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Esipuhe 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti keväällä 2004 työryhmän, jonka tehtävänä 
on valmistella vuonna 2006 toteutettavaa radion toimilupien uudistamista sekä 
televisio- ja radiolainsäädännön mahdollista uudistamista siten, että viestintäpo-
liittisten tavoitteiden toteutumista, toimilupaehtojen noudattamista ja toimintaa 
koskevaa määräysvaltaa voidaan nykyistä paremmin valvoa. Työryhmä jättää 
loppuraporttinsa marraskuun 2004 lopussa. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on tukea edellä mainittua työryhmää selvittä-
mällä Suomen kaupallisen radiotoiminnan toimialan rakennetta ja sen nykyisiä 
ongelmia.  

Tutkimus pyrkii luomaan yleiskuvan suomalaisesta radiokentästä kaupallisen 
toimiluvanvaraisen radiotoiminnan näkökulmasta. Tutkimuksessa on lisäksi sel-
vitetty muiden Pohjoismaiden ja muutaman muun Euroopan maan kaupallista 
radiota vastaavia järjestelmiä. 

Selvityksessä tarkastellaan ennen kaikkea toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ta-
loudellisia toimintaedellytyksiä ja niiden kehitysnäkymiä. Selvitys ottaa huomi-
oon myös sähköisen viestinnän teknologiseen kehitykseen liittyvät näkökohdat. 

Selvityksen toteuttamisessa on käytetty apuna sekä primäärisiä että sekundääri-
siä lähteitä. Primääriset lähteet ovat pääasiassa olleet lukuiset alan keskeisten 
toimijoiden haastattelut, joilla on ollut keskeinen rooli kaupallisen radioalan on-
gelmien, haasteiden ja kehitysnäkymien kartoittamisessa. Sekundäärisinä lähtei-
nä on käytetty radioalaa käsittelevää kirjallisuutta, tilastoja, lainsäädäntöä ja 
muita alaa koskevia julkaisuja. Tutkimuksen lopussa esitetyt johtopäätökset ovat 
tekijöiden omia, eivätkä sellaisenaan edusta liikenne- ja viestintäministeriön vi-
rallista kantaa. 

Tutkimuksen ovat toteuttaneet Nordic Adviser Groupin konsultit Osmo Mietti-
nen ja Topi Sarpakunnas. Liikenne- ja viestintäministeriöstä tutkimuksessa mu-
kana ovat olleet viestintäneuvos Ismo Kosonen ja neuvotteleva virkamies Elina 
Normo. 

 

Helsingissä 30. päivänä marraskuuta 2004 

 

 

 

Ismo Kosonen 
viestintäneuvos
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Yhteenveto alan rakenteesta ja ongelmista 
Kaupallinen radiotoiminta Suomessa on pieni, nuori ja kehittymätön toimiala. Alan pienuu-
desta ja pirstaleisuudesta johtuu, että siltä puuttuvat monet kehittyneemmille toimialoille tyy-
pilliset rakenteet ja piirteet, esimerkiksi alalle erikoistuneet palvelujen tuotantorakenteet. Täs-
tä johtuen huomattava osa alan arvoketjuihin kuuluvista toiminnoista tehdään taloudellisen 
toiminnan kannalta liian pienessä mittakaavassa. 

Ala on saavuttanut konsolidaatiovaiheen, mutta ei vielä ole käynyt sitä läpi. Kansainväliset 
toimijat ovat rantautuneet Suomen radiomarkkinoille ja ryhtyneet yhdistämään pienempiä 
toimijoita suuremmiksi.  Ne kykenevät toiminnassaan käyttämään hyväksi suuremman mitta-
kaavan tuomia etuja ja saamaan selviä kilpailuetuja pienempiinsä verrattuna. Mikäli sääntelyl-
lä ei asiaan vaikuteta, tulee keskittymiskehitys jatkumaan. 

Kaupallisen radion markkinat jakautuvat kahteen erilliseen pelikenttään: kansainvälis-
valtakunnalliseen ja alueellis-paikalliseen. Pelikenttien rajat määräytyvät pitkälti mainonnan 
logiikan mukaan. Pelikentillä tuotettavilla tuotteilla on omat selvät erityispiirteensä, niiden 
rahoitukset tulevat suurelta osin eri lähteistä ja rahoituksen hankkiminen eli mainosmyynti 
poikkeaa toisistaan. Samoin niillä toimivilla toimijoilla on erilaiset kustannukset tuotettua 
ohjelmayksikköä kohden. Kaikki tämä näkyy pelikentillä sovelletuissa mainonnan hinta-
tasoissa.  

Kahden pelikentän olemassaolo sinänsä luo taloudelliset toimintamahdollisuudet sekä kan-
sainvälis-valtakunnalliseen ja alueellis-paikalliseen toimintaan. Jälkimmäisen selvästi korke-
ampia toiminnan yksikkökustannuksia vastaavasti sillä on mahdollista pitää mainonnan yk-
sikkökustannukset korkeampina. Näin yritysten kannattavuuksien erot eivät johdu siitä kum-
malla pelikentällä ne toimivat, vaan siitä kuinka hyvin ne omilla kentillään toimivat.  

Radiotoiminnan käytössä olevat radiotaajuudet ovat rajalliset, joten niiden käyttöä on säädel-
tävä. Suomessa kaupallisen radion toimiluvat myönnetään kauneuskilpailuperiaatteella, jossa 
viestintä- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteutumisella on suuri painoarvo. Keskeisinä 
tavoitteina on sananvapauden turvaaminen, paikallisen ja alueellisen toiminnan arvostus ja 
sen toimintaedellytysten turvaaminen. Asukasluvultaan pienessä, mutta pinta-alaltaan laajassa 
maassa tämä edistää alan pirstaleisen rakenteen säilymistä. Tavoitteiden muotoilu toimilupa-
ehdoiksi ja niiden soveltaminen toimilupien myöntämisessä on ollut käytännössä hankalaa 
luvanhaltijoiden toiminnan muuttuessa myöntämisen jälkeen. Digitaalinen lähetysteknologia 
mahdollistaisi radiotaajuuksien huomattavasti tehokkaamman käytön, jolloin myös tekninen 
sääntelytarve vähenisi. Alan talous ei nykyisillä rahoitusmalleilla kuitenkaan mahdollista sel-
västi laajempaa radiotarjontaa, eikä ala myöskään näe reaalisia uusia tai riittäviä rahoitusmal-
leja. Niinpä digitaalisen radiojakelun vaatimille investoinneille ei ole rahoittajia eikä siinä ole 
näkyvissä vastaavaa siirtymistä digitaaliseen jakeluun kuin television puolella. 

Nykyisin sovellettava toimilupajärjestelmä ei vastaa markkinoiden pelikenttärakennetta eli se 
ei käytännössä erota toimijoita omille kentilleen. Markkinoiden kehitys on johtanut siihen, 
että samantyyppisetkin toimiluvat näyttävät luovan erilaiset toimintaedellytykset keskenään 
kilpaileville toimijoille.  

Eräät toimijat kykenevät käyttämään kansainvälis-valtakunnallisella pelikentällä hankkimaan-
sa mittakaavaetua kilpaillessaan alueellis-paikallisesti toimivien kilpailijoidensa kanssa. Näi-
den toimijoiden kilpailuetuansa alueellis-paikallisen mainonnan hinnoittelussa, aiheuttaa se 
markkinahäiriön, johon alueellis-paikalliset toimijat eivät voi vastata. Nykyään vallitseekin 
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tilanne, jossa pieni paikallisradio kilpailee puolivaltakunnallisten ketjujen kanssa, jotka puo-
lestaan joutuvat kilpailemaan ainoan valtakunnallisen kaupallisen toimijan kanssa. 

Mikäli alueellis-paikallisella tasolla toimivien radioiden toimintaedellytykset halutaan viestin-
tä- tai kulttuuripoliittisilla perusteilla turvata, tulee sääntelyn tukea kansainvälis-
valtakunnallisen ja alueellis-paikallisen toiminnan selvää erottamista toisistaan. 
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1. Radiokentän yleiset muutokset 
Suomalainen radiotoiminta on ollut monessa mielessä melko vakaata näihin päiviin asti. Ana-
loginen jakelutekniikka on periaatteessa samanlaista kuin se oli radiotoiminnan alkaessa 
1920-luvulla. Jo heti toiminnan alussa radio koettiin yhteiskunnalle tärkeäksi ja se perustettiin 
julkisen palvelun ja julkisen rahoituksen periaatteiden varaan. Kaupallinen radiotoiminta 
mahdollistettiin vasta 1980-luvun puolivälissä, aluksi selvästi paikalliseksi rajoitettuna. Seu-
raavan vuosikymmenen lopulla tuli mahdolliseksi valtakunnallisen kaupallisen radion synty-
minen ja paikallisten radioiden ketjuuntuminen osavaltakunnalliseksi. 

Eurooppalaisessa radiotoiminnassa nähdään 2000-luvun alussa useita samanaikaisesti vaikut-
tavia muutostekijöitä. 

Koko eurooppalaista lainsäädäntöä ja myös mielipideilmastoa hallitsee pyrkimys purkaa 
kaikkea sääntelyä, jota ei pidetä välttämättömänä. Vaikka kulttuuria ja viestintää koskeva 
lainsäädäntö on pidetty kansallisen päätöksenteon tasolla, myös näihin alueisiin kohdistuu 
samanlaisia paineita vapauttaa ne sääntelystä ja saattaa vapaan kilpailun piiriin kuin muissa-
kin yhteiskunnan toiminnoissa. Useissa Euroopan maissa onkin toteutettu tämän suuntaisia 
radiolainsäädännön uudistuksia. Esimerkkejä ovat Ruotsi ja Tanska sekä Iso-Britannia (UK). 
Viimeksi mainittu on käytännössä pitkälti näyttänyt mallia muulle Euroopalle ja jopa koko 
maailmalle sähköisen viestinnän lainsäädännöllisten puitteiden järjestämisessä. 

Teknologian kehityksen tuomat muutokset ovat juuri nyt suurimmillaan sitten radiotoiminnan 
alkamisen. Digitaalinen radiojakelu (Digital Audio Broadcasting; DAB) mahdollistaa radio-
taajuusalueiden analogista jakelua huomattavasti tehokkaamman käytön ja voi siten ainakin 
teoriassa mahdollistaa moninkertaisen määrän niillä välitettäviä ohjelmistoja. Käytännössä 
tämä pienentäisi olennaisesti radiotaajuuksien niukkuuteen perustuvaa toimilupien sääntelyn 
tarvetta. 

Digitaalinen televisiojakelu (Digital Video Broadcasting; DVB) mahdollistaa radio-ohjelmien 
jakelun pääosin televisio-ohjelmistojen jakeluun tarkoitetuissa verkoissa ja vastaanoton digi-
taalisen televisiovastaanottimen kautta. Suomessakin on jaettu toimilupia radiotoiminnan har-
joittamiseen digitaalisissa televisioverkoissa. DVB voi myös synnyttää uudenlaisia radio-
ohjelmaformaatteja, joissa käytetään hyväksi televisionomaisia piirteitä ja samantapaisia lisä-
arvopalveluja kuin digitaalisessa televisiossa. Mielenkiintoisen mahdollisuuden voi tulevai-
suudessa synnyttää myös digi-tv-lähetysten vastaanottaminen mobiilien päätelaitteiden avulla 
(Digital Video Broadcasting for Handheld Devices; DVB-H) 

Internet ja matkaviestinnän dataominaisuudet (mobiilidata) ovat luoneet radiotoiminnalle ko-
konaan uudet tekniset alustat, jotka mahdollistavat erilaisia lisäpiirteitä radio-ohjelmien for-
maatteihin ja vastaanottoon, sekä uudenlaisia liiketoimintamalleja. 

Kaupallinen radio on hitaasti kasvattanut merkitystään lähes kaikkialla Euroopassa sekä ylei-
sön käyttäytymisen suhteen että taloudellisesti. Suomessa kaupallisen radion osuus kaikesta 
radion kuuntelusta on tällä hetkellä tarkalleen puolet. UK:ssa kaupallisen radion osuus kuun-
telusta on samoin puolet, mutta toisin kuin esimerkiksi Suomessa, myös sen osuus radiotoi-
minnan taloudesta on noin puolet. Suomessa kaupallisen radion osuus kokonaistaloudesta on 
jäänyt alle 30%:in. 

Eurooppalainen kaupallinen radiotoiminta on sen sääntelyn piirteistä johtuen ollut pitkälti 
alueellisesti ja/tai omistuksellisesti rajoitettua liiketoimintaa, jolloin se on ollut myös lähtö-
kohtaisesti pirstoutunutta. Nyt sen taloudellisen merkityksen kasvaessa kaupallinen radiotoi-
minta kohtaa yleisiä toimialan kehitykseen liittyviä piirteitä, kuten toimialan keskittyminen 
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(konsolidaatio), yhä suurempien ja tehokkaammin toimivien yksiköiden syntyminen ja pie-
nempien yksiköiden sulautuminen niihin. Konsolidoitumisen edistyessä yhä suuremmat yhtiöt 
kiinnostuvat toimialasta, mikä ilmenee mm. omistuspohjan kansainvälistymisenä. 

Radiotoiminnan keskittyessä suurempiin yksiköihin mainonnan potentiaalia pyritään maksi-
moimaan tai ainakin kasvattamaan eriyttämällä ketjujen tai niiden asemien profiilia siten, että 
ne kokonaisuutena vastaavat mahdollisimman suuren tai tarkoituksenmukaisen yleisön ma-
kua. Selvästi profiloidut asemat markkinoidaan kohderyhmien elämäntapaan liittyvinä tuote-
merkkeinä.  

Radiomarkkinoilla Euroopan kehittyneimpänä maana voidaan monessa suhteessa pitää Iso-
Britanniaa. Siellä kaupallinen radiotoiminta on taloudellisilta mittasuhteiltaan ja toimijoiden 
lukumäärällä arvioituna saavuttanut aitoja toimialan piirteitä - on esimerkiksi syntynyt toimi-
joita palvelevia riippumattomia ohjelmatuotantoyhtiötä televisiotoimialan tapaan. 

Edellä mainitut yleiset muutostekijät ovat näkyneet myös suomalaisessa radiokentässä, jotkut 
niistä vahvemmin kuin eräissä muissa maissa, jotkut heikommin. Suomessa ne ovat johtaneet 
muun muassa valtakunnallisen ja osavaltakunnallisen radiotoiminnan voimakkaaseen kasvuun 
ja asemien omistuksen ja/tai ohjelmatoiminnan keskittymiseen. Tämä on johtanut tilanteisiin, 
joissa eräiden paikallisesti toimivien radioasemien toimintaedellytyksien on nähty heikenty-
neen aiemmasta. 

Radiotaajuuksien luontaisesta niukkuudesta johtuen radiotoiminta on käytännössä kaikkialla 
maailmassa säännösteltyä. Kaikille hakijoille ei yksinkertaisesti voida myöntää toimilupaa. 
Suomessa ei koskaan ole myyty toimilupia. Valtio ei ole rahastanut huutokaupoilla tai toimi-
lupamaksuilla, vaan ne on jaettu niin sanotun kauneuskilpailun perusteella. Hakijoiden jou-
kosta on valittu ne, joilla katsotaan olevan parhaat edellytykset toimia ja joiden nähdään par-
haiten toteuttavan viestintäpoliittisia päämääriä, joista keskeisimpiä ovat sananvapaus, tie-
donvälityksen monipuolisuus ja moniarvoisuus. 
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2. Kaupallisen radiotoiminnan ympäristö 
Kaupallisen radiotoiminnan ympäristö määrittelee rakenteen ja kehyksen, jonka puitteissa ala 
toimii ja sen toimintamahdollisuudet kehittyvät.  

Kaupallinen radio on säädelty toimiala. Alalla on sen kokoon nähden paljon keskenään kilpai-
levia toimijoita ja toimintamalleja. Alan sisäisen kilpailun lisäksi se kilpailee yleisöstä julki-
sella rahoituksella toimivan julkisen palvelun yleisradiotoiminnan kanssa sekä rahoituksesta 
muun mainosrahoitteisen median kanssa. Mediamainonnan arvon muutokset ja sisäiset kehi-
tykset vaikuttavat radiolle ohjautuvaan rahoitukseen. Teknologian muutokset vaikuttavat alan 
kustannuksiin sekä radion ja kilpailevien sisältöjen saatavuuteen ja siten myös yleisön ajan-
viettotapoihin ja rahan kulutusmahdollisuuksiin.  

Kuva 1. Kaupallisen radiotoiminnan ympäristö 

 

 

Kaupallista radiotoimintaa säätelee kolme lakia: laki televisio- ja radiotoiminnasta 
(744/1998), radiolaki (1015/2001) ja viestintämarkkinalaki (393/2003). Toimilupajärjestel-
mällä ja sääntelyllä luodaan puitteet ja pelisäännöt harjoitettavalle liiketoiminnalle ja erilaisil-
le toimijoille. Näiden pelisääntöjen toimivuus ja yhteensopivuus markkinaolosuhteiden kans-
sa on keskeistä kaupallisen radion kehittymiselle.  

Kaupallisen radion rinnalla radiomarkkinoilla toimii julkinen radio. Tätä tehtävää Suomessa 
hoitaa Yleisradio Oy Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) puitteissa. Vaikka Yleisra-
diolle annettuun julkisen palvelun tehtävään ei kuulu yleisön suuruuteen liittyviä tavoitteita, 
se kuitenkin käytännössä kilpailee kaupallisen radion kanssa samoista kuulijoista, heidän 
huomiostaan ja ajankäytöstään. 

Mainonta on kaupallisen radion pääasiallinen rahoituksen lähde. Kaupallinen radio on yksi 
media laajassa mediakentässä muun muassa television sekä sanoma- ja aikakauslehtien rinnal-
la. Se kilpailee mainostajista ja näiden mainospanostuksista muiden medioiden kanssa. Kau-
pallisen radion houkuttelevuus ja kilpailukyky mainoskanavana ratkaisee pitkälti sen taloudel-
liset menestysmahdollisuudet. 

Teknologia sanelee käytettävissä olevat tuotanto- ja jakelutekniikat. Viime vuosien teknologi-
sen kehityksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet koskevat kaikkia toimijoita media-alalla ja 
radiokentässä. Uusilla teknologioilla voi olla huomattava vaikutus siihen, millaiseksi kaupal-
lisen radiotoiminnan ympäristö tulevaisuudessa muodostuu. Uusi teknologia voi avata koko-
naan uusia liiketoimintamalleja, mutta myös asettaa kyseenalaiseksi perinteiset ja vakiintuneet 
toimintamallit ja –tavat.  

Lainsäädäntö ja 
muu sääntely

Mainonta ja muu 
kaupallinen media

Julkisen palvelun 
radiotoiminta

Yleisön tarpeet 
ja makuTeknologia

Kaupallinen radio ja 
kilpailu alan sisällä

Lainsäädäntö ja 
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Mainonta ja muu 
kaupallinen media

Julkisen palvelun 
radiotoiminta

Yleisön tarpeet 
ja makuTeknologia
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kilpailu alan sisällä
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Radioyleisön kuuntelutavat ja maut muuttuvat sukupolvi- ja elämäntapamuutosten mukana, 
sisältöpalvelujen tarjonnan lisääntyessä sekä median merkitysten ja tarjoamien kokemusten 
muuttuessa. Kaupalliset radiot muokkaavat ohjelmaformaattejaan ja sisältöjään omien yleisö-
jensä ja/tai kohderyhmiensä tavoittamiseksi ja pitämiseksi kanavillaan. Kullekin kohderyh-
mälle suunnattu ohjelmisto tuo myös kyseistä kohderyhmää tavoittelevia mainostajia kanaval-
le. Kuulijoiden ikä on tällä hetkellä selvin ja käytetyin kohderyhmän määrittäjä, muita käytet-
täviä segmentointitapoja ovat musiikkimakuun, elämäntyyliin ja –tapaan (esimerkiksi uskon-
nolliseen vakaumukseen), alueelliseen identiteettiin ja muihin erityiseen kiinnostuksen koh-
teisiin (urheilu, matkailu), liittyvät seikat. 

2.1. Lainsäädäntö ja säätely  

Lainsäädäntö 
ja muu sääntely

Mainonta ja muu 
kaupallinen media

Julkisen palvelun 
radiotoiminta

Yleisön 
tarpeet 
ja maku

Teknologia

Kaupallinen 
radio ja kilpailu 

alan sisällä

 

2.1.1. Radiotoiminnan muodot ja niihin liittyvä sääntely 

Suomalainen maanpäällisillä vapailla radioaalloilla välitettävä (terrestrial) radiotoiminta on 
lainsäädännössä jaettu kahteen osaan: yhteiskunnan erityiseen asemaan asettama julkisen pal-
velun radiotoiminta ja kaupallinen radiotoiminta. Julkinen radiotoiminta perustuu ns. julkisen 
palvelun (public service) käsitteeseen. Sen tehtävät ja velvollisuudet samoin kuin rahoituksen 
järjestäminen on määritelty laissa Yleisradio Oy:stä (1380/1993 ). Muun radiotoiminnan puit-
teet on määritelty televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998). Lisäksi radiotoi-
mintaan liittyviä säännöksiä on radiolaissa (1015/2001 muutoksineen 399/2003) ja viestintä-
markkinalaissa (393/2003). Kaupallisilta radioilta vaaditaan toimilupa, jonka myöntää valtio-
neuvosto. 
 
Viime vuosien teknologisen kehityksen myötä perinteisen analogisen radion rinnalle on tullut 
uusia mahdollisuuksia. Huolimatta uusista teknologioista analoginen lähetys on pääasiallinen 
jakelumuoto, jossa ainakin toistaiseksi toimii alan koko talous. Suomen ulkopuolella on kui-
tenkin nähtävissä, että uusilla teknologioilla on mahdollisuus muuttaa ja monipuolistaa ra-
diomarkkinoiden rakennetta. 
Viestintämarkkinalainsäädäntö käsittelee digitaalisia ja analogisia lähetyksiä osin eri tavoin. 
Koska digitaalista lähetystekniikkaa voidaan  käyttää radio- ja televisio-ohjelmien ohella 
myös muuntyyppisen datan välittämiseen, ymmärretään signaalin lähettäminen teletoiminnak-
si. Tällöin teletoimintaa yleisesti koskevat määräykset koskevat myös digitaalisen radion ja 
television signaalin lähettämistä. Tämän vuoksi digitaalisen televisio- ja radiotoimiluvat on 
jaettu ohjelmisto- ja verkkolupiin. Verkkoluvat koskevat radiosignaalin välittämistä niille 
osoitetuilla taajuuksilla riippumatta siitä kantavatko ne radio- tai televisio-ohjelmia vai muuta 
dataa. Verkkoluvat on myönnetty Digita Oy:lle. 
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Digita Oy:n omistama ja operoima digitaalinen radioverkko on tällä hetkellä rajoitetun alueen 
kattava kokeiluverkko. Sen kaksi kanavanippua ovat YLE:n käytössä. Kokeiluverkon kehit-
tyminen maantieteellisesti tai palveluiltaan laajemmaksi ei ole näköpiirissä, sillä mikään taho 
ei ole sitoutunut sen jatkokehittämiseen. Digitaalisia ohjelmistotoimilupia ei toistaiseksi ole 
julistettu haettaviksi, koska kiinnostusta ei ole juuri ollut. 

Digitaalista televisioverkkoa voidaan käyttää myös radio-ohjelmien jakeluun. Tämä lienee 
yksi syy digitaalisen radion kehittymättömyydelle ja eri toimijoiden haluttomuudelle sen ke-
hittämiseen. DAB edellyttää uusia vastaanottimia, joiden tarjonta on ollut vähäistä. YLE:llä 
on muutamia digitaalisen television jakelutekniikkaa hyväksikäyttäviä radiokanavia, jotka 
tulevat olemaan vastaanotettavissa koko maassa. Samoin muutamat kaupalliset radiokanavat 
ovat aloittaneet lähetyksensä digitelevisiossa.  

Monissa maissa radiotoiminta digitaalisessa tv-verkossa on jo yleistä ja saatavilla olevien ka-
navien lukumäärä suuri. 
Kuva 2. Jakelutekniikat ja radiomarkkinoiden sääntely 

Kaapelissa ei omaa toimintaa; välitetään olemassa olevia 
radio-ohjelmia.
Satelliitin kautta Yleisradion ohjelmia sekä kv. kanavia
Matkapuhelimessa kokeiluja, esim. Visual Radio

Muut
• Kaapelitelevisio
• Satelliitti
• Matkapuhelin

Suomessa voi kuunnella kaikkia ulkomaisia nettiradioita. 
Useat suomalaiset radioyhtiöt ovat lopettaneet normaalien 
lähetystensä jakelun Internetin kautta musiikin 
esityskorvausten tason takia.

Ei sääntelyä

Internet 

YLE:n digitaaliset radiokanavat (tulevat kattamaan koko 
maan); eräitä kaupallisia radioita (KissFM, Iskelmä)

Kaksi kanavanippua Yleisradion käytössä. Verkko on 
käytännössä kokeiluverkko, joka kattaa 40% väestöstä ja 
jota ei toistaiseksikehitetä edelleen. Kuuntelu on erittäin 
vähäistä.

Pääasiallinen toiminta

Toiminnan laajuus / Kommentteja

Radiotoiminta 
digitaalisessa 
televisioverkossa (DVB)

Digitaaliset radioverkot 
(DAB)

Yleisradio Oy:llä 
lakisääteinen oikeus 
toimia Yleisradio 
Oy:stä annetun lain 
nojalla
Muut toimijat tarvitse-
vat valtioneuvoston 
myöntämän toimi-
luvan.

Analogiset verkot

SääntelyLähetystapa
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radio-ohjelmia.
Satelliitin kautta Yleisradion ohjelmia sekä kv. kanavia
Matkapuhelimessa kokeiluja, esim. Visual Radio

Muut
• Kaapelitelevisio
• Satelliitti
• Matkapuhelin

Suomessa voi kuunnella kaikkia ulkomaisia nettiradioita. 
Useat suomalaiset radioyhtiöt ovat lopettaneet normaalien 
lähetystensä jakelun Internetin kautta musiikin 
esityskorvausten tason takia.

Ei sääntelyä

Internet 

YLE:n digitaaliset radiokanavat (tulevat kattamaan koko 
maan); eräitä kaupallisia radioita (KissFM, Iskelmä)

Kaksi kanavanippua Yleisradion käytössä. Verkko on 
käytännössä kokeiluverkko, joka kattaa 40% väestöstä ja 
jota ei toistaiseksikehitetä edelleen. Kuuntelu on erittäin 
vähäistä.

Pääasiallinen toiminta

Toiminnan laajuus / Kommentteja

Radiotoiminta 
digitaalisessa 
televisioverkossa (DVB)

Digitaaliset radioverkot 
(DAB)

Yleisradio Oy:llä 
lakisääteinen oikeus 
toimia Yleisradio 
Oy:stä annetun lain 
nojalla
Muut toimijat tarvitse-
vat valtioneuvoston 
myöntämän toimi-
luvan.

Analogiset verkot

SääntelyLähetystapa

 
Muihin jakeluratkaisuihin kuin maanpäällisiin vapaasti eteneviin radioaaltoihin perustuva 
radiotoimintaa ei Suomessa säännellä. 

Internet-radio on teknisesti ollut mahdollinen jo pitkän aikaa. Suomessa voi kuunnella rajoit-
tamattomasti kaikkia ulkomaisia Internet-radioita. Suomalaisten radiokanavien jakelu Interne-
tissä on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä sen kautta jaetun musiikin tekijänoikeuskorvauk-
sia koskevan kiistan takia. Tällä hetkellä ainoastaan Radio Dei ja Radio Helsinki lähettävät 
koko ohjelmistonsa säännöllisesti myös Internetin kautta. Uuden jakelukanavan lisäksi Inter-
net voi synnyttää uusia liiketoimintamalleja myös radiotoimintaan.  

