Sähköisen median
viestintäpoliittinen ohjelma
Kuulemistilaisuus 23.5.2012

Taustaa
Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median
viestintäpoliittisen ohjelman.
Suomi on pitkään ollut edelläkävijä sähköisessä viestinnässä.
Osaltaan menestykseen on vaikuttanut edistyksellinen
viestintäpolitiikka, joka on luonut mahdollisuuksia
uudentyyppisille teknologioille ja markkinoille.
Viestinnän murroksen keskeisiä piirteitä ovat
kaupallistuminen, internet, mobiliteetti sekä yhä nopeampi ja
monikanavaisempi tiedonvälitys.
Melkein kaikkien verkko- ja ohjelmistotoimilupien
voimassaoloaika päättyy vuoden 2016 lopussa.
Ohjelma ei koskisi julkaisutoimintaa (pelit, lehdet ym).,
Yleisradio Oy:tä ja julkista palvelua (pl. taajuusasiat),
tekijänoikeuksia
www.lvm.fi
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Sähköisen median viestintäpoliittisen
ohjelman tavoitteita
Huolehtia katsojasta ja kuuntelijasta
Taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja
monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon
säilyminen ainakin nykyisellä tasolla
Luoda edellytyksiä maanpäällisen television
kehittymiselle
Luoda televisiomarkkinaan kilpailua ja keventää
hallintoa
Tehostaa taajuuksien käyttöä
Edistää uusien, vaihtoehtoisten jakeluteiden leviämistä
Turvata monipuolinen radiotarjonta
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Ehdotukset toimenpiteiksi
1.
2.
3.
4.

1/4

Katsojasta ja kuuntelijasta huolehtiminen

–
–

Minimoidaan muutoksista aiheutuvia vaikutuksia
Yksi kanavanippu (YLE ja yleisen edun kanavat) jatkaa nykytekniikalla
vuoteen 2026, välitarkastelu vuonna 2020

Laadukkaan sisältötarjonnan turvaaminen

–
–

Yleisen edun kanaviin kohdistetut vaatimukset (tarkemmin jäljempänä)
Korotetaan riippumattomien tuottajien tuotantojen kiintiötä 18
prosenttiin

Luodaan edellytyksiä maanpäällisen television kehittymiselle

–
–

20 vuoden toimilupakaudet
Uudempaan lähetys- ja pakkaustekniikkaan siirtyminen

Luodaan televisiomarkkinaan kilpailua ja kevennetään hallintoa

–
–

www.lvm.fi

Ohjelmistoluvanhaltijat voivat valita verkko-operaattorin ja haluamansa
kanavanipun sekä standardilähetysten ja teräväpiirron välillä
Kevennetään toimilupamenettelyjä
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Ehdotukset toimenpiteiksi
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Taajuuspoliittiset ja taajuustekniset ehdotukset
– Verkkotoimiluvat jatkossakin vertailevalla menettelyllä
– Kanavaniput pääsääntöisesti uudempaan tekniikkaan
2017

Taajuuksien käytön taloudellisen tehokkuuden
edistäminen
– Otetaan käyttöön maltillisen tason korotettu
taajuusmaksu muissa kuin yleisen edun kanavanipuissa
– Tasoltaan noin 30-40 000 euroa vuodessa / kanavanippu

www.lvm.fi
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Ehdotukset toimenpiteiksi
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Ohjelmistolupajärjestelmän keventäminen ja
taajuushallinnon uudistaminen
– Ohjelmistolupajärjestelmä säilyy kevennetyssä
muodossa
– Pääsääntönä television että radion
ohjelmistolupapäätökset Viestintävirastolle
– Viestintäpoliittisesti merkittävät ratkaisut
edelleen valtioneuvostolla
– Yleisen edun kanavat: valtakunnallinen väestöpeitto, suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat,
uutiset ja ajankohtaisohjelmat, ääni- ja tekstityspalvelut, vapaasti vastaanotettavissa,
viestinnän keskittymisen estäminen
www.lvm.fi
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Ehdotukset toimenpiteiksi
6.

Vaihtoehtoisten jakeluteiden edistäminen

–
–
–

7.

700 megahertsin taajuusalue siirretään v. 2017 langattoman laajakaistan
käyttöön
Toimenpideohjelma markkinaehtoisten laajakaistayhteyksien tarjonnan ja
kysynnän edistämiseksi
Sadan megan Suomi

Monipuolisen radiotoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen

–
–
–
–

8.

4/4

Toimilupamenettelyjen keventäminen siten, että samoin kuin television osalta
toimilupapäätökset pääsääntöisesti Viestintävirastossa
Viestintäpoliittisesti merkittävät ratkaisut edelleen valtioneuvostolla
Taajuushallinnon keventäminen siten, että tekniset ratkaisut laajemmassa
määrin Viestintävirastoon
Toimet suomalaisen radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi

Eräitä muita yksityiskohtia koskevat ehdotukset

www.lvm.fi

Maksutelevisiopalveluiden tarjoajat viestinnän lainsäädännön piiriin, ml. yhden
kortin periaatetta koskevan sääntelyn selkeyttäminen
Siirtovelvoitetta jatketaan Yleisradio Oy:n ja yleisen edun kanavien osalta
vuoden 2016 jälkeenkin
Viestintävirastolle kanavanpaikkanumerointia koskeva määräyksenantovaltuutus
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Ehdotus valtakunnallisiksi kanavanipuiksi 2017
Standardi

Voimassaoloaika

Sisältö

2026

Yle ja

(välitarkastelu 2020)

yleisen edun kanavat

1

T1 (T2)

2

T2

3

T2

2036

4*

T2

2026

VHF A

T2

2036

Yle ja

Verkkoluvan
myöntäminen

Taajuudet

”Kauneuskilpailu”

470-698 MHz

”Kauneuskilpailu”

470-698 MHz

yleisen edun kanavat
”Kauneuskilpailu” +
n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

”Kauneuskilpailu”*

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

Taajuusmaksu

698-790 MHz

Taajuusalue mobiilikäyttöön

698-790 MHz

2036

T2

2036

VHF
? C

T2

2036

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

Kauneuskilpailu” +

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

Taajuusmaksu
Kauneuskilpailu” +

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

2036

Taajuusmaksu
Kauneuskilpailu” +

8

T2

Jne.
www.lvm.fi
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2036

Taajuusmaksu

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

174-230 MHz

174-230 MHz

Taajuusmaksu

Kauneuskilpailu” +

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

174-230 MHz

Taajuusmaksu
Kauneuskilpailu” +

Lisäksi mahdolliset osavaltakunnalliset tai alueelliset niput UHF- ja VHF -alueilla:
T2

470-698 MHz

Taajuusalue mobiilikäyttöön

VHF B

7

470-698 MHz

Taajuusmaksu

• DVB-T1 = standarditelevisio SD
• DVB-T2 = uudempi
teräväpiirtolaadun mahdollistava
standardi HD
* Nykyinen E-kanavanippu; toimilupa
voimassa 2026 asti; sen jälkeen uusi
toimilupa kauneuskilpailulla + AIP
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Valmisteluvaihe ja eteneminen
Lausuntoaika 23.5. – 2.7.2012
Ohjelma on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2012
Ohjelmalla on yhteys tietoyhteiskuntakaareen
Tavoitteena on viedä tietoyhteiskuntakaaren
hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013
syksyllä. Tässä hallituksen esityksessä olisi
mukana myös viestintäpoliittisen ohjelman
edellyttämät lainsäädäntömuutokset
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