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Päätös
Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö
Risto Murto

LVM/292/07/2016
x.x.2016

TOIMILUPAPÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ TELEVISIOVERKKOA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA KOSKEVIEN TOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA
TOIMILUPIEN HALTIJA
Ålands Radio och TV Ab
PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT
23 päivänä helmikuuta 2006 ja 6 päivänä syyskuuta 2006 myönnetyt valtioneuvoston toimiluvat digitaaliseen televisioverkon verkkopalvelun tarjoamiseen Ahvenanmaan alueella
HAKEMUS
Toimiluvan haltija on pyytänyt valtioneuvostolta mahdollisuutta ottaa käyttöönsä uusi kanava 28, mikä
mahdollistaisi uuden, teräväpiirtolähetykset mahdollistavan lähetysverkon käyttöönoton Ahvenanmaan
maakunnan alueella.
Taajuuskaistaa 526 - 534 MHz käyttävä kanava 28 on varattu Ahvenanmaan maakunnan käyttöön kansainvälisellä radiotaajuuksien koordinaatiosopimuksella (GE06D). Valtioneuvoston asetuksella radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta (säädösnumero) kanava 28 on osoitettu toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan
alueella.
ASIAN KÄSITTELY
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 310 §:n 2 momentin mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö
varasi toimiluvan haltijalle sekä teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden esittää lausuntonsa toimiluvan muuttamisesta. (Täydennetän)
PÄÄTÖS
Ålands Radio och TV Ab:lle verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen televisioverkon kanavanipuissa
kanavilla 25 ja 35 myönnetyt toimiluvat yhdistetään yhdeksi toimiluvaksi. Toimilupaa muutetaan siten, että se oikeuttaa kanavien 25 ja 35 lisäksi verkkopalvelun tarjoamiseen myös kanavalla 28.
Lisäksi verkkotoimilupaan tehdään teknisiä muutoksia, joilla toimilupa saatetaan siinä olevien säädösviittausten osalta vastaamaan voimassa olevaa viestintämarkkinoiden sääntelykehystä.
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 27 §:n 1 momentin mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat teletoimintaa.
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.
Ahvenanmaan maakunnassa tarkoituksenmukaisinta on yhdistää uusi kanava 28 osaksi voimassa olevaa verkkotoimilupaa. Verkkotoimiluvan muutoksella voidaan katsoa edistettävän maakunnan televisioverkon 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 myönnetä uutta toimilupaa vaan
kanava lisätään osaksi voimassa olevaa toimilupaa, toimiluvanhaltijan käyttöoikeus kanavalle 28 tulee
vastaamaan kanavien 35 ja 25 käyttöoikeuden voimassaoloaikaa. Näin ollen verkkotoimilupa tulee
olemaan voimassa 23 päivään helmikuuta 2026 saakka myös uuden kanavan 28 osalta.
LAINKOHDAT
Tietoyhteiskuntakaaren 17 §

Päiväys
Allekirjoitukset
(Ministeri)
(Risto Murto)
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Päätöksen liite 1
TOIMILUPA VERKKOPALVELUN TARJOAMISEEN DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA
Toimiluvanhaltija
Ålands Radio och TV Ab
Maantieteellinen toimialue
Ahvenanmaan maakunta
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa (voimaantulopvm) alkaen 23 päivään helmikuuta 2026 saakka.
Ahvenanmaan maakunta
Luvanhaltijalla on oikeus tarjota verkkopalvelua digitaalisen televisioverkon kolmessa kanavanipussa kanavilla 25, 28 ja 35.
Toimiluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että radio- ja televisiotoiminnasta annetun maakuntalain (Landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistoluvan haltija saa kustannussuuntautuneeseen hintaan käytettäväkseen toiminnan
harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.
Kanavanippujen muusta käytöstä päättää toimiluvanhaltija tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014)
sekä radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (1244/2014), jäljempänä Ahvenanmaan taajuusasetus, säädetyin
edellytyksin ja ehdoin.
Taajuudet
Toimiluvan kohteena oleva taajuusalue on Ahvenanmaan taajuusasetuksen mukaisesti 470–790
megahertsiä 31 päivään joulukuuta 2016 ja 470–694 megahertsiä 1 päivästä tammikuuta 2017.
Digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista on säädetty Ahvenanmaan taajuusasetuksen 2 §:ssä.
Radiolähettimen käyttöön tarvittavan radioluvan myöntää Viestintävirasto.
Toiminnan aloittaminen ja toimilupaehtojen noudattaminen
Tietoyhteiskuntakaaren 19 §:n mukaan valtioneuvosto voi peruuttaa verkkotoimiluvan osaksi tai
kokonaan, jos toimiluvanhaltija ei kahden vuoden kuluessa toimilupakauden alkamisesta ole
tosiasiallisesti aloittanut toimiluvan mukaista toimintaa, ellei valtioneuvosto toimiluvanhaltijan
hakemuksesta tekniseen kehitykseen tai yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä syistä toisin määrää.
Myös toimiluvan peruuttamisesta muita toimilupaehtoja koskevan laiminlyönnin perusteella säädetään tietoyhteiskuntakaaren 19 §:ssä.
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Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa mitä tietoyhteiskuntakaaressa säädetään.
Tämä toimilupa korvaa toimiluvanhaltijalle 23 päivänä helmikuuta 2006 ja 6 päivänä syyskuuta
2006 myönnetyt toimiluvat.
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Päätöksen liite 2
VALITUSOSOITUS
Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Hallintolainkäyttölain 7 §:n mukaan valtioneuvoston päätöksestä valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, 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
– valtioneuvoston 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.
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Postiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Fabianinkatu 15
00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
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