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PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT
Toimiluvat paikallisen analogisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Lapin ja Kainuun alueilla

TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ
Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:
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Kajaani
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Johdanto
Tällä päätöksellä myönnetään toimiluvat paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Lapin ja Kainuun alueilla. Koska päätösten kohteena oleva radiotoiminta muodostaa kokonaisuuden, on hakemukset tarkoituksenmukaista käsitellä yhdessä.
Taajuuksien käyttösuunnitelmaa koskevassa kohdassa kuvataan hakukierroksen perustana olevien
taajuuksien käyttöön liittyvät seikat. Asian käsittelyä koskevassa osassa kuvataan hakumenettelyn
eri vaiheet. Hakemuksia koskevassa osassa kuvataan tiivistetysti hakijaa ja hakemusten sisältöä sen
perusteella, mitä hakija on hakuprosessin kuluessa esittänyt. Sovellettavia säännöksiä koskevassa
osassa esitetään voimassa olevan lainsäädännön sisältö. Tämän jälkeen perustellaan ratkaisun lopputulos sekä toimilupaan liitettävät määräykset. Varsinaiset toimiluvat ovat päätöksen liitteinä.
Taajuuksien käyttösuunnitelma
Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan varatut taajuuskokonaisuudet on määritelty radiotaajuuksista
ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 a §:n mukaisessa, liikenne- ja viestintäviraston antamassa asetuksessa radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009, myöhemmin taajuuksien käyttösuunnitelma).
Alueellinen ja paikallinen toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa 5 § (Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta) tarkoitetut taajuuskokonaisuudet. Tähän tarkoitukseen on varattu 54 alueelliseen tai paikalliseen käyttöön tarkoitettua taajuuskokonaisuutta.
Julistaessaan toimiluvat haettaviksi valtioneuvosto varasi mahdollisuuden tarvittaessa tarkistaa ja
täsmentää taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa ennen toimilupien myöntämistä. Valtioneuvosto tekee eräitä teknisiä tarkistuksia taajuusalueiden käyttösuunnitelmaan samanaikaisesti toimilupapäätösten kanssa.
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Asian käsittely
Toimilupien julistaminen haettaviksi
Toimiluvat julistettiin haettavaksi julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus 23.6.2010 seuraavissa lehdissä: Virallinen lehti, Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet,
Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Aamulehti, Keskisuomalainen, Kaleva, Savon Sanomat ja Ilkka. Lisäksi hakuilmoitus ja lehti-ilmoituksissa mainittu lisätietoja koskeva ilmoitus julkaistiin ministeriön internet-sivuilla 23.6.2010. Hakuaika päättyi 30.9.2010.
Inarin ja Tornion taajuuskokonaisuuksiin ei tullut määräaikaan mennessä yhtään hakemusta. Toimiluvat julistettiin niiden taajuuskokonaisuuksien osalta uudelleen haettavaksi. Hakua koskeva ilmoitus ja lisätietoja koskeva ilmoitus julkaistiin ministeriön internet-sivuilla 10.12.2010. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin seuraavissa lehdissä: Virallinen lehti, Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti,
Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladet. Hakuaika päättyi 7.1.2011 kello 12.00.
Päätöksessä on otettu huomioon molemmilla hakukierroksilla saapuneet hakemukset.

