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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan televisio- ja radio-
toiminnasta annettua lakia muutettavaksi. 

Televisio- ja radiotoiminnalle syntyy tek-
niikan kehittymisen myötä uusia mahdolli-
suuksia ja uusia jakeluteitä. Yhdeksi jakelu-
tieksi on kehittymässä liikkuva vastaanotto 
matkapuhelimeen tai muuhun kannettavaan 
laitteeseen. Mobiilitelevisiopalveluita on tar-
koitus tarjota uudessa, neljännessä digitaali-
sessa kanavanipussa.  

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ohjel-
mistolupia koskevaan sääntelyyn. Muutoksil-
la on tarkoitus keventää menettelyä myönnet-
täessä ohjelmistolupia neljänteen kanavanip-
puun. Ehdotuksen mukaan ohjelmistoluvan 

uuteen kanavanippuun myöntäisi Viestintävi-
rasto. Toimilupaa myöntäessään Viestintävi-
rasto käyttäisi lakiin sidottua harkintaa.  

Esityksessä ehdotetaan myös, että valtio-
neuvoston myöntämän digitaalisen toimilu-
van nojalla lähetettävät televisio- ja radio-
ohjelmistot voitaisiin lähettää samanaikaises-
ti ja muuttamattomina myös DVB-H-
verkossa ilman erillistä toimilupaa. Sama 
koskisi Yleisradio Oy:n televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain nojalla lähettämiä 
ohjelmistoja. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

Televisio- ja radiotoiminnassa on maan-
päällisessä joukkoviestintäverkossa käytössä 
toimilupamenettely, koska toiminnassa käy-
tetään radiotaajuuksia, jotka ovat niukka 
luonnonvara. Toimilupa on tarpeen, koska 
toimintaan käytettävissä oleva kapasiteetti on 
jaettava halukkaiden toimijoiden kesken. 
Maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestin-
täverkossa yksi ohjelmisto vie tällä hetkellä 
käytettävissä olevalla tekniikalla noin viides-
osan kanavanipun kapasiteetista. Kanavanip-
puja on tällä hetkellä televisiotoiminnan käy-
tössä kaikkiaan kolme. 

Valtioneuvosto myönsi 23 päivänä maalis-
kuuta 2006 Digita Oy:lle toimiluvan maan-
päälliseen digitaaliseen joukkoviestintäverk-
koon neljännelle  kanavanipulle  mobiilitele-
visiotoimintaa varten. Yhtiöllä on toimiluvan 
nojalla oikeus tarjota verkkopalvelua digitaa-
lisessa joukkoviestinverkossa. Verkon toteu-
tuksessa käytettävän tekniikan on oltava 
DVB-H-standardin mukainen.  

Teknisen kehityksen tässä vaiheessa kyse 
olisi pääsääntöisesti toiminnasta, jossa digi-
taalinen televisiovastaanotin on sisällytetty 
liikkuvaan vastaanottoon soveltuvaan pääte-
laitteeseen. Digitaalinen televisiovastaanotin 
on mahdollista liittää matkapuhelimeen tai 
esimerkiksi kämmenmikroon, joissa näyttö-
ruutu on tyypillisesti pienempi kuin perintei-
sessä televisiovastaanottimessa. Uudessa nel-
jännessä kanavanipussa voitaisiin myös lä-
hettää radio-ohjelmistoja.  

Neljäs digitaalinen lähetysverkko toteute-
taan tekniikalla, joka tekee mahdolliseksi vä-
littää televisio- ja radio-ohjelmistojen lisäksi 
myös muun tyyppisiä palveluita, kuten mul-
timediasisältöjä. Vaikka multimediasisällön 
osuus voi toiminnan alkaessa olla vähäinen, 
se voi ajan myötä nousta merkittäväksi ja 
luoda uutta liiketoimintaa. Uudessa DVB-H-
standardille varatussa verkossa toimilupa tar-
vittaisiin vain televisio- tai radiotoiminnan 
harjoittamiseen. Sen sijaan muita palveluita 
voitaisiin tarjota ilman toimilupaa.  

DVB-H-standardia käytettäessä yhden oh-

jelmiston tai palvelun edellyttämä välityska-
pasiteetin määrä on huomattavasti nykyisissä 
kolmessa digitaalisessa televisiolähetysver-
kossa tarvittavaa välityskapasiteettia pie-
nempi. Verkon avulla voidaan välitettävän 
videokuvan laadusta riippuen jaella 30–50 
yhtäaikaista televisio-ohjelmistoa. Kapasitee-
tin tarvetta vähentävät erityisesti edistynyt 
digitaalisen tiedon pakkausteknologia ja 
myös pienempi näyttöruutu. Yksi televisio-
ohjelmisto tarvitsee DVB-H-standardilla to-
teutettuna välityskapasiteettia noin 270 kilo-
bittiä sekunnissa ja DVB-T-standardilla to-
teutettuna vähintään 1- 2 megabittiä sekun-
nissa. 

 Liikkuvaa digitaalista televisio-
ohjelmistojen vastaanottoa varten on kehitet-
ty eurooppalaisen DVB-standardin lisäksi 
myös muita standardeja, joista voidaan mai-
nita Koreassa kehitetty DMB-standardi ja 
USA:ssa kehitetty MediaFLO-tekniikka.  

