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Liikenne- ja viestintäministeriölle 
 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 15. päivänä tammikuuta 2004 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli seuraavaa, vuonna 2006 käytävää toimilupakierrosta silmälläpitäen laatia 
selvitys kaupallisen radiotoiminnan kehittämisvaihtoehdoista. Työryhmän tuli myös 
tehdä hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lainsäädännön muuttamisesta siten, että viestintäpoliittisten tavoitteiden toteu-
tumista, toimilupaehtojen noudattamista ja toimintaa koskevaa määräysvaltaa voidaan 
nykyistä paremmin valvoa.   
 
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin viestintäneuvos Ismo Kosonen ja jäseneksi 
neuvotteleva virkamies Elina Normo liikenne- ja viestintäministeriöstä. Muiksi jäse-
niksi kutsuttiin yksikön päällikkö Merja Saari Viestintävirastosta, professori Tom Mo-
ring Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanista, toimitusjohtaja 
Juha Tynkkynen Broadcasters Oy:stä ja viestintäpäällikkö Satu Tyry-Salo Suomen 
Kuntaliitosta. Työryhmän sihteerinä on toiminut neuvotteleva virkamies Sanna Helo-
puro liikenne- ja viestintäministeriöstä. 
 
Työryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on 
kuullut radiotoiminnan harjoittajien, mainostajien  ja radiopalvelujen käyttäjien edus-
tajia. Työryhmän työn tueksi on myös teetetty erillinen radiomarkkinoiden nykytilaa 
ja kehitystä selvittävä tutkimus, joka on julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön jul-
kaisusarjassa (Kaupallinen radiotoiminta Suomessa. Selvitys markkinoiden rakentees-
ta 74/2004). 
 
Työryhmä on työskentelyssään keskittynyt kaupallisen toimiluvanvaraisen radiotoi-
minnan toimintaedellytysten tarkasteluun. Työryhmä on tarkastellut radiotoiminnan 
kehittämiseen liittyviä kysymyksiä huomioiden erityisesti  paikallisen ja alueellisen 
radiotoiminnan tarpeita. Työryhmän ehdotuksissa tavoitteena on ollut varmistaa radio-
toiminnan kehittymisedellytykset ja tasapuoliset toimintamahdollisuudet monipuoli-
selle radiotoiminnalle.  
 
Työryhmän ehdotus sisältää linjauksia vuoden 2006 toimilupakierroksen toteuttamista 
silmälläpitäen sekä täsmennyksiä toimiluvan siirtämistä ja toimiluvan raukeamista 
koskeviin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) säädöksiin. 
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KAUPALLISEN RADIOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
 
 
1. Johdanto 
 
1.1. Yleistä 
 
Pääosalle tällä hetkellä toimivista toimiluvanvaraisista  radioista myönnettiin toimilu-
pa valtioneuvoston esittelyssä 11.3.1999. Esittelymuistion mukaan liikenneministeriö 
piti tuolloin viestinnän monipuolisuuden ja sananvapauden edistämisen kannalta tär-
keänä silloisen paikallisradiotoiminnan jatkamista. Tämän vuoksi ministeriö esitti toi-
milupia kaikille paikallisradiopaikkakunnille, joille niitä oli  haettu. Lisäksi ministeriö 
esitti toiminnan taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi paikallisten toimilupien 
kuuluvuusalueiden laajennuksia samaan talousalueeseen kuuluviin kuntiin, sikäli kuin 
taajuuksia oli käytettävissä ja niitä oli haettu.  
 
Viestinnän monipuolisuuden ja sananvapauden edistämiseksi vuoden 1999 toimilupa-
kierroksella vahvistettiin ja laajennettiin myös ns. erikoisradiotoimintaa myöntämällä 
silloin toimineille yhtiöille toimilupa toimintaan aikaisempaa useammalla paikkakun-
nalla ja myöntämällä kokonaan uudenlaisia toimilupia.  
 
Valtioneuvosto täydensi vuoden 1999 toimilupapäätöksen myötä syntynyttä kokonai-
suutta 8.2.2001 myöntämällä lisää erikoisradiotoimilupia ja paikallisia toimilupia sekä 
laajentamalla useiden paikallisradioiden kuuluvuusalueita. Vuosien 1999 ja 2001 taa-
juuspäätösten jälkeen kaikissa suuremmissa kaupungeissa on ollut mahdollista kuulla 
useamman erikoisradion ja vähintään kahden paikallisradiotoimiluvalla toimivan pai-
kallisradion lähetyksiä. Käynnistäessään vuoden 1999 ja 2001 toimilupaprosesseja 
valtioneuvosto ei tarkemmin ohjeistanut hakijoita suunnitellun ohjelmatoiminnan si-
sällön suhteen. Lähes kaikille erikoisradiotoimilupaa hakeneille, yleiset vakavarai-
suusehdot täyttäneille, hakijoille voitiin myöntää toimilupa haettuun toimintaan. Lähes 
kaikki toimiluvan saaneet tahot myös käynnistivät lähetystoimintansa. 
 
