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HAKIJAT
Spin media Oy
Nordic Palvelu Oy / Sea FM Radio
Kai Mäkelä
Mediatakojat Oy
Oy Basso Media Ltd.
Radio Satellite Finland Oy
FinEst Radio Oy
Kaupunkitarinat Oy/ Pro Radio Helsinki
Kevyt Kanava Oy
Patmos Lähetyssäätiö
Suomen Lähiradiot Oy/ Radio Sandels
SBS Discovery Radio Oy
SBS Discovery Radio Oy, Radio Pooki
AMFM Oy
Jussi-Pekka Koskiranta/ Janne Tolonen
Oy Radio Vaasa Ab
Radio Kajaus Oy
Pispalan Musa Oy
Beafina Oy
Järviradio Oy
Erkki Tidenberg (KorpiFM) haki toimilupaa, mutta veti hakemuksensa pois 20.9.2013.
PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT
Toimilupa alueelliseen ja paikalliseen radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuuksilla
Tampere 6, Tampere 7, Tampere 8, Vaasa 1, Vaasa 2, Jyväskylä 4, Jyväskylä 5, Turku 6,
Turku 7, Helsinki 5, Helsinki 6, Iisalmi, Pieksämäki 1, Oulu 5 ja Seinäjoki 3.
TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ
Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:
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Vaasa 1: Kevyt Kanava Oy
Vaasa 2: Järviradio Oy
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Jyväskylä 4: Mediatakojat Oy
Jyväskylä 5: SBS Discovery Radio Oy/ Radio Pooki
Turku 6: Radio Satellite Finland Oy
Turku 7: Järviradio Oy
Helsinki 5: Kaupunkitarinat Oy/ Pro Radio Helsinki
Helsinki 6: Spin Media Oy
Iisalmi: Suomen Lähiradiot Oy/ Radio Sandels
Pieksämäki 1: Kevyt Kanava Oy
Oulu 5: Nordic Palvelu Oy/ Sea FM Radio
Seinäjoki 3: Järviradio Oy

PÄÄTÖKSEN YKSITYISKOHTAISEMMAT PERUSTELUT
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö päivittää radiotaajuuksien käyttösuunnitelmaa puolivuosittain
yhteistyössä Viestintäviraston kanssa. Viestintävirasto koordinoi radiotoimijoiden esitysten
pohjalta uusia käyttöönotettavia radiotaajuuksia, jotka valtioneuvosto julistaa haettavaksi.
Edellinen päivitys tehtiin kevään 2013 aikana.
Tällä
kertaa
koordinoinnin
perusteella
julistettiin
haettavaksi
15
uutta
radiotaajuuskokonaisuutta, joiden hakuaika päättyi 12.9.2013. Nyt käyty päivityskierros tulee
olemaan viimeinen laajamittaisempi päivitys, jonka jälkeen taajuuksien käyttösuunnitelmaan ei
enää koordinoida uusia taajuuksia näin suuressa mittakaavassa, sillä uudet alueet saattavat
häiritä jo olemassa olevien taajuuksien kuuluvuutta. Ministeriö vastaanotti 20
ohjelmistolupahakemusta
ja
hakemukset
jakautuivat
siten,
että
kutakin
radiotaajuuskokonaisuutta kohden osoitti kiinnostuksensa vähintään kaksi radiotoimijaa. Näin
ollen ministeriö arvioi päätöksessään kunkin radiotaajuuskokonaisuuden osalta, mitkä olisivat
tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut taajuuksien tehokkaan käytön kannalta.
Jaettavien taajuuskokonaisuuksien merkittävä määrä lisää radiotoimijoiden välistä kilpailua.
Lisääntyvä kilpailu ja radiotoimijoiden määrän kasvu tietyllä alueella tarkoittaa myös
radiomainosten kokonaismäärän kysynnän kasvua kyseisissä kaupungeissa, mikä saattaa
alentaa radiomainonnan hintatasoa. Tämä saattaa mahdollistaa radiomainonnan myös
sellaisille toimijoille, jotka eivät ole aiemmin pystyneet markkinoimaan palveluitaan tai
hyödykkeitään kuluttajille radiomainonnan avulla.
Tällä päätöksellä myönnetään toimilupa alueelliseen ja paikalliseen radiotoimintaan taajuuksien
käyttösuunnitelmassa osoitetulla tavalla seuraaville radiotaajuuskokonaisuuksille:
Tampere 6: Hämeenkyrö 94,5 MHz, Kankaanpää 92,4 MHz, Parkano 90,3 MHz ja Tampere 88,7
MHz.
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Tampere 7: Tampere 100,5 MHz.
Tampere 8: Kankaanpää 98,3 MHz ja Nokia 107,4 MHz.
Vaasa 1: Vaasa 93,4 MHz ja Kruunupyy 94,9 MHz.
Vaasa 2: Vaasa 103,0 MHz.
Jyväskylä 4: Jyväskylä 88,0 MHz, Äänekoski 88,4 MHz ja Ähtäri 97,1 MHz.
Jyväskylä 5: Jyväskylä 106,4 MHz.
Turku 6: Turku 92,2 MHz.
Turku 7: Kaarina 88,0 MHz.
Helsinki 5: Helsinki 98,5 MHz ja Hyvinkää 94,4 MHz.
Helsinki 6: Helsinki 101,4 MHz.
Iisalmi: 106,3 MHz.
Pieksämäki 1: Pieksämäki 90,4 MHz.
Oulu 5: 88,8 MHz.
Seinäjoki 3: Kurikka 91,3 MHz.
Taajuuksien käyttösuunnitelma
Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan varatut taajuuskokonaisuudet on määritelty radiotaajuuksista
ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 a §:n mukaisessa, liikenne- ja viestintäministeriön
antamassa asetuksessa radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009, radiotaajuuksien
käyttösuunnitelma ja siten kuin alkuperäistä asetusta on päivitettäessä muutettu).
Alueellinen ja paikallinen toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman 5 §:ssä (Alueellinen
ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta) tarkoitetut taajuuskokonaisuudet.
Asian käsittely
Toimiluvat julistettiin haettaviksi julkaisemalla hakuilmoitus 15.8.2013 ministeriön
verkkosivuilla sekä 19.8.2013 virallisessa lehdessä. Hakuaika päättyi 12.9.2013.
Hakuilmoituksen lisätiedoissa toimiluvanhakijoita pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot:
1. Hakijan yhteystiedot ja OVT-tunnus sähköistä laskua varten
2. Kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta
3. Selvitys hakijan omistussuhteista
4. Kuvaus suunnitellusta ohjelmatoiminnasta
5. Suunnitelma ohjelmistojen jakelun järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisen aikataulu
6. Ohjelmiston suunniteltu näkyvyysalue
7. Arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta
8. Arvio liiketoiminnan ja katsoja- tai kuuntelijamäärien tai -osuuksien kehityksestä
9. Jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä
10. Tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta
11. Muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot
12. Tiivistelmä hakemuksen keskeisestä sisällöstä
Sovellettavat säädökset
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 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.
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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 hakijalle, 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. 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 momentin 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 momentin 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
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kutakin
toimilupahakemusta
tulee
kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus
toiminnassa.

tarkastella
suhteessa
luvanvaraisen
radiotoiminnan
korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa

Hakemusten arvioinnissa on keskeisessä asemassa kunkin hakijan esittämä toiminta-ajatus, jossa
määritellään, minkälaiseksi radio-ohjelmiston sisältö muodostuu ja minkälaiselle yleisölle se on
suunnattu.
Lain 10 §:n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä
ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen.
Sananvapauden edistämiseksi 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 (HE 34/1998 vp) 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.
Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä.
Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on
myös itsenäinen merkitys.
Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoa tarjoavien hakijoiden hakemuksia keskenään
tulee arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi musiikin tai
puheosuuksien
sisällön
suhteen.
Harkinnassa
tulee
kuitenkin
kiinnittää
huomiota
ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan
oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä.
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 radiotoiminnasta
annetun lain 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.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 14 §:n mukaan säännöllinen toimiluvanmukainen
toiminta tulee aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toimilupakauden alkamisesta kaikilla
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niillä taajuuksilla tai alueilla, johon toimilupa oikeuttaa. Toimilupaviranomainen voi myöntää
toimiluvan haltijan hakemuksesta poikkeuksen toiminnan aloittamisajankohtaan, mikäli siihen on
toiminnan edellytyksiin liittyvä erityisen painava syy. Toimiluvan raukeamisesta ja menettelyistä
säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 14 §:ssä.
Hakemukset
Spin media Oy (myöh. Spin FM)
Spin Fm hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksille Helsinki 6, Tampere 7 ja Turku 6.
Spin Fm soittaa ulkomaista ja kotimaista urbaania pop-musiikkia. Spin FM on kaksikielinen radio,
jossa ohjelmat juonnetaan puoliksi suomeksi ja puoliksi englanniksi. Ohjelmasisältö rakentuu viikolla
pääsääntöisesti uuden musiikin, ajankohtaisten globaalien musiikki- ja viihdeuutisten, haastattelujen
ja kilpailujen ympärille. Kanava käsittelee myös kulttuuria, taidetta, elokuvia, urheilua sekä se
uutisoi erilaisista tapahtumista. Spin FM:n sisältö on suunnattu urbaaneille kaupunkilaisille
kansainvälisellä ilmeellä ja kanava huomioi ohjelmissaan maahanmuuttajia sekä Suomessa asuvia
eri kulttuuritaustaisia kuulijoita.
Tällä hetkellä Spin Fm toimii Helsingissä lyhytaikaisilla toimiluvilla ja se on toiminut alalla noin viisi
vuotta.
Nordic Palvelu Oy / Sea FM Radio (myöh. Sea FM)
Sea Fm hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksille Oulu 5, Helsinki 5 sekä vaihtoehtoisesti Helsinki 6.
Sea Fm on suomalainen ja oululaisten tekemä aidosti paikallinen radioasema. Kanavan
kohderyhmänä ovat virallisesti alle 45-vuotiaat kaupunkilaiset, joista tällä hetkellä parhaiten
tavoitetaan alle 35-vuotiaat kuuntelijat. Sea Fm on suunnattu musiikillisesti aktiiviselle ja
nuorekkaalle kaupunkiväestölle. Musiikkisisältö on keskittynyt pääasiassa täysin uuteen populaariin
ulkomaiseen musiikkiin ja musiikkilajeihin kuten pop, rock, dance ja R´n´b. Sea Fm on kaksikielinen
kanava, joka tavoittaa myös sen toiminta-alueen ulkomaalaiset kuuntelijat.
Sea FM toimii tällä hetkellä lyhytaikaisilla toimiluvilla Oulussa ja Helsingissä ja se on toiminut alalla
noin kaksi vuotta.
Kai Mäkelä (myöh. Talousradio)
Kai Mäkelä hakee toimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 5.
Kai Mäkelän Talousradio olisi uusi radiokanava, jossa käsitellään talousasioita tavallisen ihmisen ja
kotitalouden tietotarpeista käsin. Talousradiossa ja sen verkkosivuilla käsiteltäisiin taloutta
monipuolisesti ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin reaaliaikaisesti reagoiden. Talousradio soittaisi
kuuntelijoiden arvo- ja asennemaailmaan sopivaa kotimaista ja kansainvälistä musiikkia, jossa on
sekä rytmi että melodia. Musiikillisen rungon muodostaisivat vuosien 1960-1990 välillä julkaistu
musiikki ilman soittolistoja laajalla musiikkisisällöllä.
Talousradio olisi täysin uusi radiokanava.
Mediatakojat Oy (myöh. Mediatakojat)
Mediatakojat hakee toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle Jyväskylä 5 ja toissijaisesti
taajuuskokonaisuudelle 4.
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Mediatakojien kohderyhmänä ovat aktiiviset kaupunkilaiset (25-50 -vuotiaat), jotka ovat
kiinnostuneita paikallisista asioista, tapahtumista, kulttuurista ja monipuolisesta musiikista. Kanava
ei profiloidu musiikilla tiettyyn tiukkaan formaattiin, vaan soittaa musiikkia laidasta laitaan niin
paikallista kuin ulkomaistakin musiikkia. Mediatakojat hakee toimilupaa ns. perinteiselle
pakallisradiotoiminnalle, joka pitää sisällään musiikin lisäksi juonnettua ohjelmaa. Kanava lähettää
muun muassa paikallisia ja ajankohtaisia haastatteluja sekä paikallisuutisia. Mediatakojien tavoite
on edistää paikallista kulttuuria ja puheenaiheita ja tuoda paikallinen urheilu radioon.
Tällä hetkellä Mediatakojat toimii Porissa kahdella kanavalla: Radio Pori ja Eazy 101 sekä Mikkelissä
Radio Mikkeli kanavalla.
Oy Basso Media Ltd. (myöh. Bassoradio)
Bassoradio hakee ensisijaisesti radiotaajuuskokonaisuutta Helsinki 5 ja toissijaisesti taajuutta
Helsinki 6.
Bassoradio hakee radiotaajuutta täysin uudelle radiokanavalle. Toistaiseksi nimetön radiokanava
rakentuisi monikulttuurisesta ja kansainvälistyvästä ilmapiiristä 16-30 -vuotiaille nuorille
tiedostaville aikuisille. Musiikillisesti radiokanava keskittyy kansainvälisestikin merkittävään ja
maailmalla nuoria aikuisia yhdistävään tanssimusiikkiin, jolle ei Suomessa tällä hetkellä ole omaa
radiokanavaa. Bassoradion monimedia-alusta koostuu puolivaltakunnallisesta radiokanavasta,
videotuotannosta, verkkoyhteisöstä sekä erinäisistä tapahtumista.
Bassoradio toimii tällä hetkellä puolivaltakunnallisena radiokanavana.
Radio Satellite Finland Oy (myöh. Satellite)
Satellite hakee taajuuskokonaisuuksia Helsinki 6, Turku 6, Tampere 7, Jyväskylä 5 ja Oulu 5.
Satelliten tarkoitus on perustaa uusi englanninkielinen radiokanava. Uuden radiokanavan nimi olisi
Moss-Cow. Kanava olisi uusi kaupunkiradio keskittyen lähetyskaupunkien kiinnostavimpiin paikkoihin
ja tapahtumiin englantia puhuville ja ymmärtäville. Satelliten taustalla toimivat Radio Sputnikin
toimijat, joilla on pitkä kokemus vieraskielisenä kanavana toimimisesta Suomessa. Kohderyhmänä
Mos-cow –kanavalla olisivat Suomessa asuvat ulkomaalaiset ja keskituloiset sekä sitä
varakkaammat ulkomaalaiset turistit ikäjakaumaltaan 25-45 –vuotiaat.
Radio Sputnik toimii tällä hetkellä valtakunnallisella toimiluvalla.
FinEst Radio Oy (myöh. FinEst)
FinEst hakee toimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 6.
Finestin kanavan kohderyhmä olisi laaja, sillä se kattaisi miehet ja naiset sekä nuoret ja vanhat.
Tarkoitus olisi luoda Suomessa asuville ja työskenteleville virolaisille vironkielinen radioasema.
Radiokanavan päätavoitteena olisi tarjota viihdeohjelmia vironkielisille ja viroa ymmärtäville
kuulijoille. Ohjelmissa käsiteltäisiin muun muassa Suomeen työhön tulijoiden oikeuksia ja
velvollisuuksia, dokumentaatiota, lainsäädäntöä ja terveydenhuoltoa. Lisäksi kanavalla olisi
keskusteluja ajankohtaisista aiheista niin Virossa kuin Suomessa, mainoksia ja ilmoituksia. Kanava
integroisi virolaisia suomalaiseen yhteiskuntaan ja antaisi suomalaisille mahdollisuuden oppia viron
kieltä. Musiikkitarjonta olisi laaja ja se sisältäisi suomalaista, virolaista ja ulkomaista musiikkia.