Maanpäällisessä digitaalisessa joukkovies-
tintäverkossa ohjelmistoluvat myöntää val-
tioneuvosto. Valtioneuvosto käyttää toimilu-
pia myöntäessään tarkoituksenmukaisuus-
harkintaa. Televisio- ja radiotoiminnasta an-
netun lain (744/1998) 10 §:n nojalla valtio-
neuvoston tulee toimilupia myöntäessään ot-
taa huomioon asianomaisella alueella harjoi-
tettava televisio- ja radiotoiminta kokonai-
suudessaan ja pyrkiä edistämään sananvapa-
utta ja turvaamaan ohjelmistotarjonnan mo-
nipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tar-
peet. Valtioneuvosto voi myös liittää toimi-
lupiin toimilupamääräyksiä. Valtioneuvoston 
on julistettava toimiluvat haettaviksi. 

Viestintävirasto myöntää toimilupia pieni-
muotoiseen ja lyhytkestoiseen toimintaan di-
gitaalisessa televisio- ja radioverkossa sekä 
analogisessa radioverkossa. Viestintäviraston 
oikeudesta myöntää toimilupia säädetään te-
levisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 
§:n 2 - 4 momentissa. 

Viestintävirasto ei voi käyttää toimilupia 
myöntäessään tarkoituksenmukaisuusharkin-
taa, vaan sen harkinta on lakiin sidottua. Te-
levisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 
§:n 4 momentin mukaan Viestintäviraston on 
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myönnettävä toimilupa 3 momentissa tarkoi-
tettuun toimintaan, jos ei ole perusteltua syy-
tä epäillä hakijan rikkovan tämän lain tai 
muun televisio- tai radiotoimintaa koskevan 
lain säännöksiä. Viestintäviraston ei tarvitse 
julistaa toimilupia haettaviksi, vaan toimijat 
voivat hakea niitä tarpeen mukaan. 
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Hallitusohjelman mukaan Suomen on olta-
va teknologiapolitiikassaan eturivin kansa-
kunta ja edelläkävijä ihmisystävällisen ja 
kestävän tietoyhteiskuntakehityksen toteut-
tamisessa. Esityksellä pyritään edistämään 
yleistä tietoyhteiskuntakehitystä sekä takaa-
maan mahdollisuudet uusien viestintätekno-
logioiden käyttöönotolle. Esityksellä ediste-
tään innovaatioita sekä uusien vastaanotinlai-
tesukupolvien kehittämistä. Uuden toimilu-
pamuodon avulla helpotettaisiin uuden mo-
biilitelevisiotoimintaan tarkoitetun joukko-
viestintäverkon käyttöönottoa. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tele-
visio- ja radiotoiminnasta annetun lain oh-
jelmistolupia koskevaa sääntelyä. Muutoksil-
la on tarkoitus keventää neljänteen kana-
vanippuun myönnettävien ohjelmistolupien 
myöntämismenettelyä. Ehdotuksen mukaan 
ohjelmistoluvan uuteen kanavanippuun 
myöntäisi Viestintävirasto. Toimilupaa 
myöntäessään Viestintävirasto käyttäisi la-
kiin sidottua harkintaa.  

Esityksessä ehdotetaan myös, että valtio-
neuvoston myöntämän digitaalisen toimilu-
van nojalla lähetettävät televisio- tai radio-
ohjelmistot voitaisiin lähettää samanaikaises-
ti ja muuttamattomina myös DVB-H-
verkossa ilman erillistä toimilupaa. Sama 
koskisi Yleisradio Oy:n televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain nojalla lähettämiä 
ohjelmistoja. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole vaikutusta valtiontalou-
teen. 

Esitys vaikuttaisi viranomaisten toimintaan 
siten, että Viestintäviraston käsiteltäväksi tu-
levien toimilupahakemusten määrä kasvaisi 
nykyisestä. Toimilupahakemukset pystytään 

käsittelemään samankaltaisella menettelyllä 
kuin lyhytkestoisen ja pienimuotoisen toi-
minnan ohjelmistoluvat, joita Viestintäviras-
to myöntää jo voimassa olevan lain nojalla. 
Ilman ehdotettua lainmuutosta toimiluvat kä-
siteltäisiin valtioneuvostossa.  

Esitys edistää tietoyhteiskunnan kehitystä. 
Esitys myös helpottaa toimijoiden mahdolli-
suuksia tuoda uudenlaisia palveluita kansa-
laisten ulottuville.  
 
4.  Asian valmistelu 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 14 
päivänä kesäkuuta 2005 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli selvittää, soveltuuko voimassa 
oleva viestintälainsäädäntö tarkoituksenmu-
kaisella tavalla sellaisen televisio- ja radio-
toiminnan harjoittamiseen digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, jo-
ka käyttää DVB-H- tai vastaavaa standardia 
palveluiden jakelussa. Työryhmän tuli myös 
tehdä asiassa tarvittavat ehdotukset lainmuu-
toksiksi. 

Työryhmä luovutti raporttinsa liikenne- ja 
viestintäministeriölle joulukuussa 2005. Ra-
portti oli laadittu hallituksen esitysluonnok-
sen muotoon. 

Työryhmä ehdotti televisio- ja radiotoi-
minnasta annettua lakia muutettavaksi siten, 
että ohjelmistoluvat mobiilitelevisioon eli 
DVB-H-verkkoon voitaisiin myöntää nykyis-
tä kevyemmällä menettelyllä. Toimiluvat 
myöntäisi Viestintävirasto ilman tarveharkin-
taa.  