Toimilupailmoituksessa annetut tiedot
Toimilupa koskevassa ilmoituksessa haettavina olleista toimiluvista annettiin muun ohessa seuraavat tiedot:
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n nojalla ja lain
10 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Jos hakijoita on useita, lupa myönnetään sille hakijalle, jonka toiminta parhaiten edistää televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja seikkoja. Myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee asianomaisella alueella
harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Toimilupia myöntäessään valtioneuvosto ottaa huomioon myös perustuslakivaliokunnan televisio- ja
radiotoimintaan koskevaan hallituksen esitykseen (HE 34/1998) antaman lausunnon (PeVL
19/1998). Lausunnossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sananvapauden toteutumisen varmistamiseen estämällä viestinnän keskittymistä ja myöntämällä toimilupia usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 §:n mukaan toimiluvat voidaan myöntää enintään
kymmeneksi vuodeksi. Haettavana olevat toimiluvat myönnettäisiin lupakaudeksi, joka alkaa
1.1.2012 ja päättyy 31.12.2019.
Myönnettäviin toimilupiin sisällytetään taajuuksien käyttösuunnitelman mukaiset taajuuskokonaisuudet, joilla toimintaa voidaan harjoittaa.
Toimilupiin on tarkoitus sisällyttää määräys, jolla määritellään harjoitettavan radiotoiminnan luonne
tai formaatti. Toimilupiin sisällytetään myös määräys, jonka mukaan ohjelmistojen tulee pääsääntöisesti kuulua samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikista lähettimistä. Lisäksi toimiluvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa paikallisten ohjelmien määrästä.
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Toimilupailmoituksessa pyydetyt tiedot
Toimilupailmoituksen mukaan hakemuksessa tuli esittää hakulomakkeella seuraavat tiedot:
1. hakijan yhteystiedot
2. haettu ensisijainen taajuuskokonaisuus vaihtoehtoineen
3. kuvaus suunnitellusta ohjelmistosta
4. kuvaus suunnitelluista uutislähetyksistä
5. kuvaus suunnitelluista paikallisista puhesisällöistä
6. pääasiallinen kohderyhmä
Lisäksi hakemukseen tuli liittää seuraavat tiedot:
1. suunnitelma ohjelmistojen jakelun järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisen aikataulu
2. arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta
3. arvio liiketoiminnan ja kuuntelijamäärien tai -osuuksien kehityksestä
4. muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot
5. selvitys hakijan omistussuhteista
6. kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta
7. jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä
8. tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.
Sovellettavat säännökset
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n mukaan radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Lain 9 §:n mukaan toimiluvan julistaa haettavaksi ja
myöntää valtioneuvosto.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja
myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella harjoitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä
turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet.
Lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai
säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Lain 11 §:n mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa
koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta
tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat
lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja
siirtokapasiteettia.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain edellytysharkinta tapahtuu kahdessa päävaiheessa jotka
ovat luonteeltaan osin erilaisia.
Lain 10 §:n 2 momentin nojalla ratkaistaan ensin hakijan yleinen kelpoisuus harjoittaa radiotoimintaa. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään tällä perusteella. Lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjä seikkoja ei silloin harkita. Hakemus voidaan hylätä 10 §:n 2 momentin nojalla silloinkin, kun hakijoita on vain yksi. Sääntelyn tarkoituksena on estää toimiluvan myöntäminen haki-
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jalle, jolla ei ole esitetyn selvityksen perusteella lainkaan edellytyksiä hoitaa asianmukaisesti radiotoimintaa. Jos hakija täyttää tai hakijat täyttävät lain 10 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset, on
hakemuksia arvioitava lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjen seikkojen kannalta.