Finest Radio olisi täysin uusi radiokanava.
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Kaupunkitarinat Oy/ Pro Radio Helsinki (myöh. Pro Radio Helsinki)
Pro Radio Helsinki hakee ensisijaisesti Helsinki 5 taajuuskokonaisuutta ja toissijaisesti Helsinki 6
kokonaisuutta.
Pro Radio Helsinki hakee toimilupaa jo toiminnassa olevalle Radio Helsingille. Helsingin Sanomat on
ilmoittanut luopuvansa radiotoiminnasta ja Radio Helsinki jää muutoksen yhteydessä ilman
taajuutta. Pro Radio Helsinki haluaa vaalia Radio Helsingin perusajatusta ohjelmanteossa. Keskeisiä
arvoja ovat monimuotoisuus, laaja musiikkikentän esittely, korkealaatuiset puheohjelmat,
paikallinen sisältö ja uutiset. Monipuolisten musiikkiohjelmien lisäksi kanava tarjoaa myös puhe- ja
haastatteluohjelmia, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita: esimerkiksi kulttuuria, urheilua ja
yhteiskunnallisia aiheita.
Pro Radio Helsinki hakee toimilupaa jo toiminnassa olevalle Radio Helsingille.
Kevyt Kanava Oy
Kevyt Kanava hakee toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle Vaasa 2 ja toissijaisesti
kokonaisuudelle Vaasa 1. Kevyt Kanava hakee myös yhtenä ohjelmistolupana Iisalmi ja Pieksämäki
1 taajuuskokonaisuuksia. Toissijaisesti Kevyt Kanava hakee ko. taajuuksia erillisinä taajuuksina.
Pääkohderyhmänä Vaasan alueella olisivat Vaasan ja sen lähiympäristön asioista kiinnostuneet 3060 –vuotiaat, rock- ja pop-musiikista kiinnostuneet sekä suomen- ja ruotsinkieliset pohjalaiset.
Savossa kohderyhmänä olisivat savolaisista asioista sekä rock- ja pop-musiikista kiinnostuneet yli
30-vuotiaat savolaiset aina vanhuksiin saakka sekä lisäkohderyhmänä venäjänkielinen väestö ja
venäjänkieliset turistit. Musiikkisisältö olisi melko samanlainen molemmilla alueilla sisältäen rock- ja
pop-musiikkia painottuen enemmän ulkomaiseen musiikkiin. Savossa ohjelmistossa olisi jossain
määrin myös venäläistä rock- ja pop-musiikkia sekä Venäjällä suosittua kansainvälistä musiikkia.
Kevyt Kanava on hakenut toimilupaa toiminta-ajatuksenaan tarjota sisältöä, jonka painopistealueet
olisivat paikalliset kulttuuri-, vapaa-aika-, viihde-, urheilu-, uutis-, ajankohtais- ja hengelliset aiheet
sekä matkailu. Kevyt Kanava aloittaisi myös yhteistyön radion, internetin ja sosiaalisen median sekä
mahdollisesti mobiiliverkkojen välillä.
Kevyt Kanava harjoittaa tällä hetkellä paikallista radiotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla Seinäjoki 2,
Oulu 3, Lapua, Mikkeli 2 ja Kuopio-Iisalmi. Kevyt Kanava tekee joiltakin osin yhteistyötä SBS Finland
Oy:n kanssa.
Patmos Lähetyssäätiö (myöh. Patmos)
Patmos hakee toimilupaa kokonaisuudelle Helsinki 5.
Patmoksen tavoite olisi perustaa paikallisesti orientoitunut elämäntaparadio kristillis-eettisen
maailmankatsomuksen laajassa kehyksessä. Radion kohderyhmänä olisivat neljäkymmentä vuotta
ylittäneet kaupunkilaiset. Kanavan tehtävänä olisi aktivoida nykypäivän urbaani ihminen hyviin
tekoihin ja lähimmäisenrakkauteen kaikenlaisia rajoja ylittävällä tavalla. Patmos tarjoaisi foorumin
katastrofialueilla tai maailman kehittyvillä alueilla avustustyötä tekeville, pääkaupunkiseudulla
toimiville, yleishyödyllisille yhteisöille ja toiminnoille. Musiikkisisältö vaihtelisi vuorokauden ajan
mukaan siten, että yöaikana sisältö olisi musiikkipainotteista ja muuna aikana musiikkia olisi noin
40-50 prosenttia.
Patmoksen kanava olisi uusi radiokanava.
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Suomen Lähiradiot Oy/ Radio Sandels (myöh. Sandels)
Sandels hakee toimilupaa Iisalmen taajuuskokonaisuudelle.
Sandelsin lähtökohtana on vahvan paikallisradiotoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen Ylä-Savon
talousalueella. Kanava koostuisi paikallisesta ohjelmistosta ja laaja-alaisesta kotimaisesta
musiikista. Sandelsin kohderyhmänä on koko aikuisväestö. Painopistealueena ovat ikääntyvät ja
ikääntyneet kuuntelijat. Kanavan tarkoitus olisi lähettää muun muassa järjestöjen, talouden,
kulttuurin, viihteen, urheilun ja musiikin asiaohjelmia.
Sandels on aiemmin toiminut lyhytaikaisilla toimiluvilla Iisalmen alueella.
SBS Discovery Radio Oy (myöh. SBS)
SBS hakee taajuuskokonaisuuksia Tampere 6, Vaasa 1, Jyväskylä 4, Turku 7, Helsinki 5, Oulu 5,
Iisalmi, Pieksämäki 1, Seinäjoki 3 tai muita vastaavia taajuuksia.
SBS hakee toimilupaa Suomessa uudelle radioformaatille: lastenradiolle. Kohderyhmänä olisivat
erityisesti 2-16 -vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä lapsiperheet. Lisäksi kohderyhmään
kuuluisivat opettajat, kasvattajat sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät. Ohjelmisto koostuisi
lastenmusiikista, varhaisnuorten suosikeista ja koko perheen hiteistä. Ohjelmisto sisältäisi myös
lasten ja perheiden puheenaiheita sekä koko perhettä kiinnostavaa ohjelmaa. SBS hakee
ensisijaisesti valtakunnallista toimilupaa, missä ei olisi paikallisia ohjelmaosuuksia tai paikallista
mainontaa.
SBS Discovery Radio Oy:llä on sekä valtakunnallinen että paikallisia ohjelmistotoimilupia.
SBS Discovery Radio Oy, Radio Pooki (myöh. Pooki)
Pooki hakee seuraavia taajuuskokonaisuuksia: Tampere 7, Jyväskylä 5, Turku 6 ja Helsinki 6.
Pookin ohjelmisto rakentuu yli 45 –vuotiaille suunnattuun kuuluvuusalueellaan paikallisesti
toimitettuun alueelliseen ohjelmaan, jota tehdään joka päivä suorana. Musiikkisisältö rakentuisi
laajasta kirjosta kotimaista tanssi- ja iskelmämusiikkia. Toimittajat valitsevat soitettavan musiikin
ilman soittolistoja, joten myös paikalliset artistit pääsevät kuuluville.
Radio Pooki harjoittaa tällä hetkellä paikallista radiotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla Kokkola 2,
Kemi 2 ja Oulu 2.
AMFM Oy
AMFM Oy hakee taajuuskokonaisuuksia Helsinki 6, Tampere 8 ja Turku 6.
AMFM Oy hakee toimilupaa talouteen ja politiikkaan keskittyvään Radio Puhe –kanavaan, jossa
puheen osuus viikoittaisesta ohjelma-ajasta on vähintään 75 prosenttia. Pääkohderyhmänä olisivat
työikäiset, aktiiviset kaupunkilaiset joiden ikähaarukka on 25-55 –vuotta. Kanava tuottaisi itse
pääosan ohjelmistostaan suomen kielellä. Kanava ei lähettäisi urheiluohjelmia. AMFM Oy toisi
päivittäin esiin valtakuntamme poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä ottamalla mukaan lähetykseen
poliitikkoja, kansalaisaktivisteja ja talouden tuntijoita. Kanava tarjoaisi ohjelmistoa myös muun
muassa uskontoihin ja maahanmuuttajia koskettaviin liikemaailmaan kysymyksiin liittyen.
AMFM Oy olisi täysin uusi radiokanava.
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Jussi-Pekka Koskiranta/ Janne Tolonen (myöh. Radio Tammer)
Radio Tammer hakee taajuuskokonaisuutta Tampere 7.
Radio Tammer on täysin uudenlainen paikallisradiokonsepti, jossa pyrittäisiin hyödyntämään
yhteistyötä paikallisten uutistoimijoiden kanssa ja haetaan kumppanuutta muiden paikallisradioiden
kanssa tukemaan omaa mainostuotantoa, ohjelmaformaattien vaihtoa sekä musiikkihankintaa.
Radio Tammer hyödyntäisi sosiaalisen median palveluita, joita pystyttäisiin kehittämään
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Radio Tammer ottaisi huomioon myös perheen pienimmät
satuluennalla ja uudella lastenmusiikilla. Ikääntynyttä väestöä palveltaisiin filosofisella ja henkisellä
ohjelmistolla.
Radio Tammer olisi täysin uusi radiotoimija Tampereen alueella.
Oy Radio Vaasa Ab (myöh. Radio Vaasa)
Radio Vaasa hakee toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuuteen Vaasa 1 ja toissijaisesti Radio
Vaasa
esittää
taajuuskokonaisuuden
Seinäjoki
3
yhdistämistä
ensisijaisesti
haettuun
taajuuskokonaisuuteen Vaasa 1.
Radio Vaasan kohderyhmänä ovat 30-50 –vuotiaat sekä suomeksi että ruotsiksi. Pääasiallinen