Analogista radiotoimintaa varten myönnetyt toimiluvat ovat voimassa vuoden 2006 
loppuun saakka. Näin ollen radiotoiminnan harjoittajien ja toiminnasta kiinnostunei-
den muiden tahojen tasapuolisen tiedonsaannin sekä hakemusten huolellisen suunnit-
telun varmistamiseksi radiotoiminnan viestintäpoliittisten tavoitteiden ja suuntaviivo-
jen tulisi olla selvillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo vuoden 
2005 lopussa.  
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1.2. Toimilupapolitiikan yleiset tavoitteet 
 
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 10 §:n mukaan toimilupaviran-
omaisen tulee toimilupia haettavaksi julistaessaan, harjoitettava televisio- ja radiotoi-
minta kokonaisuudessaan huomioon ottaen, pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä 
turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet.  
Lain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan harkinnassa tulisi lähtökohtaisesti kiin-
nittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisem-
min televisio- tai radiotoiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällös-
tä. Lisäksi toimilupia myönnettäessä tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä 
keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta.  
 
Maanpäällisissä radioverkoissa tapahtuvan televisio- ja radiotoiminnan toimilupajär-
jestelmän tarpeellisuutta on perusteltu ensi sijassa sillä, ettei taajuuksia  voida osoittaa 
kaikille halukkaille. Vaikka radioverkkojen digitalisoinnin voidaan odottaa ainakin 
osittain ratkaisevan tämän ongelman, taajuuksien niukkuuden on eduskunnan perus-
tusvaliokunnan ja liikennevaliokunnan antamissa lausunnoissa katsottu  muodostavan  
edelleenkin sellaisen teknisen rajoitusperusteen, jonka huomioon ottamiseksi on val-
tiosääntöoikeudellisesti asianmukaista ylläpitää toimilupajärjestelmää. 
 
Televisio- ja radiotoiminnan luvanvaraisuus merkitsee hallitusmuodon sananvapaus-
säännöksen  sisältämästä ennakkoesteiden kiellosta poikkeavaa tilannetta. Toimilupa-
järjestelmän ylläpitämistä yleisradiotoiminnassa on kuitenkin pidetty mahdollisena, 
jos sen tarpeellisuus voidaan perustella sananvapauden  toteuttamisen kannalta hyväk-
syttävällä tavalla. Antaessaan lausunnon hallituksen esityksestä televisio- ja radiotoi-
mintaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 34/1998) vuonna 1998 eduskunnan perustus-
lakivaliokunta kiinnitti huomiota erityisesti sananvapauden toteutumisen varmistami-
seen. Lausunnon mukaan lupajärjestelmän avulla tulee turvata käytettävissä olevien 
radiotaajuuksien tasapuolinen jako televisio- ja radiotoiminnan harjoittajille ja siten 
luoda edellytykset sananvapauden laajalle toteutumiselle. Valiokunnan mukaan toimi-
lupapolitiikassa on myös pyrittävä vaalimaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta ja 
ottamaan huomioon yleisön erityisryhmien tarpeita. 
 
 
1.3. Toimilupaehdot 
 
Televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki tuli voimaan vuoden 1999 alussa. Tätä en-
nen Suomessa ei ollut erityistä televisio- ja radiotoimintaa koskevaa lakia. Yleisradio-
toiminnan laillisena perustana oli  ainoastaan vuonna 1927 säädetty tekninen radiolaki, 
jonka mukaan  vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä tapahtuvaan toimintaa 
tarvitaan toimilupa. Lain nojalla annetun asetuksen mukaan toimiluvan myöntävä vi-
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ranomainen oli valtioneuvosto. Televisio- ja radiotoiminnan yksityiskohtaisempi ohja-
us perustui erillisiin toimilupaehtoihin. 
 
Vuoden 1999 toimilupapäätös perustui vuoden alussa voimaan tulleeseen televisio- ja 
radiolakiin. Uusiin toimilupiin ei sisällytetty erityisiä radioasemien yhteislähetyksiä 
koskevia rajoituksia, koska katsottiin, että laki itsessään ja lakiin sisältyvä radiotoi-
minnan harjoittajan määritelmä riittävät takaamaan radiotoiminnan harjoittajien itse-
näisen toiminnan. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 4. 
kohdan mukaan laissa radiotoiminnan harjoittajalla (so. toimiluvan haltijalla  tarkoite-
taan sitä, jolla on vastuu radio-ohjelmistojen suunnittelusta ja joka lähettää ääniradio-
ohjelmistoja tai lähetyttää niitä kolmansien osapuolten välityksellä.  
 
Nykyisissä niin sanotuissa paikallisuusradiotoimiluvissa edellytetään, että lähetettävän 
ohjelmiston tulee sisältää tietoja kuuluvuusalueen paikallisista asioista sekä edistää 
paikallista kulttuuria ja kansalaisten avointa keskustelua. Toimilupiin ei ole sisällytetty 
erityisiä aikarajoituksia, eikä ohjelmien tuotantotapaa koskevia vaatimuksia. Radioi-
den yhteislähetyksiä koskevien määräysten puuttuminen ja paikallista ohjelmatoimin-
taa koskevien määräysten epätäsmällisyys ovat käytännössä olleet osaltaan johtamassa 
siihen, että  paikallinen radiotoiminta on huomattavilta osin ketjuuntunut ja  paikalli-
sen ohjelmatoiminnan osuus on useiden radioiden osalta supistunut lähes olematto-
miin.    
 
Niin sanottuja erikoisradioita, joiden kuuluvuusalue kattaa useampia paikkakuntia eri 
puolilla maata, ovat venäjänkielinen Radio Sputnik, klassisen musiikin kanava Classic 
Radio, jazz-musiikin kanava Groove FM, urheilun erikoiskanava Radio City, uskon-
nollisten ohjelmien kanava Radio Dei, nuorisolle suunnattu Kiss FM, liikenneradio 
SuomiPLUS sekä pääasiassa kotimaista musiikkia lähettämään velvoitetut Suomi Pop 
ja Sävelradio. Valtakunnallisen Radio Novan ohjelmistossa tulee toimilupaehdon mu-
kaan  olla huomattava osuus uutis-, ajankohtais- ja muilla puheohjelmilla.  
 
