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Antennitelevision verkko- ja ohjelmistolupien muuttaminen ja verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnos
Valtioneuvosto myönsi 12.11.2015 antenniverkon verkkotoimiluvat 10.1.2017 alkavalle toimilupakaudelle. VHF-alueen kanavanippujen VHF A, VHF B ja VHF C verkkotoimilupa myönnettiin DNA Welho
Oy:lle (jäljempänä ”DNA”), Pohjanmaan alueellisen kanavanipun verkkotoimilupa Anvia Oyj:lle (jäljempänä ”Anvia”) ja UHF-alueen kanavanippujen A ja F verkkotoimilupa Digita Oy:lle (jäljempänä ”Digita”), jolla lisäksi on uudella toimilupakaudella jo voimassa oleva toimilupa kanavanippuun E. Verkkotoimilupa UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D myönnettiin Norkring AS:lle (jäljempänä ”Norkring”).
Kaikki verkkotoimiluvat myönnettiin kymmeneksi vuodeksi eli 10.1.2027 asti.
Norkring on liikenne- ja viestintäministeriölle antamallaan ilmoituksella luopunut sille myönnetystä
verkkotoimiluvasta. Näin ollen UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D ei ole 10.1.2017 alkavalle toimilupakaudelle voimassa olevaa verkkotoimilupaa eikä siten lähetysverkkopalvelua tarjoavaa toimijaa.
Viestintävirasto julisti 10.1.2017 alkavan toimilupakauden ohjelmistotoimiluvat haettaviksi tammikuussa 2016. Viestintävirasto totesi olevansa toimivaltainen myöntämään toimiluvat VHF-verkkoon sekä
Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun, sillä näillä taajuusalueilla lähetyskapasiteettia on riittävästi
tarjolla kaikille ensisijaisille hakijoille. Sen sijaan UHF-verkkoihin kohdistetut lupahakemukset siirrettiin
toukokuussa 2016 lähetyskapasiteetin rajallisuuden vuoksi valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvoston olisi lain mukaan pitänyt päättää ohjelmistotoimiluvista viimeistään 18.7.2016 mennessä.
Koska kaikki UHF-alueelle ohjelmistotoimilupaa hakeneet televisiokanavat eivät mahdu kanavanippuihin A, C ja E ja tilanteen muuttuminen voi vaikuttaa yritysten sijoittautumiseen kanavanippuihin,
valtioneuvosto ilmoitti 20.6.2016 keskeyttävänsä ohjelmistotoimilupaprosessin. Samanaikaisesti toimilupaprosessi keskeytettiin myös Viestintävirastossa. Valtioneuvoston ja Viestintäviraston käsittelyssä
olevat ohjelmistotoimiluvat muodostavat kokonaisuuden, joka tulee ratkaista kerralla. Tämän johdosta
ohjelmistotoimilupaprosessi keskeytetään toistaiseksi, kunnes kanavanippujen B, C ja D verkkotoimiluvat on myönnetty uudelleen ja ohjelmistolupaa hakeneet toimijat saavat mahdollisuuden täydentää
hakemuksiaan muuttuneen verkkotoimilupatilanteen johdosta. Valtioneuvoston käsittelyyn siirrettyjen
ohjelmistotoimilupien ratkaisulle varattua määräaikaa on 20.6.2016 annetulla valtioneuvoston päätöksellä pidennetty 31.1.2017 asti (liite 4).
Kun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan vapautuu teknisesti ja taajuuksien tehokkaan käytön kannalta tarkoituksenmukaisia taajuuksia, valtioneuvoston on lain mukaan julistettava toimilupa haettavaksi. Koska kaikki UHF-alueelle ohjelmistotoimilupaa hakeneet televisiokanavat eivät mahdu kanavanippuihin A, E ja F, kanavanippujen B, C ja D verkkotoimilupienjulistaminen uudelleen haettavaksi
ja uudelleen ennen tulevan toimilupakauden alkamista on tarkoituksenmukaista.