Kaapelitelevisioverkoissa ei ole omaa radion ohjelmatoimintaa, ne toimivat pääasiallisesti 
vaihtoehtoisena jakelukanavana jo maanpäällisessä jakelussa oleville ohjelmille. Tarjolla on 
lisäksi joitakin tilauspohjaisia maksullisia musiikkipaketteja. Tilanne on vastaava satelliittija-
kelussa, jonka kautta on mahdollista kuunnella sekä YLE:n kanavia että kansainvälisiä lähe-
tyksiä. 
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Radiomarkkinoiden kehityksen kannalta mielenkiintoista on matkapuhelimien ja muiden mo-
biilien päätelaitteiden käyttö radion kuuntelussa. Esimerkiksi mainostajille ne saattavat avata 
täysin uuden kanavan tavoittaa kohderyhmänsä. Finnpanelin maalis-toukokuussa 2004 teke-
män selvityksen mukaan useammalla kuin joka kymmenennellä suomalaisella on matkapuhe-
lin, jossa on radio. Näistä noin 600 000 ihmisestä joka neljäs käyttää matkapuhelinta radion 
kuunteluun vähintään viikoittain. Lähes 70 prosenttia kuuntelee radiota matkapuhelimella 
joskus. 

2.1.2. Julkinen yleisradiotoiminta – Yleisradio Oy 

Julkisen palvelun tehtävät on asetettu YLE:lle. Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaan yhtiön 
toiminnan tulee julkisen palvelun erityisinä tehtävinä:  

1) tukea toimivaa kansanvaltaa tarjoamalla yhteiskunnallisista kysymyksistä monipuoli-
sia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja, myös vähemmistöryhmille ja erityisryhmille;  

2) tukea, luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria ja välittää sen tuloksia jokaisen saatavil-
le;  

3) edistää ohjelmiston sivistävää luonnetta, tukea kansalaisten opiskelua ja tarjota harta-
usohjelmia;  

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielisiä kansalai-
sia ja tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös 
maan muille kieliryhmille; 

5) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua yleisra-
diotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa; sekä  

6) valmistaa, tuottaa ja lähettää suomalaisia ohjelmia ja välittää uutisia ja ohjelmia Suo-
men ja ulkomaiden välillä.  

YLE:n julkisen palvelun radio- ja televisiotoiminnan rahoitus perustuu radio- ja televisiora-
hastoon kerättäviin televisiomaksuihin ja toimilupamaksuihin (laki valtion televisio- ja radio-
rahastosta 745/1988; muutoksineen 491/2002 ja 395/2003). Televisiomaksut peritään televisi-
on katsojilta siten, että televisio-ohjelmia vastaanottamaan kykenevän laitteen haltija on vel-
vollinen maksamaan vuosittaisen valtioneuvoston määrittelemän maksun. Toimilupamaksua 
maksavat analogista, toimiluvanvaraista televisiotoimintaa harjoittavat yhtiöt Ruutunelonen ja 
MTV Oy. Maksun suuruus on sidoksissa yhtiöiden televisiotoiminnasta saatavaan liikevaih-
toon. Nykyään niitä kerätään vuosittain noin 20 - 25 miljoonaa euroa. 

Julkisen palvelun radiotoimintaan kuuluu suomen- ja ruotsinkieliset valtakunnalliset ja alueel-
liset lähetykset. Sen osuus on noin 75 % koko radiotoiminnan taloudesta (ks. kuva 3). 
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Kuva 3. Suomen radiokenttä (analoginen lähetystoiminta) 

n. 70 toimilupaa
n. 300 lähetintä

Valtakunnallinen 24 suurteho-
lähettimen verkko

Analoginen: 3 valtakunnallista ja 
yksi osavaltakunnallinen kanava. 
21 alueradiota.
n. 40 suurteho radio- ja TV-
asemaa + täytelähettimet
Digitaalinen: 2 kanavanippua
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Paikallinen ja osavalta-
kunnallinen kaupallinen 
radiotoiminta

n. 33n. 40 yhtiötä

n. 14Suomen 
Uutisradio Oy 
(Radio Nova) 

Valtakunnallinen
kaupallinen 
radiotoiminta

n. 135*Yleisradio 
(YLE)

Julkinen palvelu/
julkinen rahoitus

Liikevaihto; 
MEURToimijatToiminnan luonne
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lähettimen verkko

Analoginen: 3 valtakunnallista ja 
yksi osavaltakunnallinen kanava. 
21 alueradiota.
n. 40 suurteho radio- ja TV-
asemaa + täytelähettimet
Digitaalinen: 2 kanavanippua
KA/LA: World Service

Toiminnan laajuus

Laki televisio- ja 
radiotoiminnasta

Laki televisio- ja 
radiotoiminnasta

Laki Yleisradio 
Oy:stä

Lainsäädännöl-
linen perusta

Paikallinen ja osavalta-
kunnallinen kaupallinen 
radiotoiminta

n. 33n. 40 yhtiötä

n. 14Suomen 
Uutisradio Oy 
(Radio Nova) 

Valtakunnallinen
kaupallinen 
radiotoiminta

n. 135*Yleisradio 
(YLE)

Julkinen palvelu/
julkinen rahoitus

Liikevaihto; 
MEURToimijatToiminnan luonne

* Radiotoiminnan osuus Yleisradion kustannuksista  

2.1.3. Toimilupajärjestelmä - kaupalliset toimijat 

Toimiluvat, niiden ehdot ja myöntäminen 
 

Toimiluvista on säädelty televisio- ja radiolain 11 ja 12§:ssä. Analogiseen radiotoimintaan on 
myönnetty toimilupia paikalliseen ja valtakunnalliseen sekä ns. erikoisradiotoimintaan. Lisäk-
si voidaan myöntää väliaikaisia tai lyhytaikaisia toimilupia.  

Toimiluvan analogisen radiotoiminnan harjoittamiseen myöntää hakemuksesta valtioneuvos-
to. Viestintävirasto voi puolestaan myöntää väliaikaisen toimiluvan korkeintaan kolme kuu-
kautta kestävään analogiseen radiotoimintaan. Toimilupa voi tulla haettavaksi uusia taajuuk-
sia jaettaessa tai jonkun olemassa olevan taajuuden jäädessä vapaaksi sen aikaisemmin halti-
jan liiketoiminnan loputtua. Lähtökohtana lupia myönnettäessä on sananvapaus, jonka perus-
teella kenellä tahansa on oikeus radiotoiminnan harjoittamiseen. Koska taajuuksia kuitenkin 
on vain rajattu määrä ja niitä hakevia tahoja yleensä enemmän, joudutaan järjestämään ns. 
kauneuskilpailuja, joissa hakijoita vertaillaan keskenään asetettujen tavoitteiden ja kriteerien 
puitteissa. Toimilupia myönnettäessä niihin voidaan televisio- ja radiolain 11 §:n mukaisesti 
asettaa ehtoja, joilla pyritään huolehtimaan siitä, että toimiluvan puitteissa harjoitettava toi-
minta vastaa sille asetettuja määräyksiä ja tavoitteita. Toimilupaehdoissa määritellään esimer-
kiksi käytettävistä lähettimistä, kuuluvuusalueesta, sisältöformaatista sekä ohjelmatoiminnan 
sisällöstä. Radiokanavan sisältöön kohdistuvilla toimilupaehdoilla edistetään monipuolista 
kulttuuritarjontaa, sananvapautta ja  alueellista tasa-arvoa. Tällaisia ehtoja noudattavan toimi-
jan taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi on tarpeen rajata samalla alueella toimi-
vien asemien lukumäärä. 

Paikallisradioluvalla myönnetään sen haltijalle oikeus radiotoiminnan harjoittamiseen tietyllä 
paikkakunnalla tai alueella. Siihen voidaan myöhemmin liittää uusia lähettimiä kuuluvuusalu-
een kasvattamiseksi. Samalla haltijalla voi olla useita paikallisradiolupia. Toimiluvat ovat 
voimassa korkeintaan 10 vuotta, minkä jälkeen ne julistetaan uudelleen haettaviksi. Nykyiset 
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toimiluvat umpeutuvat 31.12.2006. Paikallisradioluvilla on perinteisesti pyritty tukemaan 
paikallisalueiden taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia aktivoimalla radiotoimintaa. 

Erikoisradioluvalla on myönnetty oikeus toimiluvassa erikseen määriteltyyn radiotoimintaan 
laajemmalla alueella. Toimiluvassa määritellään kanavan sisältö- ja musiikkiformaatti. Toimi-
luvassa edellytetään, että kaikista lähettimistä lähetetään samaa ohjelmistoa, joten kaikki oh-
jelmat ja mainonta tulee lähettää samanaikaisesti toimiluvan piirissä olevista lähettimistä. Lä-
hettimistä voidaan tilapäisesti lähettää eri ohjelmistoja. Lähtökohtana lupia myönnettäessä on 
ollut, että kyseisten radioiden toiminta on jollain tavalla, joka ei ole maantieteellisesti paikal-
lista, ”erikoista” tai käsittelee jotain erityistä asiaa/kohderyhmää. Kanavan toiminnan on kat-
sottu hyödyttävän yhteiskuntaa tai edistävän sellaista asiaa, joten kanavan on perusteltua toi-
mia laajemmalla alueella. 

Valtakunnallinen toimilupa oikeuttaa ja velvoittaa radiotoiminnan harjoittamiseen kaikkialla 
Suomessa toimiluvassa määritellyillä taajuuksilla. Suomessa on myönnetty vain yksi valta-
kunnallinen toimilupa. Toimiluvan ehdoissa on määrätty muun muassa, että uutis-, ajankoh-
tais- ja muilla puheohjelmilla tulee olla keskeinen osuus ohjelmistossa. Valtakunnallista lupaa 
myönnettäessä periaatteena on, että kanava toiminnallaan edistää yhteiskunnan tavoitteita 
mm. kansalaisten informoimisessa ja vuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä.  

Valtakunnallisen radiotoiminnan käyttämät lähetystehot ovat samaa luokkaa kuin YLE:n 
käyttämät (30 – 60 kW) paikallisradioiden tehojen ollessa selvästi pienemmät (0,1 – 3 kW 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta).  

Viestintävirasto valvoo televisio- ja radiolain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä lupaeh-
tojen noudattamista sekä valvoo mainontaa ja sponsorointia radiossa. Se ohjaa myös radiotaa-
juuksien käyttöä Suomessa radiolain mukaisesti. 

 
Voimassa olevat toimiluvat ja niiden haltijat 
 
Suomessa on yksi voimassa oleva valtakunnallinen kaupallinen toimilupa. Se myönnettiin 
Suomen Uutisradio Oy:lle (Radio Nova) vuonna 1997. 

Tällä hetkellä on myönnetty yhdeksän toimilupaa erikoisradiotoimintaan. Myös ne ovat voi-
massa vuoden 2006 loppuun asti. Erikoisradiotoimiluvat on myönnetty nuorisomusiikkiradi-
oille, klassisen musiikin radiolle, kristilliselle radiolle, venäjänkieliselle radiolle, jazz-
musiikkiin ja suomalaiseen iskelmämusiikkiin erikoistuneille radioille, liikenneradiolle, urhei-
luradiolle sekä Lapin matkailua palvelevalle radiolle. 
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Toimiluvan haltija Genre / kohderyhmä              Kanavan nimi

Helsingin Radioviestintä Oy Nuoriso Kiss FM

Kristillinen M edia Oy Radio Kristillinen Radio Dei

M etroradio Finland Oy Klassinen musiikki Classic Radio

M etroradio Finland Oy Jazz Groove FM

M etroradio Finland Oy Liikenne SuomiPLUS

M etroradio Finland Oy Iskelmä SuomiPOP

Radio Satellite Finland Oy Venäjänkielinen Radio Sputnik

Suom en Sävelradio Oy Iskelmä Sävelradio

Suom en Urheiluradio Oy Urheilu Radio City

Prianet Oy M atkailu NRJ-Skiradio

Toimiluvan haltija Genre / kohderyhmä              Kanavan nimi

Helsingin Radioviestintä Oy Nuoriso Kiss FM

Kristillinen M edia Oy Radio Kristillinen Radio Dei

M etroradio Finland Oy Klassinen musiikki Classic Radio

M etroradio Finland Oy Jazz Groove FM

M etroradio Finland Oy Liikenne SuomiPLUS

M etroradio Finland Oy Iskelmä SuomiPOP

Radio Satellite Finland Oy Venäjänkielinen Radio Sputnik

Suom en Sävelradio Oy Iskelmä Sävelradio

Suom en Urheiluradio Oy Urheilu Radio City

Prianet Oy M atkailu NRJ-Skiradio
 

Paikalliseen radiotoimintaan on myönnetty noin 70 toimilupaa. Toimilupien puitteissa harjoi-
tetaan monenlaista toimintaa: toimilupien haltijoina on mm. pieniä kyläyhteisöjä, yhden kau-
pungin paikallisradioita, muutaman kaupungin käsittäviä alueradiota aina lähes valtakunnalli-
sesti toimivaan ketjuradioon. Osa radioista toimii puhtaasti paikallisesti ja suppealla talous-
alueella. On myös syntynyt niin sanottuja alueradioita, jotka ovat yhdistäneet useampia pai-
kallisia lähettimiä laajemmaksi kokonaisuudeksi hyödyntämään maantieteellisesti ja väestö-
pohjaltaan yhtenäisen alueen ominaispiirteitä. 

Paikallisten ja alueradioiden lisäksi on ns. ketjuradiota, joiden on pääosin valtakunnallisen 
toiminnan tukena käytetään paikallista ohjelmaa ja mainontaa. Kaksi tällaista käytännöllisesti 
katsoen valtakunnallista radioketjua toimii paikallisradioluvilla. 

Radiotoimilupien lisäksi on myönnetty toimilupia radiotoiminnan harjoittamiseen digitaali-
sessa televisioverkossa. Nämä toimiluvat on myönnetty Kristillinen Media Oy:lle (ei aloitta-
nut toimintaa), Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:lle ja Pro Radio Oy:lle (Kiss FM, Iskelmä). 

 

Toimiluvan siirtäminen ja taajuuksien käyttö 
 

Liiketoiminnan siirtäminen tai siirtyminen toimijalta toiselle on normaali käytäntö. Se on tär-
keä mekanismi markkinoiden rakenteen ja dynamiikan kehitykselle ja sen ymmärtäminen on 
minkä tahansa toimialan ennustettavuuden kannalta keskeistä. Kaupallisen radion tapauksessa 
liiketoiminta on kuitenkin olennaisesti sidoksissa toimilupaan. Toimiluvan siirtyminen ja siir-
täminen toimijalta toiselle on yksiselitteisesti laissa kielletty. Toimilupia myönnettäessä anne-
taan toimijalle oikeus tietyn tyyppiseen radiotoiminnan harjoittamiseen. Vaikka itse toimilupa 
ei siirtyisikään, voi taajuuden käytön siirtyminen vaikuttaa huomattavasti toimijakenttään. 

Radiolaki sääntelee taajuuksien käyttöä ja teknisiä lupia, joita tarvitaan lähettimien käyttämi-
seksi. Varsinaisista toimiluvista ohjelmistojen lähettämiseen säädetään televisio- ja radiolais-
sa. 

Televisio- ja radiolain 12 §:n mukaan toimilupaa ei saa siirtää. Valtioneuvosto voi peruuttaa 
toimiluvan, jos tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden muuttuu. Peruuttami-
sen edellytyksenä olevana toimiluvan siirtona ei pidetä toimiluvan siirtämistä konsernin sisäi-
sesti emoyhtiön ja sen täysin omistaman tytäryhtiön välillä. Tällaisesta siirrosta on välittömäs-
ti ilmoitettava toimilupaviranomaiselle. 
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Radiolain 11§:ssä on taajuuksien käytöstä määritelty seuraavaa: Radiolupa voidaan siirtää 
osakeyhtiölaissa (734/1978) tarkoitetussa konsernissa yhtiöltä toiselle. Siirrosta on viipymättä 
ilmoitettava Viestintävirastolle. Muuten kuin konsernin sisäisesti radiolupa voidaan siirtää 
toiselle vain, jos lupaehdoissa niin määrätään. Radioluvan siirtämiseksi ei katsota luvan luo-
vuttamista sen haltuun, jolle luvanhaltija antaa radiolähettimensä väliaikaisesti käytettäväksi. 
Luvanhaltija vastaa tällöinkin siitä, että radiolähetintä käytetään lupaehtojen mukaisesti. Jos 
luvanhaltija sulautuu osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tavalla toiseen osakeyhtiöön, radiolupa 
siirtyy vastaanottavalle yhtiölle. Jos luvanhaltijan liiketoiminta, johon radiolupa liittyy, koko-
naisuudessaan luovutetaan, radiolupa siirtyy vastaanottavalle oikeushenkilölle tai luonnolli-
selle henkilölle. Jos radioluvan haltija asetetaan konkurssiin ja konkurssipesän hallinto viipy-
mättä ilmoittaa Viestintävirastolle, että konkurssipesä jatkaa luvanhaltijan elinkeinotoimintaa, 
radiolupa siirtyy konkurssipesälle. 

Käytännössä radiotaajuuksia tai niiden käyttöä on toistuvasti siirretty laissa tarkoitetun tavan 
vastaisesti. 

2.2. Julkisen palvelun radiotoiminta – Yleisradio 

Lainsäädäntö 
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Laajasti määritellyn julkisen palvelun tehtävän suorittamiseksi YLE:llä on valtakunnallista ja 
alueellista radiotoimintaa omilla kanavillaan suomen-  ja ruotsinkielillä, lisäksi on rajoitetum-
paa ohjelmatoiminataa saamen ja romaanikielillä. Kansainvälisiä lähetyksiä YLE lähettää tätä 
varten perustetulta Porin lyhytaaltoasemalta sekä satelliittijakelussa.  

 

YLEn valtakunnalliset suomenkieliset kanavat ovat YLE Radio 1, YLEX sekä YLE Radio 
Suomi maakuntaradioineen. Lisäksi YLEllä on YLEQ pääkaupunkiseudulla ja DAB-
verkossa. Ruotsinkieliset kanavat ovat YLE Radio Vega ja YLE Radio Extrem. Radio Suo-
men maakuntaradioita on yhteensä 20 kappaletta, jotka kattavat yhteensä käytännössä koko 
Suomen. 

YLE lähetti vuonna 2003 radio-ohjelmaa yhteensä 176 600 tuntia eli lähes 500 tuntia joka 
vuorokausi. 

2.2.1. YLEn valtakunnalliset kanavat ja maakuntaradiot 

YLE Radio 1 on kulttuurin, klassisen musiikin ja syventävien ajankohtaislähetysten kanava. 
Sen osuus kuulijoista on noin 8%. 
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YLEX on uutta musiikkia esittelevä nuorisokanava. Ohjelmarunko käsittää talkshow-
tyyppistä ohjelmistoa sekä musiikin erikoisohjelmia ja huumoriohjelmia. YLEX:n kuuntelija-
osuus on 6%. 

YLE Radio Suomi on suurelle yleisölle suunnattu 
uutiskanava, jolla on myös alueellista tarjontaa 21 
maakuntaradion voimin. Radio Suomen ohjelmistosta puolet 
on musiikkia sisältäen lukuisia musiikin erikoisohjelmia. Se 
on Suomen kuunnelluin kanava 36% osuudellaan. Maa-
kuntaradioiden ohjelma-aika on arkiaamusta alkuiltaan, ja 
aiheet vaihtelevat paikallisista ajankohtaisuuksista 
valtakunnallisiin.  Maakuntaradiot pyrkivät ohjelmissaan 
kertomaan maakuntaa koskevista asioista ja soittamaan 
suurta yleisöä kiinnostavaa musiikkia. Kuvassa 4 näkyvät 
Radio Suomen maakuntaradiot ja niiden kuuluvuusalueet. 

 

 

 

 

Kuva 4. YLE:n Radio Suomen maakuntaradiot 

2.2.2. YLEn ruotsinkieliset kanavat 

Ruotsinkielisten kanavien, Radio Vegan ja Radio Extremin, tarkoituksena on palvella ruotsin-
kielistä yleisöä mahdollisimman monipuolisesti. Ne aloittivat alun perin Länsi- ja Etelä-
Suomessa ”rannikkoradiona”, mutta ovat sittemmin laajenneet myös muualle Suomeen FSR-
Mixkanalenin kautta, joka on Vegan ja Extremin ohjelmista koottu kanava. 

Radio Vega on uutis- ja kulttuurikanava. Sen 
ohjelmisto tarjoaa aikuisyleisölle tiedettä, ope-
tusta, viihdettä ja keskustelua ajankohtaisista 
aiheista. Sillä on lisäksi viisi maakuntatoimitusta 
(Österbotten, Åboland, Västnyland, Mellanny-
land ja Östnyland) kymmenellä paikkakunnalla. 
Alueellista ohjelmaa kuullaan aamu- ja 
iltapäivisin. Radio Vegan kuuntelijaosuus 
ruotsinkielisestä väestöstä on 50%. 

Radio Extrem on toinen FSR:n (Finlands 
Svenska Radio) kanavista. Se on ennen kaikkea 
nuorille suunnattu musiikki- ja keskuste-
lukanava. Kanavan toimitukset sijaitsevat 
Helsingissä, Turussa ja Vaasassa. Sillä on 11% 
kuuntelijaosuus ruotsinkielisestä väestöstä. 
 

 

Kuva 5. YLE:n ruotsinkieliset kanavat 
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2.2.3. Muita YLEn kanavia ja palveluita 

Valtakunnallisten ja ruotsinkielisten kanavien lisäksi YLE:llä on paljon muutakin radiotoi-
mintaa niin analogisessa kuin digitaalisessakin verkossa. 

YLEQ on populaarikulttuuriin keskittynyt ohjelmaradio, joka yhdistää monipuolisen musii-
kin, puheohjelmat ja kulttuurin erikoisohjelmat. YLEQ kuuluu pääkaupunkiseudulla ja sen 
lähiympäristössä sekä digitaalisena koko Etelä-Suomessa. YLE haluaa kuitenkin ulottaa 
YLEQ:n koko maahan. 

Radio Finland puolestaan on ulkomailla asuville tarkoitettu kanava, jota voi kuunnella niin 
analogisesti, satelliitin kuin Internetinkin kautta. Sen ohjelmisto koostuu pääosin Radio Suo-
men ohjelmista, mutta mukana on ohjelmia myös muilta YLEn kanavilta. Capital FM on Ra-
dio Finlandin tarjoama maailmankielten uutisradio, joka kuuluu pääkaupunkiseudulla, Turus-
sa, Lahdessa ja Tampereella. Capital FM:llä on lisäksi kaksi Uudellamaalla kuuluvaa digitaa-
lista lisäpalvelua, YLE World ja YLE Mondo. Muita YLEn tarjoamia palveluita ovat: 

• YLE Puhe (kooste Radio Peilin ja Radio Finlandin puheohjelmista) 

• Saamen radio (ohjelmaa pohjois-, inarin- ja koltansaameksi sekä YLE Radio Suomen 
ohjelmaa) 

• Ylen Klassinen (digiradion ja -television kautta klassista musiikkia ympäri vuorokau-
den) 

• YLEN Multifoorumi (YLEn, yliopistojen, korkeakoulujen, oppilaitosten, kaupunkien 
ja yhteisöjen sisältötuotantokanava) 

• YLE FSR+ (digitaalinen radiokanava, joka tarjoaa YLE Radio Vegan, YLE Radio 
Extremin ja Sveriges Radion uutis- ja ajankohtaisohjelmia) 

Suomessa vain YLE tarjoaa DAB-radiopalveluita. YLEn käytössä on kaksi digitaalista radio-
verkkoa, valtakunnallinen ja alueellinen, jotka kattavat lähes 50 % kotitalouksista. Valtakun-
nallisessa digitaalisessa verkossa kuuluvat YLE Radio 1, Ylen Klassinen, YLEX, YLE Radio 
Extrem, YLE Radio Peili ja YLEQ. Alueellisessa kanavanipussa kuuluvat YLE Radio Suomi, 
YLE Radio Vega, YLE World, YLE Mondo, YLE Multifoorumi ja YLE FSR+. 

Radio Peili on Suomen ensimmäinen puhtaasti digitaalinen radiokanava. YLEn kanavia on 
mahdollista kuunnella Internetissä. YLE:llä on Internetissä myös lisäpalvelu ”Radiosoitin”, 
josta yksittäisiä kanavia ja ohjelmia on mahdollista hakea ja kuunnella. 
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2.3.1. Mediamainonnan koko ja kasvu 

Mainonta on kaupallisen radion pääasiallinen rahoituslähde. Kaupalliset radiot kilpailevat 
mainostajista ja mainospanostuksista muiden medioiden kanssa. 

 

Suomen mediamainonnan arvo vuonna 2003 oli 1,1 miljardia euroa. Määrä on paria viime 
vuotta lukuun ottamatta kasvanut tasaisesti. Mainonnan määrä seuraa yleistä talouskehitystä. 
Myös eri medioiden osuudet kaikesta mainonnasta vaihtelevat huomattavasti lyhyenkin ajan 
sisällä. 
Kuva 6. Mediamainonnan arvo, milj. euroa 
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Lähde: Mainostajien Liitto 

Mainonnan vaihtelut seuraavat kansantuotteen kasvua korostuneesti, ikään kuin vivuttuna. 
Yleensä kansantuotteen kasvaessa mainonnan arvo kasvaa, mutta enemmän, ja vastaavasti 
kansantuotteen kasvun hidastuessa mainonnan arvo vähenee suhteellisesti enemmän. 
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Kuva 7. Kansantuotteen ja mediamainonnan vuosittaiset vaihtelut 
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Lähteet: Mainostajien liitto, Tilastokeskus 

 
Radiomainonnan arvo vuonna 2003 oli 47,5 miljoonaa euroa, 4,4 % mediamainonnasta. Säh-
köisen median osuus mediamainonnasta on Suomessa kokonaisuudessaan alhainen. Televisi-
on ja radion yhteenlaskettu osuus vuonna 2003 oli vajaat 25 % painetun median saadessa yli 
70 % kaikesta mediamainonnasta. 
 
Kuva 8. Mediamainonnan jakautuminen 2003 

Sanoma- ja 
ilmaisjakelulehdet55 %

Elokuvat

0 %
Aikakauslehdet

17 %

Ulkomainonta 3 %

Televisiomainonta
19 %

Radiomainonta

4%

Verkkomedia

2 %

Mediamainonnan jakautuminen 2003
100 % = 1078 milj. euroa

Sanoma- ja 
ilmaisjakelulehdet55 %

Elokuvat

0 %
Aikakauslehdet

17 %

Ulkomainonta 3 %

Televisiomainonta
19 %

Radiomainonta

4%

Verkkomedia

2 %

Mediamainonnan jakautuminen 2003
100 % = 1078 milj. euroa

 
Lähde: Mainostajien liitto 

Vaikka mediamainonta kokonaisuudessaan kehittyykin melko tasaisesti ja seuraa yleistä ta-
louden kehitystä, voi sen sisällä tapahtua huomattavia muutoksia lyhyelläkin aikavälillä. 
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Kuva 9. Mediamainonnan muutokset medioittain 2003-04 
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Lähde: TNS Gallup  

2.3.2. Mediamainonnan kansainvälistyminen ja paikallinen mainonta 

Mediamainonnasta yhä suurempi osa suunnitellaan ja sitä koskevista päätöksistä yhä suurem-
pi osa tehdään kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisten merkkituotteiden mainonta keskittyy 
yhä suurempiin yksiköihin. Samoin jakelujärjestelmien eurooppalaistuminen ja mittakaavan 
kasvaminen johtaa päätöksenteon niiden markkinoinnista keskittymiseen. 