Koska useimpien erikoisradioiden kohdeyleisö on varsin kapea, niiden toiminnan ta-
loudellinen edellytys on kuuluminen useammalla talousalueella. Toisaalta kritiikkiä on 
esitetty sen suhteen, että erikoisuuden määrittely on joidenkin radioiden osalta siinä 
määrin epämääräinen, ettei se käytännössä ohjaa radion ohjelmiston muotoutumista  
millään tavoin. Toimilupapolitiikassa erikoisradioiden kuuluvuustarpeet on eräitä yk-
sittäisiä paikkakuntia lukuun ottamatta voitu huomioida varsin hyvin.  
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1.4. Suurimmat radioyhtiöt 
 
Kaupallisen radioalan keskeisiä toimijoita ovat tällä hetkellä Luxembourgiin rekiste-
röityneeseen SBS-konserniin kuuluva Pro Radio Oy ja Alma Media konserniin kuulu-
va Suomen Uutisradio Oy. SBS konsernin osuus alan mainosmyynnistä on tällä het-
kellä noin 31 % ja  Suomen Uutisradio Oy:n noin 35%. Kolmanneksi suurimman, 
ranskalaisomisteisen NRJ:n osuus mainosmyynnistä on noin 12,5%. Näiden lukujen 
perusteella kaupallista radiotoimialaa voidaan pitää jo varsin keskittyneenä toimialana.  
 
Radiokuuntelun osalta suurimpien kaupallisten toimijoiden osuutta vähentää luonnol-
lisesti Yleisradio Oy:n tarjonta, jota viimeisimmän radiouudistuksen yhteydessä lisät-
tiin. Paikallisella tasolla myös liikevaihdoltaan pienempien radioiden merkitys kasvaa. 
Esimerkiksi Oulun seudulla paikallisen Radio Pookin kuuntelijaosuus on 13%,  Radio 
Novan 11% , NRJ:n 6% ja SBS:n neljän aseman osuus on yhteensä 21%.  
 
 
2. Työryhmän ehdotukset 
 
 
2.1. Paikallisen radiotoiminnan kehittäminen 
 
Radiotoiminnan avaamista kilpailulle ja siihen liittyen paikallisradiotoiminnan aloit-
tamista 1980-luvulla perusteltiin paikallisen tiedonvälityksen kehittämistarpeilla.  Eri-
tyisesti paikallislehdistö oli tuolloin aktiivisesti ajamassa kaupallisen radiotoiminnan 
aloittamista. Paikallisen ja alueellisen viestinnän kehittäminen olivat keskeisinä kritee-
reinä myös valtioneuvoston toimilupapäätöksissä vuosina 1999 ja 2001. Valtioneuvos-
ton toimilupapäätöksiä edeltäneiden hakuprosessien perusteella arvioituna myös vies-
tintäyrityksillä oli voimakas kiinnostus paikallisen ja alueellisen toiminnan harjoitta-
miseen sekä edelleen kehittämiseen.   
 
Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman tutkimuksen (Kaupallinen radiotoiminta 
Suomessa – selvitys markkinoiden rakenteesta, LVM:n julkaisuja 74/2004)  ja useiden 
työryhmässä kuultujen asiaintuntijoiden mukaan paikallisella radiotoiminnalla on 
edelleen oma paikkansa suomalaisessa joukkoviestintäjärjestelmässä ja kehittymisen 
mahdollisuudet. Kehittymisen ja säilymisen keskeiseksi esteeksi on kuitenkin muo-
dostunut epäterve kilpailutilanne mainosmarkkinoilla. Useamman paikallisradion 
paikkakunnilla puolivaltakunnallisen ketjun osana toimiva asema,  joka on supistanut 
aidon paikallisen tarjontansa lähes olemattomaksi, voi tarjota mainosaikaa paikallisilla 
markkinoilla hintaan, jolla pelkästään kyseisellä alueella toimiva, paikallista ohjelmaa 
tuottava yritys ei voi saada toimintaansa likimainkaan kannattavaksi.  
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Työryhmän näkemyksen mukaan toimilupajärjestelmän tulee turvata tasapuoliset kil-
pailuolosuhteet eri toimijoiden välillä. Koska edellä mainitun tutkimuksen mukaan 
Suomessa on radiomainonnassa selvästi kahdet markkinat, tulisi tämä huomioida 
myös toimilupapolitiikassa siten, että kilpailutilanteissa toimijoiden tekniset lähtökoh-
dat ovat samanlaiset.  
 
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että erikoisradioiden lähetysten kuuluvuutta, mu-
kaan lukien mainokset, tulisi toimilupamääräyksillä rajata siten, että ne kuuluisivat 
samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikista lähettimistä ja että toimilupaehdot rajai-
sivat paikallisten toimijoiden toiminnan nykyistä monipuolisuustavoitteiden mukaises-
ti selvemmin paikalliseksi toiminnaksi. Työryhmän mielestä paikallisen ohjelmiston 
riittävä osuus voidaan turvata parhaiten ohjelmiston tuotanto-osuuksia koskevilla mää-
räyksillä esimerkiksi siten, että kello 6 ja 18 välisenä aikana sallittaisiin ainoastaan 20 
%:n osuus niin sanottuja yhteislähetyksiä ja muulta osuudelta edellytettäisiin selvästi 
tunnistettavaa omaehtoisuutta. Lupapäätösten yhteydessä hakija sitoutuu hakemuksen-
sa mukaiseen toimintaan.  
 