Lain 10 §:n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toimiluvanmukaista radiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella
voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan
mukaiseen toimintaan. Toimiluvan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta
ilmene. Arvioitaessa hakijan taloudellisten voimavarojen riittävyyttä on otettava huomioon muiden
seikkojen ohessa toiminnan laatu ja laajuus. Taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä
hakijan omien varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta. Olennaista asiaa ratkaistaessa ovat hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset sekä erityisesti arvio niiden uskottavuudesta. Arvioon saattavat vaikuttaa hakijan maksuvalmiuden lisäksi esimerkiksi tiedot
hakijan luottokelpoisuudesta sekä myönnettävän toimiluvan hakijan taloudellista asemaa parantava
vaikutus sekä toimiluvan mahdollistaman toiminnan aikanaan tuoma tulorahoitus. Arvioon sisältyy
epävarmuustekijöitä ja säännöstä on sovellettava tämän vuoksi varovaisesti. Säännöksen merkitys
vaihtelee käytännössä tapauskohtaisesti. Jos hakijana on uusi yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radio- tai muuta toimintaa, edellytyksen täyttyminen on tutkittava huolellisesti. Alalla pitkään
toimineen yhtiön osalta edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, jos mitään erityisiä syitä epäillä taloudellisten voimavarojen riittävyyttä ei ilmene.
Lain 10 §:n 1 momentissa on säännös, jonka ohjaamana yleiset edellytykset täyttäneistä hakijoista
valitaan tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi hakija, jolle toimilupa myönnetään. Valintatapa
on luonteeltaan kilpailu, jossa hakijat asetetaan säännöksessä esitettyjen seikkojen avulla paremmuusjärjestykseen.
Lain 10 §:n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus.
Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa kokonaisuuteen.
Lain 10 §:n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä
ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen.
Sanavapauden edistäminen on käsitteenä varsin yleisluontoinen. Toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä
siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä
kenenkään ennakolta estämättä. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä on todettu, että
toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi
omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien
myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden
näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa
heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta.
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Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä.
Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on
myös itsenäinen merkitys.
Valtakunnallisessa toiminnassa ohjelmistotarjonnan monipuolisuus muodostuu ensinnäkin siitä, että
tarjolla on mahdollisimman monta sisällöltään erilaista ja eri kohderyhmiä palvelevaa radioohjelmistoa. Koska käytettävissä olevia taajuuksia on niukasti suhteessa hakemuksien määrään, ei
ole tarkoituksenmukaista myöntää useita toimilupia tiettyyn rajattuun kohderyhmään tai musiikkityyliin keskittyvään toimintaan tai formaattiin. Formaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tarjotun sisältöpalvelun (radiokanavan) ja sen esitystapojen kuvausta. Formaatin määrittelyllä on tarkoitus kuvata harjoitetun radiotoiminnan sisältöä, muotoa ja esitystapa. Tässä yhteydessä määrittely voi tapahtua pääasiallisesti soitetun musiikin, pääasiallisen kohderyhmän tai pääasiallisen sisällön kautta.
Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoformaattia tarjoavien hakemuksia keskenään tulee puolestaan arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi soitetun musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Myös paikallisella tasolla lähtökohta on pääpiirteissään sama. Paikallisissa hakemuksissa formaattivalikoima on kuitenkin huomattavasti kapeampi
kuin valtakunnallisessa toiminnassa, jolloin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vertailua formaattien
kesken. Tällöin korostuu hakijoiden ohjelmistojen sisältöjen arviointi. Koska toimiluvat on tarkoitettu paikallisen toiminnan harjoittamiseen, sisällön arvioinnissa korostuu paikallisten elementtien
osuus. Lähtökohtaisesti harkinnassa tulee kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin
puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä.