Markkinointialalla arvioidaan, että kansainvälisesti suunnitellun ja kansainvälisen päätöksen-
teon piirissä olevan mainonnan osuus kaikesta mainonnasta on muutaman viime vuoden aika-
na kaksinkertaistunut noin 20 %:iin. Eräät alan keskeiset vaikuttajat ovat esittäneet arvioita, 
joiden mukaan se voi nousta lähivuosina jopa 50 %:iin. Suuret kampanjat ja niihin liittyvät 
mainokset tehdään yhä suuremmassa määrin Suomen ulkopuolella, mutta mediavalinnat tul-
taneen myös tulevaisuudessa tekemään maakohtaisesti ja/tai paikallisesti. 

Paikallinen mainonta tulee pysymään paikallisena myös jatkossa. Sen arvioidaan kasvavan, 
joskin hitaasti, uusien tuotteiden ja palveluiden sekä pienempien yritysten tullessa kilpailuti-
lanteeseen jossa niiden on aloitettava mainostaminen tai lisättävä sitä. Paikallisen mainonnan 
mittasuhteet ja sen todennäköinen kasvu ovat niin pieniä, että se ei tule olennaisesti muutta-
maan radiotoiminnan taloutta. 
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2.3.3. Kaupallisen radion asema joukkoviestinnässä 

Joukkoviestinnän talous oli 3 600 miljoonaa euroa vuonna 2002. Kaupallisen radion osuus 
tästä on alle puolitoista prosenttia. 
Kuva 10. Joukkoviestinnän talous vuonna 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Tilastokeskus 

2.4. Teknologian muutokset ja niiden vaikutukset 
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Informaatio- ja tietoliikenneteknologian (ICT) muutokset ovat vaikuttaneet lähes kaikkien 
toimialojen kehitykseen tehostamalla liiketoimintaprosesseja, erityisesti tuotantoon liittyviä. 
Radio- ja televisiotoiminnassa vaikutukset näkyvät koko arvoketjussa: tuotanto-, jakelu- ja 
vastaanottotekniikassa.  

Ohjelmatuotannon digitalisointi on jo tavallaan historiaa. Kaikkialla Suomessa sovelletaan 
puhtaasti digitaalista ohjelmatuotantoa sekä lähetyksen ulosajoa ja valvontaa. Tuotantoteknii-
kan muutos merkitsi dramaattista investointitarpeen pienenemistä siirryttäessä erityisesti ra-
diotoimintaa varten kehitetyistä ja valmistetuista laitteistopohjaisista tuotantovälineistä stan-
dardoidun tietotekniikan päällä toimiviin ohjelmistopohjaisiin järjestelmiin. Samalla ohjelma-
tuotantoon liittyvä työmäärä ja henkilöstökustannukset ovat laskeneet. Pääomatarpeen ja ope-
ratiivisten kulujen pienentyminen ovat johtaneet alalle tulon selvään helpottumiseen ja pie-
nempien yksikköjen mahdollisuuteen toimia taloudellisesti kannattavasti. Tuotannon digitali 
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sointi oli siis toimijoille taloudellisesti hyvin edullista ja ratkaisut olivat yksinomaan toimijoi-
den omista päätöksistä riippuvaisia. 

Jakelutekniikan digitalisointi on sen sijaan vaikeampi toteuttaa. Siihen liittyvillä ratkaisuilla 
on suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia ja niiden taloudelliset seuraukset kohdistuvat eri ta-
voin eri osapuoliin. Digitaaliset televisiolähetykset kattavat vuonna 2005 käytännössä koko 
Suomen väestön ja analogisesta lähettämisestä luovutaan kokonaan vuoden 2007 elokuun 
lopussa. Digitaalinen radiolähetystoiminta sen sijaan kattaa 40% väestöstä ja vain osan YLE:n 
lähetyksistä, eikä sen laajentamisesta ole tehty päätöksiä.  

Ohjelmien digitaalinen tuotanto ja käsittely mahdollistaa myös ohjelmien varsinaisesta radio-
toiminnasta poikkeavan jakelun. Tällaisia ovat jakelu Internetin ja langattomien tietoliikenne-
verkkojen kautta. Tällöin toiminta on radiotoiminnan perinteisen sääntelyn ulkopuolella ja voi 
olla luonteeltaan enemmän kohdeviestintää kuin joukkoviestintää; enemmän ”narrowcastin-
gia” kuin ”broadcastingia”. 

2.4.1. Digitaalinen radiojakelu 

Digitaalinen radio (DAB; Digital Audio Broadcasting) tarjoaa lukuisia etuja analogiseen ver-
rattuna. Taajuusalueiden käyttö on huomattavasti tehokkaampaa kuin analogisessa lähetys-
toiminnassa, joten samoja taajuuksia voi käyttää huomattavasti useampi toimija. Näin taa-
juusalueiden niukkuuteen perustuva sääntelytarve vähenee huomattavasti. Sama asema voi 
käyttää samaa taajuutta useammalla lähettimellä, vaikka koko maassa, mikä on suuri etu esi-

merkiksi autoradiossa. Häiriötasot ovat selvästi 
pienemmät ja häiriöitä voidaan korjata ohjel-
mallisesti. Ohjelmasignaaliin voidaan liittää 
muuta dataa ja palveluita. 

Kokonaan digitaalisiin lähetyksiin siirtyminen 
edellyttää koko radiovastaanotinkannan uusi-
mista. Tämä olisi erittäin hankalaa sillä lähes 
jokaisessa kotitaloudessa on useampia vastaan-
ottimia,  Tilastokeskuksen mukaan niitä oli 
vuonna 1999 keskimäärin 3,6. Vaikka digitaalista 
lähetystoimintaa on Suomessa ollut vuodesta 
1998 lähtien, digitaalisten radiovastaanottimien 
tarjonta on edelleenkin niukkaa ja hinnat ovat 
korkeat.  

Kuva 11. DAB-kuuluvuusalue 
YLE aloitti digitaalisen radiotoiminnan Suomessa kokeiluna pääkaupunkiseudulla. Digita 
Oy:n nykyinen kymmenen aseman verkko, jonka kuuluvuusalue kattaa noin 40 % väestöstä, 
valmistui 1999. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia DAB-verkon laajentamisesta, sillä haluk-
kaita rahoittajia ei ole. Toimilupiakaan ei ole julistettu haettavaksi, koska kaupallista kiinnos-
tusta niitä kohtaan ei ole. 

UK:ssa digitaalinen radio on vuoden 2004 aikana kasvanut vahvasti ja näyttää siltä, että se on 
nyt lyönyt itsensä lopullisesti läpi.  

BBC aloitti digitaaliset radiolähetykset vuonna 1995 ja ensimmäinen kaupallinen kanavanip-
pu (multiplex) käynnistettiin 1999. Tällä hetkellä kaupallisia digitaalisia kanavanippuja on 
noin 50, joista yksi (Digital One) on valtakunnallinen ja kuusi alueellista. Kaupallisten digi-
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taalisten kanavien peitto on lähes 90 % UK:n väestöstä. Kuunteluajasta arvioidaan 3,4 % käy-
tettävän sellaisten asemien kuunteluun, joita ei voida vastaanottaa analogisesti. Kuluttajilla 
arvioidaan olevan tämän vuoden loppuun mennessä yli miljoona DAB- vastaanotinta. keski-
määräisen vastaanottimen hinta on puolittunut kahdessa vuodessa (450 UKP kesällä 2002 – 
217 UKP keväällä 2004). 

2.4.2. Digitaalinen televisiojakelu 

Digitaalisen televisiojakelun (DVB; Digital Video Broadcasting) kautta lähetetään myös ra-
dio-ohjelmia. Suomessakin on jaettu toimilupia maanpäälliseen radion digi-televisiojakeluun 
(DVB-T; DVB Terrestrial).  

Osa lähetyksistä on analogisen radiosignaalin jälleenlähettämistä toisessa verkossa. Tällainen 
toiminta ei muuta radiotoiminnan luonnetta, se toimii edelleen samalla liiketoimintalogiikalla 
ja pysyy samalla tavalla säänneltynä kuin radiotoimintaan varatuilla taajuuksilla lähetettynä-
kin. Kuuntelijoiden kannalta ero on lähinnä siinä, että niitä voidaan vastaanottaa samoilla vas-
taanottimilla kuin televisiolähetyksiä. touko-kesäkuun vaihteessa 2004 tehdyn tutkimuksen 
(Finnpanel Oy) mukaan 15,6 %:iin kotitalouksista on hankittu digisovitin tai digi-tv, jolla voi 
vastaanottaa digitaalisia maanpäällisesti tai kaapelin kautta jaettavia televisiolähetyksiä. 

On myös uudenlaisia radion ja television keinoja yhdisteleviä kokeiluja: SBS Finland hankki 
elokuussa 2004 omistukseensa Vizor Oy:n televisiotoiminnan, johon kuuluu digitaalinen tele-
visiotoimilupa. Kanava on tarkoitus liittää osaksi emoyhtiö SBS Broadcasting SA:n yhteis-
pohjoismaista musiikkitelevisiohanketta, josta suunnitellaan kilpailijaa MTV Nordicille. "Siir-
rämme radiokanavan televisioon. Tästä tulee näköradio", luonnehtii SBS Finlandin toimitus-
johtaja Leena Ryynänen. 

Digitaalinen televisio tekee mahdolliseksi ja houkuttelevaksi muitakin ansaintalogiikoita kuin 
mainosrahoituksen. Esimerkiksi em. toimilupa on ostoskanavatoimintaa varten, joten on ole-
tettavaa, että ainakin kaupankäynti tulee olemaan eräs sen tulolähde. Lisäksi ohjelman mah-
dollinen jakelu mobiileihin päätelaitteisiin (DVB-H) luo uusia ansaintamahdollisuuksia.  

2.4.3. Internet radiojakelussa 

Ohjelmien digitaalinen tuotanto ja käsittely mahdollistaa ohjelmien jakelun muutenkin kuin 
säänneltyjä radiotaajuuksia käyttäen. Internetin käyttö uutena radion jakelukanavana on yleis-
tynyt nopeasti useissa maissa. Tällä hetkellä lasketaan Internetiin kautta olevan kuultavissa yli 
10.000 radioasemaa ja niiden määrä kasvaa koko ajan. 

Tekijänoikeudet (IPR, Intellectual Property Rights) ja niiden käsittely ovat osoittautuneet in-
ternetjakelun suurimmaksi ongelmaksi. Suomessa on edelleen sopimatta radioiden ja tekijän-
oikeusjärjestöjen kesken miten ja missä laajuudessa tekijänoikeuskorvauksia tulisi maksaa 
Internetin kautta jaellusta musiikista.  

Radiokanaville Internet tarjoaa myös uusia ansaintamahdollisuuksia mm. internet-sivuille 
myytävien mainosten sekä sähköisen kaupan kautta. 

Suomessa lukuisat radiokanavat ovat kokeilleet Internet-jakelua, mutta toimijoiden määrä on 
vähentynyt mm. tekijänoikeuskorvausten tällä hetkellä liian korkeaksi koetun tason takia. 
Suomessa on esimerkiksi avattu Taajuus.fi -niminen radioportaali, jonka on tarkoitus olla 
käyttäjälle avoin ja maksuton tapa kuunnella radiota Internetissä. Tällä hetkellä sen kautta voi 
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kuitenkin kuunnella vain Radio Energyä. Kanava rahoittaa toimintansa mm. Internet-sivuille 
myytävillä mainoksilla.  

Muita uusia liiketoimintamalleja on jo nähtävissä.  Esimerkiksi UK:ssa on toiminnassa tilaus-
pohjainen Internet-radio Radio Free Virgin (www.radiofreevirgin.com), joka tarjoaa yli 50 eri 
musiikkigenreä edustavaa kanavaa, niihin liittyviä lisäpalveluja (musiikki- ja albumitiedot, 
ostomahdollisuudet; yhteisöpalvelut). Konseptiin kuuluvalla kehittyneellä soittimella (Radio 
Free Virgin Player) musiikin kuulee CD-tasoisena ja musiikin voi soittaa on- tai off-line. Tar-
koituksena on saada kyseinen soitin osaksi digitaalisen television sovittimia (set top box) ja 
langattoman viestinnän laitteita, jolloin musiikin kuuntelu ei olisi enää sidoksissa PC-
laitteisiin. 

Toinen Internet-radion mahdollista tulevaisuutta osoittava ilmiö on erilliset langattomiin laa-
jakaistajärjestelmiin liittyvät Internet-radiolaitteet. Esimerkiksi Reciva (www.reciva.com) 
tekee laitetta, joka tunnistettuaan läsnä olevan laajakaistaisen langattoman (WiFi-) verkon 
kytkeytyy sen kautta keskuspalvelimeen, jossa on tiedot kaikista olemassa olevista (tunniste-
tuista) internet-radioista, niiden ohjelmatiedoista ja genreistä. Käyttäjä voi tämän jälkeen vali-
ta ja käyttää asemia samalla tavalla kuin DAB-vastaanottimella. 

Matkaviestinnän odotusten ollessa suurimmillaan muutama vuosi sitten uskottiin yleisesti, 
että televisio- ja radio-ohjelmat, musiikki ja erilaiset videot (uutis-, musiikki-, urheilu- ym.) 
tulisivat olemaan matkaviestinliiketoiminnan olennaista kauppatavaraa. Kolmannen sukupol-
ven matkaviestinverkkojen todelliset kapasiteetti- ja nopeusominaisuudet eivät kuitenkaan tue 
tällaista käyttöä puhumattakaan mobiilioperaattoreiden (tämänhetkisistä) hinnoittelumalleista. 
Broadcast-tyyppisten (DVB) ja langattomien kiinteiden verkkojen (WLAN, WiFi) tulevien 
mobiiliversioiden (esim. DVB-H  ja mobiili WiMax) ominaisuudet sen sijaan näyttävät huo-
mattavasti sopivammilta näihin tarkoituksiin. Markkinoille on tulossa päätelaitteita, joissa 
matkapuhelimeen, PDA:n tai kannettavan tietokoneen (GSM-/GPRS-/UMTS-) dataominai-
suuksiin yhdistetään DVB- tai WiFi-ominaisuudet. Todennäköisesti seuraava askel on pääte-
laite, joka kykenee vastaanottamaan useiden tai kaikkien yleisimpien langattomien viestinnän 
standardien mukaista viestintää. 

Internet-radion mahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun Internetin yleinen käyttö lisääntyy. 
Toisaalta tietokoneen käytön ja laajakaistayhteyksien määrän kasvaessa, toisaalta sitä mukaa 
kuin teknologian kehitys kykenee erottamaan internetin käytön pelkästä tietokoneympäristös-
tä osaksi arkielämän tavallisempia ympäristöjä. Suomessakin on havaittu, että Internetin kas-
vanut käyttö on vähentänyt television katseluun ja radion kuunteluun käytettyä aikaa. 

Teknologian muutokset tulevat kuitenkin todennäköisesti vaikuttamaan vain vähän Suomen 
radiotoimintaan lyhyellä aikavälillä. Tuotantoon liittyvät keskeiset teknologiset muutokset 
ovat toteutuneet ja olleet arkipäivää jo muutaman vuoden. Myöskään jakelussa ei ole odotet-
tavissa mullistuksia lähiaikoina. Uusia jakelukanavia on syntynyt perinteisen analogisen lähe-
tystoiminnan rinnalle, mutta niiden vaikutukset radiomarkkinoihin ovat olleet vähäisiä.  

Uudet välineet ovat suurelta osalta perinteisen sääntelyn ulkopuolella. Jatkossa keskeistä on-
kin määrittää, kuuluuko uusi väline tai jakelukanava radiotoiminnan piiriin vai onko kyseessä 
kokonaan muun tyyppinen liiketoiminta.  

Uudet teknologiat ja välineet antavat radiotoimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mu-
siikkikauppaa pidetään niistä suurimpia taloudellisia tarjoavana. Näistä mahdollisuuksista 
kilpailee kuitenkin muitakin toimijoita ja radiotoimijoiden mahdollisuudet voittaa arvoketju-
taistelu on vähintään kyseenalainen. Tilanne muistuttaa jälleen matkaviestinnän tilannetta 
muutama vuosi sitten, jolloin lukuisat toimijat sisältö- ja ohjelmistotuotannon piiristä uskoivat 
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saavansa haltuunsa huomattavan osan arvoketjusta.Esimerkiksi musiikkiteollisuus on vahvas-
sa asemassa omistamiensa oikeuksien ja tuotemerkkien ansiosta. Se ei tarvitse radiota tai mui-
ta välikäsiä ottamaan (ainakaan suurta osaa) arvosta ja kykenee helposti ohittamaan ne. Suuret 
levy-yhtiön harkitsevat esimerkiksi omien Internet-radioiden ja niihin kuuluvien musiikin 
kauppapaikkojen perustamista.Kuulijoiden kannalta muutokset ovat pääasiassa myönteisiä 
lisätessään vaihtoehtojen määrää. Odotettavissa on, että perinteisen radion kuuntelu vähenee 
hieman uusien välineiden syntyessä ja kehittyessä. 

2.5. Yleisö – kansalaisia ja kuluttajia 
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Radion merkitys joukkoviestintävälineenä on muuttunut jatkuvasti koko sen historian ajan. 
Radiotoiminnan alkaessa se ”avasi ikkunat maailmaan” suurimmalle osalle kansaa. Se toi 
kuulijoiden ulottuville maailman, muut maat ja tapahtumat niissä, erilaiset näkökulmat niihin, 
samoin kuin tieteen ja taiteen. Radio oli nuoren kansallisvaltion tärkeä yhteistä ajattelua ja 
yhtenäisyyttä edistävä tekijä. Juuri tämän vuoksi se sai niin keskeisen ja tarkoin varjellun 
aseman yhteiskunnassa. Televisio jatkoi radion tehtävää tiedotusvälineenä ja kansallisen yh-
tenäisyyden luojana 1950-luvun lopulta alkaen ja ohittaen seuraavalla vuosikymmenellä sen 
merkitykseltään. Televisiotoiminta annettiin luonnostaan monopoliradiota ylläpitäneen yhtiön 
yksinoikeudeksi. 

Samanaikainen populaarikulttuurin ja erityisesti nuorisokulttuurin nousu ja suosion kasvu 
toivat yleisön keskuudesta toiveita ja paineita radion sisällön viihteellistymiseen ja erityisesti 
kevyen musiikin lisäämiseen ohjelmistoa hallitsevien tiedonvälityksen ja kansalaisten sivis-
tämisen rinnalle. YLE vastasi tähän ensin 1960-luvun puolivälissä synnyttämällä toisen valta-
kunnallisen kanavan – Rinnakkaisohjelman -  ja parikymmentä vuotta myöhemmin kolman-
nen kanavan – nuorisoon ja populaarimusiikkiin olennaisesti keskittyvän Radio Mafian. Ka-
navatarjonnan ja viihteellisen sisällön lisäämisen takana oli julkisen radion käsitys yleisöstä 
kansalaisina, joiden tiedollisia, sivistyksellisiä ja viihteellisiä tarpeita julkisen palvelun yhtiön 
on täytettävä.YLE:n tehtävänä oli on määritellä tai ainakin ymmärtää kansalaisten tarpeet, 
samoin kuin löytää tavat vastata niihin. Yleisön tarpeiden ymmärtämisen logiikka on tässä 
mallissa pohjimmiltaan kulttuurinen. 

Kaupallisen radion näkökulma yleisöön on toinen. Yleisö muodostuu kuluttajista, joiden tar-
peet viime kädessä määrittelee vain kuluttaja itse. Tarpeita ilmaisevat kuluttajat voidaan kui-
tenkin ryhmitellä toisistaan poikkeaviin segmentteihin, joihin voidaan kohdistaa räätälöityjä 
tuotteita ja palveluita. Segmentit ovat erilaisia mainonnan yleisöjä ja kohderyhmiä, jotka 
myydään mainostajille. Segmenttejä voidaan muokata ohjelmiston profiloinnilla siten, että ne 
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muodostuvat mainostajille houkutteleviksi. Tässä mallissa yleisön tarpeiden määrittelyn lo-
giikkaa voidaan kutsua teolliseksi. 

Radion yleisön ymmärtäminen segmentteinä johtaa niin sanotun formaattiradion syntyyn. 
Formaatilla tarkoitetaan radioaseman tai –kanavan yleisilmettä, jolla se pyrkii kilpailutilan-
teessa erottumaan muista radioista. Radiokanava pyrkii asemoitumaan ohjelmistollaan kilpai-
lijoiden tarjontaan tai tarjonnan puutteisiin siten, että se saa omasta tarjonnastaan mahdolli-
simman suuren hyödyn. Tärkeimmäksi formaattia ja sen toimivuutta luovaksi elementiksi on 
osoittautunut aseman soittama musiikki. Musiikin lomassa esiintyvät radiopersoonat luovat 
myös olennaisesti aseman ilmettä. 

Radioformaatin käsite ja sen soveltaminen ovat peräisin Yhdysvaltojen täysin erilaisilta ra-
diomarkkinoilta, mutta ne näyttää toimivan Suomessakin hyvin. Yleisötutkimuksissa tär-
keimmäksi kanavan valitsemisperusteeksi on todellakin osoittautunut kanavan soittama mu-
siikki. Mukaansatempaavat esiintyjät ovat myös tärkeimpiä kanavanvalintaan vaikuttavia te-
kijöitä. Formaattien rajat ylittävä suomalainen piirre on uutistoiminnan ja sen laadun arvostus. 
Tyytyväisyystutkimuksissa eri radioiden vakiokuuntelijat ilmoittavat olevansa kanavaansa 
huomattavan tyytyväisiä. Samoin suurimman osan kuuntelijoista radionkuuntelu keskittyy 
vahvasti jollekin, ilmeisesti kohderyhmänsä löytäneelle asemalle. 

Yleisön näkökulmasta näyttää myös jako julkiseen ja kaupalliseen radioon toimivan. Kum-
mallakin on omat yleisönsä eikä näiden yleisöjen peruskäyttäytymisessä tai tyytyväisyydessä 
omien asemiensa tarjontaan ole havaittavissa merkittäviä eroja. (Enemmän yleisötutkimuksis-
ta: YLE:n Yleisökertomus 2003; http://www.yle.fi/yleista/kuvat/2003yleisokertomus_kevyt.pdf ) 

Radion loppuasiakkaana ei ole yleisö, katsottiin sitä julkisen tai kaupallisen radion näkökul-
masta. Julkisen radion asiakkaana on viime kädessä yhteiskunta, joka ostaa kansalaisille pal-
veluita antamalla YLE:lle yksinoikeuden käyttää veroluonteisen televisiomaksun tuottoja. 
Kaupallisen radion loppuasiakkaana ovat mainostajat, jotka ostavat yleisöjen huomiota, tai 
ainakin mahdollisuutta herättää huomiota. Julkisen radion onnistuminen tehtävässään arvioi-
daan suhteessa siihen, miten hyvin yleisöön tarpeisiin vastataan. Kaupallisen radion onnistu-
minen on enemmän kiinni siitä, miten se onnistuu vastaamaan yleisön makuun. 
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3. Rahoitus: Radiomainonta 

3.1. Radiomainonnan arvo ja kehittyminen 

Radiomainonta alkoi Suomessa ensimmäisten kaupallisten radiokanavien myötä 1985. Sitä 
seuraavina vuosina kaupallisten kanavien lukumäärän nopea kasvu johti myös radiomainon-
nan kasvuun. Radiomainonnan arvo olikin suurimmillaan heti 1980-luvun lopussa. 1990-
luvun alussa alkanut lama ja yleinen talouden alamäki vaikutti suuresti radiomainonnan kehi-
tykseen. Radiomainonta supistui merkittävästi vuosien 1990 ja 1995 välisenä aikana. Radio-
mainonnan tasainen kasvu 90-luvun alkupuolen laman jälkeen on johtanut siihen, että nyky-
ään ollaan reaalisesti suunnilleen samalla tasolla kuin lamaa edeltävänä aikana 1980-luvun 
lopussa. Radion osuus kaikesta mediamainonnasta on pysynyt melko vakaana ja sen vaihtelut 
ovat olleet melko pieniä. Radiomainonnan kasvu 1990-luvun puolivälin jälkeen oli hitaampaa 
kuin koko mainonnan, joten radion osuus laski hieman. Talouden voimakkaan kasvun aikana 
mediapanostukset kohdistuivat enemmän suuriin päämedioihin. Vasta parin viime vuoden 
aikana on radio ottanut takaisin 1990-luvun alussa sillä olleen osuuden. 
Kuva 12. Radiomainonta 1990-2003 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
Lähde: RAB Finland 

Radiomainonnan arvo ei ole viime vuosina kasvanut yhtä paljon kuin myytyjen mainosmi-
nuuttien määrä, koska radiomainonnan hinta on laskenut samalla. Vasta aivan viime aikoina 
on ollut merkkejä siitä, että radiomainonnan yksikköhinta olisi hieman nousemassa. 
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Kuva 13. Mainonnan jakautuminen erityyppisten toimijoiden kesken 1996-2003  
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Lähde: RAB Finland 

Puolivaltakunnallisten kanavien tulo markkinoille ja valtakunnallisen Radio Novan perusta-
minen aiheuttivat radiomainonnan volyymin kasvun vuoden 1995 jälkeen. Nämä muutokset 
Suomen radiokentän rakenteessa aloittivat myös radiomainonnan jakautumisen kahdeksi eril-
liseksi markkinaksi: paikalliseksi ja valtakunnalliseksi. Huolimatta yleisestä kasvusta paikal-
lisradioiden tulo on pysynyt vuosisadan vaihteen tasolla ja suhteellinen osuus on pienentynyt 
koko ajan. Tämän voidaan katsoa johtuvan useista tekijöistä. Ensinnäkin useita paikallisradi-
oita on vuosien mittaan ostettu nopeasti kasvaviin ketjuihin. Toiseksi Radio Nova on onnistu-
nut käyttämään tehokkaasti hyväkseen asemaansa ainoana valtakunnallisena kaupallisena 
kanava. Kolmas selittävä tekijä on yleinen mainonnan siirtyminen paikallis-alueelliselta tasol-
ta valtakunnalliseksi ja osittain kansainvälisesti johdetuksi. Tämä näkyy mm. kansainvälisen 
merkkimainonnan osuuden kasvuna. Tämä mainonta kanavoituu  puolivaltakunnallisiin ja 
valtakunnallisiin kanaviin paikallisten sijaan. Radiomainonnasta yli 60 % myydäänkin valta-
kunnallisesti. 

Kuva 14. Mainonnan jakautuminen 
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radion hintataso muihin medioihin verrattuna on matala. Mikäli Suomen radiomainonta olisi 
samaa tasoa kuin EU:ssa keskimäärin, olisi sen arvo noin 15 – 25 % nykyistä suurempi eli 
suuruusluokkaa 55 – 60 MEUR. 