Paikallisradiotoiminnan pohjana olevassa taajuussuunnitelmassa lähdettiin siitä, sit-
temmin epärealistiseksi osoittautuneesta ajatuksesta, että jokaisella Suomen paikka-
kunnalla tulisi olla mahdollisuus paikalliseen radiotoimintaan. Alkuperäisestä suunni-
telmasta ja myöhempien lupaprosessien epätahtisuudesta johtuen useiden radioiden 
tekninen kuuluvuusalue omalla talousalueellaan ei ole paras mahdollinen, mistä on 
ollut haittaa paitsi kuuntelijoille myös radioiden talouden perustana olevan mainosajan 
myynnille. Työryhmän mielestä tulevalla lupakierroksella paikallisten radioasemien 
taajuudet ja lähetystehot tulisi asettaa siten, että radioiden kuuluvuus niiden omalla 
talousalueella on teknisesti ongelmaton.   
 
Useissa maissa myös ei-kaupallinen, niin sanottu yhteisöradiotoiminta, on muodostu-
nut erityisesti maahanmuuttajien, uskonnollisten vähemmistöryhmien ja muiden ryh-
mien kannalta tärkeäksi viestintämuodoksi. Suomessa tällainen toiminta on syystä tai 
toisesta jäänyt selvästi pienimuotoisemmaksi kuin esimerkiksi Ruotsissa, mutta tämän 
tyyppistä toimintaa harjoittavat esimerkiksi Lähiradio Helsingissä ja Radio Robin 
Hood Turussa. Erilaiset yhteisöt ja oppilaitokset ovat aktiivisesti käyttäneet hyväkseen 
myös mahdollisuutta lähettää lyhytaikaisesti (enintään kolme kuukautta) radio-
ohjelmistoja. Työryhmä pitää yhteisöradioiden ja lyhytaikaisten radioiden ei-
kaupallista toimintaa viestinnän monipuolisuuden ja sananvapauden kannalta erittäin 
tärkeänä ja esittää, että taajuussuunnitelmissa varataan mahdollisuus myös tällaisen 
toiminnan jatkamiseen.   
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2.2. Erikoisradiotoiminnan kehittäminen 
 
Erikoisradioiden toimilupiin on sisällytetty määräyksiä, joiden tarkoituksena on ohjata 
ohjelmiston sisällön kokonaisuutta. Lisäksi erikoisradioiden käyttöön on myönnetty 
taajuuksia siten, että ne ovat kuultavissa useamman talousalueen alueella, mistä syystä 
radioita on kutsuttu myös puolivaltakunnallisiksi radioiksi. Radio Novalla on käytös-
sään koko maan peittävä, suurtehotaajuuksia käyttävä verkko.  
 
Useimpien erikoisradioiden toimintaa voidaan pitää ohjelmistotarjonnan monipuoli-
suuden ja yleisön erityisryhmien kannalta myönteisenä asiana. Erikoisradioiden toi-
minnalla ei liikenne- ja viestintäministeriön teettämän tutkimuksen mukaan ole myös-
kään sanottavaa vaikutusta paikallisten radioasemien talouteen. Näin ollen työryhmä 
pitää perusteltuna, että erikoisradioiden toimintaa edelleen jatketaan ja kehitetään.  
  
Koska erikoisradioiden toimilupia on mahdollista myöntää vain muutamia, työryhmä 
pitää tärkeänä, että toiminta käynnistetään ja pidetään toimilupaehtojen mukaisena. 
Hakijoiden sitouttaminen toimiluparatkaisun perusteena olleeseen hakemukseensa on 
myös linjassa yleisten avoimuutta ja hakijoiden tasapuolisuutta korostavien periaattei-
den kanssa. Vaikka työryhmä suhtautuu varauksella yksityiskohtaisiin toimilupaehtoi-
hin, lupaehtojen tulisi työryhmän mielestä kuitenkin olla yksiselitteisiä siten, että nii-
den noudattamista voidaan tarvittaessa valvoa. Toimilupahakemukseen sitouttamisen 
kannalta olisi myös perusteltua lyhentää toimilupakausi nykyistä lyhyemmäksi, esi-
merkiksi viiteen vuoteen, jolloin uuden lupaprosessin yhteydessä voitaisiin arvioida 
myös aiemman toimiluvan nojalla harjoitetun toiminnan toteutumista suhteessa asetet-
tuihin tavoitteisiin. Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niin sanottua oh-
jelmaformaattia olisi mahdollista muuttaa kesken toimilupakauden. Televisio- ja ra-
diotoimintalain 11 a §:n mukaisesti toimilupaa voidaan muuttaa mm. toimiluvanhalti-
jan hakemuksesta. 
 
