytöstä kyetään 

laskuttamaan. 

 

Markkinasääntelijä voi vaikuttaa horisontaalisen markkinan kehittymiseen ja sitä kautta 

KO-liiketoimintamalliin. Yksinkertaiset ja ennakoitavat sääntelymekanismit edesauttavat 

valokuituverkkojen rakentumista ja parantavat näin ollen seuraavan sukupolven tietoliiken-

neyhteyksien saatavuutta. Markkinasääntely sisältää EU:n laajuiset ja Viestintäviraston to-

teuttamat toimet. 

 

6.3.6 Jakelukanavat 

Etenkin liiketoimintamallin jalkautusvaiheessa on tärkeää, että kaikki horisontaalisen mark-

kinarakenteen ja tasapuolisen pääsyn hyödyt kyetään kuvaamaan kaikille arvoketjun osa-

puolille. Tämä edellyttää aktiivista tiedottamista ja avointa keskustelua, jotta eri toimijoiden 
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kiinnostus saadaan heräämään ja yhteinen ymmärrys luotua. KOM-liiketoimintamallin 

myyntityö kohdistetaan kuituverkon omistajiin ja palveluntarjoajiin. Asiakassuhteen vakiin-

nuttua, kommunikointi ja palvelunhallinta tapahtuvat pitkälti portaalin ja tarjottujen sähköis-

ten rajapintojen välityksellä. 

 

Kuituverkon omistajat tavoitetaan proaktiivisen ja konsultoivan myyntityön kautta. Proak-

tiivisella myyntityöllä luodaan uusia tarpeita ja tarjotaan näihin ratkaisuja ennakoivasti, sen 

sijaan että keskityttäisiin jo tunnistettujen tarpeiden täyttämiseen ja tarjouspyyntöihin vas-

taamiseen. Konsultoiva asenne auttaa kehittämään myös KVO:n liiketoimintaa, jossa tavoit-

teena on luoda lyhyen tähtäimen voittojen sijaan pitkäaikainen ja luottamuksellinen asiakas-

suhde. Usein KVO:n asiakassuhde syntyy NGA-verkon suunnitteluvaiheessa, jolloin yhteis-

työstä saadaan irti paras hyöty verkon liityntätiheyden, rahoituksen ja teknisen toteutuksen 

osalta. 

 

Palveluntarjoajat tavoitetaan joko olemassa olevien operaattoriyhteistyökanavien kautta, tai 

tarjoamalla aktiivisesti uutta liiketoimintamahdollisuutta sellaisille toimijoille, jotka ovat 

tottuneet aiemmin välittämään sisältöä ainoastaan julkisen internetin yli. Etenkin alussa uu-

den liiketoimintamahdollisuuden kuvaaminen palveluntarjoajille edellyttää henkilökohtaista 

myyntityötä. Aiemmin pelkästään internetin välityksellä palveluja tarjoaville on kyettävä 

osoittamaan ne lisäarvoa tuottavat tekijät, joiden avulla palveluntarjoajat voivat erottua kil-

pailijoistaan. Uusien tilaajayhteystuotteiden tilaaminen hoidetaan portaalin tai rajapintojen 

kautta automaattisesti. Jotta loppuasiakkaat kokevat tasapuolisen pääsyn kiinnostavana, on 

tärkeää, että verkossa on saatavilla heitä kiinnostavia palveluja. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että etenkin hittipalveluja tuottavia palveluntarjoajia saadaan houkuteltua mukaan verkkoon.  

 

Loppuasiakkaat ovat asiakassuhteessa kuituverkon omistajaan ja valitsemiensa palveluiden 

osalta palveluntarjoajiin. Kommunikaatio-operaattorin rooli on toimia palveluiden välittä-

jänä, joten loppuasiakkaat eivät ole lähtökohtaisesti asiakassuhteessa siihen. KOM kuitenkin 

kommunikoi loppuasiakkaiden kanssa portaalin kautta. Portaalin avulla tiedotetaan saata-

villa olevista palveluista ja osoitetaan ostokanava niiden hankkimiseen. 
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6.3.7 Avaintoiminnot 

KOM-liiketoimintamallin avaintoimintoja ovat arvoketjun johtaminen, kaksipuoleisen alus-

tan markkinointi ja palveluiden kustannustehokas provisiointi. Arvoketjun johtaminen on 

tärkein KOM-liiketoimintamallin avaintoiminnoista, koska on epätodennäköistä, että liike-

toimintamallin edellyttämä kaksipuolinen markkinarakenne toteutuisi itseohjautuvasti. 

KOM:n rooli arvoketjussa on keskeinen, ja onkin luonnollista, että se ottaa toimialan aktii-

visen kehittäjän roolin. Arvoketjun johtaminen kokonaisuutena on tärkeää, sillä sen koko-

naistulos määräytyy eri toimijoiden yhteistoiminnan tuloksena. Suuri kokonaisuus edellyttää 

selkeät toimintatavat ja arvoketjun osapuolten on hyväksyttävä yhteinen strategia ja tunnet-

tava sen keskeiset tavoitteet. KOM:n on myös huolehdittava siitä, että sekä KVO että PT 

täyttävät asetetut laatukriteerit, jotta loppuasiakaskokemus säilyy koko ajan hyväksyttävällä 

tasolla. KOM:n on kyettävä luomaan toimialan tulevaisuudesta yhteinen näkemys ja viestit-

tävä se eri osapuolille ja tässä viestinnässä on tärkeä huomioida myös sääntelyviranomaiset. 