musiikkityyli olisi pop-musiikkia ”aikuiseen makuun”. Puhesisältöjen osuus kokonaislähetysajasta
olisi enintään 15 prosenttia. Kanava sisältäisi paikallisuutisia, haastatteluja sekä muuta paikallista
ohjelmaa kutakin viisi prosenttia.
Radio Vaasa toimii tällä hetkellä taajuuskokonaisuudella Vaasa.
Radio Kajaus Oy (myöh. Kajaus)
Kajaus hakee ohjelmistolupaa taajuuskokonaisuudelle Oulu 5.
Kajaus aloittaisi taajuudella uuden Kajaus Oulu –radiokanavan. Kajaus lähettäisi omaa paikallista
ohjelmaa kolme tuntia joka arkipäivä. Mahdollisuuksien mukaan lähetettäisiin erityisohjelmia
huomattavasti runsaammin esimerkiksi juhlapyhien aattoina sekä kulttuuri-, matkailu- ja
urheilutapahtumista. Pääkohderyhmänä ovat aktiivisessa aikuisiässä olevat 30-59 –vuotiaat.
Musiikkisisältö rakentuisi monipuolisesti suomalaisesta musiikista, kuten iskelmästä, popista,
kevyestä rokista ja tanssimusiikista. Myös paikalliset artistit ja muut pohjoissuomalaiset artistit
huomioitaisiin.
Radio Kajaus toimii tällä hetkellä Kajaani taajuuskokonaisuudella.
Pispalan Musa Oy (myöh. Pispalan Musa)
Pispalan Musa hakee taajuuskokonaisuutta Tampere 7.
Pispalan Musa jatkaisi määräaikaisilla toimiluvilla aloitettua paikallisradiotoimintaa. Ohjelmisto
koostuisi
muun
muassa
STT:n
uutisista,
paikallisista
menovinkeistä,
viihdeuutisista,
henkilöhaastatteluista, liikenneasioista, musiikkiohjelmista ja kulttuuriuutisista. Musiikkisisältö
koostuisi monipuolisesti erilaisesta musiikista.
Pispalan Musa on toiminut Tampereella määräaikaisilla toimiluvilla keväästä 2011 alkaen.
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Beafina Oy
Beafina hakee taajuuskokonaisuutta Turku 6.
Beafina on 100 prosenttisesti JPC Studioiden omistama tytäryhtiö. Beafina operoi Radio Sun
Helsinkiä (102,8 MHz). Radio Sun Turun ohjelmisto koostuisi paikallispainotteisesta puhesisällöstä
sekä pääsääntöisesti populäärimusiikista. Radioaseman ydinkohderyhmänä ovat 35-55 –vuotiaat ja
kanavan tarkoitus on olla aikuisella tavalla aktiivinen. Paikallinen ohjelmasisältö koostuisi
kuuluvuusalueen ajankohtaisista asioista kuten kulttuurista, urheilusta ja liikenneasioista. Radio Sun
Turun
tarkoitus
on
olla
kuuluvuusalueellaan
toimija,
joka
pitää
yllä
perinteistä
paikallisradiokulttuuria.
JPC Studiot operoivat tytäryhtiönsä Beafina Oy:n kautta Radio Sun Helsinkiä. JPC Studioihin kuuluu
myös Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy, joka lähettää kanavia Radio Sun Tampere ja Radio Fun.
Järviradio Oy
Järviradio hakee seuraavia taajuuskokonaisuuksia: Vaasa 2, Turku 7, Helsinki 5, Seinäjoki 3,
Tampere 6 tai toissijaisesti Tampere 8.
Järviradio on harjoittanut paikallisradiotoimintaa vuodesta 1987 lähtien. Ohjelmatarjonta suuntautuu
seniori-ikäiselle väestölle ohjelmavirran ollessa toimituksellista. Kuuluvuusalueiden seurakunnat ja
yhteisöt käyttävät Järviradion ohjelma-aikaa omien tapahtumiensa radiointiin. Ohjelmat koostuvat
toimituksellisista ohjelmista, kuuntelijakontakteista ja eri yhteisöjen tuottamista ohjelmista,
paikallisten artistien äänitteistä sekä paikallisten ja alueellisten tapahtumien radiolähetyksistä.
Järviradio toimii tällä hetkellä seuraavilla taajuuskokonaisuuksilla: Jyväskylä 1, Alajärvi ja Seinäjoki
1. Järviradio toimii myös lyhytaikaisilla luvilla Helsingissä, Riihimäellä, Parkanossa, Kankaanpäässä,
Vaasassa, Seinäjoella ja Turussa sekä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Tampereella,
Hämeenkyrössä, Parkanossa ja Kankaanpäässä.
Radiotoiminnan kokonaisuus
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa lähtökohtana on, että
toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien
myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö päivittää
radiotaajuuksien käyttösuunnitelmaa noin puolivuosittain ja syksyn kesän 2013 taajuussuunnittelun
aikana asetukseen lisättiin nyt haettavana olevat taajuuskokonaisuudet.
Tällä hetkellä haettavina olevien alueiden ohjelmistolupien haltijat on lueteltu alla:
Tampereen alueella toimivat ainakin Tampereen yliopiston Radio Moreeni, SBS Finland Oy:n Radio
City Tampere, Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy, Kustannusliike Aluelehdet Oy:n Radio Manta, SBS
Finland Oy:n Iskelmä Tampere sekä Huittisten Sanomalehti Oy.
Jyväskylän alueella toimivat ainakin Järviradio ja SBS Finland Oy:n Radio Jyväskylä sekä Iskelmä
Jyväskylä.
Turun alueella toimivat ainakin Turun Paikallisradio Oy Zoom FM, Salon Alueradio Oy Radio Melodia
882 ja Auran Aallot Salon kanavilla, Turun Lähiradioyhdistys Oy, SBS Finland Oy:n kanavat Iskelmä
Turku ja Radio Sata.
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Helsingin alueella toimivat ainakin Sanoma News Oy:n Helsingin Sanomat, Metroradio Finland Oy,
SBS Finland Oy:n kanavat Iskelmä Helsinki ja Radio City, Beafina Oy:n Radio Sun Helsinki,
Samfundet Folkhälsan ja Radio Foni.
Iisalmen alueella toimivat ainakin Radio Kajaus ja Kevyt Kanava Oy.
Pieksämäen alueella toimii ainakin Järvi-Savon Viestintä Oy.
Pohjanmaalla, etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivat Järviradio, Radio Pooki Oy, Kevyt
Kanava kanavilla City Pohjanmaa, Iskelmä Pohjanmaa ja Iskelmätoive Oulu, Kaimax Media Oy, SBS
Finland Oy sekä Oy Radio Vaasa Ab.
Ohjelmistoluvanhaltijoiden lisäksi haettavilla alueilla toimii radiokanavia Viestintäviraston
myöntämien lyhytaikaisten tai teknisten lähettimien avulla sekä valtakunnallisia radiokanavia.
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. Hakijoiden taseet ovat
riittävän vahvat ja niillä on riittävä maksuvalmius selviytyäkseen esittämänsä toiminnan
harjoittamisesta.
Hakemusten vertailu
Hakemukset jakautuivat haettaville taajuuskokonaisuuksille seuraavasti:
Tampere 6: Järviradio, SBS Discovery Radio Oy
Tampere 7: Pispalan Musa Oy, Radio Tammer, Radio Satellite Finland Oy, Radio Pooki, Spin
Media Oy
Tampere 8: Järviradio, AMFM Oy
Vaasa 1: Kevyt Kanava Oy (toissijainen), Oy Radio Vaasa Ab, SBS Discovery Radio Oy
Vaasa 2: Järviradio, Kevyt Kanava Oy
Jyväskylä 4: Mediatakojat Oy (toissijainen), SBS Discovery Radio Oy
Jyväskylä 5: Mediatakojat Oy, Radio Satellite Finland Oy, Radio Pooki
Turku 6: Beafina Oy, Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy, Radio Pooki, Spin Media Oy
Turku 7: Järviradio, SBS Discovery Radio Oy
Helsinki 5: Järviradio, Sea FM Radio, SBS Discovery Radio Oy, Kai Mäkelä, Patmos
Lähetyssäätiö, Basso Media LTD, Kaupunkitarinat Oy/ Pro Radio Helsinki
Helsinki 6: FinEst Radio Oy, Sea FM Radio (toissijainen), Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy,
Radio Pooki, Spin Media Oy, Basso Media LTD (toissijainen), Kaupunkitarinat Oy/ Pro Radio
Helsinki (toissijainen)
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Iisalmi: Kevyt Kanava Oy, SBS Discovery Radio Oy, Suomen Lähiradiot Oy
Pieksämäki 1: Kevyt Kanava Oy, SBS Discovery Radio Oy
Oulu 5: Radio Kajaus, Sea FM Radio, Radio Satellite Finland Oy, SBS Discovery Radio Oy
Seinäjoki 3: Järviradio, Oy Radio Vaasa Ab (toissijainen), SBS Discovery Radio Oy
Hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momentissa esitettyjä seikkoja, joita ovat muun muassa radiotoiminnan kokonaisuus,
sananvapauden edistäminen, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä erityisryhmien tarpeet.
Tampere 6
Tampere 6 kokonaisuutta hakivat Järviradio ja SBS.
Molemmat hakijat ovat toimineet alalla pitkään. SBS hakee ohjelmistolupaa Tenavakanavalle
ja Järviradio paikallisradiokanavalle, jonka ohjelmatarjonta suuntautuu seniori-ikäiselle
väestölle ohjelmavirran ollessa toimituksellista. Kuuluvuusalueiden seurakunnat ja yhteisöt
