LUONNOS

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI
Ohjelmistoluvat televisiotoimintaan
Valtioneuvosto julistaa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 9 §:n nojalla
haettavaksi ohjelmistolupia televisiotoimintaan maanpäällisen joukkoviestintäverkon VHFalueen kanavanipuissa HD1 ja HD2. Valtioneuvosto varaa oikeuden myöntää
ohjelmistolupia vain yhteen kanavanippuun siinä tapauksessa, että valtioneuvosto
myöntää verkkotoimiluvan vain toiseen kanavanipuista.
Toimilupahakemus liitteineen on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon,
Eteläesplanadi 16, Helsinki (PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO). Hakuaika päättyy
x.x.2009 klo 16.15.
Lisätietoja toimiluvista ja hakumenettelystä on nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriön
verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi/toimiluvat.
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LISÄTIETOJA HAKUMENETTELYSTÄ JA TOIMILUVISTA

Valtioneuvosto on julistanut televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 9 §:n
nojalla haettaviksi ohjelmistolupia televisiotoiminnan harjoittamiseksi valtakunnallisille
maanpäällisille teräväpiirtolähetyksille varatuissa kanavanipuissa HD1 ja HD2 (ent. VHF1
ja VHF2).

Haettavina olevat ohjelmistoluvat
Kukin toimilupa antaa oikeuden yhden tai useamman teräväpiirtoisen televisio-ohjelmiston
lähettämiseen kanavanipuissa HD1 tai HD2. Toimilupia myönnetään verkon
lähetyskapasiteetin sallima määrä. (Lähtökohtana on, että kussakin kanavanipussa on
mahdollista välittää kahdesta kolmeen ohjelmistoa samanaikaisesti.)
Verkkotoimiluvat kanavanippuihin myönnetään valtioneuvoston 18.3.2009 julkaiseman
hakuilmoituksen mukaisesti. Valtioneuvosto on verkkotoimilupien hakuilmoituksessa
ilmoittanut varaavansa mahdollisuuden myöntää vain yhden verkkotoimiluvan, jos se on
teräväpiirtolähetysten
jakelutekniikkaan
liittyvän
teknologiamurroksen
takia
tarkoituksenmukaista. Mikäli valtioneuvosto myöntää vain yhden verkkotoimiluvan,
myöntää se myös ohjelmistolupia vain yhteen kanavanippuun.
Toimiluvanhaltijalla on oikeus saada käyttöönsä kohtuullinen määrä välityskapasiteettia
ohjelmiston välittämiseen viestintämarkkinalaissa (393/2003) säädetyin ehdoin.
Siirtokapasiteetin tarjoamisesta muuhun käyttöön päättää kunkin verkon osalta kyseisen
verkon haltija viestintämarkkinalain ja toimilupaehtojensa mukaisesti.
Toimiluvan myöntäminen ja voimassaolo
Valtioneuvosto myöntää toimiluvat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n nojalla
ja lain 10 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Lain 10 §:n mukaan julistaessaan
haettavaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee asianomaisella
alueella harjoitettava televisiotoiminta ja radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon
ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan
monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Toimilupa voidaan myöntää
luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen
kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Jos hakijoita on useita, lupa myönnetään sille hakijalle, jonka toiminta parhaiten edistää
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa lueteltuja seikkoja.
Toimilupia myöntäessään valtioneuvosto ottaa huomioon myös perustuslakivaliokunnan
televisio- ja radiotoimintaan koskevaan hallituksen esitykseen (HE 34/1998) antaman
lausunnon. 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. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudeksi, joka päättyy
31.12.2016.
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Säännöllinen toimiluvanmukainen toiminta tulee pääsääntöisesti aloittaa viimeistään
kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta kaikilla niillä taajuuksilla tai
alueilla, johon toimilupa oikeuttaa. Toimiluvan raukeamisesta ja menettelyistä säädetään
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 14 §:ssä.
Toimilupamääräykset
Toimilupaan sisällytettävistä määräyksistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta
annetun lain 11 §:ssä. Sen mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin
liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien
tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Lisäksi toimilupaviranomaisella on
oikeus antaa määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä,
vuorokautista lähetysaikaa sekä lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia.
Lähetyksissä tulee käyttää MPEG-4 pakkaustekniikkaa. Lähetysten näkyvyys tulee ulottua
vuoden 2011 loppuun mennessä 60 prosentille Manner-Suomen väestöstä.

Toimilupahakemuksessa ilmoitettavat tiedot
Toimilupahakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:
1.

