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Toimiluvat alueellisen tai paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen
Johdanto
Valtioneuvoston
päätöksillä
myönnetään
ohjelmistotoimiluvat
alueellisen
ja
paikallisen
radiotoiminnan harjoittamiseen. Toimilupa antaa oikeuden siinä määritellyn radiotoiminnan
harjoittamiseen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen
(1799/2009) mukaisilla lähetystaajuuksilla.
Radiotoiminta Suomessa
Suomalainen radiotoiminta koostuu Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radiotoiminnasta sekä
toimiluvanvaraisesta, yleensä kaupallisesta radiotoiminnasta, joka tapahtuu joko valtioneuvoston
myöntämällä ohjelmistotoimiluvalla (pitkäaikainen lupa) taikka Viestintäviraston (lyhytaikaiset
toimiluvat) myöntämän toimiluvan nojalla.
Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan
päättyvät 31.12.2019.
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Sovellettavat säännökset
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.
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.
Valtioneuvoston päätös toimiluvan myöntämisestä on valituskelpoinen päätös ja siitä valitetaan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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).
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Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman 4 §:ssä
(Valtakunnallinen
toimiluvanvarainen
radiotoiminta)
tarkoitetut
taajuuskokonaisuudet.
Valtakunnalliseen radiotoimintaan on varattu kaksitoista lähes koko valtakunnan tai merkittävän
osan siitä kattavaa taajuuskokonaisuutta.
Alueellinen ja paikallinen toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa 5 §
(Alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta) tarkoitetut taajuuskokonaisuudet.
Tähän tarkoitukseen on varattu 73 alueelliseen tai paikalliseen käyttöön tarkoitettua
taajuuskokonaisuutta.
Hakijat ja myönnettävät toimiluvat
Haettavaksi
julistettiin
alueellista
ja
paikallista
radiotoimintaa
varten
15
radiotaajuuskokonaisuutta: 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.
Toimilupia haki 20 radiotoimijaa ja hakemukset jakautuivat siten, että kutakin
radiotaajuuskokonaisuutta kohden osoitti kiinnostusta vähintään kaksi hakijaa. Suuri osa
hakijoista oli pieniä paikallisia radiotoimijoita, lyhytaikaisia lupia käyttäneitä toimijoita tai
täysin uusia radiotoimijoita. Kaikki päätösehdotuksessa esitellyt hakijat täyttävät televisio- ja
radiotoiminnasta annetussa laissa säädetyt toimiluvan myöntämisedellytykset. Hakemusten
vertailussa arvioitiin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa esitettyjä
seikkoja, joita ovat muun muassa radiotoiminnan kokonaisuus, sananvapauden edistäminen,
ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä erityisryhmien tarpeet.
Ratkaisu
Toimiluvat ehdotetaan myönnettäväksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momentin edellytykset huomioon ottaen seuraavasti:
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
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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