käyttävät Järviradion ohjelma-aikaa omien tapahtumiensa radiointiin. SBS:n
pääkohderyhmänä olisivat erityisesti 2-16 -vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä lapsiperheet.
SBS hakee ensisijaisesti valtakunnallista toimilupaa, mutta se ottaisi vastaan myös yksittäiset
taajuudet, mikäli valtakunnallista toimilupaa ei ole saatavilla.
Toimiluvan hakijoiden hakemukset eroavat toisistaan suuresti erityisesti kohderyhmän ja
ohjelmiston osalta. SBS:n eduksi katsotaan sen hyvät edellytykset tuottaa toimiluvanmukaista
radio-ohjelmistoa ja muista hakemuksista eroava kohderyhmä. Järviradion eduksi katsotaan
sen pitkäaikainen paikallisradiotoiminta sekä vakiintunut kuulijakunta Tampereen alueella.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Tampere 6 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein SBS Discovery Radio
Oy:lle.
Tampere 7
Tampere 7 taajuuskokonaisuutta hakivat Pispalan Musa Oy, Radio Tammer, Radio Satellite
Finland Oy, Radio Pooki ja Spin Media Oy. Tampere 7 taajuuskokonaisuus oli Tampereen
taajuuksista selvästi halutuin.
Pispalan Musa on toiminut Tampereen alueella lyhytaikaisilla luvilla keväästä 2011 lähtien ja se
on vakiinnuttanut asemansa kuulijoiden keskuudessa aitona paikallisradiona. Radio Tammer
olisi täysin uudenlainen paikallisradiokonsepti, jossa pyrittäisiin hyödyntämään yhteistyötä
paikallisten uutistoimijoiden kanssa ja haettaisiin kumppanuutta muiden paikallisradioiden
kanssa tukemaan omaa mainostuotantoa, ohjelmaformaattien vaihtoa sekä musiikkihankintaa.
Radio Satelliten tarkoitus olisi perustaa uusi englanninkielinen radiokanava ja sen
toimintaedellytykset ovat kunnossa, sillä radion taustalla toimivat Radio Sputnikin tekijät ja
tuottajat.
Radio Pookin ohjelmisto rakentuu yli 45 –vuotiaille suunnattuun kuuluvuusalueellaan
paikallisesti toimitettuun alueelliseen ohjelmaan, jota tehdään joka päivä suorana. Pooki toimii
tällä hetkellä Kokkolan, Kemin ja Oulun alueella. Spin Fm soittaa ulkomaista ja kotimaista
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urbaania pop-musiikkia. Spin FM on kaksikielinen radio, jossa ohjelmat juonnetaan puoliksi
suomeksi ja puoliksi englanniksi.
Hakijat eroavat toisistaan niin kohderyhmän, sisällön kuin lähetettävän kielen osalta. Pispalan
Musan eduksi katsotaan sen vakiintunut paikallisradiotoiminta Tampereen alueella. Tammerin
etuna on täysin uudenlainen radiokonsepti, jossa korostettaisiin paikallisuutta. Satelliten etuna
ovat sen vahvat toimintaedellytykset sekä erityisryhmille suunnattu ohjelmatarjonta. Pookin
etuna on vahva tausta paikallisradiotoiminnasta. Spin Median vahvuutena voidaan pitää sen
kaksikielisyyttä sekä vakiintunutta toimintaa Helsingissä.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Tampere 7 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Pispalan Musa Oy:lle.
Tampere 8
Tampere 8 taajuuskokonaisuutta hakivat Järviradio ja AMFM Oy.
Molemmilla yhtiöillä on radiokanavan lähettämiseen tarvittava tekniikka valmiina. Järviradion
pääkohderyhmänä on seniori-ikäinen väestö ja AMFM:llä 25-55 –vuotiaat aktiiviset
kaupunkilaiset. Järviradion vahvuudeksi voidaan katsoa sen kokemus paikallisradiotoiminnasta
sekä vakiintunut kuuntelijakunta Tampereen alueella. AMFM:n vahvuudet taasen liittyvät
normaalista poikkeavaan konseptiin, jossa puheen osuus on merkittävässä roolissa. Lisäksi
AMFM:n aiheet talouden ja politiikan näkökulmasta ilman urheilua erottuvat nykyisestä
radiokentästä. AMFM:n hakemuksessa tuodaan myös esiin sen pyrkimys tarjota ohjelmaa
erityisryhmille kuten maahanmuuttajille. AMFM myös tarkensi hakemustaan siten, että mikäli
sille ei myönnetä Helsingin taajuuskokonaisuutta 5 tai 6, ei se näe tarkoituksenmukaiseksi
vastaanottaa yksittäistä taajuutta Tampereelta tai Turusta.
Toimiluvanhakijoiden hakemukset eroavat toisistaan merkittävästi. AMFM yhtiön eduksi
katsotaan radiotoiminnan kokonaisuuden, ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden ja
erityisryhmien näkökulmasta yhtiön puheeseen keskittyvä konsepti sekä hyvin kuvatut ja
monipuolisesti eri aiheisiin ja väestöryhmiin liittyvät ohjelmat. Kuitenkin AMFM:lle ei esitetä
tässä päätösehdotuksessa myönnettäväksi Helsingin taajuutta, joten AMFM ei näe
tarkoituksenmukaisena vastaanottaa yksittäistä Tampereen taajuutta.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Tampere 8 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Järviradio Oy:lle.
Vaasa 1
Vaasa 1 taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava, Radio Vaasa sekä SBS.
Kevyt Kanavan pääkohderyhmänä Vaasan alueella olisivat Vaasan ja sen lähiympäristön
asioista kiinnostuneet 30-60 –vuotiaat, rock- ja pop-musiikista kiinnostuneet sekä suomen- ja
ruotsinkieliset pohjalaiset. Radio Vaasan kohderyhmänä ovat 30-50 –vuotiaat sekä suomeksi
että ruotsiksi. Pääasiallinen musiikkityyli olisi pop-musiikkia ”aikuiseen makuun”. Radio
Vaasalla on tällä hetkellä ohjelmistolupa Vaasa taajuuskokonaisuudelle. SBS:n konseptia on
esitelty jo aiemmin ja se tarkoittaisi uuden Tenavakanavan perustamista. SBS hakee
ensisijaisesti valtakunnallista toimilupaa, mutta se hyväksyy myös yksittäiset
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taajuuskokonaisuudet. Kevyt Kanavan eduksi voidaan katsoa sen aikomus tehdä radiota sekä
suomeksi että ruotsiksi ja Kevyt Kanavan halu edistää paikallisuutta ja kulttuuria myös muilla
keinoilla kuin radion avulla. SBS:n etuna on kyky tuottaa toimiluvanmukaista radiosisältöä
sekä erityinen kohderyhmä. Radio Vaasan etuna on toimialueen tuntemus ja kaksikielisyys.
Radio Vaasa on hakemuksessaan esitellyt niukasti haettavan uuden kanavan ohjelmasisältöä.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Vaasa 1 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Kevyt Kanava Oy:lle.
Vaasa 2
Vaasa 2 taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava ja Järviradio
Sekä Kevyt Kanavan että Järviradion hakemuksia on esitelty tässä päätösehdotuksessa
aiemmin. Kevyt Kanavalle ehdotetaan myönnettäväksi ohjelmistolupa taajuuskokonaisuuteen
Vaasa 1. Kevyt Kanavan eduksi katsotaan sen suunnitelma kaksikielisen ohjelmiston
lähettämiseksi. Järviradion eduksi puolestaan katsotaan heidän pitkäaikainen
paikallisradiotoimintansa ja vakiintunut kuulijakunta Vaasan alueella, sillä Järviradio on
käytännössä osoittanut kykynsä radiotoiminnan harjoittamiseen Vaasan alueella.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Vaasa 2 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Järviradio Oy:lle.
Jyväskylä 4
Jyväskylä 4 taajuuskokonaisuutta hakivat Mediatakojat ja SBS.
SBS:n pääkohderyhmänä olisivat erityisesti 2-16 -vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä
lapsiperheet. SBS hakee ensisijaisesti valtakunnallista toimilupaa, mutta se ottaisi vastaan
myös yksittäiset taajuudet, mikäli valtakunnallista toimilupaa ei ole saatavilla. SBS:n eduksi
voidaan katsoa sen kaikista muista hakijoista poikkeava kohderyhmä. Mediatakojien
kohderyhmänä ovat aktiiviset kaupunkilaiset (25-50 -vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita
paikallisista asioista, tapahtumista, kulttuurista ja monipuolisesta musiikista. Mediatakojat
hakee toimilupaa ns. perinteiselle pakallisradiotoiminnalle, joka pitää sisällään musiikin lisäksi
juonnettua ohjelmaa. Mediatakojien eduksi katsotaan sen perinteinen paikallisradioformaatti.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Jyväskylä 4 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Mediatakojat Oy:lle.
Jyväskylä 5
Jyväskylä 5 taajuuskokonaisuutta hakivat Mediatakojat, Satellite ja Radio Pooki.
Mediatakojien toimintaa on kuvattu tarkemmin aiemmin Jyväskylä 4 taajuuskokonaisuutta
