Valtioneuvostolle
c/o Liikenne- ja viestintäministeriö
Kirjaamo
Eteläesplanadi 16, Helsinki
PL 31, 00023 Valtioneuvosto

HAKEMUS TOIMILUVAN MUUTTAMISEKSI
SBS TV Oy hakee muutosta televisiotoimintaa koskevaan toimilupaansa kanavanipussa E
(1659/07/2010).
Tausta
SBS Finland Oy haki vuonna 2010 lupaa televisiotoimintaan musiikkiin, viihteeseen ja
musiikkiviihteeseen painottuvalle life style -kanavalle. Hakemuksemme taustalla oli
aktiivisille nuorille aikuisille suunnattu musiikkiin, viihteeseen ja ajankohtaisiin pop-ilmiöihin
keskittynyt The Voice -monimediabrändi. Valtioneuvosto myönsi hakemuksen perusteella
SBS Finland Oy:lle toimiluvan 30.9.2010 (liite 1). 31.10.2011 SBS Finland Oy siirsi
toimiluvan TV5 Finland Oy:lle eli nykyiselle SBS TV Oy:lle.
Lähetämme vapaasti näkyvällä kanavalla musiikkiin, musiikkiviihteeseen ja siihen liittyvään
popkulttuuriin painottuvaa ohjelmistoa. Kanava tunnettiin sen alkuaikoina aiemman
brändistrategiamme mukaisesti nimellä The Voice TV. Syksyllä 2012 yhtenäistimme
konsernin televisiokanavien brändäystä nimien ja ohjelmistoasettelun osalta ja 1.9.2012
lähtien kanavan nimi on ollut Kutonen. The Voice TV -nimeä käytämme edelleen osana
ohjelmistoa.
Kanavan nimen muututtua viestintävirasto antoi 1.11.2012 päätöksen (liite 2), jossa se
huomautti Kutosen ohjelmiston sisältöä koskevan toimilupaehdon rikkomisesta.
Viestintävirasto velvoitti meidät saattamaan Kutosen ohjelmiston vastaamaan toimiluvan
ohjelmasisältöä koskevia määräyksiä 15.1.2013 mennessä tai vaihtoehtoisesti hakemaan
valtioneuvostolta muutosta toimilupamääräysten sisältöön.
Mielestämme viestintäviraston päätös on selvästi väärä: Kutonen on ollut ja tulee olemaan
life style -pohjainen musiikkiin ja musiikkiviihteeseen painottuva kanava. Näytämme
kanavalla musiikkiin, musiikkiviihteeseen ja niihin liitännäiseen popkulttuuriin ja life styleen
liittyvää ohjelmistoa monipuolisesti. Tälle formaatille me haimme toimilupaa ja se meille
myönnettiin. Kutonen ei ole, eikä pyri olemaan, yleiskanava, vaan toimii omalla nichealueellaan viihdekentässä. Katsojakohderyhmämme on tämän mukaista. Olemme
toimilupaamme tyytyväisiä ja toimimme sen puitteissa. Siksi myös valitimme
viestintäviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen (liite 3).
Muutospyyntö
Emme tiedä, miltä osin ohjelmisto viestintäviraston mielestä on toimiluvan mukaista tai miltä
osin se ei ole. Viestintävirasto vaatii, että ohjelmistoa muutetaan, muttei osoita mitään
muutoksia, joita meidän tulisi Kutosen ohjelmistoon tehdä. Meidän on kanavana mahdotonta
muuttaa ohjelmistoa ”vastaamaan valtioneuvoston myöntämän toimiluvan 1659/07/2010
ohjelmasisältöä koskevia toimilupamääräyksiä”, kun emme tiedä, mikä osa
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ohjelmistostamme on viestintäviraston käsityksen mukaan toimiluvan ulkopuolella. Olemme
tilanteen kanssa umpikujassa ja ainoaksi vaihtoehdoksi meille nyt jää hakea muutosta
toimilupaan.
Kutonen on nimenomaan musiikkiteollisuuden ympärille kehittyneeseen viihdegenreen
keskittynyt kanava. Musiikkiteollisuus ja musiikkiviihde ovat muuttuneet huomattavasti
viimeisen
vuosikymmenen
aikana.
Musiikkiviihteestä
on
tullut
aiempaa