Verkkotoimilupaa koskevan olennaisen muutoksen ja siihen liittyvän ohjelmistolupien käsittelyaikataulua koskevan muutoksen johdosta liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että tulevan toimilupakauden
kokonaisaikataulua on muutettava, jotta kolme valtioneuvostolle palautunutta kanavanippua ehditään
myöntää uudelleen. Näin ollen liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on jatkaa 9.1.2017 päättyviä Digitan, DNA:n ja Anvian verkkotoimilupia ja näihin verkkoihin myönnettyjä 9.1.2017 päättyviä
ohjelmistotoimilupia ja samalla siirtää Anvialle, DNA:lle ja Digitalle 12.11.2015 myönnettyjen verkkotoimilupien voimaantulon ajankohtaa siihen saakka, että kanavanippujen B, C ja D verkkotoimiluvat ja
kaikkien kanavanippujen ohjelmistotoimiluvat on myönnetty.
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1. Tällä hetkellä voimassaolevien ja 9.1.2017 päättyvien verkkotoimilupien voimassaoloajan jatkaminen
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 17 §:n 1 momentin 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.
Nykyisten verkkotoimilupien voimassaoloaikaa on jatkettava televisiolähetysten jatkuvuuden
turvaamiseksi. Koska uudelleen myönnettävät kanavanippujen B, C ja D verkkotoimiluvat sekä
Digitalle, DNA:lle ja Anvialle 12.11.2015 myönnetyt verkkotoimiluvat esitetään tulevaksi voimaan 15.5.2017, esitetään vastaavasti kaikkien nyt voimassa olevien verkkotoimilupien voimassaoloajan jatkamista 14.5.2017 asti. Muutos koskisi seuraavia verkkotoimilupia:
Valtioneuvoston 8.10.2009 Digita Oy:lle myöntämät toimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipuissa A, B ja C.
Valtioneuvoston 23.3.2006 Digita Oy:lle myöntämä toimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipussa D (muutoksineen).
Valtioneuvoston Digita Oy:lle 27.9.2012 myöntämä toimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanipussa H
(muutoksineen).
Valtioneuvoston 25.6.2009 DNA Oy:lle myöntämät toimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipuissa VHF A ja B
(muutoksineen).
Valtioneuvoston 31.3.2011 DNA Oy:lle myöntämä toimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipussa VHF C.
Valtioneuvoston Vaasan Läänin Puhelin Oy:lle (nykyinen Anvia) 18.1.2007 myöntämä
toimilupa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon
Pohjanmaan alueellisessa kanavanipussa.
Tietoyhteiskuntakaaren 310 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö varaa teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden esittää näiden verkkotoimilupien voimassaoloajan muutosehdotuksesta lausuntonsa.
2. Tällä hetkellä voimassaolevien ja 9.1.2017 päättyvien nykyisten ohjelmistolupien voimassaoloajan jatkaminen
Tietoyhteiskuntakaaren 29 §:n mukaan ohjelmistotoimiluvan myöntänyt viranomainen voi
muuttaa toimilupaa sen voimassaoloaikana toimiluvanhaltijan hakemuksesta tai suostumuksella taikka muutoinkin, jos se on välttämätöntä teknisestä kehityksestä tai kansainvälisistä
sopimusvelvoitteista johtuvan taikka luvanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksissä tai markkinaolosuhteissa tapahtuvan muutoksen tai muun vastaavan olennaisen muutoksen takia.