Kuva 15. Radiomainonta Euroopassa 
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3.2. Radion rooli mediamainonnassa 

Radio on vain harvoin päämediana mainoskampanjoissa. Erityisesti valtakunnallisessa merk-
kimainonnassa, jonka osuus kaikesta mainonnasta on noin 60 %, radio on  pääasiallisesti tu-
kimediana. Radiota käytetään usein televisiota täydentävä mediana, koska radiossa voidaan 
käyttää hyväksi television. Radio voi olla tukimediana myös sanoma- ja aikakauslehdille. Eri-
tyisesti julkiset päättäjät ja viranomaiset, jotka käyttävät painettua päämediana, saattavat käyt-
tää radiota tukimediana. Viime aikoina myös merkkimainonnassa on ollut kampanjoita, joissa 
radio on ollut päämediana, jota kautta on pyritty ohjaamaan kuulijoita tukimediana käytettyyn 
internetiin. 
Paikallisessa mainonnassa paikallisradio saattaa olla useammin päämediana. Paikallisradio ja 
paikallinen sanomalehti tukevat toisiaan mainoskampanjoissa. Tällainen mainonta on yleensä 
paikallisradiolle tyypillistä paikallista ”kauppiasmainontaa”. 
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Kuva 16. Radion rooli mediamainonnassa 
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Lähde: NAG, haastattelut 

Erityyppisen mainonnan ja mainostajan välillä on nähtävissä selkeä jako. Puolivaltakunnallis-
ten ja valtakunnallisten radioiden kasvun myötä valtakunnallinen merkkimainonta on lisään-
tynyt nopeasti. Isoille merkkimainostajille useilla paikkakunnilla toimivat ketjut tarjoavat 
helpon ja nopean tavan tavoittaa suuri kohderyhmä. Mainostaja pitävät puolivaltakunnallisia 
ketjuja ammattimaisempina, laadultaan tasaisempina ja mainostilan ostamista niistä pidetään 
helpompana kuin paikallisradioita, joten ne ovat merkkimainostajalle myös houkuttelevampia. 
Vahvoilla paikallisradioilla saattaa kuitenkin olla keskeinen rooli varmistettaessa, että valta-
kunnallisen kampanjan viesti ”menee perille”. Mainostaja saattaakin yhdistää valtakunnalli-
sen ketjumainonnan ja paikallisen mainonnan samalla alueella varmistaakseen, että viesti ta-
voittaa varmasti kohdeyleisönsä. 
Mainostajien konsolidoituessa ja kansainvälistyessä kansainvälisen mainonnan määrä tulee 
kasvamaan nopeasti. Tämän tyyppinen mainonta hakee kanavakseen ensisijaisesti suuria ja 
maantieteellisesti kattavia ketjuja. Suurista kanavista esimerkiksi NRJ on kehittänyt oman 
konseptinsa tämän tyyppiseen mainosmyyntiin. Mikäli mainostaja haluaa mainostaa useam-
massa kuin yhdessä pohjoismaassa, on  mahdollista ostaa kyseinen mainosaika yhden maan ja 
kontaktin kautta ns.”NRJ Pan Nordic-konseptin avulla. Euroopan mittakaavassa vastaava on 
mahdollista NRJ Pan European-konseptilla. Mainoskampanjoita on lisäksi mahdollista räätä-
löidä kyseisten konseptien avulla käsittämään vain tietyt maat ja/tai kaupungit. Konseptia 
hyväksikäyttämällä on mahdollista saada jopa 45 % säästöt mainoskampanjassa.  
Valtaosa paikallisradioiden rahoituksesta tulee paikallisilta mainostajilta. Vahvojen paikallis-
radioiden kautta paikalliset mainostajat tietävät tavoittavansa parhaiten tietyn kohderyhmän 
omalla talousalueellaan. Lisäksi tämä kohderyhmä on yleensä hieman vanhempi ja maksuky-
kyisempi osa kuulijoista. 
Edellä mainituista ”pääsäännöistä” on luonnollisesti poikkeuksia. Merkkimainostajien kannal-
ta on joskus ongelmallista kun isoissa ketjuissa ei voi ostaa mainontaa paikallisesti. Tietyt 
mainoskampanjat vaatisivat, että sen ajoitus ja sisältö olisi paikallisesti muokattavissa. Esi-
merkkinä ovat tuotteet, joiden myynti ja mainonta noudattavat vuodenaikojen vaihtelun ryt-
miä, mikä voi olla hyvinkin eriaikaista etelän ja pohjoisen välillä.  Tällaisia tuotteita ovat esi-
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merkiksi autojen kesä- ja talvirenkaat. Näissä tapauksissa isotkin merkkimainostajat saattavat 
käyttää paikallisradiota kampanjoissaan. 
Kuva 17. Paikallisradion ja valtakunnallisen ketjuradion ominaispiirteet 
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Lähde: NAG, haastattelut 

3.3. Radiomainonnan potentiaali ja muutokset 

Radion osuus kaikesta mediamainonnasta on tällä hetkellä hieman yli 4 %. Alan toimijat ar-
vioivat, että sen osuus voisi tulevaisuudessa olla noin 6 % (tai jopa 9 %) eli lähellä eurooppa-
laista keskitasoa tai jopa sen kärkeä. Kasvu edellyttää kuitenkin, että radiomarkkinoilla vallit-
seva myönteinen kehitys jatkuu, valtakunnallinen ja kansainvälinen merkkimainonta jatkavat 
kasvuaan ja että nykyiset radiokanavat pystyvät tehostamaan ja järkeistämään myyntitoimin-
tojaan. 
Koko mediamainonta seuraa hyvin pitkälti yleistä kansantalouden kehitystä, minkä johdosta 
sen ennustetaan kasvavan vain hieman lähivuosina. Radiomainonnan suurempi kasvu edellyt-
tää, että radio onnistuu ottamaan osuutta muilta medioilta. On esitetty arvioita, että tehokkaas-
ti toimiessaan kaupallinen radio voisi houkutella myös kokonaan uutta mainosrahaa me-
diamarkkinoille. 
Kansainvälinen mainonta tulee kasvamaan nopeasti ja siten muuttamaan suomalaista me-
diakenttää. Kampanjat ja mainokset jatkossa tehdään yhä suuremmassa määrin Suomen ulko-
puolella, mutta mediaratkaisut tultaneen myös tulevaisuudessa tekemään maakohtaisesti ja/tai 
paikallisesti, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia radiolle. Paikallinen mainonta tulee pysy-
mään paikallisena myös jatkossa ja sen kasvu tullee olemaan hidasta. On kuitenkin jo havait-
tu, että osa ennen paikallisesta radiomainonnastakin siirtyy mainostajien keskittymisen seura-
uksena valtakunnallisesti hoidetuksi mainonnaksi. Tämän takia paikallisradioiden tulee tehos-
taa omaa myyntiään, jotta ne voisivat paremmin vastata kasvavan merkkimainonnan tarpei-
siin. Yhtenä esimerkkinä on mainittu paikallisradioiden yhteinen myyntiyhtiö, minkä kautta 
valtakunnalliset mainostajat voisivat samanaikaisesti ostaa mainosaikaa useasta paikallisradi-
osta. 
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4. Suomen kaupallisen radion kuvaus 

4.1. Muutos paikallisista radioista formaattiradioiksi 

Kaupallinen radiotoiminta alkoi Suomessa 1980-luvun alkupuoliskolla. Useat paikallislehdet 
perustivat vuonna 1983 Paikallisradioliiton (nykyisin Suomen Radioiden Liitto SRL ry). Pai-
kallisradioliitto lähetti liikenne- ja viestintäministeriölle lukuisia toimilupahakemuksia, minkä 
seurauksena ensimmäiset paikallisradioluvat myönnettiin vuonna 1985. 
Vuonna 1985 myönnetyt 33 radiolupaa 21 alueelle olivat kokeilulupia. Ensimmäisinä yksityi-
sinä paikallisradiona aloitti Radio Lakeus Nivalassa 27.4.1985. Kaiken kaikkiaan vuonna 
1985 aloitti toimintansa 18 paikallisradiota. Vuonna 1987, jolloin valtioneuvosto myönsi toi-
miville radioille kahden vuoden toimiluvat, Suomessa toimi 26 paikallisradiota. Vuonna 
1989, jolloin myönnettiin ensimmäiset viisivuotiset toimiluvat, oli markkinoilla jo 50 paikal-
lisradiota.  Paikallisradion alkuaikoina sen toimintaa säädeltiin tiukasti ja säätelyyn liittyi 
vahva kulttuuris-poliittinen näkökulma. Lähtökohtana oli paikallisen ja alueellisen toiminnan 
edistäminen ja turvaaminen. Tiukka säätely kuitenkin vähitellen keveni ja paikallisen toimin-
nan rinnalle alkoi syntyä laajemmalla alueella ja puhtaasti kaupallisista lähtökohdista toimivia 
kanavia. 
Alkuaikoina paikallisradiot olivat nimensä mukaisesti paikallisia niin kuuluvuusalueeltaan 
kuin sisällöltäänkin. Ne olivat aktiivisesti mukana paikallisissa asioissa ja tapahtumissa pai-
kallislehtien rinnalla. Paikallinen ohjelma tuotettiin samalla paikkakunnalla, kuin  missä se 
lähetettiinkin. Toimittajat tekivät ohjelmaa usein kaupungilta käsin ja radiot olivat yleensä 
paikallisessa omistuksessa. Merkittävää profiloitumista soitettavan musiikin tai kohderyhmän 
mukaan ei muutamaa poikkeusta (esimerkiksi Radio City Helsingissä) juurikaan ollut havait-
tavissa. 
Kuva 18. Kaupallisen radion historian virstanpylväitä 
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Lähteet: Radiokanavat, Suomen Radioiden Liitto SRL ry., Yksityis- ja paikallisradioiden historiaa (Otto Metsä-
hukala 12.4.2004) &  Kaupallisen radion muutokset (http://koti.mbnet.fi/hukala/opiskelut/aidinkieli/ai11t3.html) 

1990-luvun alkupuolella monet paikallisradiot laajensivat toimintaansa ja kuuluvuusaluettaan 
esimerkiksi perustamalla uusia studioita naapurikaupunkeihin. Ensimmäiset lähes valtakun-
nallisesti toimivat radioketjut, nykyiset Kiss FM ja ranskalainen NRJ Energy, aloittivat toi-
mintansa vuonna 1995. Kun vuonna 1997 myönnettiin ensimmäinen valtakunnallinen toimi-
lupa Radio Novalle, suomalainen radiotoimiala alkoi muuttua nopeasti. Radio Novan perus-
tamisen aikaan toiseksi suurimmalla kanavalla oli vain neljä kaupunkia kattavat lähettimet.  
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Puolivaltakunnallisten ketjujen syntyminen muutti merkittävästi radiomarkkinoiden luonnetta. 
Kilpailun kiristyessä toimijat muistuttivat yhä enemmän toisiaan ja kilpailivat samoista kuuli-
joista. Musiikin asema ohjelmistossa kasvoi uutisten ja erillisten ohjelmien kustannuksella. 
Vuorovaikutteisten ohjelmien määrä kasvoi kanavien pyrkiessä pitämään kuulijat omalla ka-
navallaan, hyvänä esimerkkinä öiseen aikaan soitetut kuulijapalautteeseen perustuvat soitto-
listat. Nykyään musiikkia pidetään selvästi tärkeimpänä elementtinä kaupallisten radioiden 
ohjelmistoissa. Nykyiset kanavat ovat pääasiassa ns. formaattikanavia, joiden luonteen ja 
yleisön määrittää pitkälti käytetty musiikkiformaatti. Erityisesti Radio Novan voimakas kasvu 
sen perustamisen jälkeen aiheutti sen, että monet paikallisradiot kärsivät kuulijamäärien vä-
henemisestä ja alkoivat entistä enemmän keskittyä musiikkiin varsinaisen ohjelmatuotannon 
supistuessa. 
Vuosien 1998-1999 aikana ilmenivät ensimmäiset merkit alan konsolidoitumisesta. Lukuisat 
paikallisradiot suunnittelivat uuden ketjuradion perustamista ensisijaisesti kustannuksia  sääs-
tääkseen. Vuonna 1999 perustettiin 14 paikallisradion yhteenliittymä Radio Plus, joka keskit-
tyi erityisesti nuorille aikuisille tarjottavaan musiikkiin. Monet Plussaan kuuluneet paikallis-
radiot ovat sittemmin lopettaneet toimintansa tai liittyneet osaksi jotain ketjua. Tällä hetkellä 
toiminnassa oleva SBC Radio on syntynyt käytännössä Radio Plussasta. Vuonna 1999 uudis-
tettiin myös mm. Kiss FM:n ja Radio Energyn toimiluvat kattamaan pääasiassa Suomen suu-
rimmat kaupungit. 
Kansainvälisen mediajätin SBS:n rantautuminen Suomeen vuonna 2000 muutti huomattavasti 
koko radioalaa. SBS osti itselleen Kiss FM:n sekä lukuisia paikallisradioita. Ostettujen paikal-
lisradioiden musiikkitarjontaa yhtenäistettiin ja kanavat muutettiin yhteisillä tuotemerkeillä 
toimiviksi formaattiradioiksi. 
Vaikka ketjuuntumiseen liittyvä yhteistyö erityyppisten toimijoiden välillä on kasvanut viime 
vuosina, on se kuitenkin käytännössä merkinnyt sitä, että isompi ketjuradio lähettää omaa 
ohjelmaansa myös pienen paikallisradion lähettimen kautta ”vuokraamalla” sen itselleen. 
Myös omistussuhteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ennen pääasiassa paikallisessa 
omistuksessa ollut radiokenttä on nykyään suurelta osin kansainvälisessä omistuksessa. 

4.2. Kaupallisen radion talous ja markkinaosuudet 

Kaupallisten radioiden yhteenlaskettu liikevaihto on vajaa 50 miljoonaa euroa. YLE:n radio-
toiminnan liikevaihtoa ei ole määritelty, mutta YLE:n vuosikertomuksen tietojen mukaan ra-
diotoiminnan osuuden YLEn kustannuksista voidaan arvioida olevan noin 120 – 140 miljoo-
naa euroa. Tästä noin 20 % on ruotsinkielisen toiminnan osuutta. Kustannusten arvioihin vai-
kuttaa ratkaisevasti se, kuinka suuri osa YLE:n yleiskustannuksista, yhteisessä käytössä ole-
van omaisuuden (esimerkiksi kiinteistöt) poistoista ym. yhtiön yhteisistä kustannuksista koh-
distetaan radiotoiminnalle. YLE:n kokonaiskustannuksista (390  miljoonaa euroa vuonna 
2003) radiotoiminnan osuus on noin kolmasosa. 
YLE:n osuus radiotoiminnan taloudesta on näin laskettuna kolme neljäsosaa. Suurta osuutta 
voidaan selittää useilla julkiseen palveluun liittyvillä velvoitteilla. Esimerkiksi YLE:n jakelu-
kustannukset ovat huomattavan suuret, koska lähetykset ovat kuultavissa koko maan alueella 
ja harvaan asuttujen alueiden jakelukustannukset ovat erittäin korkeat. YLE:llä on lisäksi kan-
salaisten turvallisuuteen liittyviä velvoitteita pitää yllä erittäin korkeata varmuustasoa. Myös 
ruotsinkielisen väestön ja laissa määriteltyjen muiden vähemmistöjen palveleminen lisää kus-
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tannuksia. Ohjelmatoiminnan monipuolisuusvelvoitteet lisäävät tuotannon yksikkökustannuk-
sia. 
Ainakin jotakin kaupallista radioasemaa voi kuunnella noin 80 % väestöstä, tarkka määrittely 
riippuu vastaanoton laatutasoille asetetuista vaatimuksista. Suurimmissa kaupungeissa asuvil-
la on mahdollisuus valita yli kymmenestä kaupallisesta radiosta. 
Kaupallisten radioiden osuus kaikesta radion kuunteluun käytetystä ajasta on noin 50 %, joten 
kaupallisia radioita kuunnellaan niiden kuuluvuusalueella enemmän kuin YLE:n ohjelmia. 
Kuva 19: Radiomarkkinoiden jakautuminen ja kaupalliseen ja julkiseen radioon 
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Lähde: YLE, Radioiden Liitto, NAG 

YLE:n uskottavuuden ja sen julkisen tehtävän toteutumisen kannalta on olennaista, että YLE 
pystyy pitämään itsellään merkittävän osan yleisöstä kaikissa keskeisissä kohderyhmissä. Toi-
saalta koko radiotoimialan kehittymisen kannalta on tärkeää, että YLE ei aktiivisesti lähde 
kilpailemaan kaupallisten radioiden kanssa niiden formaatilla tai toimintamallilla. Kilpailuti-
lanne ei hyödytä kumpaakaan osapuolta eikä se ole tasapuolinen YLE:n rahoituksen ja resurs-
sien ollessa huomattavasti suuremmat ja sen lähtökohtien ollessa täysin erilaiset. 
Kaupalliset radiomarkkinat ovat Suomessa pienet. Monella toimialalla yritystä, jonka liike-
vaihto vastaa radioalan yhteenlaskettua vajaan 50 miljoonan euron liikevaihtoa pidetään kor-
keintaan keskisuurena. Kahden suurimman toimijan, Radio Novan ja SBS:n,  liikevaihto on 
lähes 60 % kaupallisen radiotoiminnan liikevaihdosta. Muiden valtakunnallisesti toimivien 
ketjujen osuus on vajaa 20 %. Muille toimijoille, joita on lähes 40, jää näin vajaa neljännes 
koko markkinoiden arvosta.  
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Kuva 20. Kaupallisten radioiden markkinaosuudet 
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Toimijoista 28:lla jäi vuoden 2003 liikevaihto alle puolen miljoonan euron, näistä 17:llä alle 
neljännesmiljoonan. Viidesosan toimijoista (9/44) liikevaihto ylitti miljoona euroa. Alaa voi-
daan pitää sekä keskittyneenä että pirstaleisena. Alan kannattavuus on kokonaisuutena huono 
ja yritykset ovat keskimäärin raskaasti tappiollisia. 
Kuva 21. Kaupallisten radioiden kannattavuus 
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Lähde: Turun Kauppakorkeakoulu / Mediaryhmä, lokakuu 2002 

Yritysten kannattavuuden, koon tai rakenteen välillä ei näytä olevan selvää yhteyttä. Kannat-
tavia tai nollatulosta tekeviä, samoin kuin kannattamattomia, yrityksiä on sekä pienten että 
suurten toimijoiden joukossa. 
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Kuva 22. Esimerkkejä kaupallisten radioiden kannattavuudesta 
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Radiotoiminnan kustannuksista suurin erä syntyy sisällön tuotantoon liittyvistä kustannuksis-
ta. Myynti muodostaa seuraavaksi suurimman erän. Kuvassa 22 on esitetty kustannusten kes-
kimääräinen jakautuminen. Tarkemmin kustannusten muodostumista tarkastellaan luvussa 5.2 
(Radiotoiminnan arvoketju ja kustannusten muodostuminen). 
Kuva 23. Kustannusten keskimääräinen jakautuminen 
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Lähde: Radiokanavat 

4.3. Toimijakentän kuvaus 

4.3.1. Alan toimijat: yhtiöt ja radioasemat 

Suomessa toimii tällä hetkellä 44 yhtiötä, jotka harjoittavat kaupallista radiotoimintaa. Näillä 
on runsaat 80 asemaa ja toimiluvat runsaalle 300:lle taajuudelle. 

Valtakunnallisia toimijoita on vain yksi: Radio Nova. Normaalia paikallisradiolupaa laajem-
malla alueella toimivia erikoisradioita on tällä hetkellä yhdeksän: Kiss FM, Radio Dei, Clas-
sic Radio, Groove FM, Radio SuomiPOP, SuomiPLUS, Sävelradio, Radio Sputnik, Radio 
City ja Skiradio. Muut toimijat ovat paikallisradioita, jotka toimivat noin 70:llä toimiluvalla. 

 

 



 37  

Kuva 24. Kaupallisten radioiden tyypit 
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Valtakunnalliset radiot: Valtakunnalliseen toimilupaan perustuva valtakunnallinen radio

 

4.3.2. Tärkeimmät toimijat 

Suomen Uutisradio Oy / Radio Nova 
Radio Nova on Suomen ainoa valtakunnallinen kaupallinen radiokanava, joka aloitti toimin-
tansa vuonna 1997. Sen toimiluvan omistaa Suomen Uutisradio Oy. Alun perin toimilupa 
myönnettiin yhtymälle, johon kuului MTV, Alexpress/Aamulehti sekä neljä puolueita lähellä 
olevaa järjestöä: SDP:tä lähellä olevat Suomen Viestintärahoitus ja Suomen Radioviestintä, 
kokoomuksen Suomen Kansallisviestintä ja keskustalainen Maakuntien Viestintä. Näillä kul-
lakin oli omistuksessaan 13 prosenttia Uutisradion osakekannasta eli yhteensä 52 prosentin 
enemmistö. Kyseiset järjestöt ovat sittemmin luopuneet omistuksistaan. Nykyään Radio No-
van pääomistaja on suomalainen mediakonserni Alma Media, joka on televisio-, radio ja 
muun sähköisen liiketoiminnan lisäksi mm. merkittävä sanomalehtien kustantaja Suomes-
sa.Yksittäisistä kaupallisesta radioasemista Radio Nova on tällä hetkellä suurin niin kuulija-
määrällä kuin mainostuloilla mitattuna. Sen osuus koko radiomainonnasta on lähes kolman-
nes.  

Lähettimet
Peitto

Omistus

LV 2003

Ohjelmatoiminta

• 24 lähetintä (joista 21 suurtehoisia 30 – 60 kW)
• Kattaa käytännössä koko Suomen

• AlmaMedia 74%
• P4 (norjalainen radioyhtiö) 13%
• MTG Radio (ruotsalainen radioyhtiö) 13%

• 14 MEUR,  ~30% kaupallisesta radiosta

• Täysi palvelu 
• Formaatti: Soft AC
• Kohderyhmä:25-44v

Lähettimet
Peitto

Omistus

LV 2003

Ohjelmatoiminta

• 24 lähetintä (joista 21 suurtehoisia 30 – 60 kW)
• Kattaa käytännössä koko Suomen

• AlmaMedia 74%
• P4 (norjalainen radioyhtiö) 13%
• MTG Radio (ruotsalainen radioyhtiö) 13%

• 14 MEUR,  ~30% kaupallisesta radiosta

• Täysi palvelu 
• Formaatti: Soft AC
• Kohderyhmä:25-44v
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SBS Finland 
 

SBS Finland Oy on Suomen suurin kaupallinen radioyhtiö. Se operoi kolmea valtakunnalli-
sesti toimivaa ketjua – Iskelmä, Kiss FM ja RadioCity -  ja neljää ns. kaupunkiradiota Oulus-
sa, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa. Valtakunnallisesti toimivat  ketjut on vahvasti pro-
filoitu kaikkien yleisösegmenttien tavoittamiseksi. SBS:llä on oma tuotantoyhtiö ja keskitet-
tyä mediamyyntiä kanavien omien toimintojen ohella. SBS toimii tuotantoyhtiönä myös useil-
le muille yhtiöille, jotka eivät ole sen omistuksessa mutta toimivat SBS:n tuotemerkin alla 
franchising-periaatteella. SBS:llä on valtakunnallinen ja mainosmyynti sekä viisi aluemyynti-
konttoria. 

SBS Finland Oy:n omistaa SBS Broadcasting SA, joka on eurooppalainen Nasdaqissa notee-
rattu pörssiyhtiö. Yhtiöllä on radiotoimintaa kymmenessä maassa eri puolilla Eurooppaa. SBS 
on Pohjoismaiden suurin radioyhtiö. Hankittuaan Clear Channelin radiotoiminnot Tanskassa 
ja Norsk Allerin radiot Norjassa sekä fuusioiduttuaan Bonnier Radion kanssa kesällä 2003 se 
operoi yhteensä 52 radioasemaa Pohjoismaissa. Se on markkinajohtaja radiomainonnassa 
Ruotsissa ja Tanskassa sekä markkinakakkonen Suomessa ja Norjassa. 

Lähettimet /
peitto

Omistus

LV 2003

Ohjelmatoiminta

• Yhteensä 92 lähetintä; suurin osa paikallisradiotehoilla (0,1 – 1 kW) 
sekä yksi 10 kW – peittää kaikki suurimmat kaupungit

• SBS Broadcasting (Luxemburg), listattu Nasdaqissa, jonka 
kokonaisliikevaihto (2003) 581,7  MEUR  televisio- ja 
radiotoiminnasta

• 14,3 MEUR, josta 13,4 MEUR mainonnasta

• Valtakunnalliset ketjut
–KissFM
–Radio City
–Iskelmäradio

• Kaupunkiradiot: 
–Radio 957, Radio Sata, Radio Jyväskylä, Radio Mega

Lähettimet /
peitto

Omistus

LV 2003

Ohjelmatoiminta

• Yhteensä 92 lähetintä; suurin osa paikallisradiotehoilla (0,1 – 1 kW) 
sekä yksi 10 kW – peittää kaikki suurimmat kaupungit

• SBS Broadcasting (Luxemburg), listattu Nasdaqissa, jonka 
kokonaisliikevaihto (2003) 581,7  MEUR  televisio- ja 
radiotoiminnasta

• 14,3 MEUR, josta 13,4 MEUR mainonnasta

• Valtakunnalliset ketjut
–KissFM
–Radio City
–Iskelmäradio

• Kaupunkiradiot: 
–Radio 957, Radio Sata, Radio Jyväskylä, Radio Mega

 
 

SBS / Kiss FM 

Kiss FM on vuonna 1995 lähetyksensä aloittanut käytännössä valtakunnallinen nuoriso- ja 
nuorten aikuisten kanava, joka musiikin lisäksi tarjoaa interaktiivista viihdettä, tietoa ajankoh-
taisista asioista, uutissähkeitä ja säätietoja. Kiss FM:n kohderyhmä on 15 - 35 -vuotiaat aktii-
viset kaupunkilaiset. Kiss FM:llä on käytössään 28 lähetintä, joista 25 toimii paikallisradiote-
holla. Helsingistä Kemiin kattavalla kuuluvuusalueella asuu lähes 80 % suomalaisista. Kiss 
FM tavoittaa viikoittain yli miljoona kuuntelijaa. Ohjelmat on kuultavissa myös digitelevisio-
verkossa.  

 

SBS / Iskelmä-ketju 

Iskelmä-ketju muodostuu suurimmaksi osaksi yhtiöistä, jotka eivät ole SBS:n omistuksessa ja 
toimivat muiden kuin SBS:n toimiluvilla. Ketjulla on kuitenkin yhteinen tuotemerkki ja 
markkinointi. Ohjelmisto on suurimmaksi osaksi SBS:n tuottamaa ja yhteistä kaikille ketjuun 
kuuluville. Ketjuun kuuluvat voivat lähettää yhteisen ohjelman sisällä myös omaa paikallista 
ohjelmistoaan. 

Iskelmän musiikki käsittää kotimaisia ja kevyen musiikin klassikoita. Iskelmän kohderyhmä 
on yli 35-vuotiaat, joita kuuntelijoista on 70 %. Kaikkiaan Iskelmä tavoittaa viikoittain 770 
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000 kuuntelijaa.  Iskelmä-ketjulla on 44 lähetintä paikallisradiotehoilla, jotka kattavat lähes 
koko Suomen. 

 

SBS / Radio City 

Radio City on Suomen vanhin kaupallinen radioasema, joka on perustettu vuonna 1985. Pää-
kaupunkiseudulla 18 vuotta toiminut Radio City laajeni puolivaltakunnalliseksi radioasemaksi  
vuoden 2003 lopulla Helsingin Radio Cityn ja puolivaltakunnallisen (12 lähetintä) Suomen 
Urheiluradion yhdistyessä. Se  kuuluu nyt kymmenessä Suomen suurimmassa kaupungissa. 
Kuuluvuusalueen kuuntelijapotentiaali on 2,6 miljoonaa yli 9-vuotiasta suomalaista. Radio 
Cityn pääkohderyhmä on 20-39-vuotiaat miehet. 

 

Metroradio (ent. Metromedia Finland) 

Metroradio Finland Oy operoi Suomessa neljää pääasiassa aikuisväestölle suunnattua valta-
kunnallista erikoisradiota - Radio SuomiPOP, Groove FM, Classic Radio ja SuomiPLUS. 
Metroradion omisti kesään 2004 asti Metromedia International, joka omistaa Euroopassa yli 
30 radioasemaa ja jonka toimialaan kuuluu koko sähköisen viestinnän kenttä – radio, tv, in-
ternet ja tietoliikenne. Metromedia International myi radioliiketoimintansa kesällä 2004 irlan-
tilaiselle Comunicorp Group Ltd.-yhtiölle. Kaupassa vaihtoi omistajaa Metromedian 18 ra-
diokanavaa Suomessa, Bulgariassa, Tsekissä, Virossa ja Unkarissa. Kyseisellä neljällä valta-
kunnallisella erikoisradiolla on huhtikuusta 2003 ollut yhteinen myyntiyhtiö Mediasales Fin-
land Oy, joka vastaa kanavien osavaltakunnallisesta ja alueellisesta myynnistä sekä markki-
noinnista. 