 

Kysyntä NGA-verkoille, tasapuoliselle pääsylle ja siten viimekädessä koko KOM-

liiketoimintamallille syntyy loppuasiakkaiden tarpeesta. Usein asiakkaat eivät kuitenkaan 

osaa kertoa tarpeistaan, vaan kysynnän luomiseksi ja sen vahvistamiseksi tarvitaan markki-

nointia. Markkinointi on monistettua myyntipuhetta, jonka avulla KOM-liiketoimintamallin 

hyödyt kyetään viestimään kaikille asiakassegmenteille. Arvoketju toimii jo itsessään mark-

kinointikanavana, joten kuituverkon omistajat ja eri palveluntarjoajat muodostavat osan lii-

ketoimintamallin markkinointiresursseista. Tätä varten KOM:n on kuitenkin luotava peli-

säännöt ja tarjottava soveltuvia työkaluja. 

 

Useiden yhtäaikaisten virtuaalisten tukkutuotteiden kustannustehokas toteuttaminen edellyt-

tää pitkälle automatisoitua verkonhallintaa ja palveluiden automaattista provisiointia. Tasa-

puolisen pääsyn verkossa provisioinnilla tarkoitetaan virtuaalisen tukkutuotteen kytkentää 

siten, että asiakas voi aloittaa tilaamansa palvelujen käytön. Automaattisella provisioinnilla 

varmistetaan palveluiden nopea toimitus, joka on tärkeää sekä palveluntarjoajille että verkon 

loppukäyttäjille. 
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6.3.8 Kustannusrakenne 

Kustannuksissa on pyritty tunnistamaan ne suurimmat kustannustekijät, joiden valossa tar-

kempi liiketoimintasuunnitelma on mahdollista laatia. Kustannusrakenteessa ei ole kuvattu 

eri kustannuselementtien absoluuttisia kustannuksia, vaan tarkempi kustannusanalyysi on 

rajattu työn ulkopuolelle. Kustannuksista aktiiviverkon elinkaarikustannukset ovat suoraan 

kohdistettavissa kuituverkon omistajille, mutta alustan ja markkinoinnin kustannukset ovat 

epäsuoria ja niiden kohdistaminen on haastavampaa. 

 

Suurin kustannuserä KOM-liiketoimintamallissa on kaksipuoleisen alustan toteuttaminen ja 

sen edellyttämät tietojärjestelmäinvestoinnit. Alusta koostuu loppuasiakkaille ja palvelun-

tarjoajille tarjottavasta portaalista. Loppuasiakkaiden portaali on näkymä tasapuolisen ver-

kon palvelutarjontaan, kun taas palveluntarjoajille tarjottu portaali muistuttaa enemmän 

määriteltyä rajapintaa. Alustan taustajärjestelmän muodostaa OSS/BSS-järjestelmä (Opera-

tions Support System / Business Support System), joka sisältää kommunikaatio-operaattorin 

liiketoimintaprossien toteuttamiseen vaaditut komponentit ja liiketoimintaprosessien tuki-

järjestelmät. Tasapuolisen pääsyn toteutus asettaa OSS/BSS-järjestelmälle erityisiä vaati-

muksia. Järjestelmän on tuettava kompleksista ympäristöä, joka koostuu useista pienistä ver-

koista ja useista palveluntarjoajista. Sen on rakenteellisesti tuettava kolmen roolin horison-

taalista rakennetta riippumatta siitä, toteuttaako kommunikaatio-operaattori myös omaa ver-

konrakennusta ja palveluliiketoimintaa. Järjestelmän on kyettävä tukemaan verkon auto-

maattista provisointia, laskutusta, kapasiteetin suunnittelua ja hallintaa ja erilaisia palveluta-

solupauksia. 

 

Aktiiviverkon elinkaarikustannuksissa on huomioitava kaikki ne kustannukset, joiden voi-

daan olettaa syntyvän viiden vuoden tarkastelujakson aikana. Liiketoimintamallin kehittä-

misen aikana tunnistetut kustannuselementit on kuvattu taulukkoon 6. Valokuituverkon ak-

tiiviset osat käsittävät muun muassa liityntäverkon kytkimet, loppuasiakkaan päätelaitteet ja 

näiden edellyttämät optiikat. Aktiiviverkon osalta varsinaiset suorat laiteinvestoinnit muo-

dostavat kuitenkin vain osan kokonaiskustannuksista. Suorien investointikustannusten li-

säksi kustannuksia syntyy suunnittelusta, dokumentoinnista, asennuksesta, laiteylläpidosta, 

verkonhallinnasta ja verkkojen yhdistämisestä. Verkon ylläpito on ympärivuorikautista.  
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Taulukko 6. Aktiiviverkon elinkaarikustannukset. 

