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18.2.2016

AHVENANMAAN MAAKUNNAN TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAN ASETUKSEN
MUUTTAMINEN JA ÅLANDS RADIO OCH TV AB:N VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMINEN
Ah venanmaan t aa ju usaset us ja sen t ar koi t us
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 95 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan
yleiset periaatteet taajuuksien käytölle toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen tarkoitetuille taajuusaluille. Valtioneuvosto on 18 päivänä joulukuuta 2014 antanut
valtioneuvoston asetuksen radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan
maakunnassa (1244/2014). Asetuksessa on säännökset televisio-, radio- ja matkaviestinverkkojen lukumäärästä Ahvenanmaalla, toimintaan käytettävistä taajuusalueista sekä eräistä teknisluonteisista seikoista. Asetuksen liitteenä on yksityiskohtainen listaus eri televisio- ja radiotoimintaan käytettävistä taajuuksista (käyttösuunnitelma).
Ah venanmaan i t seh al l i nt ol aki
Lainsäädäntövalta teletoimintaa koskevissa asioissa kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 27 §:n 40 kohdan mukaan valtakunnalle. Valtion viranomainen voi kuitenkin
myöntää luvan yleisen teletoiminnan harjoittamiseen maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostumuksella.
Itsehallintolain 33 §:n mukaan maakunnan hallituksen lausunto on hankittava ennen kuin valtioneuvosto antaa säädöksiä, jotka koskevat pelkästään maakuntaa tai joilla muuten on erityistä merkitystä maakunnalle.
As et usmuut oksen si säl t ö
Hankkeella muutettaisiin asetusta siten, että televisiotoiminnan käyttöön osoitettujen kanavien
listaukseen lisättäisiin kanava 28. Lisäksi asetuksen rakenteen selventämiseksi asetukseen
siihen tehtäisiin tekninen muutos, jolla liite kumottaisiin ja siinä oleva taajuuksien käyttösuunnitelma siirrettäisiin soveltuvin osin digitaalista televisioverkkoa koskevaan pykälään ja soveltuvin osin analogista radiotoimintaa koskevaan pykälään. Asetuksen yksinkertaistamiseksi liitteessä säädettävistä televisio- ja radiotoiminnan lähetystehoista ei enää jatkossa säädettäisi
asetuksella, sillä lähetystehoja koskevat määräykset sisällytetään joka tapauksessa tietoyhteiskuntakaaren 39 §:ssä tarkoitettuihin radiolupiin, jotka myöntää Viestintävirasto.
Edellä kuvatun toteuttamiseksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi seuraavat pykäläkohtaisesti
esitetyt muutokset:
2 § Tel e vi si o verkot
Pykälän 3 momentin mukaan toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella
osoitetaan kaksi kanavanippua. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan kolme kanavanippua.
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Pykälän 4 momentin mukaan televisioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista ja
verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmista sallituista säteilytehoista säädetään liitteessä. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan viittaus liitteeseen ja
liitteessä oleva lista televisiotoiminnan kanavista lisätään momenttiin. Listaan lisätään uusi kanava 28.
4 § Anal ogi set radi overk ot
Pykälän 4 momentin mukaan analogisten radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista säädetään liitteessä. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan viittaus liitteeseen ja liitteessä oleva lista radiotoiminnan taajuuksista lisätään momenttiin.
As et uksen l i i t e
Edellä kuvatun mukaisesti liitteessä oleva taajuuksien käyttösuunnitelma siirrettäisiin soveltuvin osin 2 §:n 4 momenttiin (televisioverkkojen kanavat) ja soveltuvin osin 4 §:n 4 momenttiin
(radioverkkojen taajuudet), ja televisio- ja radiotoiminnan lähetystehoista ei enää säädettäisi
asetuksella. Näin ollen asetuksen liite ehdotetaan kumottavaksi.
As et usmuut oksen vai kut uks et
Käytännössä asetusmuutos mahdollistaa sen, että Ahvenanmaan maakunnan alueella ottaa
käyttöön ensimmäinen teräväpiirtotelevision lähetysverkko.
As et uksen voi maan t ul o
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan x.x.2016.
Verkkot oi mi l upaa edel l yt t ä vä di gi t aa l i sen t el evi si o verk kot oi mi nt a Ah ven a nmaan maakunnassa
Tietoyhteiskuntakaaren 6 §:n mukaan radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun tarjoaminen
digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestinverkossa edellyttää verkkotoimilupaa. Tietoyhteiskuntakaaren 16 §:n mukaan valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvan määräajaksi, enintään 20 vuodeksi. Ahvenanmaan taajuusasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470-790 megahertsiä 31 päivään joulukuuta 2016 ja 470-694
megahertsiä 1 päivästä tammikuuta 2017. Pykälän 3 momentin ja asetuksen liitteen mukaan
mukaan toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan kaksi kanavanippua kanavilla 25 ja 35.