kokonaisvaltaisempaa: artistit ovat monessa mukana ja musiikkiteollisuus on ajanut
elokuvateollisuuden rinnalle tai ohi viihdeteollisuuden sydämeksi. Myös kuluttajien
tottumukset
ja
ohjelmistotoiveet
ovat
muuttuneet
ja
kuluttajia
kiinnostavat
musiikkiteollisuuden ilmiöihin liittyvät ulkomusiikilliset asiat. Tämä näkyy myös
kansainvälisillä
markkinoilla,
joissa
muun
muassa
suurimpien
aiemmin
musiikkivideokanavina tunnettujen kanavien (mm. MTV, VH1) musiikkiviihdeohjelmisto
koostuu laajasti musiikkivideoiden ohella musiikkiin, artisteihin yms. liitännäisestä
viihdeohjelmistosta. Tilanne on ollut sama jo hakiessamme toimilupaa vuonna 2010.
Kutosen ohjelmiston luonnetta kuvataan liitteessä 4. Se koostuu alkuperäisen
toimilupahakemuksen mukaisesti monipuolisesti musiikista, musiikkiviihteestä ja muusta
niihin liittyvästä sisällöstä. Vastaavia kanavia on ulkomailla useita (liite 4). Pyydämme, että
liite 4 määrätään salassapidettäviksi, koska se sisältää SBS TV:n liikesalaisuuksiin kuuluvia
tietoja.
Jos valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksesta katsoo, että Kutosen
ohjelmisto ei vastaa nykyistä toimilupaa, pyydämme, että toimilupaa muutetaan siten, että
sen sanamuoto kattaa kanavan ohjelmiston liitteen 4 mukaisesti. Vastaavasti viranomaiset
ovat muuttaneet aiemmin Family Channelin lupaa, koska muutos ei ole olennaisesti
muuttanut toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston sisältöä.
Sanamuoto tulisi määritellä siten, että se kattaa musiikkiviihteen ja siihen liittyvän sisällön
joustavasti. Sanamuodon tulee mahdollistaa se, että kanavan sisältö voi seurata aikaansa.
Eräs mahdollinen vaihtoehto muutoksen sanamuodolle voisi olla esimerkiksi:
”Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti koti- ja
ulkomaisista musiikkivideoista, musiikkiin ja musiikkiviihteeseen yleisesti
liittyvistä ohjelmista, ja toimitetusta kotimaisesta sisällöstä.”
Vaihtoehtoisesti SBS TV:lle myös sopii, että valtioneuvosto vahvistaa päätöksellään, että
Kutonen-kanavan ohjelmisto on jo sellaisenaan olemassa olevan toimiluvan mukaista.
Lopuksi
Viestintävirastolla on musiikkiteollisuudesta poikkeava käsitys siitä, mitä musiikkiviihde ja
siihen liittyvä ohjelmisto tarkoittaa. Viestintävirasto myös kieltäytyy tulkitsemasta
toimilupamääräysten sanamuotoja. Vaikka toimilupaa nyt muutettaisiinkin, ei ole varmaa,
etteikö sama tilanne toistu pian uudestaan, ellei viestintäviraston toimintatapojen
oikeellisuutta ratkaista ensin tuomioistuimessa. Vasta jos tuomioistuin vahvistaa
viestintäviraston tulkintojen lainvoimaisuuden, tiedetään yhtäältä SBS TV:n päässä, pitääkö
lupamuutosta tosiasiallisesti ylipäänsä hakea ja millainen lupamuutoksen pitäisi olla, ja
toisaalta valtioneuvostossa, millaiseen markkinatilanteeseen pitäisi lupa-asiassa ottaa
kantaa.
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Yhteystiedot: Toimitusjohtaja Toni Flyckt, SBS TV Oy, Esterinportti 2 C, 00240 Helsinki, p.
040 555 8374, toni.flyckt@sbstv.fi.

Kunnioittaen,

Toni Flyckt
SBS TV Oy:n toimitusjohtaja

Liitteet
Liite 1: Toimilupa
Liite 2: Viestintäviraston päätös
Liite 3: Valitus hallinto-oikeudelle
Liite 4: Taustamateriaalia, ml. ohjelmiston kuvaus (salainen asiakirja)
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