Työryhmä ehdotti myös, että nykyiset digi-
taalisen televisio- tai radiotoiminnan harjoit-
tajat voisivat lähettää ohjelmistonsa saman-
aikaisesti ja muuttamattomana myös DVB-
H-verkossa ilman erillistä ohjelmistolupaa. 
Oikeus koskisi lain tai valtioneuvoston 
myöntämän digitaalisen ohjelmistoluvan no-
jalla lähetettäviä televisio- tai radio-
ohjelmistoja. Työryhmän kannan mukaan 
kyseessä olisi tällöin DVB-T-standardilla lä-
hetettävän ohjelmiston kanssa sama alkupe-
räinen lähetys, josta ei tulisi maksettavaksi 
erillistä tekijänoikeuskorvausta.  

Esitysluonnos oli laajalla lausuntokierrok-
sella. Luonnos sai varsin ristiriitaisen vas-
taanoton. Etenkin työryhmän tekijänoikeus-
näkemyksestä annettiin vaihtelevia kannanot-
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toja. Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat 
sekä teleyritykset pitivät lähestymistapaa 
olennaisen tärkeänä mobiilitelevision liik-
keelle saattamisen ja sisältöjen jakelun mo-
nikanavaisuuden kannalta. Tekijänoikeusjär-
jestöt puolestaan pitivät DVB-H-lähetyksen 
tulkitsemista samaksi alkuperäiseksi lähetyk-
seksi tekijänoikeus- ja kilpailulainsäädännön 
vastaisena. Opetusministeriön lausunnossa 
katsottiin, että ehdotus merkitsisi tekijänoi-
keuslainsäädännön muuttamista toisessa lain-
säädännössä ja puuttumista tekijänoikeuden 
perustaan, ja kiinnitettiin huomiota kilpai-
lunäkökohtiin. 

Luonnoksessa ehdotettu toimilupamenette-
lyn muuttaminen sinänsä hyväksyttiin ylei-
sesti niissä lausunnoissa, joissa siihen otettiin 
kantaa. Toimilupien siirtämistä Viestintävi-
raston myönnettäväksi pidettiin hyvänä. Hy-
väksyviä kannanottoja sai myös ehdotus, 
jonka mukaan Yleisradio ja valtioneuvoston 
myöntämän digitaalisen ohjelmistoluvan hal-
tijat saisivat lähettää ohjelmistonsa DVB-H-
verkossa samanaikaisesti ja muuttamattoma-
na ilman erillistä toimilupaa. 

Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnosta 
on muutettu tekijänoikeuslainsäädäntöön liit-
tyviltä osiltaan. 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

4 §. Soveltamisalan rajoitukset. Pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen 
muutos. Voimassa olevassa 2 momentissa 
viitataan lain 7 §:n 2 ja 3 momenttiin. Viit-
tausta on muutettava, koska esityksessä eh-
dotetaan 7 §:n 3 momenttiin lisättäväksi uusi 
3 kohta. Kohdassa säädettäisiin DVB-H-
verkossa harjoitettavasta televisio- ja radio-
toiminnasta, jota samat soveltamisalan rajoi-
tukset eivät koskisi. Ehdotuksen mukaan 4 
§:n 2 momentin mukaiset soveltamisalan ra-
joitukset koskisivat vain tämän lain 7 §:n 2 
momentissa ja 3 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua televisio- tai radiotoimintaa. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jossa säädettäisiin niistä erityisistä 
soveltamisalan rajoituksista, jotka koskisivat 
toimintaa DVB-H- tai vastaavalle standardil-
le varatussa verkossa. Ehdotetussa 7 §:n 3 
momentin 3 kohdassa tarkoitettuun toimin-
taan sovellettaisiin pääosin samaa sääntelyä 
kuin kaikkeen muuhunkin televisio- ja radio-
toimintaan. Siten esimerkiksi mainonnan 
kestoa ja sijoittelua samoin kuin eurooppa-
laisten ja riippumattomien tuottajien ohjelmi-
en kiintiöitä koskevat säännökset tulisivat 
sovellettaviksi DVB-H-verkossa tarjottaviin 
televisio- ja radio-ohjelmistoihin.  

DVB-H-verkossa harjoitettavaan televisio- 
ja radiotoimintaan on tarpeen soveltaa samo-
ja säännöksiä kuin televisio- ja radiotoimin-
taan yleisesti. DVB-H-verkkoon on tarkoitus 

myöntää toimilupia, jotka oikeuttavat sään-
nölliseen ja pitkäkestoiseen ohjelmatoimin-
taan. Tällöin on sovellettava normaalia tele-
visiotoiminnan sääntelyä jo teknologisen 
neutraliteetin ja toimijoiden tasapuolisen 
kohtelun vuoksi sekä televisiotoimintaa kos-
kevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittami-
sesta annetussa neuvoston direktiivissä 
89/552/ETY, jäljempänä televisiodirektiivi, 
asetettujen vaatimusten vuoksi. Siksi kysee-
seen eivät tule ohjelmatoiminnan osalta sa-
mankaltaiset soveltamisalan poikkeukset 
kuin Viestintäviraston pienimuotoiseen tai 
lyhytkestoiseen toimintaan myöntämissä 
toimiluvissa.  

