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Yleisradio Oy:n
O
lausu
unto 800
0 MHz toiimiluvista
a
Yleissradio Oy esittää lausuntonaan Liike
enne- ja viesstintäministe
eriön luonno
oksesta
taaju
uusalueen 79
91-821 ja 832-862 MHz teletoiminta
atoimiluviksi seuraavaa:

Yleiisradion ju
ulkisen pa
alvelun sissältöjen ja
akelu 800 MHz verk
koissa
Liike
enne- ja viesstintävalioku
unta totesi mietinnössää
m
än LiV 12/20
012 vp (alleviiivaus
tässä
ä):
”E
Erityisesti taa
ajuusalueen toimilupien
t
pituuden
p
ja so
ovellettavan teknolog
gian nopean kehittymisen
n vuoksi liike
enne- ja viesttintävaliokun
nta pitää
ku
uitenkin tärkeeänä, että ta
aajuusalueen
n toimilupaeh
htoja laaditta
aessa
vieelä harkitaan
n Yleisradion
n julkisen palvvelun tarjonn
nan merkitystä ja
mahdollisuutta
a toteuttaa palvelu
p
kohtu
uullisin kusta
annuksin tuleevaisuupattavan taajjuusalueen to
oimilupakaud
della.”
deessa myös nyyt huutokaup
LVM
M:n lausuntopyynnössä todetaan:
t
”L
Liikenne- ja viestintäminissteriön käsityyksen mukaa
an tällä hetkeellä ei
ole käytössä teekniikoita lineaarisen tele
evision välittä
ämiseksi mattkaviestin
nverkossa. Liisäksi ministeeriön käsitykssen mukaan on vaikea arrvioida,
minkälaisia tekkniikoita tuleevaisuudessa
a käytetään. Tiedossa ei m
myöskä
ään ole minkä
älaista taaju
uuskapasiteetttia edellä mainitut lähettystekniikat tulevat tarvitsemaan
n.”
g”-määrittely MBMS (M
Lang
gattomien la
aajakaistaverkkojen ns. ”multicastin
”
Multimedia Broadcast
B
M
Multicast
Serv
vice) on ollu
ut jo useita vuosia
v
muka
ana 3GPP:n sstandard
deissa, mutta
a sitä ei ole toistaiseksi otettu kaup
palliseen käyttöön. Tällä hetkellä ei ole mahdollista arvioida
a, milloin ja millainen multicasting-r
m
ratkaisu otetaan
yleisseen käyttöö
ön langattom
missa laajaka
aistaverkoisssa. Varmaa kuitenkin
k
on
n, että
laaja
amittaista re
eaaliaikaisten
n televisio- ja radiolähettysten jakelu
ua ei voida h
hoitaa
langattomissa la
aajakaistaverkkoissa unicasting-periaatteella.
ä riippumatta
a, mikä on la
angattomisssa laajakaista
averkoissa siirrettävän v
videoSiitä
kuva
an määrä, laa
atu ja käyttö
ötapa, suurille vastaanotttajamäärille
e suunnatut videolähettykset kulutttavat multiccasting- ja broadcasting
g-periatteella
a aina vähem
mmän
radio
overkon kap
pasiteettia ku
uin unicastin
ng-periaatte
eella tapahtu
uvat lähetyksset. Tehokk
kaampien lähetysteknologioiden käyttäminen mahdollistaa
m
a niukkojen rradiotaaju
uuksien käyttön parhaalla
a mahdollise
ella hyötysuhteella. Aud
diovisuaaliste
en sisältöjen
n julkaisemisen ja jakelu
un kehittymistä ajatellen
n kysymys ei ole vain ny
yky-
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muo
otoisia lineaa
arisina kanav
vina julkaista
avista sisällö
öistä, vaan kaikesta
k
av-sisällön
yhtä
äaikaisesta ja
akelusta. Tyy
ypillinen esim
merkki laajakaistaverkko
ojen kautta jjaettavasta tv-kanaviin
n nähden errillisestä reaa
aliaikaisesta videolähety
yksestä ovat vaikkapa
a samanaika
aiset monet videolähetyk
v
kset olympia
alaisten luku
uisista eri urheilulajeista, joista osa kiinnostaa erittäin suurria katsojam
määriä.
n sisältöjen saatavilla
s
olo
on kannalta on tärkeää, että jos 800
0 MHz
Julkissen palvelun
langattomat laajakaistaverk
kot kehittyvä
ät kykenevik
ksi laajamitta
aiseen video
okuvan
y
ryhtyy tavanomaissesti käyttäm
mään näitä verkkoja
v
rad
dio- ja
jakeluun ja jos yleisö
visiolähetystten sekä mu
uiden reaaliaikaisten aud
dio- ja videolähetysten k
katsetelev
luun, niin myös Yleisradion
Y
j
julkisen
palv
velun sisällött ovat tarjolla näissä verrkoissa
sella
aisella teknollogialla, joka
a mahdollista
aa vastaanoton suurille käyttäjämää
ärille.