Radio SuomiPOP on Suomen ainoa vain kotimaista pop- ja rockmusiikkia soittava radiokana-
va. SuomiPOPin lähetykset aloitettiin maaliskuussa 2001. Kesän 2003 kuuntelijamittauksen 
mukaan kanava tavoittaa hieman yli 600 000 suomalaista viikossa, joista yli puolet on 25 - 
44-vuotiaita. SuomiPOPin kuuluvuusalueella asuu n. 3,2 miljoonaa ihmistä. 
Groove FM on Pohjoismaiden ensimmäinen ja Suomen ainoa täysin groove- ja rytmimusiik-
kiin erikoistunut radioasema. Kanava aloitti lähetyksensä tammikuussa 1999 ja se tavoittaa 
noin 160 000 kuulijaa viikossa. Sen kuuluvuusalueella asuu n. 2,8 miljoonaa ihmistä.  

Classic Radio on Suomen vanhin osavaltakunnallinen radiokanava. Classic Radio on toiminut 
jo 12 vuotta ja saanut itselleen uskollisen ja sitoutuneen kuulijakunnan. Classic Radio tavoit-
taa viikoittain n. 160 000 kuuntelijaa Suomen suurimmilta paikkakunnilta. 

SuomiPLUS aloitti toimintansa toukokuussa 2003. Sen toimilupa on liikenteen erikoisradio. 
Kanavan kuuluvuusalueena on toistaiseksi Suur-Helsingin alue. Keväällä 2004 kanava laajen-
si kuuluvuusaluettaan myös Kotkan ja Mikkelin talousalueille. SuomiPLUSsan musiikkitar-
jonta on 1970-, 1980- ja 1990-luvun popmusiikkia ja pääkohderyhmänä ovat yli 35-vuotiaat 
aikuiset. 

 

NRJ / Radio Energy 
 

NRJ Finland Oy kuuluu Pariisissa vuonna 1981 aloittaneeseen NRJ Groupiin. NRJ on Euroo-
pan suurin yksityinen radioyhtiö ja listattu Pariisin pörssiin. NRJ Group tavoittaa viikoittain 
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noin 25 miljoonaa kuulijaa 8 maassa. Ranskan ulkopuolisen liiketoiminnan osuus liikevaih-
dosta on hieman yli 10%. 

NRJ aloitti Suomessa vuonna 1996 paikallisradiona Helsingissä. Sen jälkeen NRJ on kasvanut 
paikallisilla toimiluvilla toimivaksi puolivaltakunnalliseksi ketjuradioksi.  Sen kuuluvuusalu-
eella asuu noin 80 % väestöstä lähinnä suurissa kaupungeissa.  NRJ:n hallussa on 33 taajuutta.  

NRJ on niin sanottu hittiradio, sen kohderyhmänä ovat 15-34-vuotiaat nuoret. NRJ tekee yh-
teistyötä Prianet Oy:n kanssa pohjoisen laskettelukeskukset kattavassa matkailun erikoisradi-
ossa Skiradio. NRJ:llä on 60 %:n omistusosuus SBC:stä, jonka kanssa sillä on yhteistyötä Itä-
Suomessa. Tällä hetkellä SBC on Kouvolan, Imatran ja Lappeenrannan alueella kuuluva pai-
kallisradio. SBC on Suomen toiseksi vanhin paikallisradio, joka aloitti toimintansa Kouvolas-
sa 1985.  

Koska NRJ toimii paikallisradioluvilla, se voi toiminnassaan yhdistää valtakunnallisen ja pai-
kallisen toiminnan sekä ohjelmistossa että mediamyynnissä. Paikallisesta ohjelmasta suuri osa 
on erilaisia tapahtumia ja konsertteja. NRJ:llä on kahdeksan alueellista myyntiorganisaatiota 
eri puolilla Suomea.  

 
Sävelradio 
 

Suomen Sävelradio Oy on vuonna 1999 perustettu kaupallinen ja puolivaltakunnallisesti toi-
miva radioasema, jonka kuuluvuusalue kattaa lähes koko Suomen Oulusta etelään. Sävelradio 
tavoittaa noin 400 000 kuuntelijaa viikoittain. Yhtiön omistavat Janton-konserni (65%) ja 
Keski-Uusimaa –konserni. 

Janton on amerikkalaisen pääomasijoitusyhtiö Bank of America Management Europe II 
LLC:n omistama viestintäkonserni, joka toimii ennen kaikkea sekä tilattavien että yksin-
omaan mainosrahoitteisten lehtien kustantajana. Lisäksi sillä on kaikkiin talouksiin tarkoitet-
tujen ilmaislehtien ja mainostuotteiden jakelua.  
Radiolla on keskeinen osa Jantonin mediaportfoliossa ja viestintästrategiassa. Vaikka radion 
suhteellinen osuus koko liiketoiminnasta onkin melko pieni on sen rooli operatiivisesti itse-
näinen. Sävelradion reilun 2 miljoonan euron liikevaihto on vajaa 4 % Jantonin noin 60 mil-
joonan euron liikevaihdosta. 

 

Esimerkkejä paikallis- ja alueradioista 
 
Radio Janne 
Radio Janne on Hämeen Sanomien omistama paikallisradio Hämeenlinnassa. Radio Janne 
keskittyy kevyeen musiikkiin ja sen pääkohderyhmä on yli 45-vuotiaat aikuiset. Se tavoittaa 
viikoittain noin 37 000 kuulijaa.  

Radio Jannen toimintaa kustansi sen alkuaikoina Hämeen Paikallisradio Oy. Vuodesta 2001 
se on kuitenkin kuulunut HPO-konserniin kuuluvaan Hämeen Sanomiin. Vaikka Radio Janne 
onkin Hämeen Sanomien omistuksessa, se on toiminut hyvin itsenäisesti. Radio Janne on 
vuodesta 2003 alkaen kuulunut osaksi Iskelmä-ketjua, minkä seurauksena kustannuksia on 
voitu karsia siten, että sillä on nykyään toimitusjohtajan lisäksi vain yksi mediamyyjä ja yksi 
toimittaja. Osana Iskelmä-ketjua Radio Jannen on mahdollista yhdistää toiminnassaan paikal-
liset ohjelmat ja Iskelmän ketjuohjelmat.  
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Radio 99 
 

Radio 99 on Lahden, Kouvolan ja Sysmän alueella kuuluva paikallisradio, joka tavoittaa vii-
koittain noin 72 000 pääasiassa yli 45-vuotiasta aikuista. Radio 99:n omistaa Lahden talous-
alueella vahvasti vaikuttava Etelä-Suomen Sanomat-konserni, joka mm. julkaisee alueen joh-
tavaa sanomalehteä Etelä-Suomen Sanomia sekä paria ilmaisjakelulehteä. Radio 99:llä on 
keskeinen osa ESS-konsernissa muiden medioiden rinnalla ja sitä pyritään aktiivisesti kehit-
tämään osana tätä kokonaisuutta. Radio 99 hyötyy konsernista toiminnallisten synergioiden 
kautta. Radio 99:n liikevaihto on noin 800 000 euroa.  

ESS-konsernilla oli jonkin aikaa myös toinen paikallisradio, nuorisolle suunnattu Putkiradio. 
Konserni katsoi, että Lahden ja sen ympäristön kokoisen talousalueen mittakaava ei riitä kah-
den profiloidun kanavan ylläpitoon. Ratkaisu oli keskittää toiminta yhteen laajan profiilin 
yleiskanavaan. 

 

Radio Pooki 
Radio Pooki aloitti lähetyksensä vuonna 1989 Raahessa paikallisradioluvan turvin, jota on 
sittemmin laajennettu kattamaan uusia alueita. Nykyinen kuuluvuusalue on koko länsirannik-
ko Pietarsaaresta Ylitornioon ja sisämaassa Pihtiputaalta Otamäen kautta Rovaniemelle. Ra-
dio Pookilla on lähettimet yhdeksällä paikkakunnalla sekä omat studiot Oulussa, Raahessa ja 
Ylivieskassa.Radio Pookin musiikki on kokonaan kotimaista ja ohjelma omien toimittajien 
toimittamaa alueellista ja paikallisista tapahtumista, uutisista ja kulttuurista kertovaa ohjel-
maa. Radio Pooki tavoittaa viikossa reilut 100 000 kuulijaa, joista 60% on yli 45-vuotiaita 
aikuisia. Radio Pookin liikevaihto oli vuonna 2003 hieman yli 400 000 euroa. 

4.4. Yleisö ja kanavien differentioituminen 

Koko väestön yli laskettuna kaikkia kaupallisia radioita kuunnellaan yhteensä yhtä paljon 
kuin YLE:n kanavia, keskimäärin runsaat puolitoista tuntia kansalaista kohden. Tästä suurin 
osa on luonnollisesti valtakunnallisten ja valtakunnallisesti toimivien kanavien kuuntelua.  
 Kuva 25. Radiokuuntelun jakautuminen kanavittain 
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Radiokanavilla näyttää olevan kullakin oma uskollinen kuuntelijakuntansa riippumatta kana-
van toiminnan laajuudesta. Julkisen palvelun, valtakunnallisen kaupallisen, ketjuradion tai 
paikallisradion kuuntelija käyttää oman asemansa kuunteluun keskimäärin yhtä paljon aikaa. 
Radio Suomen selvästi yleistä tasoa suurempaa kuuntelua selittää pitkälti eläkeläisten suuri 
osuus kuuntelijoista.  
Kuva 26. Yhden kuuntelijan päivittäinen radion kuunteluun käyttämä aika kanavittain, minuuttia 
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Lähde: TNS Gallup 

Omat uskolliset kuulijakunnat kuvaavat markkinoilla vallitsevia erilaisia tasoja ja pelikenttiä, 
joka ilmenee myös mainonnassa. Paikallisradioilla on omat kuuliainen yleisönsä kuten on 
myös valtakunnallisesti toimivilla ketjuradioilla. 
 
YLE:n ja kaupallisten radioiden yleisöt ovat hyvin erilaisia. Kaupalliset radiot tavoittavat hy-
vin nuoremman väestön ja kiinnostavat vähemmän vanhempia ikäryhmiä.  YLE:n yleisön 
rakenne on  päinvastainen. 
 
Kuva 27. YLEn ja kaupallisten kanavien tavoittavuus ikäryhmittäin 
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Valtakunnallisesti toimivat ketjut hallitsevat Radio Novan ohella kaupallisia radiomarkkinoi-
ta. Ketjut ovat keskittäneet toimintansa ennen kaikkea suurimpiin kaupunkeihin mahdolli-
simman laajan potentiaalisen kuulujamäärän saavuttamiseksi. Suomen suurimpien kaupunki-
en radiotarjonta on hyvin samanlainen. 
Kuva 28. Suurimpien kaupunkien radiomarkkinoiden rakenne – erilaisten radioiden lukumäärät 
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Lähde: RAB Finland, kanavat 

Isot useilla alueilla toimivat ketjuradiot ja suppeammilla talousalueilla toimivat paikallisradiot 
ovat keskenään erilaisia niin musiikkiformaatin kuin kohdeyleisön suhteen. Eräät paikallisra-
diot ovat todenneet, että niiden ei kannata kilpailla samoista kuuntelijoista esimerkiksi mainst-
ream musiikkiin keskittyneiden nuorisokanavien KissFM:n ja Radio Energyn kanssa. Nuoret 
samaistuvat enemmän valtakunnallisiin tai kansainvälisiin ja tunnettuihin kuin paikallisiin 
ilmiöihin. 

Paikallisradiot ja paikalliset mainostajat tavoittavat kohderyhmänsä parhaiten ketjuista poik-
keavan profiloitumisen kautta. Myös isot useita kanavia omistavat yhtiöt pyrkivät profiloi-
maan samalla alueella toimivat kanavansa siten, että päällekkäisyyttä olisi mahdollisimman 
vähän. Tämä näkyy sekä SBS:n että Metroradion suurimpien kanavien kuulijaprofiileista; 
jotka on esitetty kuvassa 29. 
Kuva 29. Ketjuradioiden profiloituminen kohdeyleisön perusteella 
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4.5. Muut alaan vaikuttavat keskeiset tahot 

Musiikkiteollisuus ja musiikin tekijät 
Musiikki on (melkein kaikkien) kaupallisten radioiden tärkein sisältö ja tärkein radiokanavia 
profiloiva tekijä, joten musiikilla ja musiikkiteollisuudella on merkittävä rooli kaupallisten 
radioiden toiminnassa. Joillakin kanavilla musiikin osuus ohjelmistosta voi olla jopa 90 %. 
Kuulijat samaistuvat ennen kaikkea kanavan musiikkiformaattiin ja sitä tukevaan ohjelmis-
toon. Myös mainostajat pystyvät kohdentamaan mainontaansa musiikin vahvan profiloivan 
vaikutuksen ansiosta. 

Musiikkiteollisuus ja kaupalliset radiot elävät eräänlaisessa symbioosissa, jossa molemmat 
osapuolet hyötyvät ja ovat riippuvaisia toisesta. Radioille musiikki on toiminnan tärkein ”raa-
ka-aine” ja keskeinen kilpailutekijä. Musiikkiteollisuudelle ja heidän edustamilleen artisteille 
radiot ovat keskeinen markkinointikeino ja tulonlähde. Radiosoitto on tärkeä musiikkiteolli-
suudelle markkinointi- ja promootiovälineenä. Viimeaikainen musiikin käytön lisääntyminen 
radion ohjelmistossa on siten musiikkiteollisuudelle pääosin edullista. Ilman tehokasta radio-
soittoa etenkin uusien artistien ja levyjen markkinointi on vaikeata ja kallista. Monipuolinen, 
erilaisista asemista koostuva radiojärjestelmä mahdollistaa radiosoiton eri tyyppiselle musii-
kille ja artisteille. 

Suomessa sekä musiikkiteollisuuden että radioiden edustajat kokevat suhteen pääosin toimi-
vaksi. Radiot maksavat korvauksia käyttämästään musiikista Gramexille (esittävien taiteili-
joiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys) ja Teostolle (säveltäjien, sanoittajien, 
sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö).Vuonna 2002 Gramex keräsi korva-
uksia 15,2 miljoonaa euroa, josta 8,2 miljoonaa tuli sähköisestä mediasta, 4,4 miljoonaa julki-
sesta esittämisestä ja 2,6 miljoonaa muista lähteistä. Kaupallisten radioiden osuus oli 2,6 mil-
joonaa euroa. Radiosoittoon perustuva maksu peritään kertamaksuna seuraavana vuonna. 
Maksu määräytyy määräprosenttina kaupallisen paikallisradion kalenterivuoden mainostulois-
ta. Määräprosentti lasketaan lähetyksissä käytetyn Gramex-suojaa nauttivan musiikin ja ase-
man koko lähetysajan suhteen mukaan. Vuonna 2003 Gramex maksoi taiteilijakorvauksia 
edustamilleen artisteille keskimäärin noin 40 euroa/kk ja tuottajille tuottajakorvauksia noin 
143 euroa/kk. 

Teosto keräsi vuonna 2003 esityskorvauksia yhteensä 35 miljoonaa euroa, josta radiolta ja 
televisiolta noin 19 miljoonaa. Kaupallisen radion osuus on noin 3 miljoonaa euroa. Kanaval-
ta perittävät tekijänoikeusmaksut määräytyvät sen liikevaihdon ja soitetun musiikin määrän 
perusteella. 

Kumpikin osapuoli pitää tekijänoikeuskorvausjärjestelmää toimivana, vaikkakin korvausten 
suuruudesta onkin aika ajoin kiistaa. Tekijänoikeuskorvaukset ovat kuitenkin suuri kustan-
nuserä kaupallisille radioille, keskimäärin 10 - 15 % kaikista kustannuksista. Viime vuosina 
on tekijänoikeuskorvausten osuus kaikista kustannuksista hieman noussut musiikin määrän  
ohjelmistossa kasvaessa.  

Kaupalliset radioiden Gramexille ja Teostolle maksamista runsaasta 5 miljoonasta eurosta 
lähes 90 % tuloutetaan eteenpäin oikeuksien omistajille. Äänitealan noin 120 miljoonan euron 
myyntituloista tämä on murto-osa, mutta radiosoiton merkitys levy-yhtiöille on huomattavasti 
suurempi. Ilman radiosoittoa äänitemyynti, erityisesti uuden musiikin, olisi merkittävästi vä-
häisempää. Erityisen tärkeäksi suhteen tekee se, että kaupallisten radioiden soittama musiikki 
on enimmäkseen myös eniten myytyä musiikkia. Musiikkikulttuurin marginaalisemmat alueet 
markkinoidaan ja promotoidaan muilla areenoilla. Artisteille kaupallisten radioiden radiosoi-
tolla on taloudellisesti suurempi vaikutus. Artistien osuus äänitemyynnistä on samaa suuruus-
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luokkaa kuin kaupallisten radioiden maksamat korvaukset:  noin 2,5 miljoonaa euroa eli 2 - 3 
% äänitemyynnistä. 

Markkinoiden toimivuuden ja kilpailun kannalta tekijänoikeuskorvauksien merkitys on vähäi-
nen, koska niiden suuruus ja määräytymisperusteet ovat kaikille toimijoille samat. Radioiden 
pienimmästä paikallisradiosta Novaan on helppo laskea tekijänoikeuskorvausten määrä erilai-
sissa toimintamalleista ja kanavaformaateissa ja suunnitella ohjelmasisältönsä kustannukset 
sen mukaan. 

Kaupallisten radioiden ja musiikkiteollisuuden suhteen toimivuudesta huolimatta on musiikin 
käytön korvausten maksusta ollut kiistaa. On esimerkiksi ollut tapauksia, joissa radiokanava 
ei ole kyennyt maksamaan Gramex-korvauksia tai ei ole maksanut niitä täysimääräisinä vedo-
ten niiden liian korkeaan tasoon. Nämä ovat olleet yksittäistapauksia, mutta niissä on niissä 
jäänyt tai on riskinä jäädä tilittämättä esimerkiksi Gramex-korvauksista  jopa 10 – 20 %. Mu-
siikkiteollisuuden kannalta tilanne on vaikea, sillä niillä ei ole toimilupaan tai mihinkään 
muuhun vedoten mahdollisuutta estää kanavaa soittamasta musiikkia. Kanava voi periaattees-
sa jatkaa toimintaansa kauankin maksamatta asianmukaisia korvauksia.  

Uudet teknologiat ja jakelutiet ovat mielenkiintoisia myös musiikkiteollisuuden kannalta, 
vaikka niillä ei uskotaan olevan suurta vaikutusta lähiaikoina. Internet voi toimia uutena jake-
lukanavana kaupalliselle radiolle ja jopa levy-yhtiölle tai avata täysin uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia. Se, miten tekijänoikeuskorvauksia tullaan käsittelemään näissä tapauksissa, on 
edelleen sopimatta. 

 

Sisällöntuotanto- ja hankinta 
 

Sisällöntuotanto on radiotoiminnan suurimpia kustannuseriä. Sisällöntuotannon järjestäminen 
ja sen kustannukset ovat vaikeita asioita erityisesti pienille itsenäisille radioasemille. Oma 
tuotanto ja paikallinen lähestymistapa radio-ohjelmien tekemiseen on välttämätöntä, jotta ne 
voivat erottua kilpailijoistaan. Laadukas ja kattava ohjelmatuotanto vaatii kuitenkin huomat-
tavasti osaamista ja muita resursseja, jotka ainakin kiinteinä ovat kalliita ylläpi-
tää.Ohjelmatuotannon ulkoistaminen on ainakin television puolella ratkaissut samanlaisia 
ongelmia. Riippumaton ohjelmantuotanto on tuonut tarpeellista joustavuutta tuotannon sisäl-
töön ja kustannusten hallintaan ja usein huomattavia kustannussäästöjä.  

Radion puolella riippumattoman sisällöntuotanto puuttuu uutistoimintaa lukuun ottamatta 
kokonaan. Uutistuotanto ja uutistoimistot ovat hyvä esimerkki toimivasta riippumattomasta 
sisällöntuotannosta. Suomessakin valtaosa radiokanavista hankkii uutisensa joko valmiina 
Suomen Tietotoimiston (STT) ohjelmina tai tekee omat uutisensa STT:n toimittaman materi-
aalin pohjalta. 

Jotta sisällöntuotanto voisi ylipäänsä lähteä kehittymään kaupallisten radioiden intressejä tu-
kevasti, tulee sinä ottaa huomioon useita seikkoja: 

• Tulisi pyrkiä kehittämään toimijoita, joissa olisi nimenomaan radioon keskittyneitä 
toimittajia ja muita osaajia – paikallisia radioita kiinnostaisi erityisesti korkealaatuis-
ten ohjelmien hankinta edellyttäen, että hinta olisi kohdallaan 

• Olisi varmasti luontevampaa ja kannattavampaa aloittaa ko. toiminta osana suurempaa 
kokonaisuutta, esim. TV-tuotantoyhtiötä, kuin pieninä itsenäisinä ”yhden miehen pa-
joina” 
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• Kaupallisten kanavien mittakaava ei yksinään riitä erikoistuneiden toimijoiden synty-
miseen,  vaan YLE tulisi jollakin tavalla saada mukaan kehittämiseen 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa BBC on aktiivisesti pyrkinyt hankkimaan osan ohjelmistostaan 
ulkopuolisilta tahoilta täydentääkseen ja syventääkseen siten omaa ohjelmatarjontaansa. 
Omalla toimillaan BBC on näin merkittävästi edesauttanut koko radiotoimialan kehitystä, 
millä on ollut positiivinen vaikutus myös kaupalliselle radiolle. 
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5. Alan rakenne ja markkinoiden toiminta 
Suomen radiomarkkinat ovat nuoret, pienet ja kehittymättömät. Lisäksi ne toimivat niukan 
immateriaalisen luonnonvaran, radiotaajuuksien, varassa, joten yhteiskunta joutuu sääntele-
mään niitä yhteisen edun nimissä. Nämä kaksi piirrettä yhdessä aiheuttavat kokonaisuuden, 
joka estää tai ainakin hidastaa alan kehittymistä.  

5.1. Alkava konsolidaatio 

Radiotoiminta oli Suomessa ensimmäiset kymmenen vuotta puhtaasti paikallista liiketoimin-
taa, joka ei missään muodossa kohdannut kansainvälistä kilpailua. Sääntely määritti pelisään-
nöt, jonka mukaan sen tulikin olla puhtaasti paikallista tai alueellista. 

Tällaisilla toimialoilla tyypillisesti jossain vaiheessa joku taho alkaa yhdistää pieniä toimijoita 
suuremmiksi. Yleensä tämä tapahtuu alan talouden saavuttaessa riittävän tason ja/tai alan jou-
tuessa kohtaamaan kansainvälisen kilpailun. Usein konsolidoinnin aloittaa joku kansainväli-
nen toimija. Sijoittajat ja kansainväliset toimijat kiinnostuvat huonosti kannattavista ja/tai 
sirpaleisista toimialoista, kun ne näkevät niissä kehitysmahdollisuuksia joko muuttuvan 
markkinatilanteen tai mahdollisten toimialajärjestelyiden kautta. Keskittymisen aikana esiin-
tyy monenlaisia toimijoita ja toimintamalleja ennen kuin markkinoiden rakenne selkiytyy ja 
stabiloituu. 

Suomen radiokentällä alkoi tällainen kehitys noin kymmenen vuotta sitten. SBS:ään nyt kuu-
luva Kiss FM osti ensimmäisen toimiluvan omistavan asemansa vuonna 1994 ja NRJ seuraa-
vana vuonna. Kansainvälisessä omistuksessa olevat toimijat (SBS, NRJ ja Metroradio) hallit-
sevat nyt yli puolta kaupallisessa käytössä olevista radiotaajuuksista - SBS yksin lähes kol-
masosaa. 
Kuva 30. Lähettimien lukumäärä ja jakauma toimijatyypeittäin 

1 Paikallisradiot 35
1 asema 16
2-3 asemaa 19

2 "Alueradio" 60
Esa 3
Iskelmäradio Pohjanmaa 13
Järviradio 6
Kajaus 6
Pohjois-Savo 5
Pooki Pohjanmaa 9
Rex Pohj. Karjala 4
Satahäme 4
Sputnik 10

3 ”Valtakunnallisesti" toimivat 186
Dei 12
Metroradio 37

Classic 12
Groove 7
Muu 18

NRJ 27
SBS 92

Iskelmäradio 44
City 12
Kiss FM 28
Muu 8

Sävelradio 18

4 Valtakunnallinen radio 24
Nova 24

Yhteensä 305
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5.2. Radiotoiminnan arvoketju ja kustannusten muodostuminen 

5.2.1. Oikeuksien ja jakelun kustannukset 

Konsolidoinnin käynnistäjänä ja perimmäisenä tavoitteena on pyrkimys kasvattaa toiminnan 
mittakaavaa siten, että tuotetun tuotteen tai palvelun yksikkökustannukset laskevat. Suurem-
milla yksiköillä on yleensä enemmän neuvotteluvoimaa arvoketjun alku- ja loppupäissä, eli 
raaka-aineiden ja välituotteiden toimittajiin sekä tuotteiden ja palveluiden jakelijoihin päin.  
Kuva 31. Radiotoiminnan arvoketju 

JakeluPakkaaminenTuotantoOikeudet

• Musiikki
• Uutiset / 

uutistoimistot

• Ohjelmat / 
ohjelmankaltaiset 
sisällöt

• Kanavan koosta-
minen ja tuotteis-
taminen

• Omien / hankittujen 
sisältöjen 
yhdistäminen 
lähetykseksi

• Siirto asemille
• Lähetys (transmissio)
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sisältöjen 
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• Siirto asemille
• Lähetys (transmissio)

 
Nykyisellä kaupallisen radion rakenteella mittakaavan vaikutus arvoketjun alku- ja loppupää-
hän liittyviin kustannuksiin on vähäinen eli toiminnan laajentaminen ei juurikaan pienennä 
yksikkökustannuksia.  Arvoketjun alku- ja loppupäähän liittyvät kustannukset ovat yhteensä 
noin neljännes kokonaiskustannuksista. 

Tärkeimmät radiotoiminnalle sisältöä toimittavat tahot ovat musiikkiteollisuus ja uutispalve-
luiden tuottajat. Musiikin käyttöoikeuksista maksetaan korvausta tekijänoikeuksia hallinnoi-
ville järjestöille. Esiintyvien taiteilijoiden oikeuksista huolehtii Gramex ja säveltäjien, sanoit-
tajien, sovittajien ja musiikinkustantajien oikeuksista Teosto. Kumpikin laskuttaa soitetun 
musiikin määrän mukaan siten, että perittävän korvauksen suuruus lasketaan kertomalla liike-
vaihto soitetun musiikin osuudella koko ohjelma-ajasta sekä vakiokertoimella. Täysin lineaa-
risessa hinnoittelussa toiminnan mittakaavan kasvu ei tuota määräalennuksia eikä lisää toimi-
jan neuvotteluvoimaa. Kaupallinen radio maksaa musiikin esityskorvauksia yhteensä Teostol-
le ja Gramexille runsaat 10 % liikevaihdostaan, kustannuksistaan siis noin kymmenen pro-
senttia. Runsaasti musiikkia käyttävillä radioilla korvaukset nousevat yli 15 %:iin liikevaih-
dosta. 

Uutispalveluista käytetyin on Suomen Uutistoimisto STT:n palvelut, joita käyttävät käytän-
nöllisesti katsoen kaikki toimijat, jopa mediayhtiöiden omistamat. STT:n radioille tarjoamat 
palvelut on hinnoiteltu tavoitetun yleisön koon mukaan. Uutispalvelun suhteellinen hinta las-
kee kuuntelijamäärän kasvaessa.  
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Kuva 32. STT:n uutispalvelun hinta 
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uutispalvelun hinta
EUR / kk

Hinta / radion 
viikossa 
tavoittama 
kuulija; 
senttiä

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

100 200 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Kuuntelijamäärä viikossa (1000)

Hinta / radion 
viikossa 
tavoittama 
kuulija; 
senttiä

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

600
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50STT:n täyden 
uutispalvelun hinta
EUR / kk

Hinta / radion 
viikossa 
tavoittama 
kuulija; 
senttiä

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

100 200 300 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Kuuntelijamäärä viikossa (1000)

Hinta / radion 
viikossa 
tavoittama 
kuulija; 
senttiä

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

600
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

 
Lähde: STT, RAB Finland 

Esimerkiksi valtakunnallisesti toimivan ketjun, jolla on noin 900 000 kuulijaa viikossa, kus-
tannukset STT:n koko uutispaketista ovat puolet siitä, mitä ne olisivat ostettaessa sama paketti 
20:lle, yhteiseltä kuulijamääriltään yhtä suurelle asemalle erikseen. Näin toimien ketju voi 
säästää noin 120 000 euroa vuodessa. STT:n koko uutispaketin hinnan vaikutus asemien kus-
tannuksiin vaihtelee vajaasta puolestatoista prosentista noin kuuteen prosenttiin. 