Oikeus verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen televisioverkon molemmissa kanavanipuissa
on myönnetty 23 päivänä helmikuuta 2006 ja 6 päivänä syyskuuta 2006 myönnetyillä valtioneuvoston toimiluvilla Ålands Radio och TV Ab:lle, joka harjoittaa Ahvenanmaan maakunnassa ainoana toimijana televisiotoimintaa. Verkkotoimiluvat ovat voimassa 23 päivään helmikuuta 2026 saakka.
Ål and s Radi o och TV Ab: n verkk ot oi mil upi en muut t ami nen
Ålands Radio och TV Ab:lle verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen televisioverkon kanavanipuissa kanavilla 25 ja 35 myönnetyt toimiluvat yhdistettäisiin yhdeksi toimiluvaksi. Toimilu-
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paa muutettaisiin siten, että se oikeuttaisi kanavien 25 ja 35 lisäksi verkkopalvelun tarjoamiseen myös kanavalla 28.
Lisäksi verkkotoimilupaan tehtäisiin teknisiä muutoksia, joilla toimilupa saatetaan siinä olevien
säädösviittausten osalta vastaamaan voimassa olevaa viestintämarkkinoiden sääntelykehystä.
Tietoyhteiskuntakaaren 17 § mukaan verkkotoimilupaa voidaan muuttaa toimiluvan voimassaoloaikana toimiluvanhaltijan suostumuksella ja muutoinkin, jos se on teknisessä kehityksessä,
kansainvälisessä sopimusvelvoitteessa, luvanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksessä tai
markkinaolosuhteissa tapahtuvasta taikka muusta vastaavasta olennaisesta muutoksesta johtuvasta syystä välttämätöntä. Valtioneuvoston myöntämän verkkotoimiluvan ehtoja voidaan
muuttaa myös toimiluvanhaltijan hakemuksesta.
Tietoyhteiskuntakaaren 7 §:n mukaan valtioneuvoston julistettava toimilupa haettavaksi, kun
toimilupaa edellyttävään teletoimintaan vapautuu teknisesti ja taajuuksien tehokkaan käytön
kannalta tarkoituksenmukaisia taajuuksia. Koska kyse on kuitenkin yhdestä kanavasta, tarkoituksenmukaisinta olisi yhdistää uusi kanava 28 osaksi voimassa olevaa verkkotoimilupaa, mikä edellyttäisi verkkotoimiluvan muutosta. Verkkotoimiluvan muutoksen myötä Ahvenanmaan
maakunnassa ainoana toimijana televisiotoimintaan harjoittava Ålands Radio och TV Ab voisi
käynnistää nykyisten standardikuvalähetysten ohella myös teräväpiirtolähetykset. Valtioneuvoston tietoon ei ole tullut muiden toimijoiden kiinnostusta kanavan 28 käyttöönottoon. Ratkaisulla voitaisiin edistää maakunnan televisioverkon kehittymistä ja toimintaedellytyksiä ja edelleen radiotaajuuksien tehokasta käyttöä tietoyhteiskuntakaaren 1 §:n mukaisesti.
Tietoyhteiskuntakaaren 16 §:n 1 momentin mukaan verkkotoimilupa myönnetään määräajaksi,
enintään 20 vuodeksi. Koska kanavalle 28 ei edellä kuvatuin perustein myönnettäisi uutta
verkkotoimilupaa vaan kanava lisättäisiin osaksi voimassa olevaa toimilupaa, toimiluvanhaltijan käyttöoikeus kanavalle 28 tulisi vastaamaan kanavien 35 ja 25 käyttöoikeuden voimassaoloaikaa. Näin ollen verkkotoimilupa tulisi olemaan voimassa 23 päivään helmikuuta 2026
saakka myös uuden kanavan 28 osalta.
Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaisi itse mahdollisista ohjelmistolupamenettelyistä radio- ja televisiotoimintaa koskevassa maakuntalaissa (Landskapslag (2011:95) om radio- och
televisionsverksamhet) säädetyn mukaisesti.

Ah venanmaan maa kun nan hal l i t uksen suost umus
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 1 momentin mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat teletoimintaa. Valtion viranomainen voi kuitenkin myöntää luvan yleisen teletoiminnan harjoittamiseen maakunnassa vain maakunnan hallituksen
suostumuksella.
Itsehallintolain 33 §:n mukaan maakunnan hallituksen lausunto on hankittava ennen kuin valtioneuvosto antaa säädöksiä, jotka koskevat pelkästään maakuntaa tai joilla muuten on erityistä merkitystä maakunnalle.
(Täydennetään)
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Asi an val m i st el u
Esityksestä Ahvenanmaan taajuusasetuksen muuttamiseksi sekä Ålands Radio och TV Ab:n
verkkotoimilupien muuttamiseksi on pyydetty lausuntoa eri viranomaisilta, teleyrityksiltä ja
muilta taajuusalueiden käyttäjäryhmiä edustavilta tahoilta. Lausunnon toimittivat (täydennetään.)
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