Toimilupia koskevaa sääntelyä ei olisi tar-
koituksenmukaista soveltaa Viestintäviraston 
myöntämiin toimilupiin sellaisenaan. Siksi 
esityksessä ehdotetaan, että tiettyjä toimilu-
pia koskevia pykäliä ei sovelleta DVB-H-
verkossa harjoitettavaan televisio- tai radio-
toimintaan. 

Ottaen huomioon mobiilitelevisiotoimin-
nan ja -verkon luonne DVB-H-verkossa har-
joitettavaan toimintaan ei tulisi sovelletta-
vaksi lain 10 §. Mainitun pykälän 1 momen-
tin mukaan julistaessaan haettavaksi ja 
myöntäessään toimilupia toimilupaviran-
omaisen tulee asianomaisella alueella harjoi-
tettava televisiotoiminta ja radiotoiminta ko-
konaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sa-
nanvapauden edistämiseen sekä turvaamaan 
ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä 
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yleisön erityisryhmien tarpeet. 
 Ehdotetun 7 §:n 3 momentin 3 kohdan 

mukaan Viestintävirasto myöntäisi toimilu-
van televisio- tai radiotoimintaan DVB-H- tai 
vastaavalle standardille varatussa maanpääl-
lisessä joukkoviestintäverkossa. Viestintävi-
rasto ei toimilupaa myöntäessään käyttäisi 
vapaata harkintaa, vaan sen harkintavalta oli-
si lakiin sidottua. Siksi toimilupaa myönnet-
täessä ei harkittaisi 10 §:n 1 momentissa sää-
dettyjen kriteerien täyttymistä. Siten Viestin-
täviraston on myönnettävä toimilupa, jos ei 
ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan 
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain tai 
muun televisio- ja radiotoimintaa koskevan 
lain säännöksiä.  

Ehdotuksen mukaan myöskään 10 §:n 2 
momenttia ei sovellettaisi DVB-H-verkossa 
harjoitettavaan televisio- tai radiotoimintaan. 
Momentissa säädetään toimijan vakavarai-
suutta ja toimintakykyä koskevista kriteereis-
tä. Toimiluvan hakijan vakavaraisuutta ei ole 
toimiluvan luonteen vuoksi tarpeen arvioida. 
Tässä suhteessa yksi keskeinen ero valtio-
neuvoston myöntämiin toimilupiin verrattuna 
on se, että Viestintäviraston myöntämä toimi-
lupa ei luo toimiluvan haltijalle oikeutta 
joukkoviestintäverkon kapasiteettiin. 

Ehdotetun pykälän mukaan DVB-H-verkon 
ohjelmistolupaan ei sovellettaisi 11 §:ää, jos-
sa säädetään toimilupamääräyksistä. Koska 
Viestintävirasto ei toimilupia myöntäessään 
käytä vapaata harkintaa, toimilupiin ei ole 
tarkoitus sisällyttää 11 §:n mukaisia toimilu-
pamääräyksiä. 

Esityksessä ehdotetaan, että DVB-H-
verkon ohjelmistolupaan ei sovellettaisi 13 
§:ää, joka koskee toimiluvan siirtämistä toi-
selle ja tosiasiallisen määräysvallan muutos-
ta. Pykälää ei ole tarpeen soveltaa tässä tar-
koitettuihin toimilupiin, koska toimiluvan 
siirtämisellä tai määräysvallan muuttamisella 
ei ole erityistä merkitystä toimilupien luon-
teen vuoksi. Tämä johtuu erityisesti siitä, että 
Viestintäviraston myöntämien toimilupien 
määrä ei ole samalla tavoin rajallinen kuin 
valtioneuvoston myöntämien toimilupien. 
DVB-H-verkossa käytettävissä oleva kapasi-
teetti ei rajoita myönnettävien ohjelmistolu-
pien määrää eikä toimilupaviranomainen 
myönnä toimilupia harkinnanvaraisesti. 

Lain 14 §:ssä säädetään toimiluvan rau-

keamisesta. Pykälää ei sovellettaisi DVB-H-
verkon ohjelmistolupiin. Toimiluvan rau-
keamista koskevan sääntelyn tarkoituksena 
on estää se, että taajuuksia taikka joukkovies-
tintäverkon vapaata kapasiteettia pidetään 
käyttämättömänä. DVB-H-verkon ohjelmis-
toluvan raukeamisella ei olisi vastaavaa mer-
kitystä, koska vapaata kapasiteettia ei jaeta 
julistamalla toimilupa haettavaksi.    

7 §. Oikeus televisio- ja radiotoiminnan 
harjoittamiseen. Pykälän 3 momenttiin ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 3 kohta, jonka mu-
kaan Viestintävirasto myöntäisi toimiluvan 
televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen, 
kun toimintaa harjoitetaan digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, jo-
ka on radiotaajuuksista ja telelaitteista anne-
tun lain (1015/2001) 6 §:ssä tarkoitetussa taa-
juusalueiden käyttösuunnitelmassa varattu te-
levisio- tai radiotoimintaan tai muiden palve-
luiden tarjoamiseen DVB-H- tai vastaavalla 
standardilla. Selvyyden vuoksi on tarpeen to-
deta, että Viestintävirasto voisi myöntää toi-
milupia pienimuotoiseen tai lyhytkestoiseen 
toimintaan myös DVB-H-verkossa. Tällais-
ten toimilupien myöntämiseen sovellettaisiin 
momentin 1 ja 2 kohtaa. 

Radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun 
lain 6 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvos-
to vahvistaa viestintämarkkinalain 
(393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa 
edellyttävään teletoimintaan sekä televisio- ja 
radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoi-
tettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja ra-
diotoiminnan harjoittamiseen määrättyjen 
taajuusalueiden käyttösuunnitelman. Käyttö-
suunnitelmassa määritellään digitaaliseen te-
levisiotoimintaan käytettävä taajuusalue ja 
digitaalisen televisiotoiminnan kanavaniput 
(nykyisin A, B ja C).  Tarkoituksena on, että 
neljäs maanpäällinen digitaalinen joukko-
viestintäverkko määriteltäisiin taajuussuunni-
telmassa vastaavasti ja varattaisiin DVB-H-
standardilla tapahtuvaan toimintaan. Tarvit-
tavia asetusmuutoksia on ryhdytty valmiste-
lemaan verkkoluvan myöntämisen jälkeen. 

Televisio- tai radiotoiminnan harjoittami-
nen maanpäällisessä digitaalisessa joukko-
viestintäverkossa edellyttää pääsääntöisesti 
valtioneuvoston myöntämää toimilupaa, joka 
voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuo-
deksi. Tästä pääsäännöstä ei ole tarkoitus 
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luopua. Lyhytaikaista ja pienimuotoista tele-
visio- tai radiotoimintaa taas voidaan harjoit-
taa Viestintäviraston myöntämän toimiluvan 
nojalla.  

DVB-H-tekniikan käyttöön varattavassa 
kanavanipussa yhden televisio-ohjelmiston 
jakelun vaatima kapasiteetti on lähetysverkon 
kokonaiskapasiteettiin nähden vähäinen. 
Koska käytettävissä olevan kapasiteetin mää-
rä ei ole rajoitettu samalla tavalla kuin kol-
messa jo olemassa olevassa maanpäällisessä 
joukkoviestintäverkossa, ei ole tarkoituk-
senmukaista edellyttää toiminnalta valtio-
neuvoston harkintaan perustuvaa ohjelmisto-
lupaa. Koska kyseessä on 7 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu toiminta, sitä ei voida vapauttaa 
toimilupamenettelystä kokonaan ilman sään-
telyjärjestelmän kokonaisuudistusta. Tässä 
vaiheessa on siten perusteltua soveltaa nel-
jännessä maanpäällisessä joukkoviestintäver-
kossa harjoitettavaan toimintaan kevennettyä 
toimilupamenettelyä.  

Lain 12 §:n mukaan toimilupa televisio- tai 
radiotoimintaan voidaan myöntää enintään 
kymmeneksi vuodeksi. Säännöksen nojalla 
DVB-H-verkkoon myönnettävän toimiluvan 
kesto voisi olla enintään kymmenen vuotta. 

Toimiluvan saajan kannalta olisi olennais-
ta, että saaja sopisi toimintaansa tarvittavasta 
välityskapasiteetista viestintämarkkinalain 
mukaisen verkkoluvan haltijan tai muun 
mahdollisen kapasiteetin tarjoajan kanssa. 
Toimilupaa myöntäessään Viestintävirastolla 
ei olisi velvollisuutta varmistaa, onko toimin-
taan saatavilla kapasiteettia. 

DVB-H-standardille varatun verkon kapa-
siteetti hankittaisiin kaupallisesti. Televisio- 
ja radiotoiminnan harjoittajat samoin kuin 
muiden palveluiden tarjoajat hankkisivat ka-
pasiteetin verkkoluvan haltijalta tai mahdolli-
selta muulta kapasiteetin tarjoajalta. Tarkoi-
tuksena on, että verkon kapasiteetin käyttö ei 
voisi olla keskitetty yhdelle toimijalle. Ta-
voitteena on käyttää kapasiteettia mahdolli-
simman monipuolisten sisältöjen tarjoami-
seen. Tämän vuoksi DVB-H-verkkoon 
myönnetty verkkotoimilupa sisältää ehdon, 
jonka mukaan luvanhaltija ei saa myydä 
enempää kuin kolmasosan verkon kokonais-
kapasiteetista yhdelle palveluyritykselle, ellei 
liikenne- ja viestintäministeriö luvanhaltijan 
hakemuksesta toisin määrää. 

Neljännessä maanpäällisessä digitaalisessa 
joukkoviestintäverkossa ei  ole kyse viestin-
tämarkkinalain 134 §:ssä tarkoitetusta toi-
minnasta. Tämän vuoksi viestintämarkkina-
lain 134 §:ssä verkkopalvelua kaapelitelevi-
sioverkoissa tarjoavalle teleyritykselle sää-
detty velvollisuus ohjelmistojen ja palvelujen 
siirtämiseen ei soveltuisi neljännessä maan-
päällisessä digitaalisessa joukkoviestintäver-
kossa harjoitettavaan toimintaan. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 
momentti. Momentissa säädettäisiin siitä, mi-
ten digitaalisessa maanpäällisessä verkossa 
toimiva televisio- tai radiotoiminnan harjoit-
taja saisi lähettää ohjelmistonsa myös DVB-
H-verkossa. Ehdotetun momentin mukaan te-
levisio- tai radiotoiminnan harjoittaja, jolla 
on valtioneuvoston myöntämä toimilupa di-
gitaaliseen lähetystoimintaan, saa lähettää 
toimiluvan nojalla tarjoamansa ohjelmiston 
ilman erillistä toimilupaa myös 3 momentin 3 
kohdassa tarkoitetussa verkossa. Ohjelmisto 
on lähetettävä samanaikaisesti ja sisällöltään 
muuttamattomana toimiluvan mukaisella tai 
muulla alkuperäisellä lähetysalueella. 