käsittelevässä kohdassa ja Mediatakojille ehdotettiin myönnettäväksi Jyväskylä 4
taajuuskokonaisuus. Satelliten toimintaa on myös esitelty aiemmin Tampere 7
taajuuskokonaisuutta käsiteltäessä. Radio Satelliten tarkoitus olisi perustaa uusi
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englanninkielinen radiokanava ja sen toimintaedellytykset ovat kunnossa, sillä radion taustalla
toimivat Radio Sputnikin tekijät ja tuottajat. Satelliten etuna ovat sen vahvat
toimintaedellytykset sekä erityisryhmille suunnattu ohjelmatarjonta. Radio Pookin ohjelmisto
rakentuu yli 45 –vuotiaille suunnattuun kuuluvuusalueellaan paikallisesti toimitettuun
alueelliseen ohjelmaan, jota tehdään joka päivä suorana. Musiikkisisältö rakentuisi laajasta
kirjosta kotimaista tanssi- ja iskelmämusiikkia. Pookin eduksi voidaan katsoa sen vahva
paikallinen profiloituminen ja muista hakijoista erottuva musiikkisisältö.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Jyväskylä 5 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein SBS Discovery Radio Oy
Radio Pookille.
Turku 6
Turku 6 taajuuskokonaisuutta hakivat Beafina Oy, Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy, Radio
Pooki ja Spin Media Oy.
Radio Sun Turun ohjelmisto koostuisi paikallispainotteisesta puhesisällöstä sekä pääsääntöisesti
populäärimusiikista. Radioaseman ydinkohderyhmänä ovat 35-55 –vuotiaat ja kanavan tarkoitus on
olla aikuisella tavalla aktiivinen. Radio Sun Turun tarkoitus on olla kuuluvuusalueellaan toimija, joka
pitää yllä perinteistä paikallisradiokulttuuria. Beafinan eduksi voidaan katsoa aito pyrkimys
paikallisradion tekemiseen. Radio Satelliten tarkoitus olisi perustaa uusi englanninkielinen
radiokanava ja sen toimintaedellytykset ovat kunnossa, sillä radion taustalla toimivat Radio
Sputnikin tekijät ja tuottajat. Erityinen kohderyhmä ja vahva organisaatio voidaan katsoa Satelliten
eduksi. Satelliten etuna on myös se, että Turun alueelle ei ole myönnetty ohjelmistolupaa
englanninkieliselle kanavalle.
AMFM:n hakemusta on käsitelty jo aiemmin Tampere 8 taajuuskokonaisuuden yhteydessä. AMFM:n
vahvuudet hakuprosessissa liittyvät normaalista poikkeavaan konseptiin, jossa puheen osuus on
merkittävässä roolissa. Tämän lisäksi AMFM:n aiheet talouden ja politiikan näkökulmasta ilman
urheilua erottuvat radiokentästä. AMFM:n hakemuksessa tuodaan myös esiin sen pyrkimys tarjota
ohjelmaa erityisryhmille kuten maahanmuuttajille. Radio Pookia on käsitelty yllä Jyväskylä 5
kokonaisuuden yhteydessä ja Pookin eduksi voidaan katsoa sen vahva paikallinen profiloituminen ja
muista hakijoista erottuva musiikkisisältö. Spin Median eduksi katsotaan sen kaksikielisyys ja
aikomus perustaa uusi monivuotinen ja monipuolinen nuorisoakatemia, joka muun muassa tarjoaa
nuorille aikuisille koulutusmahdollisuuksia radion, musiikkiteollisuuden ja TV:n maailmasta.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Turku 6 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Radio Satellite Finland Oy.
Turku 7
Turku 7 taajuuskokonaisuutta hakivat Järviradio sekä SBS. Järviradion ja SBS:n konsepteja on
esitelty ja vertailtu tarkemmin jo Tampere 6 kokonaisuuden arvioinnissa.
Vertailun lopputulos:
Toimiluvanhakijoiden hakemukset eroavat toisistaan merkittävästi. SBS:n eduksi voidaan
katsoa sen kaikista muista hakijoista poikkeava kohderyhmä. Järviradion eduksi juuri Turku 7
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taajuuskokonaisuuden osalta on katsottava sen tämän hetkinen radiotoiminta ko. alueella
Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisten toimilupien avulla. Näin ollen Järviradiolla on
alueella jo vakiintunut kuulijakunta ja Järviradion ohjelmisto vastaa hakijoista paremmin aitoa
paikallisradiotoimintaa.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Turku 7 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Järviradio Oy:lle.
Helsinki 5
Helsinki 5 taajuuskokonaisuutta hakivat Järviradio, Sea FM Radio, SBS Discovery Radio Oy, Kai
Mäkelä, Patmos Lähetyssäätiö, Basso Media LTD ja Pro Radio Helsinki.
Järviradiota on tässä päätösehdotuksessa kuvattu jo aiemmin ja heidän edukseen katsotaan
vahva tausta paikallisradion tekemisessä sekä vakiintunut kuulijakunta Helsingissä, sillä
Järviradio on osoittanut käytännössä kykynsä radiokanavan lähettämiseen Helsingin alueella.
Sea Fm on suomalainen ja oululaisten tekemä aidosti paikallinen radioasema, joka toimii myös
Helsingissä. Kanavan kohderyhmänä ovat virallisesti alle 45-vuotiaat kaupunkilaiset, joista
tällä hetkellä parhaiten tavoitetaan alle 35-vuotiaat kuuntelijat. Sea Fm:n eduksi katsotaan sen
kaksikielisyys ja vakiintunut kuulijakunta.
SBS hakee toimilupaa Tenavakanavalle ja sen pääkohderyhmänä olisivat erityisesti 2-16 vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä lapsiperheet. SBS hakee ensisijaisesti valtakunnallista
toimilupaa, mutta se ottaisi vastaan myös yksittäiset taajuudet, mikäli valtakunnallista
toimilupaa ei ole saatavilla. SBS:n eduksi voidaan katsoa sen kaikista muista hakijoista
poikkeava kohderyhmä. Kai Mäkelän Talousradio olisi uusi radiokanava, jossa käsitellään
talousasioita tavallisen ihmisen ja kotitalouden tietotarpeista käsin. Talousradiossa ja sen
verkkosivuilla käsiteltäisiin taloutta monipuolisesti ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin
reaaliaikaisesti reagoiden. Talousradion eduksi katsotaan sen erityinen kohderyhmä.
Patmoksen tavoite olisi perustaa paikallisesti orientoitunut elämäntaparadio kristillis-eettisen
maailmankatsomuksen laajassa kehyksessä. Radion kohderyhmänä olisivat neljäkymmentä
vuotta ylittäneet kaupunkilaiset. Patmoksen etuna on sen muista hakijoista erottuva konsepti
sekä kristillinen sisältö. Bassoradio hakee radiotaajuutta täysin uudelle radiokanavalle.
Toistaiseksi nimetön radiokanava rakentuisi monikulttuurisesta ja kansainvälistyvästä
ilmapiiristä 16-30 -vuotiaille nuorille tiedostaville aikuisille. Bassoradion eduksi katsotaan sen
vakiintunut kuulijakunta sekä muista hakijoista erottuva musiikkisisältö. Pro Radio Helsinki
hakee toimilupaa jo toiminnassa olevalle Radio Helsingille. Keskeisiä arvoja ovat
monimuotoisuus, laaja musiikkikentän esittely, korkealaatuiset puheohjelmat, paikallinen
sisältö ja uutiset. Pro Radio Helsingin eduksi katsotaan sen vakiintunut kuulijakunta sekä
kansanvälisestikin kiinnostava musiikkisisältö.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Helsinki 5 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Pro Radio Helsingille.
Helsinki 6
Helsinki 6 taajuuskokonaisuutta hakivat FinEst Radio Oy, Sea FM Radio, Radio Satellite Finland
Oy, AMFM Oy, Radio Pooki, Spin Media Oy, Basso Media LTD ja Pro Radio Helsinki.
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Sea FM:n, Basso Radion ja Radio Pro Helsingin hakemuksia Helsingin alueelle on esitelty
aiemmassa Helsinki 5 taajuuskokonaisuutta käsittelevässä osiossa, jossa tuodaan esiin myös
ko. yhtiöiden edut toimilupahaussa. FinEst Radion tarkoitus olisi luoda Suomessa asuville ja
työskenteleville virolaisille vironkielinen radioasema. Radiokanavan päätavoitteena olisi tarjota
viihdeohjelmia vironkielisille ja viroa ymmärtäville kuulijoille. Ohjelmissa käsiteltäisiin muun
muassa Suomeen työhön tulijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia, dokumentaatiota,
lainsäädäntöä ja terveydenhuoltoa. FinEst Radion etuna on sen muista hakijoista erottuva
kohderyhmä ja konsepti.
Radio Satelliten tarkoitus olisi perustaa uusi englanninkielinen radiokanava ja sen
toimintaedellytykset ovat kunnossa, sillä radion taustalla toimivat Radio Sputnikin tekijät ja