Suorat investointikustannukset 

 Laitteet 

 Liityntäverkon Ethernet-kytkimet  

 Päätelaitteet ja tarvittavat optiikat 

 Suunnittelu 

 Dokumentointi 

 Asennus 

Muut elinkaarikustannukset 

 Laiteylläpito 

 Verkonhallinta 

 Verkkojen yhdistäminen 

 

KOM:n toteuttama useista fyysisistä liityntäverkoista koostuva verkko on ympäristönä mo-

nimutkainen, mutta siitä huolimatta KOM:n on kyettävä varmistamaan riittävän korkea pal-

velutaso. Virtuaalisten tukkutuotteiden korkein palvelutasolupaus eli SLA (Service Level 

Agreement) käytännössä sanelee, millaiseen palvelutasoon koko verkon on kyettävä. Ver-

konhallinnan kustannuksien arvioinnissa voidaan hyödyntää FCAPS-mallia, joka on osa 

ITU-T:n Telecommunications Management Network (TMN) –standardia (ITU-T 1996). 

Mallin mukaisesti verkonhallinnassa tulee huomioida seuraavat kokonaisuudet: 

 

 Vikatilojen hallinta 

 Asetuksien hallinta ja provisiointi 

 Käytönhallinta 

 Suorituskyvyn seuranta ja hallinta 

 Turvallisuuden ja pääsynvalvonnan hallinta. 

 

Markkinointikustannuksia voidaan tunnistaa syntyvän kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen 

vaiheen muodostaa verkkojen rakentuminen ja kaksipuoleisen alustan vakiinnuttamisen ai-

heuttamat kustannukset. Toisessa vaiheessa markkinointikustannuksia aiheutuu verkon 

käyttöasteen maksimointiin tähtäävistä markkinointitoimenpiteistä. Alkuvaiheen markki-

nointikustannukset syntyvät lähinnä asiakkuuksien hankinnasta ja brändin rakentamisesta. 

Markkinointikustannuksiin voidaan sisällyttää myös osa konseptin tuotteistamisen aiheutta-

mista kustannuksista. Suuri osa markkinointitoimenpiteistä suunnataan suorasti tai epäsuo-

rasti verkon loppuasiakkaille. Koska kuituverkon omistajat markkinoivat liityntäyhteyksiä 
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rakennusvaiheessa joka tapauksessa, on loppuasiakasmarkkinointi rakennusvaiheessa kan-

nattavaa toteuttaa yhteistyössä KVO:n kanssa. Kommunikaatio-operaattorin tehtävä on täl-

löin tuottaa loppuasiakasmarkkinointiin soveltuvat työkalut ja markkinointiviestintää tukeva 

materiaali. Markkinoinnissa on syytä edetä alueellisesti kokeilemalla erilaisia lähestymista-

poja. Käyttöasteen maksimointiin tähtäävät toimenpiteet liittyvät uusien palveluntarjoajien 

houkutteluun ja asiakasta kohden kytkettyjen virtuaalisten tukkutuotteiden määrän kasvatta-

miseen. 

 

 

6.3.9 Tulovirrat 

KOM-liiketoimintamallin tulovirrat muodostuvat kuituverkon omistajille tarjottavasta aktii-

visen verkon ylläpidosta, palveluntarjoajille tarjotuista differoiduista virtuaalisista tilaajayh-

teystuotteista ja runkoverkon MPLS-kuljetuspalvelusta. Arvoketjun arvioidut rahavirrat on 

esitetty suuntaa antavasti kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Arvoketjun suuntaa antavat rahavirrat ja eri toimijoiden suhteelliset osuudet. 

 

Aktiivisen verkon ylläpito muodostaa KOM-liiketoimintamallin ensisijaisen tulovirran. Ver-

kon ylläpitomaksu veloitetaan liityntäverkon Ethernet-kytkimiin yhdistettyjen loppuasiak-

kaiden lukumäärän perusteella kerran kuukaudessa. Verkon ylläpitomaksu on hinnoitelta-

vissa asiakaskohtaisesti, jolloin esimerkiksi verkon fyysisestä sijainnista aiheutuvat ylimää-

räiset kustannukset (esim. laitevaihdot) voidaan hinnoitella ylläpitomaksuun oikein. Ylläpi-

don tuottama liikevaihto on luonteeltaan kiinteää ja ylläpitomaksujen tulovirta ennustetta-

vaa. Riskit tulovirran osalta ovat pienet, sillä loppuasiakkaiden lukumäärän voidaan olettaa 

pysyvän vakiona.  

 

Palveluntarjoajat 

30 % 

Kommunikaatio-operaattori 

30 % 

Kuituverkon omistaja 

40 % 

Loppuasiakas 20 € 
alv 0 

20 € 
alv 0 
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Virtuaaliset liityntäverkon tukkutuotteet muodostavat liiketoimintamallin toissijaisen tulo-

virran. Tämä tulovirta on kuitenkin ylläpitomaksuja kiinnostavampi, sillä se mahdollistaa 

liiketoiminnan kasvattamisen. Loppuasiakkaalle voidaan välittää useita samanaikaisia virtu-

aalisia tukkutuotteita, jolloin tukkutuotteiden liikevaihtoa voidaan mahdollisesti tulevaisuu-

dessa kasvattaa. Virtuaaliset tukkutuotteet hinnoitellaan niiden ominaisuuksien mukaan. 