Nykyisten verkkotoimilupien jatkamisen ohella myös nykyisiä ohjelmistolupia on jatkettava, jotta mahdollistetaan ohjelmistotarjonnan jatkuvuus siihen asti, kunnes uudet verkko- ja ohjelmisId Versionumero
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totoimiluvat tulevat voimaan. Siten liikenne- ja viestintäministeriö esittää kaikkien nykyisten ohjelmistotoimilupien voimassaoloajan jatkamista 14.5.2017 asti. Muutos koskisi Brilliance
Communications Oy:n, MTV Oy:n, Sanoma Media Finland Oy:n, C More Entertainment Finland Oy:n, Discovery Networks Finland Oy:n, Fox International Channels Oy:n, Discovery
Communications Europe Ltd:n, Eurosport SA:n, NGC Europe Ltd:n, Oy Viasat Finland Ab:n,
The Walt Disney Company Ltd:n, Anvia Oyj:n, MTV Networks Europe/Nickelodeon International Ltd:n, KRS-TV r.f.;n ja När-TV r.f:n ohjelmistotoimilupia liitteen 5 mukaisesti.
Tietoyhteiskuntakaaren 310 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö varaa teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden esittää näiden ohjelmistotoimilupien voimassaoloajan muutosehdotuksesta lausuntonsa.
3. Digitalle, DNA:lle ja Anvialle 12.11.2015 myönnettyjen verkkotoimilupien voimaantuloajankohdan muuttaminen
Digitalle, DNA:lle ja Anvialle 12.11.2015 myönnetyt verkkotoimiluvat tulevat voimaan
10.1.2017. Edellä mainituista syistä toimilupien voimaantulon ajankohtaa on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että toimiluvat olisivat voimassa 15.5.2017 alkaen. Samalla olisi tarkoituksenmukaista muuttaa toimilupaehdoissa määrätty päivämäärä, johon mennessä toimiluvanhaltijan on annettava Viestintävirastolle selvitys lähetysverkkojen peittoalueista ja ilmoitettava käytettävät lähetysparametrit sekä näillä saavutettava kanavanipun kokonaiskapasiteetti.
Uuden toimilupakauden alkamisajankohdan muutoksesta johtuen liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että edellä mainittu selvitys ja tiedot tulisi toimittaa Viestintävirastolle 2.1.2017
mennessä.
Muutokset koskisivat seuraavia toimilupia:
Valtioneuvoston 12.11.2015 Digita Oy:lle myöntämä digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon toimilupa UHF -taajuusalueen kanavanippuihin A ja F.
Valtioneuvoston 12.11.2015 DNA Oy:lle myöntämä digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon toimilupa kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C.
Valtioneuvoston 12.11.2015 Anvia Oyj:lle myöntämä digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon toimilupa Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun.
Tietoyhteiskuntakaaren 310 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö varaa teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden esittää näiden verkkotoimilupien voimassaoloajan muutosehdotuksesta lausuntonsa.
4. Kanavanippujen B, C ja D verkkotoimilupien julistaminen uudelleen haettavaksi
Verkkotoimiluvan haettavaksi julistamisesta ja myöntämisestä säädetään tietoyhteiskuntakaaren 3 luvussa. Lain 7 §:n mukaan valtioneuvoston on julistettava toimilupa haettavaksi silloin,
kun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan vapautuu teknisesti ja taajuuksien tehokkaan käytön kannalta tarkoituksenmukaisia taajuuksia. Digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa harjoitettavaan teletoimintaan tarkoitetut toimiluvat myöntää valtioneuvosto lain 8 §:n
nojalla siten kuin lain 10 §:ssä säädetään.
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Norkring on luopunut sille myönnetystä UHF-alueen kanavanippujen B, C ja D verkkotoimiluvasta lain 21 §:ssä säädetyn mukaisesti. Näin ollen taajuudet on julistettava uudelleen haettavaksi.
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos kanavanippujen B, C ja D hakuilmoitukseksi (liite 3). Tietoyhteiskuntakaaren 310 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti liikenneja viestintäministeriö varaa teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille tilaisuuden esittää hakuilmoitusluonnoksesta lausuntonsa.
Verkkotoimilupien olisi tarkoitus tulla voimaan 15.5.2017.
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