Jakelun kustannukset kirjataan eri tavoin riippuen siitä, missä määrin yhtiöt omistavat itse 
lähetinlaitteensa ja niiden vaatimat rakenteet (mastot, lähetinlaitteiden sähkö- ja ilmastointi-
laitteet sekä laitetilat). Itse omistettujen laitteiden ja rakenteiden pääomakustannukset ovat 
kirjanpidossa poistoja, ulkoistetun jakelun kaikki kustannukset ovat ostettuina palveluina ope-
ratiivisia kustannuksia. Käytännössä jakelukustannusten suuruus ei riipu laitteiden omistuksen 
muodosta, pitkällä aikavälillä itse omistetun ja ulkoistetun jakelun kustannukset ovat samat. 

Digita Oy on suurin radio- ja televisiojakeluun liittyvien palvelujen tuottaja. Se jakelee kaikki 
maanpäällisesti jaeltavat televisio-ohjelmat ja kaikki YLEn radio-ohjelmat. Digita vastaa yli 
50 % kaupallisen radion runsaasta 300:sta lähettimestä ja niiden operoinnista. Markkinaosuu-
tena Digitan osuus on vielä suurempi, sillä Digita operoi suurimpia lähettimiä, mm. kaikkia 
Radio Novan yleisradiotason tehoilla toimivia.  

Lähettämiseen liittyvien palvelujen kustannukset riippuvat käytettävien lähettimien lukumää-
rästä ja tehosta sekä tarvittavien rakenteiden raskausasteesta eli käytännössä mastokorkeudes-
ta. Ohjelmansiirrosta radioaseman lähetysyksiköstä lähetysasemalle veloitetaan erikseen tele-
yhtiöiden kilpailun muovaaman hintatason mukaan.   

Jakeluun liittyvät kustannukset ovat keskimäärin noin 10 % toiminnan kaikista kustannuksis-
ta. Ne näyttävät korreloivan hieman negatiivisesti toiminnan mittakaavan kanssa. Suurimman 
toimijan, jolla on useita suuritehoisia lähettimiä ja laaja peittoalue, jakelukustannukset ovat 
noin 15 % kokonaiskustannuksista pienimpien tai kaupunkikeskustassa toimivien yhdellä 
pienitehoisella lähettimellä toimeen tulevien radioiden kustannusten jäädessä noin 5 – 7 %:iin. 
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Arvoketjun keskellä on kustannuksista 75 – 80 %. Tästä ohjelmien tuotantoon liittyvät kus-
tannukset ovat keskimäärin puolet. Jäljelle jäävästä suurin osa on myyntiä ja myynnin tukea, 
loput tekniikkaa ja hallintoa. Ohjelmien tuotannossa voidaan saavuttaa suurimmat mittakaa-
vaedut. Keskitetyn ohjelmatuotannon varassa toimivalle ketjuradiolle ei uuden aseman lisää-
minen ketjuun aiheuta inkrementaalisia kustannuksia lainkaan. 

5.2.2. Tuotannon kustannukset 

Toiminnan alkuvaiheessa sen vielä ollessa pienimittakaavaista ja toimialan rakenteen ollessa 
kehittymätön, tyypillinen toimintamalli on tee-se-itse - mahdollisimman paljon arvoketjun 
vaiheista suoritetaan yhtiön sisällä. Tyypillisen paikallisradion toiminta kaupallisen radion 
alkuvaiheessa olikin malli, jossa ainoastaan musiikki ostettiin ulkopuolelta. Kaikki muu sisäl-
tö tuotettiin ja koostettiin lähetykseksi yhtiön sisällä. Lähettimet olivat useimmiten kunkin 
yhtiön omassa omistuksessa. 
Kuva 33. Kaupallisen radion alkuvaiheen arvoketju 

JakeluTuotantoOikeudet

• Sisällön toimitus-, tuotanto- ja lähetysprosessit yhdessä
• Jakelu omalla / omassa käytössä olevalla lähettimellä ja infralla

JakeluTuotantoOikeudet

• Sisällön toimitus-, tuotanto- ja lähetysprosessit yhdessä
• Jakelu omalla / omassa käytössä olevalla lähettimellä ja infralla  

Samanlainen rakenne oli myös suomalaisessa televisiotoiminnassa vielä 1980-90 –lukujen  
vaihteessa. Alan vakiintuneet toimijat YLE ja MTV tuottivat käytännöllisesti katsoen kaiken 
esittämänsä kotimaisen ohjelmiston itse, ainoastaan elokuvat ja osa dokumenttiohjelmista 
hankittiin ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä. YLE omisti jakeluverkon kokonaisuudessaan. TV-
alan rakenteessa on sittemmin tapahtunut huomattava muutos. MTV3 alkoi ulkoistaa ohjelma-
tuotantoaan, strategiseksi katsomaansa uutistuotantoa lukuun ottamatta. Nelosella ei alun pe-
rinkään ollut uutistuotannon lisäksi omaa tuotantoa. 

Riippumattoman ohjelmatuotannon merkitystä pidetään eurooppalaisen sisältötuotannon ja 
kulttuuripolitiikan kannalta tärkeänä.  EU:n televisiodirektiivissä asetetaan velvoitteita riip-
pumattomilta tuottajilta ostettavien ohjelmien määrään. Tämän tarkoituksena on nimenomaan 
luoda elinkykyinen ja toimiva riippumaton, kaikkia toimijoita palveleva ohjelmatuotantosek-
tori. Sektori on kasvanut merkitykselliseksi. Sen liikevaihto Suomessa oli vuonna 2003 
SATU:n (Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry.) mukaan 55,4 miljoonaa euroa. YLE 
ilmoittaa, että vuonna 2003 sen uusista kotimaisista ohjelmista (pois lukien uutiset ja urheilu) 
18 % oli riippumattomien ohjelmatuotantoyhtiöiden tuottamia. 

Toinen suuri muutos televisiotoiminnassa oli YLE:n jakelutekniikan yhtiöittäminen ja myö-
hemmin myynti ulkomaiselle toimijalle (ranskalainen TDF 90 %, YLE omistaa edelleen 10 
%).  Digitan asema huomattavan markkinavoiman (HMV) yrityksenä velvoittaa sen kohtele-
maan kaikkia asiakkaitaan yhdenmukaisesti, joten mittakaava ei lisää suurempien yritysten 
neuvotteluvoimaa. 

Valtakunnallisesti toimivat radiot kykenevät tuottamaan ohjelmansa keskitetysti. Esimerkiksi 
SBS on itse asiassa ohjelmatuotantoyhtiö, joka voi periaatteessa jatkaa toimintaansa, vaikka 
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sillä ei olisi yhtään toimilupaa. Yhtiön tuotemerkkien nimissä olevat asemat toimivat kolmen-
laisilla toimiluvilla. Osa niistä on samaan konserniin kuuluvan Pro Radio Oy:n nimissä (kon-
serniyhtiöt), osa on yhtiöillä, joissa SBS/ Pro Radiolla on omistusta (osakkuusyhtiöt) ja osa on 
kokonaan kolmansilla osapuolilla (kumppaniyhtiöt). Viimeksi mainitut lähettävät esimerkiksi 
Iskelmä-ketjun tuotemerkillä joko pelkästään SBS:n tuottamaa ohjelmaa tai voivat sen ohessa 
lähettää itse paikallisesti tuottamiaan osuuksia. Tuotantotiloja, -laitteita ja muita resursseja 
käytetään yhteisesti, esimerkiksi Radio Cityn ja Kiss FM:n ohjelmat tuotetaan samassa studi-
ossa. Ketjuradioiden arvoketju alkaa siis muistuttaa jo aitoa arvoketjua. Merkille pantavaa 
kuitenkin on, että riippumatonta ohjelmatuotantoa ei vielä juurikaan esiinny. 
Kuva 34. Ketjuradion arvoketju 

JakeluPakkaaminenTuotantoOikeudet

• Keskitetty 
tuotanto useille 
asemille 

• Oma tuotanto 
paikallisesti

Osavalta-
kunnallinen ketju

• Franchising-
tyyppinen yhteinen 
tuotemerkki

• Ohjelmavirran koos-
taminen yhteisestä ja 
paikallisesta 
materiaalista

• Infrayhtiöt
• Digita 

>50 % asemista, 90 % 
lähetintehosta

• Telemast Nordic
• Lähetintehojen kasvu

Erilliset markkinat tuotannolle, kanaville ja jakelulle

JakeluPakkaaminenTuotantoOikeudet

• Keskitetty 
tuotanto useille 
asemille 

• Oma tuotanto 
paikallisesti

Osavalta-
kunnallinen ketju

• Franchising-
tyyppinen yhteinen 
tuotemerkki

• Ohjelmavirran koos-
taminen yhteisestä ja 
paikallisesta 
materiaalista

• Infrayhtiöt
• Digita 

>50 % asemista, 90 % 
lähetintehosta

• Telemast Nordic
• Lähetintehojen kasvu

Erilliset markkinat tuotannolle, kanaville ja jakelulle  
Mittakaavaetujen tavoittelemista tiettyjä arvoketjun osia yhdistelemällä ja jakamalla tapahtuu 
myös paikallis- ja alueradiotasolla. Seinäjoen ympäristössä ja Etelä-Pohjanmaalla toimii muu-
tamia radioita (Radio Paitapiiska/Radio Paitapiiska Oy, Radio On/Lapuan Paikallisradio Oy, 
Iskelmä 969/Lapuan Paikallisradio Oy, Radio Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy, Is-
kelmäradio Pohjanmaa/Kevytkanava Oy), joilla on yhteistoimintaa useammassa toiminnan 
vaiheessa. Muun muassa niiden mainosmyynti on keskitetty RABO:on sekä niiden Internet-
sivut ovat ulkoasultaan identtiset. Niillä on myös ohjelmien yhteistuotantoa samassa tilassa 
vaikka kanavien formaatit ovatkin erilaiset. Yhdistämällä mainosmyynnin ja osan tuotannosta 
kanavat ovat kyenneet tehostamaan toimintaansa ja keventämään kustannusrakennettaan yllä-
pitäen samalla halutun palvelutason. 
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5.3. Alaa tukevien palvelujen kehittymättömyys 

Kehittynyttä toimialaa kuvastaa sitä tukevien palveluiden ja toimintojen monipuolisuus. Toi-
mialan kehittyessä sen ympärille ja sitä tukemaan alkaa syntyä erikoistuneita palveluyrityksiä, 
jotka keskittyvät johonkin toimialan kannalta keskeiseen osa-alueeseen. Suomen radiomark-
kinoilla tällaisia tukevia palveluita ei juurikaan ole. Alan käyttämät sisällön toimittajat mu-
siikkiteollisuus ja uutistuotanto ovat alun perin syntyneet muita toimialoja palvelemaan, mistä 
ne ovat myöhemmin laajentuneet tukemaan myös radiota. 

Radiokentästä puuttuvat mm. itsenäiset ja riippumattomat ohjelmatuottajat, radioon keskitty-
neet mainostoimistot sekä radiomainonnan myyntiyhtiöt. Tilanne voidaan nähdä eräänlaisena 
noidankehänä. Tukevat palvelut ovat välttämättömiä toimialan kehittymiselle, mutta niitä ei 
synny, ellei toimiala tarjoa niille riittävän suurta mittakaavaa. 

5.3.1. Riippumaton ohjelmatuotanto 

Euroopassa on ryhdytty voimakkaisiin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin riippumattoman 
televisio-ohjelmatuotannon luomiseksi. Muun muassa televisioyhtiölle on asetettu kiintiöt 
eurooppalaisen riippumattoman ohjelmiston määrälle. Kaikki osapuolet näkevät ”indie”-
tuotannon edistämisen tuomat hyödyt. Näitä ovat ohjelmien kustannusten pieneneminen, uu-
sien ja luovien ohjelmien ja formaattien syntyminen sekä kanavayhtiöiden mahdollisuus kes-
kittyä omiin vahvuusalueisiinsa. Uudet ohjelmatuottajat ovat myös vaikuttaneet eurooppalai-
sen ohjelmatuotannon kansainvälisen kaupan kasvuun ja siten lisänneet ohjelmayhtiöiden 
valinnanvaraa. Sisältötuotannon laadun ja määrän kasvu edistää usean korkeasti koulutetun 
ammattikunnan työllisyyttä ja siten kansantalouden kasvua. Lisäksi ohjelmayhtiöissä nähdään 
ulkopuolinen tuotanto tärkeänä vertailukohtana, ”benchmarkina”, oman tuotannon laatua, 
kustannustasoja sekä tavoitteita arvioitaessa. Esimerkiksi BBC on nähnyt mahdollisuuden 
saada aikaan samanlaisia myönteisiä vaikutuksia radioalalle ja ryhtynyt järjestelmällisesti 
luomaan vastaavaa tukiliiketoimintaa. BBC:n motiivina on lähinnä ohjelmiston luovuuden ja 
monimuotoisuuden lisääminen, taloudellisesti se näkee hyötyä syntyvän vasta pitemmällä 
aikavälillä. 

Suomessa ei käytännössä esiinny riippumatonta ammatillista radiotuotantoa. Radio-ohjelmien 
teossa on aina käytetty ulkopuolisia avustajia, free-lancereita, mutta koko tuotannon ulkois-
taminen on yhä uutta. Radiotoiminnassa ei tuotannon ulkoistamisesta ja tehostamisesta sinän-
sä synny yhtä suurta taloudellista hyötyä kuin televisiotoiminnassa. Syynä tähän on tuotanto-
kaluston, järjestelyiden ja rekvisiitan ym. kulujen paljon pienempi osuus kokonaiskustannuk-
sista.  

Riippumattoman ohjelmatuotannon syntymisessä on YLE:llä ratkaiseva osuus radioalan suu-
rimpana toimijana. Yhtiö ilmoittaakin jo pyrkineensä saamaan radiotuotannossa vastaavia 
järjestelyjä kuin sillä on television puolella, mutta kohdanneensa vaikeuksia etsiessään yhteis-
työkumppaneita ja yhteistyön muotoja. Ohjelmatuotannon ulkoistaminen on vaativa tehtävä, 
se edellyttää molemmilta osapuolilta suurta ammatillista osaamista ja sitoutumista. YLE:n 
näkökulmasta parhaiten ulkoistettaviksi sopivat sarjamuotoiset tai muuten säännölliset ohjel-
mat, selvästi temaattisesti ja formaatiltaan määritellyt ohjelmakokonaisuudet, jotka vaativat 
tuotannollista joustavuutta. YLE näkee voivansa ostaa ulkopuolisilta tällaisia ohjelmia noin 5 
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% kokonaisohjelma-ajastaan. Tämä voisi merkitä karkeasti arvioiden 1 – 2  miljoonan euron 
vuotuisia markkinoita. 

Yksi tunnistettu alue, jossa toimijat voisivat saada myös taloudellista hyötyä on useamman 
paikallisesti tai alueellisesti toimivan radion yhteistuotannot, jotka vaativat ohjelman tekemis-
tä studioiden ulkopuolella. Tällöin ne voisivat jakaa yhteisesti tuotatetun ohjelman kustannuk-
set keskenään ja siten saada yksikkökustannukset omalta osaltaan kohtuullisiksi ohjelmista, 
jotka muuten ovat tuotannollisesti ja taloudellisesti kunkin radion omien mahdollisuuksien 
ulkopuolella. 

Mikäli olisi olemassa tuotantojärjestelmä, joka tällaiseen kykenisi, olisi mahdollista, että eräi-
den paikallisradioiden ohjelmista (poislukien pelkän musiikin soittamiseen käytetty ohjelma-
aika) 10 – 30 % voitaisiin tuotattaa tällä tavalla. Tämä tapa tuottaa ohjelmia ei sovellu valta-
kunnallisesti toimivien radioiden toimintaan, joten tuotantojen määrä ei nousisi kovin suurek-
si. 

Nykyisellä radion rakenteella (YLE:n tarpeet mukaan lukien) voidaan arvioida ammatillisesti 
tuotetulle radio-ohjelmalle olevan potentiaalinen kysyntä, jonka suuruusluokka on runsas pari 
miljoonaa euroa vuodessa. Tähän voisivat vastata muiden muassa riippumattoman televisio-
tuotannon parissa toimivat yhtiöt.  

Markkinoiden käynnistymisen esteenä on varmasti samanlaisia syitä kuin oli televisionkin 
tapauksessa:Kysyntä ja tarjonta eivät vastanneet toisiaan, toiminnan talous ei näyttänyt järke-
vältä, ostajat eivät osanneet ostaa eivätkä myyjät myydä. 

___________________________________________________________________ 
Case: BBC:n ohjelmanhankinta 
 

Merkittävä tekijä Iso-Britannian radiomarkkinoiden kehittyneisyyden takana on BBC:n aktiivinen 
pyrkimys kehittää toimialaa. BBC:ssä on kehitetty määrätietoisesti toimintamalleja ja rakenteita, joilla 
se on yhteydessä markkinoilla oleviin erikoistuneisiin toimijoihin. Ilman BBC:n kapasiteettia ja myö-
tävaikutusta ko. toimijoiden kehittyminen olisi varmasti ollut heikompaa. BBC on luopunut joidenkin 
ohjelmien, esimerkiksi eräiden kansallista kiinnostusta herättävien urheilutapahtumien radiointien, 
tuottamisesta ja lähettämisestä ja antanut sen yksityisten hoidettavaksi.. Myös New Media -puolella 
BBC on katsonut, että heikosta markkinatilanteesta johtuen sen tulee ottaa aktiivinen rooli markkinoi-
den elvyttämisessä tekemällä tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Yhteistyön alan muiden toi-
mijoiden kanssa katsotaan myös kehittävän BBC:n sisäistä osaamista ja tuomalla sille tärkeitä vertai-
lukohtia (”benchmarkeja”). Täydentääkseen ja kehittääkseen omaa ohjelmatuotantoaan BBC on jo 
vuosien ajan hankkinut osan radio-ohjelmistaan riippumattomilta tuottajilta. Kullakin viidellä valta-
kunnallisella kanavalla on omat periaatteensa hankituille (engl. ”commissioning”) ohjelmille ja niiden 
määrälle.  

Radio 1 perustaa ohjelmanhankintansa pitkäaikaisiin suunnitelmiin joko omien sisäisten tai valittujen 
ulkopuolisten tuottajien kanssa. Varsinaista vuotuista hankintaa ei ole. Radio 4 hankkii vuosittain 
enemmän kuin15 000 ohjelmaa, jotka kuuluvat 14 ohjelmaluokkaan. Sillä on käytössään toimittajalis-
ta, jolla olevilta toimittajilta ohjelmia voidaan hankkia. Näitä hankintakierroksia on yleensä kaksi vuo-
dessa. Radio 4, kuten kaikki muutkin kanavat, määrittelee periaatteet hankittaville ohjelmille, niiden 
määrät, ohjelmatyypit ja hintahaarukat. Kunkin toimittajan tulee määräaikaan mennessä toimittaa eh-
dotuksensa tarjoamistaan ohjelmista, minkä perusteella BBC valikoi mahdolliset toimittajat. Kun lo-
pullisista ohjelmasisällöistä, päivämääristä ja budjeteista on sovittu, valitaan lopulliset ohjelmantuotta-
jat. 

Lähde: BBC (www.bbc.co.uk) 

___________________________________________________________________ 
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5.3.2. Mainonnan myynti 

Valtakunnallisesta radiomainonnasta valtaosa, eräiden arvioiden mukaan 90 %, myydään me-
dia- ja mainostoimistojen kautta, paikallisesta mainonnasta vastaavien arvioiden mukaan vain 
1 – 5 %.  

Pääsääntöisesti kukin radio myy itse oman mainostilansa. Malli toimii valtakunnallisella ta-
solla sekä paikallisradion ja paikallisen mainostajan välillä, mutta ei toimi suurille mainosta-
jille, jotka haluaisivat käyttää kampanjassaan useita paikallisradiota. Jokaisen kanavan kanssa 
on neuvoteltava erikseen, joten mainosajan ostaminen on aikaa vievää ja hankalaa. Mediatoi-
mistot ilmoittavat useiden asiakkaidensa sulkevan paikallisesti tai alueellisesti toimivat radiot 
automaattisesti pois mediaportfoliostaan juuri ostamisen vaikeuden vuoksi. 

Paikallisradioiden mediamyynti tarvitsisi erillisen tahon, joka keskittyisi pääasiassa paikallis-
radioiden mediamyyntiin. Kaupallisten radioiden yhteinen markkinointiyhtiö RAB Finland 
kehittää ja markkinoi radioalaa. Se ei kuitenkaan myy jäsenyhtiöidensä mainostilaa. Suomen 
Markkinointiliiton MARK:n johtaja Kari Hämäläinen (RadioSanomat 6/2004) uskoo radioi-
den yhteisen myyntiyhtiön voimaan: ”Radiomainonnalla on kasvunvaraa, jos RAB Finland 
nousee samaan asemaan radiomarkkinoilla kuin Kärkimedia sanomalehtimarkkinoilla.” 

Alueelliset sanomalehdet perustivat Kärkimedian vuonna 1995 edistämään mainosmyyntiään. 
Kärkimedia on sanomalehtien keskitetty markkinointi-, myynti- ja palveluorganisaatio. Liike-
toiminnan lähtökohtana on helpottaa sanomalehtien ilmoitustilan ostamista ja tarjota mainos-
tajille valtakunnallinen sanomalehtimedia. Kärkimedia edustaa yli 30 sanomalehteä, jotka 
tavoittavat 4 miljoonaa lukijaa päivittäin. Kärkimedian kautta mainostajan on mahdollista 
suunnitella ja rakentaa kampanjansa osissa niin maantieteellisesti, kielellisesti kuin sisällölli-
sestikin. Kärkimedian kautta mainostajat saavat markkinatutkimusten ja tietokantojen avulla 
myös yksityiskohtaista tietoa eri markkina-alueista mediasuunnittelunsa tueksi. 

Paikallis- ja alueradiot ovat pariinkin otteeseen viime vuosina yrittäneet saada aikaan Kärki-
mediaa vastaavan tahon, jonka kautta olisi mahdollista palvella keskitetysti suurempia mai-
nostajia kuitenkin ohjelma- ja sisältötuotannon pysyessä paikallisena. Keskitetyn organisaati-
on uskotaan myös pystyvän kohentamaan radion julkisuuskuvaa ja asemaa mainosmediana. 

Suomessa toimii yksi yritys, joka myy keskitetysti mainontaa paikallisradiossa. Suomen Ra-
diobooking Oy - RABO:n toiminta juontaa juurensa jo vuoteen 1987. RABO perustettiin hoi-
tamaan paikallisradioiden myyntiä ja markkinointia ja sillä on ollut välityksessä 51 vahvaa 
paikallis- ja osavaltakunnallista radiota. Se ei ole kuitenkaan saavuttanut samanlaista asemaa 
kuin Kärkimedia sanomalehtipuolella eikä sen kautta ole juurikaan myyty kattavasti paikallis-
radioiden mainontaa viime aikoina. Yksi syy on todennäköisesti se, että RABO toimii tällä 
hetkellä Pohjanmaalta käsin, mikä saattaa vaikeuttaa pääasiassa pääkaupunkiseudulla olevien 
valtakunnallisten mainostajien tavoittamisista. Toinen syy voi olla, että se ei ole ollut Kärki-
median tavoin edustamiensa tahojen omistama vaan täysin ”ulkopuolinen”. Tällä hetkellä 
RABO vastaa keskitetysti viiden paikallis- / alueradion mediamyynnistä Pohjanmaalla ja Sei-
näjoen ympäristössä. 

Yhteisen keskitetyn mainosmyynnin lisäksi näillä kanavilla, joiden toimiluvat omistaa eri 
yhtiöt, on myös ohjelmien yhteistuotantoa samassa tilassa, vaikka kanavien formaatit ovatkin 
erilaiset. 

Valtakunnalliset merkkimainostajat mielellään näkisivät paikallisradioiden yhteisen myynti-
tahon, jonka kautta he voisivat helposti ostaa mainontaa useammasta paikallisradiosta tarpeen 
niin vaatiessa. Periaatteessa yhteinen myyntiyhtiö olisi myös paikallisradioiden etujen mu-
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kaista varsinkin kun osa heidän perinteisistä paikallisista mainostajista ketjuuntuu ja uhkaa 
siten ”siirtyä” mediatoimistoja käyttäviksi valtakunnallisiksi mainostajiksi. Tällä hetkellä pai-
kallinen mainonta on kuitenkin niin vallitsevassa roolissa paikallisradioiden myynnissä, että 
todellista innostusta ja yritystä uuden yhteisen tahon perustamiseksi ei kuitenkaan ole ollut. 
Mainosmyynnin kehityksen perusteella suuria muutoksia mainonnassa ei siis ole odotettavis-
sa, mikä osaltaan ylläpitää, ja jopa vahvistaa, markkinoiden kahden erillisen pelikentän ra-
kennetta paikallis-alueellisen ja valtakunnallis-kansainvälisen välillä. 

5.4. Omistajien tavoitteiden epäselvyys 

Tämän selvityksen yhtenä tehtävänä oli selvittää, onko kaupallisen radion kentässä nähtävissä 
omistukseen liittyvää rakennetta, jota voitaisiin käyttää hyväksi alaa kehitettäessä. Erityisesti 
haluttiin tarkastella mediayhtiöiden suhdetta omistamiinsa radioihin. 

Nykyisen suomalaisen kaupallisten radioiden ja niiden omistuksen välillä ei havaittu selkeitä 
yhteyksiä. Radion rooli ja asema omistajalleen vaihtelee tapauskohtaisesti. Haastatteluissa 
havaitut radioiden merkitykset omistajilleen voidaan pelkistää seuraaviksi: 

• Kassavirta-/arvogeneraattori 

• Osa mediataloa –muita tukeva  

• Osa mediataloa – täysin itsenäinen 

• Täysin itsenäinen 

5.4.1. Kassavirta-/arvogeneraattori 

Niissä tapauksissa, joissa radio ja muu mahdollinen sähköinen viestintä on omistajan ydinlii-
ketoimintaa, radion roolina on luoda kassavirtaa ja tehdä positiivista tulosta. Radio kuuluu 
todennäköisesti kansainväliseen ketjuun, jonka omistajana on pörssilistattu yritys. Vaikka 
kannattavuuteen pyrkiminen kaupallisen toiminnan perusedellytys, ongelmana voi olla, että 
siihen pyritään viime kädessä kuluja karsimalla, mikä luonnollisesti vähentää radion kehittä-
miseen käytettävissä olevia varoja, eikä siten edistä koko toimialan kehitystä. Suomenkin 
markkinoilla on ollut tapauksia, joissa toimilupia on hankittu mahdollisimman paljon ja us-
kottu toiminnan laajaan mittakaavaan, mutta toiminnan kehittämiseen ei kuitenkaan ole ollut 
resursseja. Näin on syntynyt toimijoita, joilla on suuri määrä lupia hallussaan, mutta ei mah-
dollisuuksia radiotoiminnan kehittämiseen laajemmassa mittakaavassa. Toimiluvan hakijoi-
den resurssien ja kehityssuunnitelmien arviointi onkin olennaista toimialan kehityksen kan-
nalta, mikäli lupien määrä on rajoitettu. 