Jos hakijana on yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radiotoimintaa radiomarkkinoilla, hakemusta tulee tarkastella kokonaisuutena sen suhteen, miten hyvät edellytykset hakijalla on monipuolisuutta turvaavan radiotoiminnan harjoittamiseen. Hakemuksen kokonaisuutta arvioidaan myös silloin, jos tarkoituksena on käynnistää uusi radio.
Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule
turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa.
Toimilupaviranomaisella on oikeus liittää toimilupiin määräyksiä televisio- ja radiotoimintalain 11
§:n mukaisesti. Ohjelmistojen sisältöjä koskevissa määräyksissä kiinnitetään huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen
päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös toiminnan taloudelliset edellytykset. Toimilupamääräyksillä edistetään lain 10 §:n 1 momentin mukaisten
seikkojen toteutumista. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 27/2005 vp esitetty lausuma, joka sisältyi eduskunnan
vastaukseen televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta HE 82/2005 vp. Lausuman
mukaan valtioneuvoston uusia toimilupia myöntäessään tulee huolehtia siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvanhaltijan harjoittamaa
toimintaa.
Hakemukset
Inarin paikallisradioyhdistys ry
Inarin paikallisradioyhdistys on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Inarin seudulla taajuuskokonaisuudella Inari. Yhdistyksen kanava Radio Inari on ei-kaupallinen yhtei-
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söradio, jonka toimintaa hakijan on tarkoitus jatkaa. Kanava tuottaa paikallista ohjelmaa ensisijaisesti Inarin kunnan alueelta. Lisäksi ohjelmistoon kuuluvat paikallisuutiset. Radio Inari tekee yhteistyötä muun muassa Inarin kunnan ja opetusministeriön kanssa järjestämällä radiotyökoulutustoimintaa, eli ohjelmatuotantoon liittyvää peruskoulutusta ja -opastusta. sekä työpajatoimintaa.
Viestintäpajassa työskentelee kunnan osoittamia työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin kuuluvia nuoria ja aikuisia.
Inarin Paikallisradioyhdistyksen jäseninä ovat Inarin kunta, Inarin seurakunta ja Saamelaisalueen
koulutuskeskus.
Kaimax Media Oy
Kaimax Media on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Kemin seudulle
taajuuskokonaisuudella Kemi. Hakija on jättänyt hakemukset vastaavan paikallisen radiotoiminnan
harjoittamiseksi myös Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (Oulun seutu). Hakijan tarkoituksena
on jatkaa nykyistä toimintaa. Nykyisin hakija toimii Kemin seudulla yhteistyössä Iskelmä-ketjun
kanssa nimellä Iskelmä Ankkuri. Hakijan tarkoituksena on välittää ohjelmistoa, jonka musiikki painottuu iskelmä- ja populäärimusiikkiin ja jonka kohderyhmä olisi 35–54-vuotiaat. Ohjelmistoon
kuuluisi myös paikallisia osuuksia.
Kaimax Median omistavat Markku Niemitalo ja Timo Korhonen.
Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus
Kainuun Paikallisradio on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Kainuussa
taajuuskokonaisuudella Kajaani. Yhtiö harjoittaa nykyisin paikallista radiotoimintaa vastaavalla
alueella kaupallisella nimellä Radio Kajaus, jonka toimintaa hakijan on tarkoitus jatkaa. Radio Kajaus on suunnattu 35–50-vuotiaille aktiivisille aikuisille. Ohjelmiston koostuu pääasiassa kotimaisesta tanssittavasta iskelmämusiikista. Myös paikalliset artistit saavat soittoaikaa musiikilleen. Ohjelmistossa on paikallisesti tuotettuja ja toimitettua puheohjelmia, haastatteluja, paikallisia uutisia.
tapahtumia ja liikennesäätä.
Yhtiön omistaa kokonaisuudessaan Pekka Turpeisen jakamaton kuolinpesä. Perinnönjaon jälkeen
hakijayhtiön omistajaksi tulee kuolinpesän osakas Minna Rimpiläinen.
Lapin Klubi ry
Lapin Klubi on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen Rovaniemen seudulla taajuudella Rovaniemi. Hakijan tarkoituksena on jatkaa nykyistä toimintaa. Nykyisin hakija toimii Rovaniemen seudulla yhteistyössä Iskelmä-ketjun kanssa nimellä Iskelmä-Rovaniemi. Radion
kohderyhmänä on alueen paikallisväestö, ja ennen kaikkea yli 25-vuotiaat. Kohderyhmässä on erityisesti otettu huomioon kulttuuria seuraavat kaupunkilaiset sekä paikalliset kulttuuritoimijat. Ohjelmisto sisältää myös paikallista ohjelmatuotantoa, muun muassa uutisia, menovinkkejä, haastatteluja ja suoria lähetyksiä paikallisista tapahtumista. Hakijan tarkoituksena on jatkaa toimintaa Iskelmä-ketjun kanssa. Vaihtoehtoisesti hakija on valmis jatkamaan toimintaa myös ilman yhteistyötä.
Lapin Klubi on yleishyödyllinen yhteisö, jonka hallituksen jäsenet ovat Kari Mehtälä, Juha-Pekka