Useimpien erikoisradioiden lähetysverkko on muotoutunut vuosien kuluessa varsin  
sattumanvaraisesti. Tästä syystä verkko on saattanut jäädä toimijan talouden kannalta 
epätarkoituksenmukaiseksi, eikä se välttämättä palvele kuuntelijoitakaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Työryhmän mielestä seuraavalla toimilupakierroksella olisi hyvä 
tilaisuus järjestää erikoisradiotoimintaan tarkoitetut radioverkot tarkoituksenmukaisik-
si kokonaisuuksiksi. Tällöin tulisi ottaa huomioon myös harvaan asutuilla alueilla asu-
vien kuuntelijoiden tarpeet. Myös toimiluvan hakijoiden kannalta jakeluverkon koon 
tietäminen etukäteen olisi avoimuutta lisäävä sekä toiminnan ja talouden suunnittelua 
helpottava asia. Työryhmän mielestä erikoisradiotoimilupia myönnettäessä tulisi  läh-
teä siitä, että myönnetty verkko otetaan käyttöön määräajan kuluessa kokonaisuudes-
saan.  
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Suomessa on ainoastaan yksi koko maan kattava kaupalliseen radiotoimintaan tarkoi-
tettu analoginen jakeluverkko. Tällä hetkellä kyseinen verkko on osoitettu Suomen 
Uutisradio Oy:lle, joka harjoittaa siinä toimintaa Radio Nova –nimellä. Kilpailuolo-
suhteiden tasapuolisuuden vuoksi työryhmä pitää tärkeänä, että erikoisradioiden verk-
kojen suunnittelussa otetaan huomioon radioiden kilpailuasema suhteessa valtakunnal-
lisessa radioverkossa toimivaan toimijaan siten, että myös harvaan asuttujen alueiden 
palvelemisesta syntyvät rasitteet jakautuvat tasapuolisesti.   
 
 
2.3. Määräysvalta 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta huomautti edellä mainitussa lausunnossaan siitä, 
että ”valtioneuvostolle toimilupaviranomaisena kuuluvan ja siihen asialliselta merki-
tykseltään rinnastettavan toimivallan käytössä on kysymys sellaisista laajakantoisista 
ja periaatteellisesti merkittävistä asioista kuin hallitusmuodon 40 §:n 2 momentissa 
tarkoitetaan. Päätösvaltaa käyttää näin ollen valtioneuvoston yleisistunto” (ks. Perus-
tuslaki 67§). 
 
Voimassa olevan televisio- ja radiotoimintalain 13 §:n mukaan televisio- ja radiotoi-
minta varten myönnettyä toimilupaa ei saa siirtää toiselle. Valtioneuvosto voi peruut-
taa toimiluvan, jos tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden muuttuu. 
Määräysvallan muuttumisesta on välittömästi ilmoitettava toimilupaviranomaiselle. 
Valtioneuvoston on päätettävä peruuttamisesta kahden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sesta.  
 
Toimiluvan siirtoja koskevia menettelyjä muutettiin 23.5.2003 hyväksytyllä televisio- 
ja radiotoimintalain muutoksella siten, ettei määräysvallan muuttuminen johtanut enää 
automaattisesti toimiluvan haettavaksi julistamiseen. Muutoksella pyrittiin  hallinnol-
listen menettelyjen yksinkertaistamiseen, eikä sillä oletettu olevan sanottavaa viestin-
täpoliittista merkitystä. Eräiden lain muutosten jälkeen tapahtuneiden toimivallan siir-
tojen osalta on jälkikäteen vahva syy olettaa, että toimivallan siirrossa on ollut kyse 
pelkästään radiotaajuuksien kauppaan rinnastettavissa olevasta tapahtumasta. Toimi-
luvan myöntäjän asettamien viestintäpoliittisten tavoitteiden toteutumisen kannalta 
olisi työryhmän mielestä parempi, jos määräysvallan siirto olisi aina lupaprosessia 
edellyttävä toimenpide. Tällöin voitaisiin avoimesti arvioida asetetun tavoitteen ajan-
tasaisuus ja eri toimijoiden halukkuus tavoitteen mukaisen toiminnan jatkamiseen. 
 
Käytännön valvontatyössä on muodostunut ongelmaksi tosiasiallisen määräysvallan 
arviointi. Aikaisemmassa lupakäytännössä määräysvaltaa on arvioitu pääsääntöisesti 
omistusosuuksien perusteella. Laki antaa varsin vähän mahdollisuuksia puuttua erilai-
siin franchising-ratkaisuihin, vaikka niitä voitaisiin pitää selvästi toimiluvan myöntä-
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jän alkuperäisten tavoitteiden vastaisina sopimuksina ja vaikka niissä alkuperäisen 
omistajan määräysvalta olisi tosiasiallisesti nimellinen. Työryhmän mielestä toimilu-
vanhaltija tulisi velvoittaa ilmoittamaan toimilupaviranomaiselle myös kaikista toimi-
tuksellista määräysvaltaa koskevista sopimuksista ja niiden muutoksista. Myös tällai-
nen muutos toimiluvan mukaiseen toimintaan nähden voitaisiin katsoa toimiluvan 
siirroksi.  
 
 
2.4. Digitaalinen radiotoiminta  
 
Televisiotoiminnasta poiketen radiotoiminnan digitalisointi on edennyt hitaasti. Radio-
toiminnassa jakeluverkkojen digitalisointi ei tarjoa toimijoille samanlaisia kustannus-
säästöjä kuin televisiotoiminnassa. Tästä johtuen etenkin kaupalliset toimijat ovat ol-
leet varsin varovaisia etenemään asiassa. Vaikka Eureka 147-projektissa kehiteltyä 
DAB –standardia noudattavia jakeluverkkoja on rakennettu jo lähes kaikkiin Länsi-
Euroopan maihin, on asiantuntijoiden keskuudessa edelleen erilaisia näkemyksiä siitä,  
kannattaako radion digitalisoinnissa edetä siten, että toiminta rakennetaan yhtä käyttö-
tarkoitusta varten rakennetun jakeluverkon varaan.  
 