Julkissen palvelun
n keskeistä periaatetta
p
”
”kaikille
yhtä
äläisin ehdoin” ei voida ttoteuttaa, jos yleisön kannalta
k
olennainen jake
eluverkko eii tarjoa siihe
en mahdollisuutta.
dota toimilupiin ehdoton
nta velvollisu
uutta tarjota
a tiettyä jakelupalYleissradio ei ehd
velua
a/-teknologiaa julkisen palvelun sisä
ällöille. Yleisradio ehdottaa velvollisuutta
ottaa jakeluun myös
m
julkisen
n palvelun sisällöt, jos la
angattomien
n laajakaistav
verkkojen ominaisuude
o
et ja käyttöttapa kehittyv
vät sellaisek
ksi, että niitä
ä käytetään ttavanoma
aisesti reaalia
aikaisten televisio- ja rad
diolähetyste
en jakeluun.
kän
Nyt myönnettäv
vät toimiluva
at ovat voim
massa vuosin
na 2013 - 203
33. Näin pitk
ajanjjakson kulue
essa tv- ja ra
adiokanavien
n vastaanotttoteknologia
at- ja käyttäytyminen saattavat muuttua
m
merrkittävästi, ml.
m siirtyä my
yös 800 MHz:n taajuusa
alueella
toim
miviin langatttomiin laajakaistaverkko
oihin. Kehity
ykseen tulee
e varautua ny
yt
myö
önnettävien toimilupien ehdoissa, ko
oska korkealla huutokau
uppahinnalla
a myydyn taajuustoim
miluvan ehtoihin ei voi 20
0 vuoden to
oimilupakaud
den aikana lisätä
n uusia velvo
ollisuuksia.
olennaisia täysin
alla toimilup
paehdolEdellä mainitut tavoitteet voidaan täytttää esimerkiiksi seuraava
la:
Mikäli Yleisra
adio Oy:n julkkisen palvelun
n audio- ja audiovisuaalissten si”M
sä
ältöjen kaltaiisten sisältöjeen vastaanottto toimiluvan mukaisessa
a verko
ossa yleistyy väestön tava
anomaiseksi vastaanottottavaksi, toim
miluvan
ha
altijan on tarrjottava Yleissradio Oy:n ju
ulkisen palveelun audio- ja
a audiovissuaalisille läh
hetyksille (mm. televisio- ja radiokana
aville) sekä Y
Yleisradio Oy:n lähettämille viran
nomaistiedotu
uksille sellain
nen ryhmäläh
hetys(m
multicasting) tai muu läheetystekniikka
a, jolla voidaa
an varmistaa
a näiden
sissältöjen ja tieedotuksien yhtäaikainen tavoittavuuss mahdollisim
mman
su
uurelle osalla verkon käytttäjistä. Minissteriö voi anttaa tarkempia määrä
äyksiä tämän
n ehdon sovelltamisesta otttaen huomio
oon kulloinkin
n kaupa
allisesti hyödyynnettävät verkkoteknolo
v
ogiat.”
estintämarkk
kinalain sääd
dösten
Yleissradio korosttaa, että tiettoyhteiskuntakaaren vie
uudiistamisessa tulee ottaa huomioon liiikenne- ja viestintävalio
v
okunnan esitttämät
näkö
ökohdat.
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800
0 MHz verrkkojen aiheuttamien tv-vastaanoton häiriöide
en selvitttäminen
Liike
enne- ja viesstintävalioku
unta totesi mietinnössää
m
än LiV 12/20
012 vp (alleviiivaus
tässä
ä):
”V
Valiokunta pitää tärkeänä
ä, että matka
aviestinopera
aattoreiden n
neuvonta
a- ja opastusp
palvelu järjesstetään keskiitetysti siten,, että soittajan ei
ta
arvitse etukätteen tietää tai
t selvittää häiriöiden
h
oikkeaa aiheutta
ajataho
oa.”
Valio
okunnan ohjje voidaan to
oteuttaa esimerkiksi seu
uraavalla toimilupaehdo
olla:
To
oimiluvan haltija on velvo
ollinen yhteisstyössä muideen saman taajuusalueen toimiluvanhaltijoideen kanssa hu
uolehtimaan siitä,
s
että ku
uluttajille
järjestetään riittävä neuvo
onta- ja opastuspalvelu la
aajakaistaisen
n matka
aviestinverko
on käyttöönotosta televisiiovastaanoto
olle mahdollissesti aiheeutuviin häiriiöihin liittyvisssä asioissa. Neuvonta- ja
a opastuspalvelu tulee järjestää keeskitetysti siten, että yhtteydenottajan
n ei tarvitse etukäteeen tietää häiriöiden aiheuttajatahoa,, vaan saman
n yhteydenotttovä
äylän kautta palvellaan kaikki
k
häiriöittä kokeneet.””
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