Koivuranta ja Esko Janhunen.
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Riofori Oy
Riofori Oy on hakenut kahta toimilupaa Lapin alueelta paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi
taajuuskokonaisuudella Inari ja taajuuskokonaisuudella Tornio. Hakija on lisäksi jättänyt vastaavia
hakemuksia paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi myös Jyväskylän, Oulun ja Kokkolan seuduille. Hakijan tarkoituksena olisi perustaa uusia radiokanavia.
Radio Botnia Tornio olisi radiokanava, jonka kohderyhmä olisi 25–55-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita paikallisista ilmiöistä, kulttuurista, musiikista ja urheilusta. Kanava tarjoaisi monipuolisia
sisältöjä ja musiikkia. Ohjelmistoon kuuluisivat myös tapahtumareportaasit ja alueelliset uutislähetykset. Soitettava musiikki koostuisi pääasiassa suomalaisesta iskelmä-, pop- ja rock-musiikista
mahdollisuuksien mukaan paikallisella painotuksella. Myös ulkomaista pop- ja rock-musiikkia soitettaisiin. Soitettavan musiikin määrä olisi suuri, ja ohjelmistossa olisi myös musiikin erikoisohjelmia.
Radio Botnia Inari olisi radiokanava, jonka kohderyhmä olisi 25–55-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita paikallisista ilmiöistä, kulttuurista ja urheilusta. Kanava tarjoaisi monipuolisia sisältöjä ja musiikkia. Ohjelmiston painopiste olisi ainakin hiihtosesongin aikana Saariselän alueella. Soitettava
musiikki koostuisi pääasiassa suomalaisesta iskelmä-, pop- ja rock-musiikista mahdollisuuksien
mukaan paikallisella painotuksella. Myös ulkomaista pop- ja rock-musiikkia soitettaisiin. Soitettavan musiikin määrä olisi suuri.
Riofori Oy on kokonaisuudessaan PPO-Yhtiöiden omistama tytäryhtiö.
Tornion Paikallisradioyhdistys ry
Tornion Paikallisradioyhdistys on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen
taajuuskokonaisuudella Tornio. Yhdistyksen Radio Pro on yhteisöradio, joka toimii opetusradiona,
alueen hengellisen ohjelman ja alueen tapahtumien välittäjänä sekä yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja kuntien tiedotuskanavana. Lisäksi kanava on tarjonnut paikalliselle musiikkiopistolle
ja sen oppilaille mahdollisuuden esiintyä radiossa. Hakijan tarkoituksena on jatkaa edellä kuvattua
radiotoimintaa. Soitettava musiikki on pääasiassa klassista ja populaarimusiikkia.
Tornion Paikallisradioyhdistyksen jäsenistö koostuu yhdistyksistä, oppilaitoksista, kunnista ja seurakunnista.
Yleiset edellytykset
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää
luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky
säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja niillä on ilmeinen kyky toimiluvan
mukaiseen toimintaan.
Hakemusten vertailu
Hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa
esitettyjä seikkoja.
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Kajaanin seutu
Toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuuskokonaisuudella Kajaani on ainoana hakija hakenut Kainuun Paikallisradio. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen haetulle taajuuskokonaisuudelle.
Rovaniemen seutu
Toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuudella Rovaniemi on ainoana hakijan hakenut Lapin Klubi. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen haetulle taajuuskokonaisuudelle.
Kemin seutu
Kaimax Media on ainoana hakijan hakenut toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuuskokonaisuudella Kemi. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen haetulle taajuuskokonaisuudelle.
Inarin seutu
Toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuuskokonaisuudella Inari ovat hakeneet Inarin Paikallisradioyhdistys ja Riofori. Hakijoista Inarin paikallisradioyhdistys harjoittaa nykyisinkin toimiluvanvaraista radiotoimintaa. Toimiluvan myöntäminen Inarin paikallisradioyhdistykselle ei muuttaisi viestinnän nykyistä omistusrakennetta. Toimiluvan myöntäminen Rioforille monipuolistaisi
osaltaan viestinnän omistusrakennetta.
Ohjelmistojen sisältöjen suhteen hakijat ovat keskenään erilaisia musiikkityylien ja ohjelmistojen
rakenteen perusteella arvioituna. Molemmat hakijat tuottaisivat paikallista ohjelmaa.
Hakijoista Inarin paikallisradioyhdistyksen hakemus edistää parhaiten erityisryhmien tarpeiden toteutumista. Ohjelmisto tarjoaa lukuisille tahoille mahdollisuuden tehdä radio-ohjelmaa.
Rioforin hakemus tähtää uuden radiokanavan perustamiseen. Tästä johtuen haettua toimintaa voidaan arvioida vain hakijan esittämien suunnitelmien pohjalta. Edellä kerrotun ja erityisesti sisällön