5.4.2. Osa mediataloa –muita tukeva 

Monet paikallisradioista ovat jollain tavoin kytköksissä johonkin toiseen vahvaan paikalliseen 
toimijaan. Tällainen toimija on usein paikallinen/alueellinen ja mahdollisesti sen ympärille 
muodostunut laajempi mediatalo. Radio koetaan tärkeäksi osaksi omaa mediaportfoliota ja 
sillä on keskeinen asema oman imagon ja brändin kehittämisessä. Radio koetaan yhdeksi kes-
keiseksi jakelukanavaksi muiden medioiden rinnalla. Radio tekee yhteistyötä esimerkiksi sa-
nomalehden kanssa niin mediamyynnissä kuin sisällöntuotannossakin. Se sekä saavuttaa että 
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tuottaa synergioita yleiskustannuksissa mm. toimimalla yhteisissä tiloissa. Tuottovaatimukset 
ovat kohtuulliset, yleensä omien kustannusten peittäminen riittää. Näkyvyydessä ja mediata-
lon vahvistamisessa saadut hyödyt katsotaan riittävän aseman tuotoksi. 

5.4.3. Osa mediataloa – täysin itsenäinen 

Vaikka monet paikallisradiot ovat omistuksellisesti kytköksissä paikalliseen mediataloon tai 
muuhun vastaavaan alueelliseen toimijaan, voi sen rooli erityisesti operatiivisessa mielessä 
olla kuitenkin itsenäinen. Radio saattaa olla jäljellä historian peruina, mutta on operatiivisesti 
täysin irrallisena toimiva yhtiö. Radio on saatettu myös hankkia eräänlaisessa ”defensiivises-
sä” tarkoituksessa, jolla on haluttu turvata omistajakonsernin päämedioiden, esimerkiksi pai-
kallislehden, asema paikallisilla mediamarkkinoilla. Radion ostolla on estetty uuden media-
alan toimijan etabloituminen omistajakonsernin talousalueelle. Omistajasta riippuen radiolta 
ei välttämättä odotetakaan merkittävää kasvua tai huomattavaa osuutta kokonaisliiketoimin-
nasta, mutta sillä on tärkeä osa ulkopuolelle, kuten sijoittajille, kerrottavassa ”tarinassa”. 
Kummassakaan tapauksessa radiolla ja muulla organisaatiolla ei välttämättä ole paljoakaan 
omistussuhdetta tiiviimpää yhteistyötä. Radio vastaa käytännössä omasta markkinoinnistaan 
ja mediamyynnistään sekä tuottaa itse omat ohjelmansa. Uutisetkin ostetaan ulkopuolelta sa-
maan konserniin kuuluvan lehden uutistoimituksen sijaan. 

5.4.4. Täysin itsenäinen 

Paikallisradio, tai pienistä paikallisradioista koostuva alueradio, voi olla myös sekä operatiivi-
sesti että omistuksellisesti täysin itsenäinen vailla kytköksiä muuhun media-alan toimijaan. 
Useissa tapauksissa radion omistajana on yksityishenkilö/-henkilöitä, jolla on muuta kautta 
vahva kontaktiverkosto paikalliseen talous- ja mediakenttään. Vaikka toiminnassa pyritään 
kannattavuuteen, sitä ohjaavana voimana on kuitenkin halu radion tekemiseen ja tietty ”har-
rastuneisuuden” ideologia. Radio vastaa itse mainosmyynnistä, ohjelmien tuottamisesta sekä 
paikallisten siteiden ylläpitämisestä. Tällaiset radiot toimivat yleensä paikallisesti suppealla 
talousalueella ja pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan korostamalla toiminnassaan paikallisuut-
ta ja omaa ohjelmantuotantoa. 

5.5. Mainosympäristön kehittymättömyys 

Monet radiokanavista ovat pieniä ja niiden taloudellinen ja ammatillinen pohja toiminnan 
harjoittamiseen on ”ohut”. Tämän takia koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia niin johto- 
kuin toimitustehtäviinkään on vaikea saada.  

Eräät haastatellut mainostajat  kokevat radion riskinä yhtiönsä ja brändinsä mielikuvalle. Oh-
jelmaympäristö, johon mainokset joutuvat on usein ennustamaton.  Se on yksittäisen radio-
persoonan varassa ja saattaa luoda mainostajan kannalta täysin vääriä merkityksiä. Tällaista 
vaaraa ei koeta televisio- tai lehtimainonnassa, joissa mainoksen ympäristö ja sijainti siinä 
voidaan etukäteen varmistaa. 

Yksi syy radion heikkoon asemaan on yleinen uskon puute sen tehokkuuteen. Yksittäisen 
mainoksen kuulijamääriä ei voi varmistaa, mainontaa myydään lähinnä viikkotavoittavuuden 
perusteella. Huolimatta korkeasta tavoittavuudesta, sitä pidetään kuitenkin mediana, joka ”soi 
taustalla”. Vaikka radion tehokkuutta on tutkittu paljon ja voidaan tilastollisestikin osoittaa, 
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monien mainostajien on kuitenkin vaikea muuttaa uskomustaan. Esimerkiksi erään Iso-
Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan kaupallisella radiomainonnalla on 60 % television 
tehosta, mutta vain 15 % sen hinnasta. 

Kansainvälisen mainonnan kasvaessa ulkomaisten mainostajien asenne ja usko kaupallisen 
radion potentiaaliin tulee olemaan merkittävässä roolissa. Mainostajat, jotka ovat lähtöisin 
maista, joissa kaupallisella radiolla on pitkä historia ja merkittävä asema mediakentässä, tule-
vat suuremmalla todennäköisyydellä uskomaan radion mahdollisuuksiin myös muualla.  

5.6. Mainonnan mittakaavat ja niiden luomat pelikentät 

5.6.1. Radiomainonnan hintatasot 

Radio Novan 30 sekunnin mainosspotin keskimääräinen hinta on 370 euroa. Valtakunnallises-
ti toimivilla ketjuradioilla erottuu selvästi kaksi hintatasoa. Suureen yleisöön tai selvästi nuo-
risoon suuntautuneet radiot (Sävelradio, Iskelmä, NRJ, Radio City, KissFM) myyvät mainon-
taa hintaan, joka on keskimäärin vajaa puolet Novan hinnoista. Vahvasti segmentoituneiden 
niche-radioiden (ClassicFM, GrooveGM, Radio Dei) hinnat ovat edelleen puolet tästä. NRJ ja 
Iskelmä myyvät lisäksi mainontaa alueellisesti ja paikallisesti. Alueellisesti (ja suurissa kau-
pungeissa) myytävän mainonnan hinta on keskimäärin runsaat 40 euroa ja paikallisesti myy-
tävän hinta on keskimäärin 25 euroa. Kaksi viimeksi mainittua hintatasoa ovat melko tarkal-
leen samaa tasoa kuin ketjuuntumattomien alue- ja paikallisradioiden noudattamat keskimää-
räiset hinnat. 
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Kuva 35. Eri toimijoiden keskimääräiset viikoittaiset kuulijamäärät 11 
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Lähde: RAB Finland 

 

Kuva 36. Eri toimijoiden keskimääräisen 30 sekunnin mainosspotin hinta 

30 sekunnin mainosspotin hinta: EUR
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Lähde: RAB Finland 

                                                 
1 Käytetyt ryhmitykset: Valtakunnallinen = Nova;  
Valtakunnallisesti toimiva – laaja kohderyhmä = esim. Kiss, City, Sävelradio, Iskelmä ja NRJ valtakunnalliset 
hinnat; 
Valtakunnallinen niche = Classic ja Groove sekä Dei 
Valtakunnallisesti toimiva / alueellisesti myyvä = Iskelmä ja NRJ alueelliset hinnat 
Valtakunnallisesti toimiva / paikallisesti myyvä = Iskelmä ja NRJ paikalliset hinnat 
Alueellinen radio / suuri kaupunki = esim. YsiYsi, Auran Aallot, Jyväskylä, Helsinki, Oikea Asema, Sata, Mega 
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Mainontaa ostettaessa yksi tärkeimpiä tunnuslukuja on niin sanottu kontaktihinta. Radion 
tapauksessa todellisen kontaktihinnan  määrittely on vaikeaa, mutta RAB:n arvioimien tavoit-
tavuuslukujen avulla voidaan muodostaa kontaktihintaa vastaava tunnusluku jakamalla kes-
kimääräinen 30 sekunnin spottihinta yleisön määrällä. Yksittäisten ohjelmien yleisöjä ei ylei-
sesti tiedetä, sen sijaan käytetään alalla niin sanottua viikkotavoittavuutta, eli kanavan viikon 
aikana tavoittamien kuuntelijoiden lukumäärää.  
Kuva 37. Mainonnan hinta per tavoitettu kuulija 
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Lähde: RAB Finland 

Tavoitetun kuuntelijan mukaan laskettuna voidaan sanoa Suomessa olevan radiomainonnassa 
neljä hintatasoa: 

- Valtakunnallinen mainonta yleiselle yleisölle; hinta keskimäärin 20 – 30 senttiä 
per tavoitettu kuulija 

- Valtakunnallinen mainonta musiikkimaun tai muuten elämäntavan mukaan vah-
vasti segmentoituneelle yleisölle; hinta keskimäärin 35 – 50 senttiä per tavoitettu 
kuulija 

- Alueellinen mainonta suurimmissa kaupungeissa ja maakunnallisesti; hintataso 
noin 70 – 100 senttiä. 
- Lokaali mainonta pienemmissä kaupungeissa ja hajanaisemmilla alueilla; hin-

tataso 100 – 300 senttiä per kuulija. 

Käytännössä mainonta myydään listahintoja alempaan hintaan. Yleinen käytäntö näyttää ole-
van, että mediatoimistojen kautta samoin kuin suoraan asiakkaalle esimerkiksi vuosisopimuk-
seen perustuvasti myytävän mainonnan hinta on lähtökohtaisesti 15 – 20 % alle hinnastojen. 
Suurasiakkaiden ja huomattavien kampanjojen hinnat sovitaan erikseen. Tällöin niiden hinta 
per spotti voi olla esimerkiksi puolet hinnaston mukaisesta. Alalla esiintyy silloin tällöin eril-
lisiä kampanjoita, joissa hinnat poikkeavat merkittävästikin listahinnoista. 

  

Yhtiöiden liikevaihdon, käytännössä toteutuneen mainosmyynnin, ja yleisömäärien vertaami-
nen vahvistaa oletusta markkinoiden selvästä jakautumisesta. Alueellisesti tai yhdessä suures-
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sa kaupungissa toimivien radioiden liikevaihto per tavoitettu kuulija on selvästi suurempi kuin 
valtakunnallisesti toimivien. 
Kuva 38. Liikevaihto per tavoitettu kuulija 
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Toimiala voidaan nähdä kahtena selvästi toisistaan erottuvana pelikenttänä. On valtakunnalli-
nen ja paikallis-alueellinen pelikenttä. Ne eroavat toisistaan toimilupien suhteen, niillä on eri 
toimijat, niillä tuotettavilla tuotteilla on omat selvät erityispiirteensä, niiden rahoitukset tule-
vat suurelta osin eri lähteistä ja rahoituksen hankkiminen eli mainosmyynti poikkeaa toisis-
taan. Samoin niillä toimivilla on erilaiset kustannukset tuotettua ohjelmayksikköä kohden. 

Paikallis-alueellisten ja erikoisradioiden toimilupien määrittelyn perusteella on ilmeistä, että 
nämä kentät on ollut tarkoitus erottaa toisistaan. Käytännössä tämä raja on hämärtynyt. On 
ilmeistä, että jotkut pelaajat voivat hyödyntää valtakunnallisella tasolla saavuttamaansa mitta-
kaavaa alueellis-paikallisella tasolla tavalla, johon puhtaasti sillä kentällä toimivat pelurit ei-
vät oman toimintansa mittakaavan puitteissa voi vastata.  

Kuuluvuusalueen koko on keskeinen kaupallisen radion menestymismahdollisuudelle. Maan-
tieteellistä kokoa huomattavasti tärkeämpää on talousalueen koko eli riittävä väestöpeitto ja 
sitä vastaava potentiaalisten mainostajien lukumäärä. 

Puhtaita paikallisradioita, jotka kuuluisivat vain yhdellä paikkakunnalla on melko vähän. 
Suomessa on vain muutamia kaupunkeja, joiden koko voisi teoriassa riittää paikallisradiolle. 
Erään arvion mukaan kannattavan paikallisradion pyörittäminen edellyttää vähintään noin 100 
000 asukkaan talousaluetta. Ongelma on se, että suurimmissa kaupungeissa myös kilpailu on 
kovinta. Periaatteessa täysin paikallinen toiminta on mahdollista, mutta toiminnan laajentami-
sella uusilla alueilla (alueradio) voi olla merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Hyvä esimerkki 
toimivasta paikallis-/ alueradiosta on Auran Aallot, joka on onnistunut luomaan uskottavaa 
toimintaa omalla tuotannolla ja mainosmyynnillä noin 400 000 asukkaan talousalueella. 
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5.6.2. Pelikenttien väliset markkinahäiriöt 

Kaupalliset radiot voidaan jakaa kolmeen ryhmään, valtakunnallinen radio, useammalla paik-
kakunnalla toimivat erikoisradiot ja paikalliset/alueelliset radiot.  

Käytännössä on kuitenkin nähtävissä myös muunlaisia toimintatapoja. Pohtiessaan sitä, voiko 
radioilta perittävien Gramex-korvausten suuruusprosentti vaihdella paikallisradioiden ja esim. 
Novan välillä, Markkinaoikeus (MAO:156/03) on radioiden lausuntojen pohjalta todennut, 
että perinteisiä paikallisradioita ei juurikaan enää ole: ” Termi "paikallisradio" on vanhentunut 
ja antaa toimiluvista useissa yhteyksissä harhaanjohtavan kuvan, koska "paikallisten toimilu-
pien" nojalla harjoitetaan myös laajempaa kuin paikallista radiotoimintaa. Yhden paikalli-
sen/alueellisen / maakunnallisen toimiluvan (toimiluvasta ja lähetystehosta riippuen) nojalla 
toimivat radiot kilpailevat niin ikään valtakunnallisesta mainonnasta joko yksin, ketjun tai 
useiden radioiden myyntiyhteistyön avulla. Eri toimiluvilla toimivat radiot ovat samanlaisia 
toimijoita. Niiden syrjivä kohtelu johtaa vääristymiin radiomarkkinoilla.” 

Puolivaltakunnallisten ja valtakunnallisten kanavien toiminta on luonteeltaan ja kuuluvuus-
alueeltaankin lähes aina valtakunnallisia, vaikka toiminta rakentuisikin paikallisradiolupien 
varaan. Kaksi huomattavaa toimijaa, Iskelmä ja NRJ, ovat omaksuneet ketjuradiomallin, jossa 
sama keskitetysti tuotettu ohjelmasisältö lähetetään paikallisradiotoimiluvilla toimivien ase-
mien kautta. Ohjelmiston suhteen ne toimivat samoin kuin erikoisradiot, ne myös myyvät 
samalla tavalla valtakunnallista mainontaa. Ohjelmasignaali jaetaan kuitenkin paikallisten 
radioasemien kautta, jolloin myös paikallinen mainonta on mahdollista. Tässä suhteessa ne 
siis toimivat samoin kuin paikallisradiot. 

On myös tunnistettavissa radioita, joiden toiminta ei pohjimmiltaan ole kaupallista. Niiden 
perimmäinen motiivi ei ole kaupallinen menestys, vaan tietyn yhteisöllisen foorumin tarjoa-
minen tai sanoman/viestin levittäminen. Merkittävä osa näiden rahoituksesta tulee niiden ta-
kana olevalta yhteisöltä. Radio Dei on esimerkki tällaisesta erikoisradiotoimiluvalla toimivas-
ta yhteisöradiosta. Sen ohjelmisto on selvän uskonnollista ja hengellistä, se tarjoaa seurakun-
nille ja muille hengellisille yhteisöille kanavan sanomansa esittämiseen. Rahoituksestaan se 
saa osan lahjoituksina ja muuna tukena ja sitä kanavanaan käyttävät yhteisöt osallistuvat oh-
jelmien tuotantokustannuksiin. 

Esimerkki pohjimmiltaan ei-kaupallisesta paikallisradiosta on Radio Iniö, jonka taustavoima-
na on Iniön kunta. 

Radiokentän monipuolisuus ja erilaiset toimintamallit ovat toimialan kehityksen kannalta 
myönteinen asia. Ongelmana on kuitenkin on se, että tietyntyyppiset toimiluvat sisältävät eh-
toja, jotka säätelevät radioiden toimintarakenteita ja toimintaa. Toimilupaehtojen ja todellisten 
käytäntöjen väliset epäselvyydet aiheuttavat ristiriitoja ja johtavat markkinoiden toiminnan 
häiriintymiseen: paikallisradiot, alueradiot, paikallisradioiden varaan rakennetut ketjuradiot, 
sekä erikoisradiot joutuvat toimimaan ja kilpailemaan samoilla alueilla samoista mainostu-
loista kuitenkin toisistaan poikkeavilla ehdoilla ja rakenteilla. 

Haastatteluissa useat radioyhtiöiden edustajat kokivat toimilupaehdot epäselviksi ja niiden 
asettavan eri toimijat lähtökohdiltaan eriarvoisiin asemiin. Edelleen toimilupaehtojen lä-
pinäkymättömyys ja pelisääntöjen epäselvyys johtaa siihen, että toiminnan arviointi, yleinen 
valvonta ja kontrollointi hankaloituu.  
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Kuva 39. Toimiluvat, toiminnan rakenne ja esimerkkejä toimijoista 
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Markkinahäiriökohta 1 – Paikallis- alueelliset radiot vs. ketjuradiot 
Yksi suurimmista epäselvyyttä aiheuttavista kohdista on paikallis- tai alueradioiden ja paikal-
lisradioihin pohjautuvien ketjuradioiden välinen rajapinta. Paikallis- ja alueradioiden toiminta 
on rajattu jollekin maantieteelliselle alueelle. Käytännössä ne ovat mainosmyynnissään pel-
kästään oman alueensa mainostajien varassa. Kun ketjuradio laajenee tällaiselle alueelle esi-
merkiksi ostamalla paikallisradion, muuttuu alueen kilpailukenttä rajusti. Ketjuradion on 
mahdollista räätälöidä alueelle optimaalinen toimintamalli yhdistelemällä paikallista ja valta-
kunnallista toimintaa. Kustannusrakennetta voidaan keventää merkittävästi, kun sisältö ja osa 
tarvituista palveluista saadaan keskitetysti ketjulta. Vaikka ketjuradio ei paikallisuudessaan 
usein ”pärjääkään” aidolle paikallisradiolle tai sen asema kuulijoista ei ole yhtä vahva, se 
usein omalla mainosmyynnillään sekoittaa huomattavasti alueen kilpailusuhteita.  

Erityisen ongelmallinen tilanne on ketjuradion kannalta toissijaisilla alueilla, jonne mainontaa 
saatetaan kampanjoissa tarjota jopa kaupanpäällisinä tai ainakin huomattavasti alle alueella 
vallinneen hintatason. Näin syntyy tilanteita, joissa kaksi tai useampia kanavia kilpailee kes-
kenään saman toimiluvan puitteissa, kuitenkin täysin erilaisin resurssein tai lähtökohdin. 

 

Markkinahäiriökohta 2 – Eri tyyppiset puolivaltakunnalliset ketjut 
Kilpailun vääristymää ja epäselvyyttä saattaa syntyä myös puolivaltakunnallisten kanavien 
välillä. Erikoisradioluvalla toimivat ketjuradiot kuuluvat useilla alueilla lähes valtakunnalli-
sesti, mutta niiden toiminta, niin sisältö kuin mainosmyyntikin, on valtakunnallisesti keskitet-
tyä. Muut ketjuradiot (Iskelmä ja NRJ) toimivat samoilla alueilla, mutta niiden on mahdollista 
yhdistää valtakunnallinen ja paikallinen toiminta. Esimerkiksi NRJ ja KissFM kuuluvat sa-
moilla alueilla ja ovat kohderyhmältään ja formaatiltaan lähes identtisiä. NRJ voi kuitenkin 
täydentää toimintaansa paikallisella ohjelmalla ja mainosmyynnillä. On mahdollista, että tämä 
toimilupien mahdollistama ero toimintarakenteessa aiheuttaa kilpailun kannalta epäselviä tul-
kintoja. 
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Markkinahäiriökohta 3 – Radio Nova vs. puolivaltakunnalliset ketjut 
Radio Novalla on ainoana kaupallisena kanavana valtakunnallinen toimilupa. Vaikka useat 
puolivaltakunnallisista ketjuradioista ovat väestöpeitoltaan lähes yhtä kattavia kuin Nova, on 
niillä siihen verrattuna kuitenkin se pieni ero, että ne eivät kuulu kaikissa suurimmissa kau-
pungeissa. Vaikka formaateissa on eroja, kilpailevat kanavat kuitenkin pääasiassa samoista 
mainostajista. Varsinkin valtakunnallisista merkkimainostajista kilpailtaessa on Novalla etu-
lyöntiasema esimerkiksi NRJ:n suhteen. Vaikka NRJ on laajentunut viime vuosina voimak-
kaasti ja investoinut toimintansa kehittämiseen, on sillä edelleen aukkoja verkostossaan. Esi-
merkiksi Mikkelin ja Porin puuttuminen aiheuttaa sen, että ”kaikissa” Suomen kaupungeissa 
toimivat mainostajat usein valitsevat Novan NRJ:n sijaan. Onkin esitetty, että näillä ketjura-
dioilla tulisi, mikäli vain mahdollista, myöntää uusia lupia uusille alueille näiden niin vaaties-
sa, jotta todellinen kilpailu Radio Novaa vastaan olisi mahdollista. On ennustettu, että lähes 
kaikki radiomainonnan kasvu menee tänä vuonna Radio Novalle, mikä kuvastaa sen valta-
asemaa valtakunnallisilla mainosmarkkinoilla.  

Uusien taajuuksien vähäisyys, vaikka investointihaluja olisi, vähentää kilpailua monilla alu-
eilla ja aiheuttaa ongelmallisen oravanpyörän. Kun ei saada uusia taajuuksia, ei myöskään 
saada uusia kuulijoita. Kun ei saada uusia kuulijoita, ei saada houkuteltua uusia mainostajia. 
Kun ei saada uusia mainostajia, ei voida nostaa hintoja. Kun ei voida nostaa hintoja, liike-
vaihdon ja kannattavuuden parantaminen on lähes mahdotonta, mikä puolestaan asettaa rajoit-
teita toiminnan ja toimialan kehittämiselle. 

 

Markkinahäiriökohta 4 – Erikoisradioluvan tavoite ja määritelmä 
Erikoisradiolupa on säätelyn kannalta mielenkiintoinen. Lähtökohtanahan siinä on, että radion 
toimintaa liittyy jotain ”erityisiä piirteitä”, joiden perusteella sen toiminta- ja kuuluvuusalueen 
laajentaminen on katsottu perustelluksi. Kysymys onkin lähinnä siitä, kuinka määritellä tällai-
nen ”erikoinen” toiminta tai sisältö. Hakijat itse esittävät hakemuksessaan toiveen erikoisra-
dioluvasta. KissFM ja NRJ ovat käytännössä identtisiä kanavia, mutta vain toisella on erikois-
radiolupa. Erikoisradioluvalla toimivat kanavat voidaankin nykyään nähdä puhtaina tietyn 
tyyppisen sisällön varaan rakentuneina ketjuradioina, eikä niinkään tiettyä erikoistehtävää 
harjoittavina kanavina. Toisaalta esimerkiksi Radio Dein kristillinen konsepti voidaan tulkita 
erikoisluvan määritelmän mukaisesti ”erikoiseksi”. Se on luonteeltaan yhteisöllinen, se saa 
rahoitusta mainostulojen lisäksi tukien ja keräyksien kautta. 

 

Markkinahäiriökohta 5 – Paikallisradiot vs. yhteisöradiot 
Toimilupa ei siis sinänsä riitä määrittämään sitä, millaiseksi kanavan toiminta ja kannattavuus 
muodostuu. Kuten on todettu, laadukkaille paikallisradioille on tilaa ja menestymismahdolli-
suuksia, kunhan niiden talousalue on riittävän suuri. Menestyksekkäät paikallisradiot ovat 
kuulijaosuuksilla mitattuna lähes aina ketjuradioita paremmassa asemassa omalla alueellaan. 
Talousalueen koko on kuitenkin ratkaisevaa. Radion toiminnasta syntyy aina tietyt peruskus-
tannukset. Liian pieni talousalue ei luo riittävää pohjaa mainostulojen keräämiselle. Isojen 
kaupunkien paikalliskanavat ovat esimerkki siitä, että vahva lokaali asema, talousalueen koko 
ja kilpailukenttä luovat kanavalle menestysmahdollisuuden. Tähän osaltaan perustuu myös 
ketjuradioiden toimintakonsepti. Ketjurakenteella pyritään luomaan kustannustehokas toimin-
tamalli ja tukiranka, jossa vahvat paikalliset toiminnot/alueet toimivat konseptin ”syömäham-
paina”. 

Paikallisradiolupien pohjalta toimii myös erittäin paikallisesti toimivia yhteisöradioita, joiden 
toimintaa ohjaa joku muu intressi kuin pelkkä liiketoiminta. Niillä saattaa valtaosa rahoituk-
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sestakin tulla muualta kuin mainosmyynnistä. Niiden mahdollisuudet kilpailla on rajalliset. 
Mikäli tietyllä alueella halutaan turvata tällaisen kanavan toiminta, tulee huolehtia siitä, että 
sillä säilyy todelliset elinmahdollisuudet kilpailun kasvaessa esimerkiksi uuden paikallisradi-
on tai niihin tukeutuvan ketjun ilmaantuessa sen alueelle. 

5.6.3. Toimilupaehtojen ja –järjestelmän ongelmia 

Toimiluvan siirtäminen ja taajuuksien käyttö 
 

Toimiluvan siirtäminen muuten kuin konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin omistaman 
tytäryhtiön välillä on televisio- ja radiolaissa selkeästi kielletty. Valtioneuvosto voi peruuttaa 
toimiluvan, jos tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden muuttuu.Taajuuksien 
käyttöä ja sitä koskevan radioluvan siirtämistä käsittelevää osuutta radiolaissa voidaan kui-
tenkin pitää tulkinnanvaraisena sen suhteen mitä todella pidetään taajuuden käytön siirtämise-
nä. Vaikka taustalla oleva lainsäätäjän tarkoitus onkin selvä, voi tekstiä tulkita monella taval-
la. Viime vuosina onkin ollut tilanteita, jossa alun perin puhtaaseen paikalliseen toimintaan 
myönnetty taajuus on siirtynyt valtakunnalliselle ketjulle esimerkiksi lisenssi-sopimuksella 
ilman, että toimilupa itsessään olisi siirtynyt. Voi olla, että toimiluvan haltija on edelleen toi-
miluvassa mainittu paikallisradio, mutta taajuuden käyttö ja tosiasiallinen määräysvalta on 
kuitenkin siirtynyt siltä pois, jolloin paikallisradio ja sen lähetin toimii käytännössä vain ket-
juradion uutena lähetyskanavana. Vaikka lain tiukan sanamuodon mukaan tällainen taajuuden 
siirtäminen olisikin sallittua, esimerkiksi sen varmistaminen, että kyseessä on väliaikainen 
siirto ja että radiolähetintä edelleen käytetään alkuperäisten lupaehtojen mukaisesti saattaa 
olla ongelmallista. 