Momentissa säädettäisiin vastaavasti myös 
Yleisradio Oy:n ohjelmistoista. Ehdotetun 
säännöksen mukaan Yleisradio Oy saisi vas-
taavasti lähettää lain nojalla tarjoamansa te-
levisio- ja radio-ohjelmistot tässä momentis-
sa tarkoitetulla tavalla. Viittauksella tarkoite-
taan lain 7 a §:ää, jossa säädetään Yleisradio 
Oy:n oikeudesta televisio- ja radiotoiminnan 
harjoittamiseen ilman toimilupaa. 

Säännös antaisi oikeuden lähettää saman 
ohjelmiston ilman erillistä toimilupaa sekä 
maanpäällisessä digitaalisessa DVB-T-
verkossa että DVB-H-verkossa. Ohjelmisto 
tulisi lähettää samanaikaisena ja muuttamat-
tomana. Maanpäällisessä digitaalisessa ver-
kossa televisiotoimintaa harjoitetaan maan-
päälliseen vastaanottoon tarkoitetulla DVB-
T-standardilla. Neljännessä kanavanipussa 
käytettävä DVB-H-standardi on saman DVB-
standardin liikkuvaan vastaanottoon tarkoi-
tettu muoto.  

Ohjelmisto voitaisiin ehdotetun momentin 
nojalla lähettää ainoastaan sen toimiluvan 
mukaiselle tai muulle alkuperäiselle lähetys-
alueelle. Lähetysalue DVB-H-verkossa voisi 
siten olla enintään DVB-T-verkkoon myön-
netyn toimilupa-alueen laajuinen. Jos ohjel-
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miston lähetysalue maanpäällisessä digitaali-
sessa DVB-T-verkossa olisi suppeampi kuin 
toimilupa-alue, ohjelmistoa ei voisi tämän 
momentin nojalla lähettää alkuperäistä lähe-
tysaluetta laajemmalle. Säännöksen nojalla ei 
siten voitaisi laajentaa lähetysaluetta siitä, 
mikä se on maanpäällisessä digitaalisessa 
DVB-T-verkossa. Yleisradio Oy:n ohjelmis-
ton alkuperäisenä lähetysalueena olisi sama 
alue kuin maanpäällisessä digitaalisessa ver-
kossa. 

Lähetysalue uudessa kanavanipussa saattaa 
olla käytännössä suppeampi kuin toimiluvas-
sa määritelty alue, jos esimerkiksi kana-
vanippua ei vielä ole rakennettu koko toimi-
lupa-alueelle. Uusi neljäs kanavanippu on 
tarkoitus rakentaa vaiheittain, jolloin se ei 
myöskään välttämättä aluksi kata koko toimi-
lupa-aluetta. Ehdotetun momentin perusteella 
digitaalisen toimiluvan nojalla lähetettävä 
ohjelmisto voitaisiin lähettää sille toimilupa-
alueelle, jolle verkko sillä hetkellä ulottuu. 
Lähetysaluetta voidaan laajentaa koko toimi-
lupa-alueelle sitä mukaa kuin verkko laaje-
nee. 

Ehdotetun momentin nojalla voitaisiin lä-
hettää DVB-H-verkossa ilman erillistä toimi-
lupaa kaikki ne ohjelmistot, joiden tarjoami-
seen valtioneuvosto on myöntänyt digitaali-
sen toiminnan toimiluvan. Siten momentin 
piiriin kuuluisivat sekä valtakunnallisen että 
alueellisen toimiluvan saaneet. Momenttia 
sovellettaisiin sekä digitaalisen televisio- että 
radiotoiminnan toimiluvan nojalla harjoitet-
tavaan toimintaan. Momentti koskee käytän-
nössä tällä hetkellä erityisesti televisiotoi-
mintaa, johon on myönnetty suurin osa digi-
taalisen toiminnan toimiluvista. Tällä hetkel-
lä voimassa on kolme digitaalisen radiotoi-
minnan toimilupaa, jotka valtioneuvosto on 
myöntänyt radiotoimintaan digitaalisessa 
maanpäällisessä televisioverkossa.  

Tekijänoikeuslain soveltamisen kannalta 
tässä momentissa tarkoitettu toiminta voi-
daan katsoa rinnakkaiseksi lähettämiseksi, 
kun kyse on DVB-T-verkossa tapahtuvaan 
lähettämiseen verrattavasta lähettämisestä. 
Lähtökohtana on, että sama sisältö lähetetään 
toisessa lähetysjärjestelmässä samanaikaises-
ti ja samalla alueella siten, että lähetykset 
ovat eri vastaanottolaitteilla samojen tai suu-
rin piirtein samojen vastaanottajien vastaan-

otettavissa. Kun rinnakkaisen lähettämisen 
liiketoimintamallit eivät poikkea muista va-
paasti yleisön vastaanotettavissa olevien te-
levisio- tai radiolähetysten liiketoimintamal-
leista, on olemassa hyvät perusteet sille, että 
sovittavan korvauksen pitäisi kattaa sekä al-
kuperäinen että rinnakkainen lähetystoiminta. 
Sillä, että tällaisessa rinnakkaisessa lähettä-
misessä käytetään eri lähetysjärjestelmiä, ei 
pitäisi olla vaikutusta korvaukseen. 