Hakijan yhteystiedot
Hakijan tulee ilmoittaa yksi prosessiosoite, johon toimilupaa koskevat lisäselvityspyynnöt, ilmoitukset
ja muut asiakirjat voidaan lähettää. Tavanomaisten yhteystietojen lisäksi on ilmoitettava
sähköpostiosoite.

2.
3.

Kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta
Selvitys hakijan omistussuhteista
Hakijan omistussuhteita koskevasta selvityksestä on ilmettävä hakemuksen ratkaisemiseksi
tarpeelliset tiedot yrityksistä ja henkilöistä, jotka omistavat hakijan, ja yrityksistä, jotka hakija omistaa.

4.
5.

Kuvaus suunnitellusta ohjelmatoiminnasta
Suunnitelma ohjelmistojen jakelun järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisen
aikataulu
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, missä kanavanipussa ohjelmistoja on tarkoitus välittää ja millä
lähetystekniikalla ohjelmistoja on tarkoitus välittää. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa
ohjelmistojen pakkaustekniikkaan, kuvatarkkuuteen ja tarvittavaan siirtokapasiteettiin liittyvät tiedot.
Hakemukseen tulee sisältyä myös kuvaus asiakashallinnan (korttien jakelu, laskutus, ym.)
järjestämisestä, mikäli hakijan tarkoituksena on välittää ohjelmistot salattuina.

6.

Ohjelmiston suunniteltu näkyvyysalue
Näkyvyysalue tulee ilmoittaa sekä maantieteellisesti että väestöpeittona. Arvion tulee kattaa ajanjakso
2010-2016.

7.

Arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta
Arvion tulee kattaa ajanjakso 2010-2016.

8.

Arvio liiketoiminnan ja katsoja- tai kuuntelijamäärien tai –osuuksien kehityksestä

9.
10.
11.
12.

Jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä
Tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta
Muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot
Tiivistelmä hakemuksen keskeisestä sisällöstä

Arvion tulee kattaa ajanjakso 2010-2016.

Toimilupahakemuksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
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Hakemuksen julkisuus
Hakemukset liitteineen ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja. Tiedot, jotka hakija katsoo
liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviksi, tulee merkitä selvästi ja
toimittaa erillisellä asiakirjalla. Salassapitovaatimus on perusteltava.

Toimilupahakemuksen toimittaminen
Hakuaika päättyy x.x.2009 kello 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Toimilupahakemus liitteineen on toimitettava kahtena kappaleena liikenne- ja
viestintäministeriön kirjaamoon Eteläesplanadi 16, Helsinki tai postitse PL 31, 00023
Valtioneuvosto. Tiivistelmä hakemuksen keskeisestä sisällöstä pyydetään lisäksi
toimittamaan ministeriöön sähköisessä muodossa. Asiakirjan voi lähettää sähköpostitse
liitetiedostona osoitteeseen viestintapalvelut@lvm.fi. Suositeltavia tiedostomuotoja ovat
Word ja RTF.
Lisätiedot
Hakemuksen tekijä voi hakuaikana pyytää lisätietoja lähettämällä kysymykset
sähköpostiosoitteeseen viestintapalvelut@lvm.fi tai kirjallisesti joko osoitteella liikenne- ja
viestintäministeriö, viestintäpalveluyksikkö, PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO tai
telefaksilla 09–160 28588. Kaikki kysymykset tulee osoittaa näihin osoitteisiin. Kysymykset
vastauksineen ovat nähtävillä liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa
www.lvm.fi/toimiluvat.
Hakemusmaksu
Toimiluvan hakija on velvollinen televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 a §:n nojalla
suorittamaan valtiolle hakemuksen yhteydessä hakemusmaksun, joka on 1 000 euroa.
Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää hakijalle laskun hakemusmaksun suorittamista
varten sen jälkeen, kun hakemus on jätetty.
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JAKELULISTA

Ministeriöt
Opetusministeriö
Viranomaiset
Kilpailuvirasto
Kuluttajavirasto
Viestintävirasto
Yritykset
Canal Digital Oy
C More Entertainment Oy
Digita Oy
Digi TV Plus Oy
Discovery Communications Europe
Eurosport SA
MTV Networks Europe, Nickelodeon International Ltd
MTV Oy
SubTV Oy
Sanoma Entertainment Oy
Suomen Urheilutelevisio Oy
Turun Kaapelitelevisio Oy
TV5 Finland Oy
Yleisradio Oy
Viasat Oy
The Walt Disney Company
Etujärjestöt ja yhdistykset
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
FiCom ry
Kuluttajat-Konsumenterna ry
Suomen Kaupallisten televisioiden liitto SKTL ry
Suomen Kuluttajaliitto ry
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry
Viestinnän keskusliitto