tuottajat. Satelliten etuna ovat sen vahvat toimintaedellytykset sekä erityisryhmille suunnattu
ohjelmatarjonta. AMFM:n vahvuudet liittyvät normaalista poikkeavaan konseptiin, jossa
puheen osuus on merkittävässä roolissa. Lisäksi AMFM:n aiheet talouden ja politiikan
näkökulmasta ilman urheilua erottuvat nykyisestä radiokentästä. AMFM:n hakemuksessa
tuodaan myös esiin sen pyrkimys tarjota ohjelmaa erityisryhmille kuten maahanmuuttajille.
Pookin etuna on sen keskittyminen aitoon paikallisradiotoimintaan ja musiikkisisältö, jollaista
ei muilla hakijoilla ole. Spin Median etuna on sen vakiintunut kuulijakunta Helsingin alueella
sen noin viiden toimintavuoden aikana, ja se on siten osoittanut käytännössä kykynsä toimia
Helsingin alueella. Lisäksi sen eduksi katsotaan kanavan kaksikielisyys ja aikomus perustaa
uusi monivuotinen ja monipuolinen nuorisoakatemia, joka muun muassa tarjoaa nuorille
aikuisille koulutusmahdollisuuksia radion, musiikkiteollisuuden ja TV:n maailmasta.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Helsinki 6 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Spin Media Oy:lle.
Iisalmi
Iisalmi taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava, SBS ja Sandels. Kevyt Kanavan ja SBS:n
konsepteja on esitelty tarkemmin jo muiden vertailujen yhteydessä.
Sandelsin lähtökohtana on vahvan paikallisradiotoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen Ylä-Savon
talousalueella. Kanava koostuisi paikallisesta ohjelmistosta ja laaja-alaisesta kotimaisesta
musiikista. Sandelsin kohderyhmänä on koko aikuisväestö. Painopistealueena ovat ikääntyvät ja
ikääntyneet kuuntelijat. SBS hakee Iisalmeen ohjelmistolupaa Tenavakanavalle ja Kevyt Kanavan
kohderyhmänä olisivat savolaisista asioista sekä rock- ja pop-musiikista kiinnostuneet yli 30vuotiaat savolaiset aina vanhuksiin saakka sekä lisäkohderyhmänä venäjänkielinen väestö ja
venäjänkieliset turistit.
Vertailun lopputulos:
Toimiluvanhakijoiden hakemukset eroavat toisistaan merkittävästi, sillä SBS:n tarkoitus olisi tuottaa
Tenavakanavaa, Sandels lähettäisi paikallista ohjelmistoa ja Kevyt Kanavan tuottaisi ohjelmistoa
laajalle kohderyhmälle. Kevyt Kanavan eduksi voidaan katsoa sen aiempi kokemus
paikallisradiotoiminnasta sekä venäjänkielisen väestön huomioiminen. Sandelsin etuna ovat aito
paikallisuus ja lyhyessä ajassa vakiintunut kuulijakunta. SBS:n eduksi katsotaan sen muista
hakijoista erottuva kohderyhmä.
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Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Iisalmen taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Suomen Lähiradiot Oy:lle (Radio
Sandels).
Pieksämäki 1
Pieksämäki 1 taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava sekä SBS.
Kevyt Kanavalla olisi kohderyhmänä Savossa savolaisista asioista sekä rock- ja pop-musiikista
kiinnostuneet yli 30-vuotiaat savolaiset aina vanhuksiin saakka sekä lisäkohderyhmänä
venäjänkielinen väestö ja venäjänkieliset turistit. Musiikkisisältö olisi melko samanlainen
molemmilla alueilla sisältäen rock- ja pop-musiikkia painottuen enemmän ulkomaiseen
musiikkiin. Savossa ohjelmistossa olisi jossain määrin myös venäläistä rock- ja pop-musiikkia
sekä Venäjällä suosittua kansainvälistä musiikkia. SBS:n pääkohderyhmänä olisivat erityisesti
2-16 -vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä lapsiperheet. SBS hakee ensisijaisesti
valtakunnallista toimilupaa, mutta se ottaisi vastaan myös yksittäiset taajuudet, mikäli
valtakunnallista toimilupaa ei ole saatavilla. SBS:n eduksi voidaan katsoa sen kaikista muista
hakijoista poikkeava kohderyhmä. Kevyt Kanavan eduksi katsotaan sen suunnitelmaa ottaa
huomioon venäjänkielinen väestö sekä tarkoitus tuottaa paikallisradiota sekä edistää
paikallista toimintaa ja kulttuuria ylipäänsä.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Pieksämäki 1
taajuuskokonaisuuden ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein
Kevyt Kanava Oy:lle.
Oulu 5
Oulu 5 taajuuskokonaisuutta hakivat Radio Kajaus, Sea FM Radio, Satellite sekä SBS.
SBS:n pääkohderyhmänä olisivat erityisesti 2-16 -vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä
lapsiperheet. SBS hakee ensisijaisesti valtakunnallista toimilupaa, mutta se ottaisi vastaan
myös yksittäiset taajuudet, mikäli valtakunnallista toimilupaa ei ole saatavilla. SBS:n eduksi
voidaan katsoa sen kaikista muista hakijoista poikkeava kohderyhmä. Radio Satelliten
tarkoitus olisi perustaa uusi englanninkielinen radiokanava ja sen toimintaedellytykset ovat
kunnossa, sillä radion taustalla toimivat Radio Sputnikin tekijät ja tuottajat. Satelliten etuna
ovat sen vahvat toimintaedellytykset sekä erityisryhmille suunnattu ohjelmatarjonta.
Kajaus aloittaisi taajuudella uuden Kajaus Oulu –radiokanavan. Kajaus lähettäisi omaa paikallista
ohjelmaa kolme tuntia joka arkipäivä. Pääkohderyhmänä ovat aktiivisessa aikuisiässä olevat 30-59 –
vuotiaat. Kajauksen eduksi katsotaan sen paikallinen ohjelmatuotanto. Sea Fm on suomalainen ja
oululaisten tekemä aidosti paikallinen radioasema. Kanavan kohderyhmänä ovat virallisesti alle 45vuotiaat kaupunkilaiset, joista tällä hetkellä parhaiten tavoitetaan alle 35-vuotiaat kuuntelijat. Sea
Fm on suunnattu musiikillisesti aktiiviselle ja nuorekkaalle kaupunkiväestölle. Sea Fm:n eduksi
katsotaan sen kaksikielisyys ja vakiintunut kuulijakunta, koska se on käytännössä todistanut
kykynsä pitää yllä radiokanavaa Oulun alueella.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Oulu 5 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Nordic Palvelu Oy:lle/ Sea
FM Radiolle.
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Seinäjoki 3
Seinäjoki 3 taajuuskokonaisuutta hakivat Järviradio, Radio Vaasa sekä SBS.
Järviradiota on käsitelty aiemmissa kohdissa tässä päätöksissä useasti ja nimenomaan tämän
taajuuskokonaisuuden osalta sen eduksi katsotaan sen vakiintunut kuulijakunta Kurikan
alueella, sillä Järviradio on osoittanut käytännössä kykynsä toimia ko. alueella. Radio Vaasa
esittää taajuuskokonaisuuden Seinäjoki 3 yhdistämistä ensisijaisesti haettuun
taajuuskokonaisuuteen Vaasa 1, mutta tässä päätöksessä Radio Vaasalle ei esitetä
ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Vaasa 1. SBS:n pääkohderyhmänä olisivat
erityisesti 2-16 -vuotiaat lapset ja varhaisnuoret sekä lapsiperheet. SBS hakee ensisijaisesti
valtakunnallista toimilupaa, mutta se ottaisi vastaan myös yksittäiset taajuudet, mikäli
valtakunnallista toimilupaa ei ole saatavilla.
Vertailun lopputulos:
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Seinäjoki 3 taajuuskokonaisuuden
ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Järviradio Oy:lle.
Toimilupaehdot
Päätöksiin liitetään toimilupa, jossa voidaan 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. Määräyksien 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.”
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.
Toimiluvissa edellytetään, että ohjelmistoon sisällytetään paikallisohjelmia yhteensä yksi tunti
kunakin arkipäivänä kello 6 – 18 välisenä aikana. Määräys vastaa muita paikallisen radiotoiminnan
toimilupia.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 § mukaan toimilupakausi voi olla enintään 10 vuotta.
Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimialan kehitysvaiheen toimiluvan voimassaoloajaksi on
määritelty 1.12.2012 – 31.12.2019.
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PÄÄTÖS
Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista
ilmenevin ehdoin seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään.
SBS Discovery Radio Oy