DAB –standardiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi myös radiovastaanottimien 
valmistus on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Digitaalisen radiotoiminnan edelläkävijä-
maassa Englannissa vastaanotinongelma on kuitenkin jo osittain ratkaistu eli markki-
noilla on runsaasti myös hinnaltaan edullisia vastaanottimia. 
 
Valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvan radiotoimintaan digitaalisessa televisiover-
kossa Pro Radio Oy:lle kahta kanavaa varten ja Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:lle 
yhtä kanavaa varten. Kumpikin toimiluvan haltija on käynnistänyt toimintansa haetus-
sa laajuudessa.  
 
Työryhmä pitää tärkeänä, että radio-ohjelmistojen digitaalisen jakelun eri muotoja 
mukaan lukien Internet-jakelu selvitetään ja kehitetään. Työryhmä ei näe kuitenkaan 
erityisiä viestintäpoliittisia syitä tai tarpeita siihen, että valtioneuvosto ryhtyisi tässä 
vaiheessa kiirehtimään radiotoiminnan digitalisointia. Työryhmä kiinnittää huomiota 
siihen, että digitaalisen radiotoiminnan esteenä olevat epäselvät tekijänoikeuskysy-
mykset tulisi selvittää pikaisesti. 
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EHDOTETUT SÄÄDÖSMUUTOKSET 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle televisio- ja radiotoi-
minnasta annetun lain muuttamisesta 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain muuttamisesta 

2 luku. Televisio- ja radiotoiminnan harjoit-
taminen 

13 §. Toimiluvan siirtäminen. Toimiluvan 
siirtoa koskevia säännöksiä muutetaan, koska 
nykyinen sääntely on osoittanut käytännössä, 
että tosiasiallisen toimiluvan siirtoa voidaan 
kiertää muutoin kuin omistussuhteen siirron 
kautta. Toisaalta on myös tarvetta turvata 
televisio- ja radiotoiminnan keskeytyksetön 
jatkuminen, kunnes siirrosta ja sen myötä 
toimiluvan peruuttamisesta sekä uudesta 
toimiluvasta on tehty päätös. Sananvapauden 
suojaamiseksi on kuitenkin välttämätöntä 
saattaa määräysvallan siirtymistä merkitsevät 
muutokset edelleen toimilupaviranomaisen 
harkittaviksi.  

Voimassa olevan lain 1 momentin mukaan 
valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan, jos 
tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan halti-
jaan nähden muuttuu. Esityksen mukaan 
myös tosiasiallisen määräysvallan muutosta 
toimiluvan mukaiseen toimintaan olisi pidet-
tävä toimiluvan siirtona. Nykyisen lain pe-
rusteluissa määräysvallan siirtoa tarkastel-
laan lähtökohtaisesti silmälläpitäen yhtiön 
omistusrakenteessa tapahtuvia muutoksia. 
Määräysvalta ei kuitenkaan aina ole enem-
mistöosakkaalle kuuluva oikeus, vaan se voi 
perustua esimerkiksi osakkuussopimukseen, 

yhtiön omiin sääntöihin tai muuhun vastaa-
vaan järjestelyyn, jonka perusteella toinen 
yhtiö voi vaikuttaa ratkaisevasti toimiluvan 
haltijayhtiön toimintaan. Esimerkiksi kilpai-
lunrajoituksista annetun lain mukaan yritys-
kaupalla tarkoitetaan määräysvallan tosiasial-
lista siirtymistä myös muilla tavoilla. Kilpai-
luviraston tiedonannossa yrityskauppaval-
vonnasta on esitetty, että tosiasiallisen mää-
räysvallan arvioinnissa on ratkaisevaa mah-
dollisuus päättää yrityksen keskeisistä liike-
toimintaa koskevista ratkaisuista. Jos erilai-
silla franchising- tai muilla sen kaltaisilla 
sopimuksilla kierretään omistussuhteen siir-
to, mutta sopimuksesta johtuen toimiluvan 
haltijalla ei ole enää tosiasiallista mahdolli-
suutta vastata toimiluvan mukaisesta toimin-
nasta olisi tätä uuden säännöksen mukaan 
myös pidettävä toimiluvan siirtona, joka on 
kielletty. Koska nykyinen säännös ja sen 
perustelut eivät näyttäisi ottavan huomioon 
muuta kuin omistussuhteen liittyvää toimilu-
van siirtoa, on perusteltua ottaa säännökseen 
selvästi myös muu toimiluvan mukaisen toi-
minnan siirto.  

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaan toimiluvan haltija voi pyytää toimi-
lupaviranomaiselta ennakkopäätöstä tosiasi-
allisen määräysvallan muutoksesta. Ennak-
kopäätöksen pyytäminen on voimassa olevan 
lain perusteluissa todettu mahdollisuus, mut-
ta sitä ei ole kirjoitettu itse säännökseen. 