Pykälän 4 momentti siirtyisi uuden mo-
mentin lisäämisen myötä 5 momentiksi. 

 

2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen 
sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaan-
ottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä ke-
nenkään ennakolta estämättä. Tarkempia 
säännöksiä sananvapauden käyttämisestä an-
netaan lailla. Perustuslakivaliokunta on käsi-
tellyt sananvapauden kannalta merkityksel-
listä sääntelyä ainakin lausunnoissaan PeVL 
23/1993 vp (laki Oy Yleisradio-Rundradion 
Ab:stä), PeVL 19/1998 vp (laki televisio- ja 
radiotoiminnasta), PeVL 54/2002 vp (verk-
kotunnuslaki) sekä PeVL 61/2002 vp (vies-
tintämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
muuttaminen).  

Sananvapaus on perustuslaissa turvattu jo-
kaiselle Suomen oikeudenkäyttöpiirissä ole-
valle henkilölle hänen kansalaisuuteensa kat-
somatta. Soveltamisalaltaan sananvapaus kat-
taa kaikki viestintätekniset menetelmät ja il-
maisumuodot sekä kaikenlaiset tiedot, mieli-
piteet ja muut viestit niiden sisällöstä riippu-
matta. Myös viestintävälineet ja niiden sään-
tely kuuluvat sananvapauden piiriin. Sanan-
vapautta koskeva perustuslain säännös kiel-
tää viestien sisällön ennakkotarkastuksen ja 
muut ennakollista estettä merkitsevät puut-
tumiset sananvapauteen. Perustuslain sään-
nös ei estä sananvapauden käytön jälkikäteis-
tä valvontaa rikos- ja vahingonkorvauslain-
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säädännön keinoin, mutta se kuitenkin rajoit-
taa jälkikäteistäkin puuttumista sananvapau-
den käyttöön.  

Televisio- ja radiotoiminnan luvanvarai-
suus merkitsee hallitusmuodon sananvapaus-
säännöksen  sisältämästä ennakkoesteiden 
kiellosta poikkeavaa tilannetta. Toimilupajär-
jestelmän ylläpitämistä yleisradiotoiminnassa 
on kuitenkin pidetty mahdollisena, jos sen 
tarpeellisuus voidaan perustella sananvapau-
den  toteuttamisen kannalta hyväksyttävällä 
tavalla. Antaessaan lausunnon hallituksen 
esityksestä televisio- ja radiotoimintaa kos-
kevaksi lainsäädännöksi (HE 34/1998 vp) 
vuonna 1998 eduskunnan perustuslakivalio-
kunta kiinnitti huomiota erityisesti sananva-
pauden toteutumisen varmistamiseen. Lau-
sunnon mukaan lupajärjestelmän avulla tulee 
turvata käytettävissä olevien radiotaajuuksien 
tasapuolinen jako televisio- ja radiotoimin-
nan harjoittajille ja siten luoda edellytykset 
sananvapauden laajalle toteutumiselle.  

Maanpäällisissä joukkoviestintäverkoissa 
tapahtuvan televisio- ja radiotoiminnan toi-
milupajärjestelmän tarpeellisuutta on perus-
teltu ensi sijassa sillä, ettei taajuuksia  voida 
osoittaa kaikille halukkaille. Vaikka joukko-
viestintäverkkojen digitalisoinnin voidaan 
odottaa ainakin osittain ratkaisevan tämän 

ongelman, taajuuksien niukkuuden on edus-
kunnan perustusvaliokunnan ja liikenneva-
liokunnan antamissa lausunnoissa katsottu 
muodostavan edelleenkin sellaisen teknisen 
rajoitusperusteen, jonka huomioon ottami-
seksi on valtiosääntöoikeudellisesti asianmu-
kaista ylläpitää toimilupajärjestelmää. 

Toimiluvanvaraisuus liittyy myös perustus-
lain 18 §:n 1 momentissa säädettyyn elinkei-
novapauteen. Perustuslakivaliokunta on tar-
kastellut viestinnän toimilupajärjestelmän ja 
elinkeinovapauden suhdetta muun muassa 
edellä mainitussa lausunnossaan 61/2002 vp. 
Valiokunta katsoi lupasääntelyn vastaavan si-
tä perustuslakivaliokunnan käytännössä hy-
väksyttyä kantaa, että luvanvaraisuus on sää-
dettävissä tärkeiden ja vahvojen yhteiskun-
nallisten intressien johdosta.  

Esityksessä ei ehdoteta sellaisia muutoksia 
toimilupajärjestelmään, jotka muuttaisivat 
järjestelmän suhdetta sananvapauteen tai 
elinkeinovapauteen. 

Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotuk-
set voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä.   

