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PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT
Valtioneuvoston 8.10.2009 Digita Oy:lle myöntämät toimiluvat verkkopalvelun taijoamiseen digitaalisen
maanpäällisenjoukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanipuissa A, B ja C.

Valtioneuvoston 23.3.2006 Digita Oy:lle myöntämä toimilupa verkkopalvelun taijoamiseen digitaalisen
maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanipussa D (muutoksineen).

Valtioneuvoston Digita Oy:lle 27.9.2012 myöntämä toimilupa verkkopalvelun taijoamiseen digitaalisen
maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanipussa H (muutoksineen).

Valtioneuvoston 25.6.2009 DNA Oydle myöntämät toimiluvat verkkopalvelun taijoamiseen digitaalisen
maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipuissa VHF A ja B (muutoksineen).
Valtioneuvoston 31.3.2011 DNA Oy:lle myöntämä toimilupa verkkopalvelun taijoamiseen digitaalisen
maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipussa VHF C.
Valtioneuvoston Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle (nykyinen Anvia Oyj) 18.1.2007 myöntämä toimilupa
verkkopalvelun taijoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon Pohjanmaan alueellisessa
kanavanipussa.

PÄÄTÖS
Valtioneuvosto jatkaa UHF-alueen kanavanippuihin A, B, C, D ja H, VHF-alueen kanavanippuihin VHF
A - VHF C sekä Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun myönnettyjen antennitelevisiotoiminnan
verkkotoimilupien voimassaoloaikaa toimiluvanhaltijoiden suostumuksella 9.1.2017 saakka.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 17 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston myöntämää
verkkotoimilupaa voidaan muuttaa toimiluvan voimassaoloaikana toimiluvanhaltijan suostumuksella ja
muutoinkin, jos se on teknisessä kehityksessä, kansainvälisessä sopimusvelvoitteessa, luvanvaraisen
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toiminnan toimintaedellytyksessä tai markkinaolosuhteissa tapahtuvasta taikka muusta vastaavasta
olemiaisesta muutoksesta johtuvasta syystä välttämätöntä.

Tässä päätöksessä tarkoitetut toimiluvat ovat nykyisellään voimassa 31.12.2016 saakka. Seuraavan
toimilupakauden pääperiaatteet linjattiin hallituksen eduskunnalle selontekona syksyllä 2012 antamassa
sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa. Valtioneuvosto julisti 16.3.2015 haettaviksi yhdeksän
uutta antennitelevisioverkon toimilupaa. Haettavana olivat uudet verkkotoimilnvat UHF- ja VHF -

taajuusalueilla sekä yksi alueellinen toimilupa Pohjanmaan alueella, ja hakuaika päättyi 18.5.2015. Uusi
toimilupakausi on kymmenen vuotta vuodesta 2017 alkaen. Valtioneuvosto pitää tärkeänä sitä, että uuden

toimilupakauden alkamispäivä olisi uudenvuodenpäivän sijasta asiasta tiedottamisen ja televisiolähetysten
keskeytyksettömän jatkuvuuden ja sen valvonnan kamialta tarkoituksenmukainen arkipäivä. Näin ollen
valtioneuvosto katsoo tietoyhteiskuntakaaren 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun syyn täyttyvän sille, että
nykyisiä verkkotoimilupia muutettaisiin jatkamalla niiden voimassaoloa 9.1.2017 asti, minkä jälkeen
uusien toimilupien voimassaoloaika alkaisi 10.1.2017. Valtioneuvosto katsoo muutoksen olevan

tarpeellinen televisio-ohjelmistojen jakelun järjestämiselle erityisesti kuluttajien kannalta käytännöllisellä
tavalla ja siten sen olevan välttämätön tietoyhteiskuntakaaren 1 §:ssä tarkoitetun viestintäverkkojen ja palvelujen saatavuutta koskevan tavoitteen toteutumiseksi.