Tampere 6 taajuuskokonaisuus

Pispalan Musa Oy

Tampere 7 taajuuskokonaisuus

Järviradio Oy

Tampere 8 taajuuskokonaisuus

Kevyt Kanava Oy

Vaasa 1 taajuuskokonaisuus

Järviradio Oy

Vaasa 2 taajuuskokonaisuus

Mediatakojat Oy

Jyväskylä 4 taajuuskokonaisuus

SBS Discovery Radio Oy/
Radio Pooki

Jyväskylä 5 taajuuskokonaisuus

Radio Satellite Finland Oy

Turku 6 taajuuskokonaisuus

Järviradio Oy

Turku 7 taajuuskokonaisuus

Kaupunkitarinat Oy/
Pro Radio Helsinki

Helsinki 5 taajuuskokonaisuus

Spin Media Oy

Helsinki 6 taajuuskokonaisuus

Suomen Lähiradiot Oy/
Radio Sandels

Iisalmi taajuuskokonaisuus

Kevyt Kanava Oy

Pieksämäki 1 taajuuskokonaisuus

Nordic Palvelu Oy:lle/
Sea FM Radio

Oulu 5 taajuuskokonaisuus

Järviradio Oy

Seinäjoki 3 taajuuskokonaisuus

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm
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LIITTEET:

TIEDOKSI:

Liite 1

Toimilupa: SBS Discovery Finland Oy

Liite 2

Toimilupa: Pispalan Musa Oy

Liite 3

Toimilupa: Järviradio Oy

Liite 4

Toimilupa: Kevyt Kanava Oy

Liite 5

Toimilupa: Järviradio Oy

Liite 6

Toimilupa: Mediatakojat Oy

Liite 7

Toimilupa: SBS Discovery Radio Oy/ Radio Pooki Oy

Liite 8

Toimilupa: Radio Satellite Finland Oy

Liite 9

Toimilupa: Järviradio Oy

Liite 10

Toimilupa: Kaupunkitarinat Oy

Liite 11

Toimilupa: Spin Media Oy

Liite 12

Toimilupa: Suomen Lähiradiot Oy/ Radio Sandels

Liite 13

Toimilupa: Kevyt Kanava Oy

Liite 14

Toimilupa: Nordic Palvelu Oy/ Sea FM Radio

Liite 15

Toimilupa: Järviradio Oy

Liite 16

Valitusosoitus

Viestintävirasto

Liite 1
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

SBS Discovery Radio Oy, Y-tunnus: 1082172-6

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Tampere 6.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston tulee koostua lasten ja perheiden puheenaiheista sekä koko perhettä kiinnostavasta ohjelmasta ja
tähän liittyvästä musiikkisisällöstä.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 2
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Pispalan Musa Oy, Y-tunnus: 2568717-9

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Tampere 7.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin populääri- ja iskelmämusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 3
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Järviradio Oy, Y-tunnus: 0627582-2

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Tampere 8.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin tanssi- ja iskelmämusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 4
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Kevyt Kanava Oy, Y-tunnus: 1446437-5

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Vaasa 1.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston tulee koostua sekä suomenkielisestä että ruotsinkielisestä sisällöstä. Musiikkisisällön tulee koostua
pääosin rock- ja pop-musiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 5
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Järviradio Oy, Y-tunnus: 0627582-2

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Vaasa 2.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin tanssi- ja iskelmämusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 6
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Mediatakojat Oy, Y-tunnus: 2288291-3

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Jyväskylä 4.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin aikuisille suunnatusta populäärimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 7
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

SBS Discovery Radio Oy/ Radio Pooki, Y-tunnus: 1082172-6

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Jyväskylä 5.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin kotimaisesta iskelmä- ja tanssimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 8
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Radio Satellite Finland Oy, Y-tunnus: 1532304-8

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Turku 6.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston tulee koostua pääosin englanninkielisestä sisällöstä. Musiikkisisällön tulee koostua pääosin ulkomaisesta pop- ja rock-musiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 9
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Järviradio Oy, Y-tunnus: 0627582-2

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Turku 7.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin tanssi- ja iskelmämusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 10
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Kaupunkitarinat Oy/ Pro Radio Helsinki, Y-tunnus: 2579927-7

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Helsinki 5.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin toimittajien laaja-alaisesti valitsemasta musiikista ja musiikin erikoisohjelmista, joissa syvennytään eri musiikkityyleihin.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 11
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Spin Media Oy, Y-tunnus: 2543445-4

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Helsinki 6.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston tulee koostua sekä englanninkielisestä että suomenkielisestä sisällöstä. Musiikkisisällön tulee
koostua pääosin urbaanista pop-musiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 12
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Suomen Lähiradiot Oy/ Radio Sandels, Y-tunnus: 2489048-2

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Iisalmi.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
laaja-alaisesti kotimaisesta musiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 13
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Kevyt Kanava Oy, Y-tunnus: 1446437-5

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Pieksämäki 1.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston tulee koostua myös venäjänkielisestä ohjelmistosta. Musiikkisisällön tulee koostua pääosin rock- ja
pop-musiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 14
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Nordic Palvelu Oy/ Sea FM Radio, Y-tunnus: 2165439-6

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Oulu 5.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin ulkomaisesta populäärimusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

Liite 15
TOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN

Luvanhaltija

Järviradio Oy, Y-tunnus: 0627582-2

Toimilupa
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa alueellista ja paikallista radiotoimintaa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa.
Taajuudet
Luvanhaltijalla on oikeus harjoittaa radiotoimintaa liikenne- ja viestintäministeriön antaman asetuksen radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009) 5 §:ssä tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella
Seinäjoki 3.
Ohjelmisto
Toimilupa antaa oikeuden lähettää yhtä radio-ohjelmistoa. Toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston musiikkisisällön tulee koostua
pääosin tanssi- ja iskelmämusiikista.
Ohjelmistoon tulee sisällyttää uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia (paikallisohjelmat).
Paikallisohjelmia tulee sisällyttää ohjelmistoon kunakin arkipäivänä
vähintään 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. päivästä marraskuuta 2013 alkaen 31 päivään joulukuuta 2019 saakka.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Tomi Lindholm

VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Valtioneuvoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallintooikeudelle, 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

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

2

PL 180
00131 Helsinki

Unioninkatu 16
00130 Helsinki

Sähköpostiosoite:
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallintooikeudelta.