monipuolisuuden ja erityisryhmien palvelun ansiosta Inarin paikallisradioyhdistyksen hakemuksen
arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuja seikkoja. Tästä johtuen Inarin paikallisradioyhdistykselle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudella Inari.
Tornion seutu
Toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseksi taajuuskokonaisuudella Tornio ovat hakeneet Tornion
Paikallisradioyhdistys ja Riofori. Hakijoista Tornion paikallisradioyhdistys harjoittaa nykyisinkin
toimiluvanvaraista radiotoimintaa. Toimiluvan myöntäminen Tornion paikallisradioyhdistykselle ei
muuttaisi viestinnän nykyistä omistusrakennetta. Toimiluvan myöntäminen Rioforille monipuolistaisi osaltaan viestinnän omistusrakennetta.
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Ohjelmistojen sisältöjen suhteen hakijat ovat keskenään erilaisia musiikkityylien ja ohjelmistojen
rakenteen perusteella arvioituna. Molemmat hakijat tuottaisivat paikallista ohjelmaa.
Hakijoista Tornion paikallisradioyhdistyksen hakemus edistää parhaiten erityisryhmien tarpeiden
toteutumista. Ohjelmisto tarjoaa lukuisille tahoille mahdollisuuden tehdä radio-ohjelmaa. Lisäksi
sen ohjelmisto lisäisi hengellistä ohjelmistotarjontaa.
Rioforin hakemus tähtää uuden radiokanavan perustamiseen. Tästä johtuen haettua toimintaa voidaan arvioida vain hakijan esittämien suunnitelmien pohjalta. Edellä kerrotun ja erityisesti sisällön
monipuolisuuden ja erityisryhmien palvelun ansiosta Tornion paikallisradioyhdistyksen hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja seikkoja. Tästä johtuen Tornion paikallisradioyhdistykselle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuudella Tornio.
Toimilupaehdot
Päätökseen liitetään toimilupa, johon liitettävistä määräyksistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11 §:ssä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen
kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka
koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia.
Toimilupiin sisällytetään määräys toimiluvanmukaisen toiminnan pääasiallisesta musiikkisisällöstä
tai ohjelmistoon sisältyvien ohjelmien pääasiallisesta kohderyhmästä tai sisällöstä. Määräyksen tavoitteena on varmistaa monipuolisen ohjelmistotarjonnan toteutuminen.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 §:n 7 kohdan mukaan radio-ohjelmalla tarkoitetaan radiossa lähetettävää uutislähetystä, keskusteluohjelmaa, musiikkiohjelmaa tai muuta yksinomaan äänestä muodostuvaa esitystä. Säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 87/2009 vp) mukaan
”radio-ohjelman pituus voi vaihdella merkittävästi. Uutislähetys voi olla varsin lyhyt kun taas musiikista koostuva ohjelma voi olla usean tunnin mittainen.”
Liikenne- ja viestintäministeriön taajuuksien käyttösuunnitelmasta antaman asetuksen 5 §:ssä alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan käyttöön on osoitettu taajuuskokonaisuudet jotka kattavat yhden tai muutaman paikkakunnan.
Toimilupiin sisällytetään ohjelmistoa koskeva määräys paikallisohjelmista, jonka tavoitteena on taata se, että ohjelmisto palvelee kuuluvuusalueen väestöä. Paikallisohjelmat voivat olla uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia. Paikallisohjelmien kannalta olennaista on kiinnittyminen kuuluvuusalueen ilmiöihin ja tapahtumiin. Pelkkä
paikallisen musiikin soittaminen ilman aihetta käsittelevää toimituksellista näkökulmaa ei ole toimilupamääräyksessä tarkoitettua paikallisohjelmaa.
Toimiluvassa edellytetään, että ohjelmistoon sisällytetään paikallisohjelmia yhteensä yksi tunti kunakin arkipäivänä kello 6 – 18 välisenä aikana.
Pääsääntönä on, että radiolähetyksen ohjelmisto tulee lähettää samanaikaisesti ja samanlaisina kaikista lähettimistä. Toimiluvanhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus lähettää kolme tuntia vuorokau-
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dessa eri lähettämistä eri ohjelmistoa. Ohjelmistolla tarkoitetaan toimituksellisen sisällön ja mainonnan muodostamaa kokonaisuutta.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 § mukaan toimilupakausi voi olla enintään 10 vuotta.
Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimialankehitysvaiheen toimilupien voimassaoloajaksi on
määritelty 1.1.2012 – 31.12.2019.
PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS
Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista
ilmenevin ehdoin seuraaville hakijoille seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään.
Hakija