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 

4 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1190/2005 sekä  
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 394/2003 ja mainitussa laissa 1190/2005, uusi 3 

momentti ja 7 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa, uusi 4 momentti, jolloin 4 mo-
mentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 

 
4 § 

Soveltamisalan rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 7 §:n 2 momentissa ja 3 mo-

mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun televi-
sio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen ei so-
velleta 10 ja 11 §:ää, 13 §:n 1–6  momenttia 
eikä 14, 16 ja 17 §:ää.  

Tämän lain 7 §:n 3 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettuun televisio- tai radiotoiminnan 
harjoittamiseen ei sovelleta 10, 11, 13  eikä 
14 §:ää. 
 

7 §  

Oikeus televisio- ja radiotoiminnan harjoit-
tamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupa televisio- tai radiotoiminnan 

harjoittamiseen viestintämarkkinalain 2 §:ssä 
tarkoitetussa digitaalisessa maanpäällisessä 

joukkoviestintäverkossa on haettava Viestin-
tävirastolta, jos: 

1) toiminnan kesto on enintään kolme kuu-
kautta;  

2) toiminnan viikoittainen kesto on enin-
tään kahdeksan tuntia; taikka  

3) toimintaa harjoitetaan digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, jo-
ka on radiotaajuuksista ja telelaitteista anne-
tun lain (1015/2001) 6 §:ssä tarkoitetussa taa-
juusalueiden käyttösuunnitelmassa varattu te-
levisio- tai radiotoimintaan tai muiden palve-
luiden tarjoamiseen DVB-H-  tai vastaavalla 
standardilla. 

Televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja, 
jolla on valtioneuvoston myöntämä toimilupa 
digitaaliseen lähetystoimintaan, saa lähettää 
toimiluvan nojalla tarjoamansa ohjelmiston 
ilman erillistä toimilupaa myös 3 momentin 3 
kohdassa tarkoitetussa verkossa. Ohjelmisto 
on lähetettävä samanaikaisesti ja sisällöltään 
muuttamattomana toimiluvan mukaisella tai 
muulla alkuperäisellä lähetysalueella. Yleis-
radio Oy saa vastaavasti lähettää lain nojalla 
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tarjoamansa televisio- ja radio-ohjelmistot 
tässä momentissa tarkoitetulla tavalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20   .  

 

————— 

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 

4 §:n 2 momentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 394/2003, 
lisätään mainittuun 4 §:ään uusi 3 momentti ja mainittuun 7 §:ään uusi 4 momentti,jolloin 4 

momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

4 § 

Soveltamisalan rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 7 §:n 2 ja 3 momentissa tar-

koitettuun televisio- tai radiotoiminnan har-
joittamiseen ei sovelleta 10 ja 11 §:ää, 13 
§:n 1―6 momenttia eikä 14, 16 ja 17 §:ää. 

 
4 § 

Soveltamisalan rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain 7 §:n 2 momentissa ja 3 mo-

mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun televi-
sio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen ei 
sovelleta 10 ja 11 §:ää, 13 §:n 1—6  mo-
menttia eikä 14, 16 ja 17 §:ää.  

Tämän lain 7 §:n 3 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettuun televisio- tai radiotoiminnan 
harjoittamiseen ei sovelleta 10, 11, 13  eikä 
14 §:ää. 
 

 
7 §  

Oikeus televisio- ja radiotoiminnan harjoit-
tamiseen 

7 §  

Oikeus televisio- ja radiotoiminnan harjoit-
tamiseen 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Toimilupa televisio- tai radiotoiminnan 
harjoittamiseen viestintämarkkinalain 2 
§:ssä tarkoitetussa digitaalisessa maanpääl-
lisessä joukkoviestintäverkossa on haettava 
Viestintävirastolta, jos: 

1) toiminnan kesto on enintään kolme 
kuukautta; tai 

2) toiminnan viikoittainen kesto on enin-
tään kahdeksan tuntia. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupa televisio- tai radiotoiminnan 

harjoittamiseen viestintämarkkinalain 2 
§:ssä tarkoitetussa digitaalisessa maanpääl-
lisessä joukkoviestintäverkossa on haettava 
Viestintävirastolta, jos: 

1) toiminnan kesto on enintään kolme 
kuukautta;  

2) toiminnan viikoittainen kesto on enin-
tään kahdeksan tuntia; taikka  
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3) toimintaa harjoitetaan digitaalisessa 
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, 
joka on radiotaajuuksista ja telelaitteista 
annetun lain (1015/2001) 6 §:ssä tarkoite-
tussa taajuusalueiden käyttösuunnitelmassa 
varattu televisio- tai radiotoimintaan tai 
muiden palveluiden tarjoamiseen DVB-H-  
tai vastaavalla standardilla. 

Televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja, 
jolla on valtioneuvoston myöntämä toimilu-
pa digitaaliseen lähetystoimintaan, saa lä-
hettää toimiluvan nojalla tarjoamansa oh-
jelmiston ilman erillistä toimilupaa myös 3 
momentin 3 kohdassa tarkoitetussa verkos-
sa. Ohjelmisto on lähetettävä samanaikai-
sesti ja sisällöltään muuttamattomana toi-
miluvan mukaisella tai muulla alkuperäisel-
lä lähetysalueella. Yleisradio Oy  saa  vas-
taavasti lähettää  lain nojalla tarjoamansa 
televisio- ja radio-ohjelmistot tässä momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-

ta  20  . 
——— 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