Hinnoittelussa voidaan huomioida kyseisen tuotteen edellyttämä verkon kapasiteetti ja yllä-

pidollinen kuormitus. Virtuaaliset tukkutuotteet sisältävät enemmän riskejä kuin kiinteät yl-

läpitomaksut, mutta samalla tuottomahdollisuudet ovat suuremmat. Virtuaalisiin tukkutuot-

teisiin liittyy pääsääntöisesti MPLS-kuljetuspalvelu, joka mahdollistaa palveluntarjoajan 

liittymisen tasapuolisen pääsyn verkkoon mistä tahansa kommunikaatio-operaattorin osoit-

tamasta liityntäpisteestä. 

 

Ylläpitomaksu voidaan hinnoitella täyskatteisesti siten, että siinä huomioidaan kaikki aktii-

viverkon aiheuttamat elinkaarikustannukset. Tällöin hinnoittelu noudattaa kaavaa: hinta = 

muuttuvat kustannukset + kiinteät kustannukset + voittolisä. Sen sijaan virtuaaliset tukku-

tuotteet on syytä hinnoitella niiden tuottaman lisäarvon mukaan. Liiketoimintamallin käyt-

tökatteen, eli liikevaihdosta kiinteiden ja muuttuvien kustannusten jälkeisen erotuksen, voi-

daan olettaa syntyvän pääosin virtuaalisten tukkutuotteiden myynnistä. Taloudellinen kan-

nattavuus syntyy siitä, miten hyvin liityntäverkon käyttöaste saadaan maksimoitua. 

 

Tällä hetkellä internet ei mahdollista palveluntuottajille kuljetuskerroksella lisäarvoa tuotta-

vien palveluiden toteuttamista ja toisaalta tällaisista palveluista ei voida veloittaa niiden ai-

heuttamien kustannuksien perusteella. Etenkin kuluttajille tarjottavissa tuotteissa verkkopal-

velut ovat lähinnä massamarkkinoita. KOM-mahdollistaa kuitenkin samaan aikaan sekä 

massatuotteiden, että erilaisten asiakaskohtaisten niche-tuotteiden toteuttamisen, joiden 

tuottamisesta voidaan veloittaa asiakkaan kokeman lisäarvon mukaan. Pientä asiakasseg-

menttiä palvelevat palveluntuottajat voivat veloittaa toteuttamastaan palvelusta korkeampaa 

hintaa, josta myös kommunikaatio-operaattori hyötyy erilaistettujen tukkutuotteiden kautta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käydään läpi työn tuloksena syntyneet johtopäätökset ja tarkastellaan, miten 

työn johdannossa asetettuihin tutkimuskysymyksiin on kyetty vastaamaan. Diplomityön ta-

voitteena oli selvittää, voidaanko kommunikaatio-operaattorille luoda taloudellisesti kannat-

tava liiketoimintamalli. Kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamalli perustuu kaksi-

suuntaiseen alustaan, joka yhdistää verkon loppuasiakkaat ja palveluntarjoajat toisiinsa. 

Kaikki työn tutkimusongelmat ja niiden johtopäätökset on esitetty tiivistettynä taulukossa 7. 

 

Liiketoimintamalli tukee nopeiden liityntäverkkojen rakentumista. Kommunikaatio-ope-

raattori mahdollistaa kolmen toimijan horisontaalisen markkinarakenteen, tuomalla arvoket-

juun mittakaava- ja synergiaedut sekä tasapuolisen pääsyn, joka mahdollistaa aiempaa te-

hokkaamman infrastruktuurin yhteiskäytön. Tasapuolinen pääsy antaa loppuasiakkaille 

enemmän valinnanmahdollisuuksia ja antaa operaattoreille paremman mahdollisuuden ve-

loittaa tukkutuotteista niiden tuottaman lisäarvon mukaan. Tämä on myös loppuasiakkaalle 

sellaista lisäarvoa, joka todennäköisesti lisää liityntäyhteyksien kysyntää ja kasvattaa sa-

malla liityntäverkkojen liityntätiheyttä. Paremman liityntätiheyden tiheysedut tekevät inves-

toinneista paremmin kannattavampia. Kasvanut kysyntä mahdollista investointikustannus-

ten veloittamisen verkon loppuasiakkailta aiempaa etupainotteisemmin, joka vähentää in-

vestointien riskejä. 

 

Kommunikaatio-operaattori voi luoda koko teletoimialalle mahdollisuuden uuteen ansain-

taan. Uusi liiketoimintamalli mahdollistaa muun muassa kapasiteetin, palvelunlaadun ja toi-

mintavarmuuden suhteen erilaistetut virtuaaliset tukkutuotteet, joiden avulla palveluntarjo-

ajilla on paremmat mahdollisuudet erottautua kilpailijoistaan. Esimerkiksi laadukkaan 

IPTV-sisällön vastaanottaminen ei edellyttäisi asiakkaalta nopeaa internet-yhteyttä, vaan si-

sältö voidaan toimittaa taatulla laadulla oman virtuaalisesti toteutetun putken kautta. Palve-

luntarjoajan ja loppuasiakkaan näkökulmasta tämä varmistaa kilpailukykyisesti hinnoitellut 

taatulla laadulla toimitetut palvelut, ja kommunikaatio-operaattorin näkökulmasta sen tuot-

tamasta virtuaalisesta tukkutuotteesta voidaan veloittaa sen tuottaman lisäarvon mukaan. 
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Taulukko 7. Diplomityön tutkimuskysymykset ja johtopäätökset. 