Taajuuskokonaisuus

Inarin paikallisradioyhdistys ry
Kaimax Media Oy
Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus
Lapin Klubi ry
Tornion Paikallisradioyhdistys ry

Inari
Kemi
Kajaani
Rovaniemi
Tornio

Allekirjoitukset

LIITTEET
Liite 1-5
Liite 6

Toimiluvat
Valitusosoitus
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Liite 1
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija Inarin Paikallisradioyhdistys ry, Y-tunnus 2113658-0

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön
antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Inari.

Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston sisällön tulee koostua pääosin kuuluvuusalueen asioita käsittelevistä
ohjelmista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä yksi tunti kello 6
– 18 välisenä aikana.
Jos toimilupa antaa oikeuden lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin
taajuudella tulee lähettää pääosin samaa ohjelmistoa. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista ohjelmistoa kolme tuntia vuorokaudessa.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2012 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.

Päiväys ja allekirjoitukset
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Liite 2
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija Kaimax Media Oy, Y-tunnus 1520520-1

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön
antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Kemi.

Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua pääosin iskelmä- ja populäärimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä yksi tunti kello 6
– 18 välisenä aikana.
Jos toimilupa antaa oikeuden lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin
taajuudella tulee lähettää pääosin samaa ohjelmistoa. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista ohjelmistoa kolme tuntia vuorokaudessa.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2012 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.

Päiväys ja allekirjoitukset
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Liite 3
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus, Y-tunnus 0744059-4

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön
antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Kajaani.

Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua pääosin iskelmä- ja populäärimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä yksi tunti kello 6
– 18 välisenä aikana.
Jos toimilupa antaa oikeuden lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin
taajuudella tulee lähettää pääosin samaa ohjelmistoa. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista ohjelmistoa kolme tuntia vuorokaudessa.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2012 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.

Päiväys ja allekirjoitukset
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Liite 4
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija Lapin Klubi ry, Y-tunnus 1608529-9

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön
antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Rovaniemi.

Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua pääosin iskelmä- ja populäärimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä yksi tunti kello 6
– 18 välisenä aikana.
Jos toimilupa antaa oikeuden lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin
taajuudella tulee lähettää pääosin samaa ohjelmistoa. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista ohjelmistoa kolme tuntia vuorokaudessa.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2012 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.

Päiväys ja allekirjoitukset
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Liite 5
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija Tornion Paikallisradioyhdistys ry, Y-tunnus 0918169-6

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön
antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Tornio.

Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua pääosin klassisesta ja populäärimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä yksi tunti kello 6
– 18 välisenä aikana.
Jos toimilupa antaa oikeuden lähettää radiolähetystä useammalla taajuudella, kullakin
taajuudella tulee lähettää pääosin samaa ohjelmistoa. Eri taajuuksilla voidaan kuitenkin lähettää erilaista ohjelmistoa kolme tuntia vuorokaudessa.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 1 tammikuuta 2012 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädetään.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 41 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriöllä sekä Viestintävirastolla on oikeus saada radiotoiminnan harjoittajilta televisioja radiotoiminnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisen edellyttämiä tietoja sen estämättä, mitä salassapidosta muualla laissa säädetään.

Päiväys ja allekirjoitukset
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Liite 6
VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– liikenne- ja viestintäministeriön päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
– asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
– asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.
– Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
– Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle
kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä
saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Postiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Unioninkatu 16
00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