Lain 16 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi myöntää verkkotoimiluvan enintään 20 vuodeksi.
Tässä päätöksessä tarkoitettujen toimilupien voimassaoloaika on alkanut toimiluvasta riippuen vuonna
2006, 2007, 2009, 2011 tai 2012, eikä toimilupien jatkaminen 9.1.2017 asti siten ylitä laissa säädettyä
toimilupien voimassaoloajan enimmäiskestoa.

ASIANKÄSITTELY
Tietoyhteiskuntakaaren 310 §:n 2 momentin mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö on kuullut
valtioneuvoston päätöksen valmistelun yhteydessä toimiluvanhaltijoita sekä varannut teleyrityksiä ja
käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden lausua toimilupaehtojen muuttamisesta. Lausuntopyyntö
lähetettiin 9.6.2015 lausuntokierrokselle 36 taholle, ja lisäksi se oli avoimesti nähtävissä liikenne- ja
viestintäministeriön kotisivuilla. Lausunnon toimittivat MTV Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Yleisradio
Oy, The Walt Disney Company, Elisa Oyj, Discovery Networks Finland Oy, Sanoma Media Finland Oy
ja Viestintävirasto. Kaikissa lausunnoissa puollettiin verkkotoimilupien voimassaolon jatkamista
esitetyllä tavalla. MTV Oy:n, Discovery Networks Finland Oy:n, Sanoma Media Finland Oy:n ja
Viestintäviraston lausuimoissa ehdotettiin myös kaikkien voimassaolevien ohjelmistotoimilupien
jatkamista yhtenevästi verkkotoimilupien kanssa. Viestintävirasto toi esille vastaavan voimassaoloajan
jatkamistarpeen myös televisioverkko-operaattoreille myönnettyjen radiolupien osalta. Viestintävirasto
voi toteuttaa tarvittavat muutokset ohjelmisto- ja radiolupien osalta, kun voimassaoloajan muutokset tässä

päätöksessä tarkoitettujen verkkotoimilupien osalta on tehty. Sanoma Media Finland Oy esitti
lausunnossaan lisäksi, että vapaasti vastaanotettavien kanavien osalta ohjelmistotoimilupia tulisi jatkaa
pidemmälle vuoteen 2020 asti, ja MTV Oy esitti televisiojakelun T2-standardiin sihtymisen aikaistamista
ja lopullisesta siiitymäaikataulusta päättämistä ennen uusien verkkotoimilupien myöntämistä. Lisäksi
Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä työ- ja elinkeinoministeriö totesivat, ettei niillä ole lausuttavaa
verkkotoimilupien voimassaoloajan pidentämistä koskevasta ehdotuksesta.

LAINKOHDAT
Tietoyhteiskuntakaaren 16ja 17 §

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2015
A

Liikenne-ja viestintäministeri Arme Berner

Neuvotteleva virkamies Sini Wiren

Liite: Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hailiiito-oikeuteen.
Hallintolainkäyttölain 7 §:n mukaan ministeriön päätöksestä valituksen saa tehdä siüä perusteella, että päätös 011
lainvastainen.

Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kiijallisesti. Valituskiijelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailiinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituskirjeimässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- liikenne-ja viestintäministeriön päätösjohon haetaan muutosta
- miitä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteetjoilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskiijelmä.
Valitusldrjelmäii liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätösjohon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakiijatJoihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaajollei niitä olejo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakhja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätölisen tiedolcsisaauuista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuiaavasti:
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus
on liitettävä valitusasiakiijoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kiijeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
(7.) päivänä kiijeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan joilekin muulle henkilölle kum
päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kohnantena (3.) päivänä
saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päiväjolloin virastoissa ei työskennellä, valituksen
saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä seil jälkeen.
Miten valitus toimitetaan perille
Valituskiijelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakhjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.
Postiosoite: Käyntiosoite:

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180 Fabianinkatu 15
00131 Helsinki 00130 Helsinki
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli koikeimmalta hallinto-oikeudelta.