Tutkimusongelma Johtopäätökset 

Voidaanko kommunikaatio-

operaattorille luoda talou-

dellisesti kannattava liike-

toimintamalli? 

Kaksipuolinen alusta voi mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan, kun mark-

kinan koko on riittävän suuri ja mittakaavaedut ovat mahdollisia saavuttaa. 

Markkina ei synny ilman riittävää määrää loppuasiakkaita tai palveluja. Kom-

munikaatio-operaattorin rooli on kriittinen tällaisen markkinarakenteen muo-

dostumisessa ja se edellyttää aktiivista arvoketjun johtamista. 

Mitkä tekijät mahdollistavat 

tai edellyttävät uuden liike-

toimintamallin? 

Liiketoimintamallin mahdollistavia elementtejä ovat NGN:n luoma konver-

genssi ja uusi teknologia, sekä uuden sukupolven liityntäyhteyksien mahdol-

listamat aiempaa korkeammat siirtonopeudet. Uutta liiketoimintamallia edel-

lyttäviä tekijöitä ovat toisen osapuolen rakentamien kuituverkkojen määrän 

kasvu. Euroopan tasoinen markkinasääntely todennäköisesti painottuu NGA-

verkkojen osalta virtuaalisiin tukkutuotteisiin ja tasapuolisen pääsyn toteutta-

miseen, koska virtuaaliset tukkutuotteet vähentävät teletoimialan arvoket-

jussa syntyviä kokonaiskustannuksia. Taloudellisesti paras lopputulos edel-

lyttää erillisen toimijan fyysisen verkkokerroksen ja palveluiden väliin. 

Mitä tasapuolinen pääsy 

tarkoittaa ja miten se kan-

nattaa toteuttaa? 

Tasapuolisen pääsyn tietoliikenneverkossa fyysinen verkkoyhteys ja sen 

kautta tarjottavat palvelut ovat erotettu horisontaalisesti toisistaan ja useat eri 

palveluntarjoajat voivat hyödyntää tukkutason käyttöoikeuksia läpinäkyvin ja 

syrjimättömin ehdoin. Kaupallisesti paras ratkaisu saavutetaan, kun tasapuo-

linen pääsy toteutetaan virtuaalisena L2-tason verkkopalveluna. Tämä mah-

dollistaa differoitujen palveluiden tuottamisen varmistaen samalla riittävän 

suuren markkinan koon. 

Millaisia velvoitteita julkisin 

varoin rahoitetuilla verkoilla 

on? 

Julkisesti rahoitettujen verkkojen on toteutettava tasapuolinen ja syrjimätön 

pääsy kaikille kiinnostuneille palveluntarjoajille. Käyttöoikeustuotteiden tulee 

olla täysin eriytettyjä fyysisesti tai virtuaalisesti. Hankkeisiin myönnetty julki-

nen tuki ei saa vääristää kilpailua ja verkoissa tarjottujen tukkutuotteiden tu-

lee olla laajempia, mitä hallitsevan markkinavoiman toimijoille on määrätty.  

Millainen arvoketju tuottaa 

tasapuolisen pääsyn ver-

kossa suurimman lisäar-

von? 

Suurimman lisäarvon tuottaa kolmen erillisen roolin muodostama horisontaa-

linen markkinarakenne, jossa jokainen toimija keskittyy omaan ydinosaami-

seen. Infrastruktuurikerros maksimoi rakennettavan kuituverkon peittoas-

teen, liitäntäkerros maksimoi rakennetun verkon käyttöasteen ja palveluker-

ros tuottaa verkkoon loppuasiakkaiden haluamia differoituja lopputuotteita. 
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NGN-verkko ja IP-protokolla ovat mahdollistaneet siirtoverkon ja palveluiden erottamisen 

toisistaan. Vaikka rakenne on tuottanut operaattoreille säästöjä, ei sen avulla ole kyetty luo-

maan juurikaan uutta liiketoimintaa. NGN mahdollistaa liikenteen päästä päähän hallinnan 

ja alemman tason liikennettä voidaan tunneloida käyttämällä korkeamman tason protokollia. 

Kun palvelun luovutuspiste on aiemmin ollut liityntäverkon reunakytkimen Ethernet-portti, 

voidaan NGN-verkossa luovutuspiste siirtää loppuasiakkaan tiloihin aina päätelaitteeseen 

asti. Kommunikaatio-operaattorin liiketoimintamallin edellyttämä teknologia on jo pitkälle 

tuotantokäytössä, joten esteet liiketoimintamallin toteuttamiseksi eivät ole teknologisia. 