 Kuten voimassa olevan lain 1 momentissa, 
myös esityksen 3 momenttiin otettaisiin vel-
vollisuus ilmoittaa  määräysvaltaan vaikutta-
vista muutoksista välittömästi toimilupavi-
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ranomaiselle. Toimilupaviranomaisen on 
esityksen mukaan päätettävä tosiasiallisen 
määräysvallan muuttumisen johdosta tapah-
tuvasta toimiluvan peruuttamisesta kahden 
kuukauden kuluessa tehdystä ilmoituksesta. 
Toimilupaviranomainen harkitsisi siten ta-
pauksittain, onko tapahtunut toimiluvan siir-
to. Toimilupaviranomainen harkitsisi siten 
sekä tosiasiallisen määräysvallan siirron että 
toimiluvan mukaisen toiminnan siirron. Jos 
toimiluvan haltija suunnittelisi sellaisen so-
pimuksen tekemistä, jonka yhteydessä mää-
räysvallan siirtyminen saattaisi tulla kysee-
seen, hän voisi viedä esisopimuksen toimilu-
paviranomaisen käsiteltäväksi. Toimilupavi-
ranomaisen on sekä voimassa olevan lain että 
esityksen mukaan tehtävä päätös peruuttami-
sesta kahden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sesta. Päätös voidaan tehdä siten myös lyhy-
emmässäkin ajassa.  

Uuden 3 momentin mukaan toimilupavi-
ranomaisella ei ole mahdollisuutta tehdä 
muuta ratkaisua kuin peruuttaa toimilupa, jos 
se toteaa, että kyseessä on tosiasiallisen mää-
räysvallan muutos toimiluvan haltijaan tai 
toimiluvan mukaiseen toimintaan nähden. 
Toimilupa on kuitenkin tällöin julistettava 
uudelleen haettavaksi. Päätös uuden toimilu-
van myöntämisestä on esityksen mukaan 
sidottu kahden kuukauden määräaikaan pe-
ruuttamispäätöksen antamisesta. Tarkoituk-
sena on toteuttaa toimiluvan peruutus siten, 
että toimiluvan haltija voi jatkaa toimilu-
vanmukaista toimintaansa siihen saakka, 
kunnes päätös toimiluvan jaosta on saanut 
lainvoiman. 

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa ole-
vaa 2 momenttia. Samoin pykälän 5 moment-
ti vastaa voimassa olevaa 3 momenttia. 

14 §. Toimiluvan raukeaminen. Voimassa 
olevan lain 14 §:n mukaan televisio- tai ra-
diotoimintaa varten myönnetty toimilupa 
raukeaa, jos säännöllistä toimintaa ei ole 
aloitettu viimeistään kuuden kuukauden ku-
luttua toimilupakauden alkamisesta tai jos 
säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 
30:tä vuorokautta pidemmäksi ajaksi eikä 
tähän voida esittää toiminnan edellytyksiin 
liittyvää erityisen painavaa, toimilupaviran-
omaisen hyväksymää syytä. Käytännössä on 
osoittautunut ongelmalliseksi se, missä laa-
juudessa toiminnan on tullut alkaa toimilu-

pakauden alkamisesta ja siitä, kuka päättää 
toimiluvan raukeamisesta. Pykälä ehdotetaan 
myös muotoiltavaksi uudelleen siten, että se 
on helpommin ymmärrettävissä. 

Esityksen 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi, että televisio- tai radiotoimintaa varten 
myönnetty toimilupa raukeaa, jos säännöllis-
tä toimiluvan mukaista toimintaa ei ole aloi-
tettu koko toimilupa-alueella viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden 
alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoi-
minta on keskeytetty 30:tä vuorokautta pi-
demmäksi ajaksi. Toiminnan tulisi siis sään-
nöksen mukaan alkaa kaikilla toimiluvassa 
määritellyillä taajuuksilla tai koko toimilupa-
alueella, ellei toimiluvassa toisin määrätä. 

Uutena säännöksenä esitykseen otettaisiin 
2 momentti, jonka mukaan toimiluvan rau-
keamisesta päättää toimilupaviranomainen 
valvontaviranomaisen selvityksen perusteel-
la. Säännöksessä todettaisiin siten yksiselit-
teisesti, että toimilupaviranomainen, joka on 
myös myöntänyt toimiluvan, tekee myös 
päätöksen toimiluvan raukeamisesta. Toimi-
lupaviranomaisen ei tarvitse teettää uutta 
selvitystä, joka pitkittäisi toimiluvan käsitte-
lyä, vaan toimilupaviranomainen voisi käyt-
tää päätöksensä perusteena valvontaviran-
omaisen jo teettämää selvitystä. 

Esityksen 3 momenttiin otettaisiin voimas-
sa olevan lain 1 momenttiin sisältyvä poik-
keus. Erityisen painavasta syystä toimilupa-
viranomainen voi hakemuksesta myöntää 
luvan poiketa 1 momentissa säädetystä. Toi-
miluvan haltijan olisi näin haettava viiväs-
tykselleen toimilupaviranomaisen suostumus.  
Toimilupaviranomaisella olisi mahdollisuus 
asettaa uusi määräaika toiminnan aloittami-
selle. Hakemus tulisi pääsääntöisesti tehdä 
ennen kuin määräaika umpeutuu. 
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 
 

televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta 
 
 
 
  Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
  muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 2 luvun 
13 § ja 14 § seuraavasti: 

 
2 luku 

 
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen 
 

13 § 
 

Toimiluvan siirtäminen 
 
   Televisio- tai radiotoimintaa varten myönnet-
tyä toimilupaa ei saa siirtää toiselle. Jos tosi-
asiallinen määräysvalta toimiluvan haltijaan tai 
toimiluvan mukaiseen toimintaan nähden 
muuttuu, on tätä pidettävä toimiluvan siirtona. 
   Toimiluvan haltija voi pyytää toimilupavi-
ranomaiselta ennakkopäätöstä tosiasiallisen 
määräysvallan muutoksesta. 
   Edellä 1 momentissa säädetyistä määräysval-
taan vaikuttavista muutoksista on välittömästi 
ilmoitettava toimilupaviranomaiselle. Toimilu-
paviranomaisen on päätettävä tosiasiallisen 
määräysvallan muuttumisen johdosta tapahtu-
vasta toimiluvan peruuttamisesta kahden kuu-
kauden kuluessa ilmoituksesta.  
   Kun toimilupaviranomainen peruuttaa edellä 
3 momentin mukaisesti toimiluvan, on toimi-
lupaviranomaisen päätettävä uuden toimiluvan 
myöntämisestä kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun päätös peruuttamisesta on saanut 
lainvoiman.  

