VALTIONEUVOSTON ALUEELLISTA DIGITAALISTA TELEVISIOKANAVANIPPUA
KOSKEVA TOIMILUPAPÄÄTÖS
Päivämäärä 18.1.2007
Diaarinumero 1781/35/2006

HAKIJA
Vaasan Läänin Puhelin Oy.
HAKEMUS
Hakija on pyytänyt, että toimilupa myönnetään Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle.
PÄÄTÖS
Toimilupa myönnetään hakijalle.
PERUSTELU
Viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:n 1 momentin mukaan radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa tai matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa, edellyttää toimilupaa.
Viestintämarkkinalain (393/2003) 9 §:n 1 momentin mukaan toimilupa on myönnettävä, jos hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia verkkoyrityksen velvollisuuksista ja lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan viestintämarkkinalain tai muun teletoimintaa koskevan lain säännöksiä.
Hakemuksessa esitetyn selvityksen perusteella hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat huolehtia verkkoyrityksen velvollisuuksista. Tiedossa ei ole myöskään seikkoja, joiden nojalla voitaisiin epäillä hakijan rikkovan viestintämarkkinalain tai muun
teletoimintaa koskevan lain säännöksiä.
LAINKOHDAT
Viestintämarkkinalain 4 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti
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VALTIONEUVOSTON MYÖNTÄMÄ ALUEELLISTA DIGITAALISTA TELEVISIOKANAVANIPPUA KOSKEVA TOIMILUPA
Toimiluvanhaltija
Vaasan Läänin Puhelin Oy.
Maantieteellinen toimialue
Toimiluvan maantieteellinen toimialue on Vaasan seutu.
Voimassaoloaika
Toimilupa on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016 saakka.
Verkkopalvelu ja ohjelmistoluvan haltijan asema
Toimiluvan kohteena on verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällisessä
joukkoviestintäverkossa.
Toimiluvan haltijan on huolehdittava siitä, että Ruotsin julkisen yleisradioyhtiön
SVT:n kahden kanavan (SVT1 ja SVT2) ohjelmia sekä analogisina jaettuja paikallisia
televisio-ohjelmistoja voidaan välittää keskeytyksettä myös analogisen lähetystoiminnan päätyttyä ja siten, että jakelulla voidaan mahdollisimman tehokkaasti palvella
toimialueella Suomen ruotsinkielistä ja kaksikielistä väestöä.
Toimiluvan haltijan tulee omalta osaltaan huolehtia, että viestintämarkkinalain 10 §:n
3 momentissa mainitut toimijat saavat halutessaan kaikissa tilanteissa käytettäväkseen
kustannussuuntautuneeseen hintaan toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.
Toimiluvan haltija on velvollinen tarjoamaan oman tarpeensa yli jäävää verkkokapasiteettia ulkopuolisten tahojen käyttöön kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
Kanavanipun muusta käytöstä päättää toimiluvan haltija viestintämarkkinalaissa säädetyin edellytyksin ja ehdoin.
Taajuudet
Toimiluvan kohteena olevasta taajuusalueesta ei ole vielä täsmällisiä säännöksiä televisio- ja radiotoimintaan eikä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1159/2002),
koska ne riippuvat olennaisesti verkon yksityiskohtaisesta toteutuksesta. Mahdollisesti
tarvittavat asetusmuutokset valmistellaan verkon yksityiskohtaisen toteutuksen selvittyä.
Rakentamisvelvoite ja toiminnan aloittaminen
Luvanhaltija on velvollinen rakentamaan maantieteellisen toimialueen kattavan verkon siten, että kahden SVT:n kanavan lähetystoiminta voidaan käynnistää siinä
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1.9.2007 lukien SVT:n analogisten lähetysten näkyvyysalueella, ellei liikenne- ja viestintäministeriö luvanhaltijan hakemuksesta toisin määrää.
Verkon toteutuksessa käytettävä tekniikka tulee olla DVB-T-standardin mukainen.
Toimiluvan haltija on velvollinen pitämään yllä tämän toimiluvan mukaista toimintaa,
ellei liikenne- ja viestintäministeriö hakemuksesta muuta määrää tai ellei toimilupaa
muuteta viestintämarkkinalain 11 §:ssä säädetyin edellytyksin.
Toimiluvan peruuttamisesta toimilupaehtoja koskevan laiminlyönnin perusteella säädetään viestintämarkkinalain 12 §:ssä.
Muut ehdot
Muilta osin luvanhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa mitä viestintämarkkinalaissa ja muissa säädöksissä säädetään.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto,
päätös katsotaan saadun tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen
osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiamiehen valtakirja
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Korkeimman hallinto-oikeuden
kirjaamon aukioloaika on kello 8.00 - 16.15.
Valittajalta peritään korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 170 euroa. Tuomioistuinten
ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on
erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Korkeimman hallinto-oikeuden
postiosoite
käyntiosoite
puhelinvaihde
telekopio

PL 180, 00131 Helsinki
Unioninkatu 16, 00130 Helsinki
(09) 18531
(09) 1853 382