Suomessa tällaista toteutusta ei ole hyödynnetty kuluttajatason palveluissa, sillä operaatto-

reiden ei ole tarvinnut miettiä uusia tulonlähteitä. Markkinoilla myöskään ole ollut palve-

luita, joihin tällaista mahdollisuutta voidaan hyödyntää. Toisaalta liityntäyhteyksien pullon-

kaulana on aiemmin ollut siirtonopeus, jonka vuoksi arvokasta kapasiteettia ei ole kannatta-

nut tuhlata verkon ohjausinformaatioon. Valokuituun perustuvat FTTH-liityntäyhteydet kui-

tenkin poistavat tämän pullonkaulan. 

 

Valokuituverkot on rakennettava riittävän tiheällä liityntätiheydellä yhdellä kertaa. Korkean 

liityntätiheyden toteutuminen on hankalaa, mikäli verkon rakentajana toimii vertikaalisesti 

integroitunut teleoperaattori. Asiakkaat ovat jo useiden eri palveluntarjoajien asiakkaita. Pa-

ras lopputulos saavutetaan tasapuolisen pääsyn avulla, jolloin eri operaattorit kykenevät siir-

tämään omat asiakkaansa suoraan rakennettavan kuituverkon käyttäjiksi. Kun liityntäyhtey-

det ovat kaikkien halukkaiden palveluntarjoajien käytettävissä, voidaan välttää päällekkäisiä 

verkkoinvestointeja. Mikäli investoinnit kyetään tämän seurauksena kohdistamaan maantie-

teellisesti laajemmalle alueelle, parannetaan NGA-verkkojen yleistä saatavuutta, joka on 

myös yksi Euroopan digitaalistrategian tavoitteista. Tällainen resurssien yhteiskäyttö on 

myös ympäristönäkökulmasta kestävää. Resursseja tehokkaasti hyödyntävä rakentaminen 

on erityisen tärkeää Suomessa, jossa asukastiheys on pieni ja jossa etenkin haja-asutusalu-

eella, ovat kulttuuriin liittyvät tekijät ohjanneet rakentamaan kiinteistöt etäälle toisistaan. 

Säästöjä voidaan suorien investointien lisäksi saavuttaa myös ylläpitoprosesseissa. Yhteis-

kunnan näkökulmasta luonnollisen monopolin säilyminen paikallisessa omistuksessa mah-

dollistaa liityntäverkon tuottamien rahavirtojen kanavoinnin fyysisen infrastruktuurin paran-
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tamiseen. Vertikaalisesti integroitunut teleoperaattori löytää todennäköisesti pääomalle pa-

rempia tuottokohteita ja on perusteltua kysyä, onko fyysisen liityntäverkon omistaminen 

enää tämän päivän teleoperaattoreiden ydinliiketoimintaa? 

 

Suomessa teletoimialan siirtyminen horisontaalisiin markkinarakenteisiin vaikuttaa toden-

näköiseltä kehityssuunnalta. Näin tapahtuu erityisesti sellaisilla maantieteellisillä alueilla, 

joissa yhteiskunta osallistuu tai on osallistunut liityntäverkon rakentamisen kustannuksiin. 

Kehityksen ajureina toimivat EU:n telepolitiikka, teletoimialan yhteiskunnalle tuottamat 

johdannaishyödyt, teknologinen konvergenssi ja toimialan markkinatoimijoiden keskittymi-

nen arvontuoton maksimoimiseen. Siirtyminen horisontaalisiin markkinarakenteisiin lisää 

läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa syrjimättömyyden valvontaa, jolloin myös markkinasään-

telyä on mahdollista yksinkertaistaa ja sääntelymekanismeista voidaan tehdä paremmin en-

nakoitavia. Sääntelyn yksinkertaisuus ja ennakoitavuus ovat investointeja suunnittelevien 

toimijoiden näkökulmasta merkittäviä tekijöitä. Samalla toteutuva tasapuolinen pääsy mah-

dollistaa täysin uudenlaisten nopeita tietoliikenneyhteyksiä hyödyntävien viihde- ja hyöty-

palveluiden sekä täysin uusien innovaatioiden toteuttamisen. Sekä kommunikaatio-operaat-

torin, että palveluntarjoajan näkökulmasta tasapuolisen pääsyn tietoliikenneverkko mahdol-

listaa uusien palveluiden aiempaa riskittömämmän testaamisen ja nopean markkinoille tuo-

misen. Näin asiakaskysyntää on aiempaa helpompi testata, mikä on usein paras tapa kehittää 

asiakkaiden haluamia palveluja.  

 

 

 

 
  



 

 

 

 

83 

8 YHTEENVETO 

Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen on asetettu useissa maissa tärkeäksi poliit-

tiseksi tavoitteeksi. Uusien palveluiden toimittamisessa ja kehittämisessä pullonkaulaksi 

muodostuneet liityntäverkot, joiden avulla asiakkaat liitetään osaksi laajempia tietoverkkoja. 

Perinteiset teleoperaattorit eivät välttämättä investoi näihin verkkoihin, sillä ne eivät kykene 

hyötymään nopeiden tietoliikenneyhteyksien tuottamista johdannaisvaikutuksista yhteis-

kuntaan. Elleivät operaattorit investoi nopeisiin seuraavan sukupolven kiinteisiin liityntä-

verkkoihin, voidaan niitä toteuttaa myös muiden osapuolen toimesta. Verkkoja voivat ra-

kentaa ja omistaa esimerkiksi sähköyhtiöt, valtion, kaupunkien tai kuntien omistamat yhtiöt, 

alueelliset palveluyhtiöt tai yksityiset osuuskunnat. 