— — — — — — — — — — — — — — 
 

14 § 
 

Toimiluvan raukeaminen 
 
   Televisio- tai radiotoimintaa varten myönnet-
ty toimilupa raukeaa, jos säännöllistä toimilu-
van mukaista toimintaa ei ole aloitettu koko 
toimilupa-alueella viimeistään kuuden kuu-
kauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta 
tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskey-
tetty 30:tä vuorokautta pidemmäksi ajaksi.  
   Toimiluvan raukeamisesta päättää toimilupa-
viranomainen valvontaviranomaisen selvityk-
sen perusteella. 
   Erityisen painavasta syystä toimilupaviran-
omainen voi hakemuksesta myöntää luvan 
poiketa edellä 1 momentissa säädetystä. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
    
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 

 
 

————— 
 
Helsingissä  päivänä kuuta 200 
 
 

Tasavallan Presidentti 
 
 
 

TARJA HALONEN 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
Laki 

  televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 2 luvun 

13 § ja 14 § seuraavasti: 
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 
 
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen 
 

13 § 
 

Toimiluvan siirtäminen toiselle 
 

Televisio- tai radiotoimintaa varten 
myönnettyä toimilupaa ei saa siirtää toisel-
le. Valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan, 
jos tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan 
haltijaan nähden muuttuu. Määräysvallan 
muuttumisesta on välittömästi ilmoitettava 
toimilupaviranomaiselle. Valtioneuvoston 
on päätettävä peruuttamisesta kahden kuu-
kauden kuluessa ilmoituksesta.  
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 § 
 

Toimiluvan raukeaminen 
 
Televisio- tai radiotoimintaa varten myön-
netty toimilupa raukeaa, jos säännöllistä 
toimiluvan mukaista toimintaa ei ole aloi-
tettu viimeistään kuuden kuukauden kulut-
tua toimilupakauden alkamisesta tai jos 

2 luku 
 
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen 
 

13 § 
 

Toimiluvan siirtäminen  
 

Televisio- tai radiotoimintaa varten 
myönnettyä toimilupaa ei saa siirtää toisel-
le. Jos tosiasiallinen määräysvalta toimilu-
van haltijaan tai toimiluvan mukaiseen 
toimintaan nähden muuttuu, on tätä pidet-
tävä toimiluvan siirtona. 

 Toimiluvan haltija voi pyytää toimilupa-
viranomaiselta ennakkopäätöstä tosiasialli-
sen määräysvallan muutoksesta. 

 Edellä 1 momentissa säädetyistä määrä-
ysvaltaan vaikuttavista muutoksista on vä-
littömästi ilmoitettava toimilupaviranomai-
selle. Toimilupaviranomaisen on päätettävä 
tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen 
johdosta tapahtuvasta toimiluvan peruut-
tamisesta kahden kuukauden kuluessa il-
moituksesta. 

 Kun toimilupaviranomainen peruuttaa 
edellä 3 momentin mukaisesti toimiluvan, 
on toimilupaviranomaisen päätettävä uuden 
toimiluvan myöntämisestä kahden kuukau-
den kuluessa siitä, kun päätös peruuttami-
sesta on saanut lainvoiman.  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

14 § 
 

Toimiluvan raukeaminen 
 
Televisio- tai radiotoimintaa varten myön-
netty toimilupa raukeaa, jos säännöllistä 
toimiluvan mukaista toimintaa ei ole aloi-
tettu koko toimilupa-alueella viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua toimilupakau-
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säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 
30:tä vuorokautta pidemmäksi ajaksi eikä 
tähän voida esittää toiminnan edellytyksiin 
liittyvää erityisen painavaa, toimilupaviran-
omaisen hyväksymää syytä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 
 

den alkamisesta tai jos säännöllinen lähe-
tystoiminta on keskeytetty 30:tä vuorokaut-
ta pidemmäksi ajaksi.  

Toimiluvan raukeamisesta päättää toimi-
lupaviranomainen valvontaviranomaisen 
selvityksen perusteella. 

Erityisen painavasta syystä toimilupavi-
ranomainen voi hakemuksesta myöntää 
luvan poiketa edellä 1 momentissa sääde-
tystä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 
200  . 
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LIITE 
Työryhmän kuulemat asiantuntijat 
 
 
 

Niko Nordström  BMG Finland Oy  
Hannu Harju  Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy 
Kai Pöntinen  Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy 
Lauri Kaira  Gramex ry 
Hannu Marttila Gramex ry 
Seppo Julin  Kansan radioliitto ry 
Kirsi Rostamo Kristillinen Media Oy 
Paula Salovaara Radio Helsinki Oy 
Leena Ryynänen SBS Finland Oy 
Petri Manninen Suomen Uutisradio Oy 
Harri Kujala   Turun Paikallisradio Oy 
Harri Moisio  Turun Paikallisradio Oy 
Seppo Härkönen Yleisradio Oy 

 
 
 
 