 

Diplomityön tavoitteena oli kuvata kommunikaatio-operaattorin rooli Suomen telemarkki-

naan ja rakentaa sille taloudellisesti kannattava liiketoimintamalli toisen osapuolen toteutta-

miin tasapuolisen pääsyn FTTH-verkkoihin. Työssä pyrittiin löytämään sellaisia ratkaisuja, 

jotka mahdollistavat riittävän suuret mittakaavaedut ja taloudellisesti kannattavan toiminnan 

kaikkien arvoketjun osapuolten näkökulmasta. Työ toteutettiin hyödyntäen konstruktiivista 

tutkimusotetta, jonka avulla luotiin käytännönläheinen ratkaisu asetettuun tutkimusongel-

maan.  

 

Liityntäverkot ovat luonteeltaan luonnollinen monopoli, jossa suuret kiinteät kustannukset 

johtavat siihen, ettei päällekkäisiä verkkoja ole taloudellisesti kannattava rakentaa. Tasapuo-

lisen pääsyn tietoliikenneverkossa fyysinen verkkoyhteys ja sen kautta tarjottavat palvelut 

on erotettu horisontaalisesti toisistaan ja useat eri palveluntarjoajat voivat hyödyntää tukku-

tason käyttöoikeuksia läpinäkyvin ja syrjimättömin ehdoin. Tasapuolinen pääsy voidaan täl-

löin toteuttaa virtuaalisina tukkutuotteina. Tällaisen ympäristön kehitys ja palveluiden tuo-

tanto kuitenkin aiheuttavat korkeita kustannuksia. 

 

Ympäristön kompleksisuus kasvaa jatkuvasti ja on mahdollista, etteivät verkon loppuasiak-

kaat kykene saamaan kaikkia niitä hyötyjä, joita nopeat liityntäverkot mahdollistaisivat. 

Kommunikaatio-operaattori muodostaa kolmen kerroksen horisontaaliseen markkinaraken-

teeseen kaksisuuntaisen alustan, jolloin loppuasiakkaat ovat asiakassuhteessa liityntäverkon 
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osalta kuituverkon omistajaan ja valittujen palvelujen osalta palveluntarjoajaan.  Horison-

taalinen rakenne auttaa jäsentämään teletoimialan arvoketjun rakenteen ja mahdollistaa ar-

voketjun eri toimijoiden keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Kommunikaatio-ope-

raattori voi luoda koko teletoimialalle mahdollisuuden uuteen ansaintaan, kun se mahdollis-

taa muun muassa kapasiteetin, palvelun laadun ja toimintavarmuuden suhteen erilaistetut 

virtuaaliset tukkutuotteet. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

EUROOPPALAISIA VIRTUAALISIA LAAJAKAISTAVERKKOJEN 

KÄYTTÖOIKEUSTUOTTEITA KOSKEVIEN TARJOUSTEN 

VÄHIMMÄISPARAMETRIT  

 

1. TARJOUS 1 — Kiinteän verkon tukkutason käyttöoikeustuote, joka tarjotaan seu-

raavan sukupolven verkoissa Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 7-kerroksisen 

viestintäprotokollien mallin kerroksessa 2 (”siirtoyhteyskerros”, Data Link Layer) ja 

joka toiminnallisuudeltaan vastaa fyysisesti eriytettyjä tilaajayhteyksiä ja jonka luo-

vutuspisteet ovat tasolla, joka on lähempänä asiakkaan tiloja kuin kansallinen tai alu-

eellinen taso.  

 

1.1 Verkkoelementit ja niihin liittyvät tiedot: 

a) kuvaus tarjottavista verkon käyttöoikeuksista, mukaan lukien tekniset ominaisuudet 

(joissa on myös annettava tietoa verkon konfiguraatiosta, jos se on tarpeen verkkoon pääsyn 

hyödyntämiseksi tehokkaasti);  

b) sijaintipaikat, joissa verkkoon pääsy tarjotaan; 

b) sovellettavat verkkoon pääsyä koskevat tekniset standardit, mukaan lukien käyttörajoi-

tukset ja muut turvallisuusseikat; 

d) luovutuspisteiden ja verkon liityntäpisteiden (asiakkaan tilat) rajapinnan tekniset eritel-

mät; 

e) verkossa käytettävän laitteiston eritelmät; ja 

f) yhteentoimivuustestien yksityiskohtaiset tiedot. 

1.2 Verkkotoiminnot: 

a) VLANien joustava jakaminen yhteisen teknisen eritelmän pohjalta; 

b) käytetystä sovelluksesta riippumaton liityntä, joka mahdollistaa liikenteen nopeuden val-

vonnan ladattaessa verkosta ja verkkoon;  

c) turvallisuustoiminnot; 

d) asiakkaan tiloissa käytettävän laitteiston joustava valintamahdollisuus (sikäli kuin se on 

teknisesti mahdollista);  



 

 

 

 

e) etäyhteys asiakkaan tiloissa käytettäviin laitteisiin; ja 

f) ryhmälähetystoiminnot, kun niille on kysyntää ja ne ovat tarpeen kilpailevien vähittäistar-

jousten teknisen toisinnettavuuden varmistamiseksi.  

1.3 Operatiiviset ja liiketoimintaprosessit: 

a) kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät menettelyt tilausta ja toimitusta varten;  

b) laskutusinformaatio; 

c) menettelyt siirtymisiä, siirtoja ja sopimusten päättämisiä varten; ja 

d) tarkat korjaus- ja ylläpitoajat. 

1.4 Liitännäiset palvelut ja tietotekniset järjestelmät; 

a) rinnakkain sijoittamista ja runkoliityntäyhteyksien tarjoamista koskevat tiedot ja ehdot; 

b) eritelmät, jotka koskevat tietoteknisiin liitännäisjärjestelmiin pääsyä ja niiden käyttöä 

käytännön tukijärjestelminä, tietojärjestelminä tai tietokantoina ennakkotilauksia, palvelun 

toimittamista, tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja laskutusta varten, mukaan lukien nii-

den käyttörajoitukset sekä menettelyt näiden palvelujen käyttämiseksi. 

[…] 

 

3. TARJOUS 3: Kiinteiden vuokrayhteyksien paikallisosat tukkutasolla, mihin sisältyy 

laajennettu rajapinta käyttöoikeuksien hakijan yksinomaiseen käyttöön pysyvällä 

symmetrisellä kapasiteetilla käyttörajoituksitta ja palvelutasosopimukset, käyttäen 

point-to-point -yhteyttä ja verkkorajapintoja Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 

7-kerroksisen viestintäprotokollien mallin kerroksessa 2 (”siirtoyhteyskerros”, Data 

Link Layer). 

 

3.1 Verkkoelementit ja niihin liittyvät tiedot: 

a) kuvaus tarjottavista verkon käyttöoikeuksista, mukaan lukien tekniset ominaisuudet 

(joissa on myös annettava tietoa verkon konfiguraatiosta, jos se on tarpeen verkkoon pääsyn 

hyödyntämiseksi tehokkaasti); 

b) sijaintipaikat, joissa verkkoon pääsy tarjotaan; 

c) tarjotut eri nopeudet ja enimmäispituus; 

d) sovellettavat verkkoon pääsyä koskevat tekniset standardit, mukaan lukien käyttörajoi-

tukset ja muut turvallisuusseikat; 

e) yhteentoimivuustestien yksityiskohtaiset tiedot. 



 

 

 

 

f) verkossa sallitun laitteiston eritelmät;  

g) käytettävissä oleva verkkojen välinen rajapinta (NNI); 

h) suurin sallittu kehyskoko tavuina. 

3.2. Verkko- ja tuotetoiminnot: 

a) verkon kuormituksesta riippumaton (uncontended) ja symmetrinen varattu pääsy; 

b) käytetystä sovelluksesta riippumaton liityntä, joka mahdollistaa liikenteen nopeuden ja 

symmetrian valvonnan; 

a) protokollan läpinäkyvyys, VLANien joustava jakaminen yhteisen teknisen eritelmän poh-

jalta; 

d) palvelunlaatua koskevat parametrit (pakettiviive, viivevaihtelu, pakettihävikki), jotka 

mahdollistavat liiketoimintakriittisen suorituskyvyn.  

3,3 Operatiiviset ja liiketoimintaprosessit: 

a) kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät menettelyt tilausta ja toimitusta varten; 

b) menettelyt siirtymisiä, siirtoja ja sopimusten päättämisiä varten; 

c) tarkat korjaus- ja ylläpitoajat; 

d) tietoteknisten järjestelmien muutokset (siltä osin kuin ne vaikuttavat vaihtoehtoisiin ope-

raattoreihin); ja 

e) sovellettavat maksut, maksuehdot ja laskutusmenettelyt. 

3.4. Palvelutasosopimukset: 

a) korvaus, jonka osapuolen on suoritettava toiselle sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä, 

mukaan lukien toimitus- ja korjausaika, sekä korvauksen saamisen edellytykset; 

b) vastuun määrittely ja rajaaminen sekä vahingonkorvaukset;  

c) sovellettavat menettelyt silloin kun palvelujen tarjontaan ehdotetaan muutoksia (esim. uu-

sien palvelujen käynnistäminen, vanhojen palvelujen muutokset ja hintojen muutokset); 

d) yksityiskohtaiset tiedot asiaan liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista; 

e) yksityiskohtaiset tiedot sopimusten kestosta ja uudelleenneuvottelemisesta.  

3.5 Tietotekniset liitännäisjärjestelmät: 

Eritelmät, jotka koskevat tietoteknisiin liitännäisjärjestelmiin pääsyä ja niiden käyttöä käy-

tännön tukijärjestelminä, tietojärjestelminä tai tietokantoina ennakkotilauksia, palvelun toi-

mittamista, tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja laskutusta varten, mukaan lukien niiden 

käyttörajoitukset sekä noudatettavat menettelyt näiden palvelujen käyttämiseksi. 

 