 

Toimilupaehdot 
 

Monien toimijoiden, kuten kanavien itsensä, mielestä toimilupaehtojen läpinäkymättömyys ja 
pelisääntöjen epäselvyys on ongelma radiomarkkinoilla. Nyt on tilanteita, joissa lähtökohdil-
taan ”samanlaisten” toimijoiden pelisäännöt, tai ainakin heidän tulkinta niistä poikkeaa, mikä 
on vähentänyt toiminnan uskottavuutta ja ennen kaikkea ”reilun pelin” mahdollisuuksia. Toi-
milupaehtojen samanlaisuus olisi keskeistä varsinkin samalla alueella toimivien paikallisradi-
oiden keskinäisen kilpailuaseman kannalta. On huomattava, että alun perin toimiluvat on 
myönnetty toimijan hakemuksessaan esittämään toimintaan. Tilanne on toimilupaviranomai-
sen kannalta ongelmallinen, koska toimiluvan haltijat ovat muuttaneet toimintaansa myö-
hemmin siten, ettei se kuitenkaan ole kirjaimellisesti toimilupaehtojen vastainen. Näin esi-
merkiksi toimiluvan peruuttaminen vakavan lain tai toimilupaehdon rikkomisen nojalla ei ole 
mahdollista. 

Markkinoilla on tällä hetkellä tilanteita, joissa ristiriitoja ja eroa syntyy eri toimilupakategori-
oiden välillä, kun samalla alueella toimii sekä paikallisradioita että erikoisradioita. Tietyllä 
alueella toimivat radiot kilpailevat samoista kuulijoista ja samoista mainoseuroista. Esimer-
kiksi sillä, missä kanavat ohjelmansa tuottavat tai mistä ne lähetetään, ei pitäisi olla vaikutus-
ta. Nykyteknologian antamien mahdollisuuksien takia monia ehtoja voidaan kiertää helposti. 
Lisäksi tulkinta siitä, mitä esimerkiksi pidetään ”paikallisena” toimintona, on erittäin löyhä. 

Markkinoilla on myös pidetty ongelmallisena sitä, että saman ”toimiluparyhmän” toimiluvissa 
olevat ehdot saattavat olla erilaiset riippuen siitä milloin toimilupa on myönnetty eli kun ai-
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kaisemmin myönnettyjen lupien lisäksi on myöhemmin myönnetty vastaavia toimilupia, mut-
ta joissa lupaehdot ovat erilaiset, ei aikaisemmin myönnettyjä lupaehtoja ole tarkistettu vas-
taaviksi. Tässä ei kuitenkaan lain mukaan pitäisi olla ristiriitaa. Tarkistuksia vanhoihin lupiin 
ei tarvita, koska uusi laki kumoaa ”automaattisesti”  vanhentuneet kohdat. Esimerkiksi vuon-
na 1999 kaikki toimiluvat olivat uudelleen haussa ja uudet luvat myönnettiinkin silloin. Täl-
löin myös toimilupaehdot kirjoitettiin uusiksi ottaen huomioon vuonna 1998 voimaan tullut 
laki televisio- ja radiotoiminnasta. Vaikka ristiriitaa ei lain tai lupaehtojen mukaan pitäisi olla, 
ongelmia syntyy, mikäli toimijat eivät tätä tiedä tai kuvittelevat toisin. 

Toimiluvissa on myös usein säädelty sisällöstä ja sisällöntuotannosta. Ongelmaksi nousee 
sisällön tulkitseminen. Aikaisemmin oli esimerkiksi asetettu minimivaateita paikalliselle tuo-
tannolle. Se, mikä katsottiin paikalliseksi tuotannoksi, oli kuitenkin erittäin tulkinnanvaraista 
ja lähes mahdotonta valvoa. Onko esimerkiksi alueella x tehtävä, mutta aluetta y koskeva oh-
jelma katsottavissa alueen y paikalliseksi ohjelmaksi? Nykyisin edellytetään vain, että ohjel-
mistoon on sisällytettävä tietoa paikallisista asioista jne., mutta ei mitään prosenttimääräisiä 
velvoitteita.  

Huolimatta nykyisistä kevyemmistä velvoitteista on edelleen tilanteita, jossa joku toimija 
noudattaa niitä tarkasti huolimatta raskaammasta kustannusrakenteesta, mutta joku toinen 
toimija, esim. ketjuradio, toimii samalla alueella hyödyntäen toimilupaehtojen väljyyden. Eri-
koisradioilla ohjelmiston on koostuttava pääosin tietyntyyppisestä sisällöstä. 

Mainosmyynti on kaikkien kaupallisten radioiden ensisijainen rahoituksen lähde. Mainos-
myynti ja toiminnan harjoittamiseen vaadittava kustannusrakenne määrittelevät kanavan kan-
nattavuuden. Sitä ei kuitenkaan, eikä käytännössä voidakaan, säädellä mitenkään lupaehdois-
sa. Ainoastaan siitä, että mainokset tulee lähettää samanaikaisesti kaikista lähettimistä, saattaa 
olla maininta erikoisradion lupaehdoissa. Jos toimilupaehdoissa määritellään sisältö- ja muista 
vaateista, niillä myös pitkälti määritellään toimijan alhaisimmasta mahdollisesta kustannusra-
kenteesta, joka sillä on oltava lupaehtojen toteuttamiseksi. Jotta toiminta olisi kannattavaa, 
tulee mainosmyynnin ja sen taustalla olevien hintojen olla vähintään kustannuksia vastaavalla 
tasolla. Nyt on alueita, jonne ketjuradiot on laajentuneet ilman ym. velvoitteita pystyen siten 
yhdistämään paikallisen ja valtakunnallisen myynnin. Näin niiden mahdollisuudet hintojen 
alentamiseen tietyllä alueella ovat huomattavat, varsinkin kun kaikki paikallinen toiminta on 
ajettu minimiin. Onkin esitetty kysymyksiä siitä, pitäisikö valtakunnallisesti toimivilla radioil-
la sallia ainoastaan valtakunnallisesti tai ainakin kaikista käytetyistä lähettimistä samanaikai-
sesti lähetettävä mainonta.  

 
CASE: Radio Pooki ja Iskelmä-ketju 
 

Seuraava esimerkki valaisee tilannetta, jossa toimilupaehtojen erilainen toteuttaminen ja tul-
kinta on selkeästi markkinahäiriöitä. Radio Pookille myönnettiin vuonna 1989 toimilupa pai-
kallisradiotoimintaan Raahen alueelle. Myöhemmin tätä lupaa on laajennettu kattamaan myös 
muita lähialueita. Vuonna 1989 myönnetyssä luvassa on määritelty muun muassa, että 75% 
ohjelmasta tulee olla itsetuotettua. Myöskin luvan siirtäminen on kielletty erillisellä lupaeh-
dolla. Vuonna 1999 ja sen jälkeen myönnetyissä paikallisradiotoimiluvissa ei ole määritelty 
oman sisältötuotannon vähimmäismäärästä. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että Pooki ei ole 
ollut tästä tietoinen, vaan on olettanut vanhojen lupaehtojen olevan edelleen voimassa. On-
gelmia on syntynyt varsinkin, kun paikallisradio, jolla ei ole paikallisen toiminnan minivel-
voitetta, on siirtynyt osaksi valtakunnallista ketjua. Ketju on voinut ajaa alas paikallisradion 
lähes kaiken paikallisen toiminnan  ja käyttää sen lähetintä vain oman ohjelmavirtansa levit-
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tämiseen. Esimerkiksi Iskelmä, jolla on samat toimilupaehdot kuin Pookilla, on toiminut alu-
eella siten. Näin se voi toimia ketjuradion ohella myös paikallisradiona, esimerkiksi myydä 
paikallisia mainoksia valtakunnallisen mainonnan lisäksi. On selvää, että ketjuradion laajat 
resurssit ja kyky myydä mainosaikaa halvemmalla on tällöin selkeä kilpailua vääristävä tekijä. 
Radio Pooki ei voi kustannusrakenteensa takia vastata tähän hintakilpailuun. 

Määräävästä markkina-asemasta ja sen väärinkäytöstä säädetään laissa kilpailunrajoituksista 
(480/1992, muutoksineen 318/2004). Lain 3§:n mukaan: ” Määräävä markkina-asema katso-
taan olevan yhdellä tai useammalla elinkeinonharjoittajalla taikka elinkeinonharjoittajien yh-
teenliittymällä, jolla koko maassa tai tietyllä alueella on yksinoikeus tai muu sellainen mää-
räävä asema tietyillä hyödykemarkkinoilla, että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa 
tai toimitusehtoja taikka vastaavalla muulla tavalla vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tietyllä tuo-
tanto- tai jakeluportaalla.” 

On huomattava, että määräävä markkina-asema on sallittua, ainoastaan sen väärinkäyttö kiel-
letään. Vapaan ja reilun kilpailun kannalta kysymys onkin siitä, käyttääkö ketjuradio sillä 
mahdollisesti olevaa määräävää markkina-asemaa väärin esimerkiksi mainonnan hinnoittelus-
saan tai eri alueiden/tuotteiden sitomisessa yhteen kilpailua rajoittaviksi paketeiksi. Jos ketju-
radio esimerkiksi myy mainontaa tietyille alueille selkeästi alle sen oman kustannustason tai 
alle alueella vallitsevan hintatason, voidaan sitä pitää aseman väärinkäyttönä. Markkinoilla on 
myös esitetty väitteitä, että ketjuradio saattaa tarjota mainosasiakkailleen tiettyjä alueita jopa 
ilmaiseksi, jos ne ostavat mainosaikaa myös paremmin tuottavilta alueilta. 
Kuva 40. Case Pohjois-Pohjanmaa ja Oulun seutu 
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Lähde: RAB Finland, Radio Pooki, Iskelmä Raahen tarjous-esite 

Mainonnan hinta on valtakunnallisesti erittäin tasainen eri ”valtakunnallisten” kanavien välil-
lä. Kuten on luonnollista, paikallinen mainonta (Iskelmä ja NRJ) on kalliimpaa per tavoitettu 
kuulija kuin valtakunnallinen. Vaikka Iskelmä kampanjassaan tarjoaakin mainosaikaa Raa-
hessa murto-osahintaan sen ”listahinnasta” ei se kuitenkaan ole alle sen hinnan, mitä Iskelmä 
valtakunnallisesti tarjoaa muille. Näin on vaikeaa väittää, että kyseisessä tapauksessa olisi 
käytetty määräävää markkina-asemaa väärin. Mikäli Iskelmä kuitenkin tarjoaisi mainontaa 
Raahessa alle sen keskimääräisen hintatason, jolloin tätä paikallista myyntiä käytännössä tuet-
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taisiin muiden alueiden myyntikatteella, voitaisiin puhua hintojen polkemisesta. Kuitenkin 
Iskelmä on muun muassa tarjonnut asiakkailleen pakettia, jossa asiakas ostaessaan mainosai-
kaa Oulusta tai laajemmalta alueelta Pohjois-Suomessa saa kaupan päälle mm. Raahen alu-
een. Näin ketjuradioiden paikallisella mainosmyynnillä voi olla huomattavakin alentava vai-
kutus alueen vallitsevaan hintatasoon ja alueellisten toimijoiden mahdollisuuksiin kilpailla 
kannattavasti niiden kanssa. 
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6. Johtopäätökset 

6.1. Kaupallisen radiotoiminnan sääntelyn kehittäminen 

Toimialan ongelmat voidaan katsoa johtuvan markkinoiden omasta luonteesta ja kehitysvai-
heesta ja niiden sääntelyyn liittyvistä toimilupien luomista rajoitteista tai yhteensopimatto-
muuksista alan oman toimintalogiikan kanssa. 

Kaupallinen radiotoiminta on liiketoimintaa. Sellaisena sitä koskee esimerkiksi EU:n yleiset 
pyrkimykset vähentää sääntelyä ja edistää kilpailua alalla. Tällöin alalla vallitsevia markkinoi-
ta ei tule häiritä vaan päinvastoin mahdollisuuksien mukaan tulee pyrkiä poistamaan markki-
noiden toimintaa häiritseviä tekijöitä. Talousteorioiden mukaan vapaassa kilpailussa markki-
nat itse synnyttävät sellaisen yritys- ja kilpailurakenteen, joka parhaiten vastaa asiakkaiden 
monipuolisiin tarpeisiin.  

Radiotoiminnan tärkeä asiakas on yhteiskunta. Yhteiskunta ilmaisee tärkeiksi katsomiaan 
tarpeita toimilupia myöntäessään.  Sen ilmaisemia tarpeita ovat mm. sananvapauden ja demo-
kratian, kulttuurisen monimuotoisuuden sekä alueellisen tasa-arvon edistäminen. Näitä tulki-
taan siten, että alueellis-paikallisten radiomarkkinoiden olemassaolon turvaaminen on tärkeää. 
Näiden markkinoiden mittakaava ja ekonomiikka ovat pienemmät kuin puhtaasti markkina-
voimien tuloksena syntymässä olevien valtakunnallis-kansainvälisten markkinoiden.  

Sääntelyn kehittäminen kaupallisen radiotoiminnan edistämiseksi edellyttäisi, että: 

1. Toimilupajärjestelmän ja sen ehtojen tulisi vastata markkinoiden rakenteeseen kuu-
luvaa kahtiajakoa ottaen huomioon myös yhteisöradiot ja niiden tarpeet.  

2. Toimilupiin sisältyvien ehtojen toteutumisen valvontaa tulee tehostaa. 

3. Toimilupien noudattamista valvovilla viranomaisilla tulee olla riittävästi valtuuksia 
toimia, mikäli ehtoja rikotaan. 

6.2. Toimilupajärjestelmän ja markkinoiden rakenteen vastaavuus 

Nykyisen toimilupajärjestelmän tarkoituksena on edistää kilpailua markkinoilla ja toisaalta 
turvata alueellisten toimijoiden toimintaedellytykset keskeisten kriteerien sananvapauden, 
monipuolisuuden ja moniarvoisuuden puitteissa. Tämänhetkinen toimilupajärjestelmä mah-
dollistaa nykyisen kahden pelikentän rakenteen puitteissa syntyvän tasapainottoman kilpailu-
asetelman, jossa kärsijöinä ovat pienemmässä mittakaavassa toimivat alueellis-paikalliset 
toimijat. Tilanne voidaan nähdä siten, että kansainvälis-valtakunnallisella kentällä toimimalla 
saavutetaan määräävään markkina-asemaan verrattavissa oleva asema . Määräävä markkina-
asema katsotaan olevan yrityksellä, jolla on yksinoikeus tai muu sellainen määräävä asema, 
että se merkittävästi ohjaa hyödykkeen hintatasoa tai toimitusehtoja taikka muuten vaikuttaa 
kilpailuolosuhteisiin. Määräävän markkina-aseman toteamisessa on ratkaiseva merkitys nii-
den hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden määrittelyllä, joilla yritys voi 
toimia kilpailijoiden toimenpiteistä välittämättä ja joilla asiakkaat ovat siitä riippuvaisia. Mää-
räävä markkina-asema ei edellytä kilpailijoiden puuttumista tai tiettyä markkinaosuutta. Riit-
tää, että yritys on kilpailijoihinsa nähden niin ylivoimainen, että se kykenee vastaamaan te-
hokkaasti kaikkiin toisten yritysten käyttämiin kilpailukeinoihin. Eräs selvimmistä määräävän 
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markkina-aseman tilanteista on ns. oikeudellinen monopoli, jossa määräävä asema perustuu 
lain säännöksillä annettuun yksinoikeuteen, esimerkiksi toimilupaan. 

Laissa määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yksiselitteisesti kielletään. Määräävässä 
markkina-asemassa olevalle yritykselle asetetaan väärinkäyttökiellolla tiettyjä erityisvelvoit-
teita liikekumppaneitaan ja kilpailijoitaan kohtaan. 

Haluttaessa turvata alueellis-paikallisesti toimivien  paikallisradioiden toimintaedellytykset 
niiden oman toiminnan mittakaavan puitteissa, tulee kilpailutilanteet rajata kummallekin ken-
tälle erikseen määrittelemällä toiminnan ehdot koskemaan kumpaakin pelikenttää erikseen. 

6.3. Valvonta 

Erilaiset ehdot ja rajoitteet heikentävät vapaata kilpailua aina jossain määrin. Sillä, missä 
määrin radiolla ja erityisesti alueellis-paikallisella paikallisradiolla katsotaan olevan piirteitä, 
jotka vaikuttavat kansallisiin tai alueellisiin erityisintresseihin, tulisi olla vaikutusta radiotoi-
minnan harjoittamiselle asetettuihin ehtoihin ja niiden valvontaan.  

Säädelty toimiala, jota kontrolloidaan toimilupien ja toimilupaehtojen kautta, edellyttää aina 
valvontaa. Valvonnan puute johtaa siihen, että taloudellisista intresseistä toimivat kanavat 
alkavat kiertämään ehtoja oman toimintansa tehostamiseksi, kun ne huomaavat rikkeiden ja 
laiminlyöntien jäävän vaille rankaisemista tai edes niihin puuttumista. Mikäli epäselvä tilanne 
jatkuu pitkään alkaa markkinoilla helposti vallita ”viidakon lait”. Tällöin taloudellisilta ja 
muiltakin resursseilta vahvemmat toimivat pystyvät pitkälti säätelemään kehityksen suuntaa 
mieleisekseen. 

Valvonnan ja sen kustannusten tulee kuitenkin olla sopusoinnussa sille asetettujen tavoittei-
den kanssa. Valvonnan kannalta keskeisten viranomaisten, kuten Viestintäviraston, liikenne- 
ja viestintäministeriön sekä mahdollisesti kilpailuviraston, tulee tehostaa valvonnan tavoitteita 
ja jo laissa määriteltyä työnjakoa, jotta tärkeäksi koettuihin asioihin voidaan puuttua. Pelkkä 
valvonta ei kuitenkaan riitä, vaan relevanteilla viranomaisilla tulee olla myös mahdollisuuksia 
puuttua havaittuihin epäkohtiin tilanteen korjaamiseksi, mikäli esimerkiksi määräävän mark-
kina-aseman väärinkäyttöä ilmenee. 



 70  

Liite Kansainvälinen vertailu 
 
Kansainvälisen vertailun yhteenveto 
 

Radiomarkkinat eri maissa poikkeavat paljon toisistaan niiden yleisen luonteen, kehitysasteen 
kuin säätelytilanteenkin mukaan. Markkinat voidaan karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään sen 
perusteella kuinka kehittyneet radiomarkkinat kyseisessä maassa ovat sekä kuinka niitä sää-
dellään ja valvotaan (ks. kuva 41). 
Kuva 41. Erityyppisiä radiomarkkinoita 
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Radio- ja televiestintämarkkinat ovat perinteisesti olleet tiukasti säädeltyjä ja niiden toimilu-
pa- ja valvontakäytäntö on ollut hyvin ideologinen. Julkisten intressien on koettu olleen niin 
suuria kyseisillä toimialoilla, että markkinoita ja markkinarakennetta on haluttu säädellä tiu-
kasti. Tämä on johtanut siihen, että markkinat eivät ole voineet kehittyä taloudellisesti opti-
maalisesti. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa julkisen radion valta-asema ja valtakunnallisen 
toiminnan monopoli on pyritty säilyttämään kaupallisen radion kustannuksella. 

Toisena ääripäänä on markkinavetoiset ja kehittyneet radiomarkkinat. Näissä maissa säätelyä 
on purettu tai se on ollut löyhempää ja koko toimilupa- ja valvontakäytäntö on markkinave-
toinen. Radiomarkkinat ovat pitkälle kehittyneet, niille on syntynyt paljon erilaisia toimijoita, 
ja markkinoiden rakenne on jatkuvan muutoksen alaisena. 

Euroopassa ja Euroopan unionissa on kuitenkin yleisenä suuntauksena markkinoiden kehittä-
minen ja kehittymistä rajoittavan säätelyn purkaminen. Esimerkiksi Tanskassa on parin viime 
vuoden aikana otettu aktiivinen lähestymistapa säätelyn purkamiseen radio- ja televiestintä-
markkinoilla, josta esimerkkinä uudet valtakunnalliset kaupalliset radioluvat sekä valtiollisen 
TV2:n yksityistämisprosessi. 

Yleisen suuntauksen mukaisesti kaikki maat tulevat ennemmin tai myöhemmin siirtymään 
kohti markkinavetoisuutta. Tämä siirtyminen tapahtuu todennäköisimmin kuitenkin eräänlai-
sen väli-/transitiovaiheen kautta, jossa toimilupakäytäntö on edelleen tiukka, mutta jossa sa-
manaikaisesti suunnitellaan toimia markkinoiden kehittämiseksi ja kilpailun edistämiseksi 
kuten on tilanne esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä. 
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Saksan radiomarkkinoita voi arvioida eri usealla tavalla. Liittovaltion osavaltiopohjaisia ra-
diomarkkinoita voi pitää melko konservatiivina ja ideologisina, joissa politiikalla ja paikalli-
silla valtasuhteilla on huomattava merkitys. Toisaalta juuri tämä osavaltiolähtöisyys, jonka 
ansiosta radiomarkkinoiden rakenne ja piirteet poikkeavat hieman osavaltioittain, on mahdol-
listanut lukuisten erilaisten kanavien ja toimijoiden syntymisen. Saksan radiomarkkinat ovat 
lisäksi erittäin kilpaillut. Tältä kannalta Saksan radiomarkkinoita voi pitää myös erittäin kehit-
tyneinä ja markkinavetoisina. 

Kuvassa 41 on lyhyt yhteenveto tarkastelun kohteena olleista maista ja niiden radiomarkki-
noiden pääpiirteistä. Kutakin maata käsitellään jäljempänä hieman tarkemmin. 
Kuva 42. Markkinoiden pääpiirteitä 
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piirteet ja regulaatio – paljon erilaisia toimijoita – yksi valtakunnallinen toimija 
(DeutschlandRadio, jolla 2 kanavaa) vuodesta 1994
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Sääntelyn vähentämistä ja markkinoiden vapauttamista pidetään yleisesti positiivisen asiana 
markkinoiden kehittymiselle. Deregulaatio saattaa kuitenkin vaikuttaa eri toimijoihin eri ta-
valla. Seuraava esimerkki Yhdysvalloista kuvaa, millaisia pääasiassa negatiivisia vaikutuksia 
markkinoiden deregulaatiolla on ollut kuulijoille ja muusikoille. 

_______________________________________________________________________ 
Deregulaation (negatiivinen) vaikutus radiomarkkinoihin – Case Yhdysvallat 

Yhdysvaltojen radiomarkkinat ovat muuttuneet huomattavasti vuoden 1996 telekommunikaatiolain jälkeen. Laki 
poisti rajoitukset valtakunnalliselta omistukselta sekä kasvatti asemien lukumäärää, joka yhdellä toimijalla saa 
tietyllä alueella olla. Lain voimaantulon jälkeen on markkinoilla koettu ennennäkemätön omistuksen keskittymi-
nen, millä on ollut paljon erityisesti negatiivisia vaikutuksia, niin kuulijoille kuin esiintyville artisteillekin.  

Omistuksen säätelyn purkamisen jälkeen muutamat suuret radioketjut ovat kaapanneet itselleen lukuisia pieniä 
kanavia ja asemia. Kymmenen suurinta toimijaa kontrolloi 2/3 sekä kuulijoista että liikevaihdosta. Kahdella 
suurimmalla radioyhtiöllä, Clear Channelilla ja Viacomilla, on yhteensä 42% markkinaosuus kuulijoista ja 45% 
osuus liikevaihdosta. Vuoden 1996 lain voimaantulon jälkeen markkinajohtaja Clear Channelin asemien luku-
määrä on kasvanut 40:stä yli 1240:een – yli 30-kertaiseksi siihen verrattuna, mikä oli sallittua ennen uutta lakia. 
Käytännössä kaikilla maantieteellisillä alueilla neljän suurimman kanavan markkinaosuus on yli 70 %.  

Myös uutiset ja soitetuimmat musiikkiformaatit ovat keskittyneet muutamien harvojen käsiin. Myös yleinen 
olettamus, että samalla alueella useita kanavia hallinnoiva toimija profiloisi kanavat eri lailla välttääkseen kilpai-
lemasta itsensä kanssa, on monissa tapauksissa osoittautunut vääräksi. Useilla radioyhtiöillä on kaksi tai useam-
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pia saman formaatin kanavia samalla maantieteellisellä alueella. Tämä kehitys on edelleen vähentänyt kanavien 
ohjelmasisältöjen monipuolisuutta.  

Vuoden 1996 laki on johtanut kilpailun vähenemiseen, ohjelmistojen yksipuolistumiseen sekä mielipiteiden ja 
ajatusten homogeenisuuteen eikä siten palvele kansalaisten ja kuulijoiden monipuolisia tarpeita. 

Vuonna 2002 toteutetun laajan kuulijakyselyn mukaan: 

· Kuulijat kannattavat itsenäisten ja paikallisesti omistettujen kanavien säilyttämistä 

· 60 % kuulijoista haluaisi radioon vähemmän mainoksia 

· Kuulijat haluaisivat monipuolisempaa musiikkia ja pidempiä soittolistoja 

· 2/3 kuulijoista rajoittaisi tapaa, ns. ”payola”, jolla levy-yhtiöt rahoittavat kanavia saadakseen 
enemmän soittoaikaa oman yhtiönsä musiikille käyttämällä puolueettomia ”promoottoreita” itsensä ja radioiden 
välissä lain kieltäessä suoran tuen maksamisen radiokanaville. 

· 75 % kuulijoista haluaisi matalan lähetystehon radion omaan asuinyhteisöönsä 

Lähde: Radio Deregulation: Has it served citizens and musicians? (the Future of Music Coalition 2002) 

_______________________________________________________________________ 
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Ruotsi 
Ruotsin radiomarkkinat ovat perinteisesti olleet melko konservatiiviset ja tarkoin säädellyt, 
mikä on vaikuttanut markkinoiden vaatimattomaan kehitykseen. Ruotsissa on kuitenkin viime 
vuosina otettu askelia säätelyn purkamiseksi ja markkinoiden kehittämiseksi. 

Kaupallisen radion osuus koko mediamainonnasta on jäänyt alhaiseksi noin 3%:iin. Suurin 
syy tähän on varmasti ollut valtakunnallisen kaupallisen radion puuttuminen. 

Ruotsin radiokentälle on ominaista erittäin suuri yhteisöllisten lähiradioiden lukumäärä. Näi-
den 1300 toimijan, jotka edustavat erilaisia uskonnollisia, poliittisia, urheilu yms. yhteisöjä, 
osuus koko markkinoista on kuitenkin marginaalinen. Lähiradioita uhkaava kaupallistuminen 
halutaan estää tiukentamalla niiden ehtoja ja valvontaa. 

Ruotsissa, kuten monessa muussakin maassa, merkittävä osa kaupallisista kanavista kuuluu 
markkinoita hallitseviin ja usealla alueella toimiviin ketjuihin. Neljällä suurimmalla ketjulla 
on lähes ¾ kaikista vajaasta sadasta kaupallisesta paikalliskanavasta. 

 

Ruotsin vakiintuneilla ja konservatiivisilla markkinoilla on hyvin nähtävissä uuden teknologi-
an potentiaali markkinamuutoksessa. Esimerkiksi Internet-radio saavutti välittömästi 6 %:n 
osuuden radiokuuntelusta vuonna 2003. 
Kuva 43. Yhteenveto toimijoista  
_________________________________________________________________ 

• 3 valtakunnallista julkista kanavaa 

• 91 paikallisradioluvanhaltijaa 42 lähetysalueella

• Yli 1300 lähiradioluvanhaltijaa yli 160 kunnan alueella

• Kaupallisen radio liikevaihto 49 milj. euroa 2003
 

Lähde: Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 2003) 

________________________________________________________________ 

Ruotsissa toimiluvat kaupallisille radioille myöntää RTTV (Radio- och TV-verket). RTTV 
toimii myös markkinoita valvovana viranomaisena. Kaupallista radiotoimintaa säätelee pää-
asiassa kaksi lakia – radio- ja TV-laki vuodelta 1996 sekä paikallisradioasetus vuodelta 1993. 
Paikallisradioasetukseen vuonna 2001 tehdyillä muutoksilla on pyritty vähentämään markki-
noiden säätelyä ja siten edistämään kaupallisen radion kehitystä. Seuraavassa muutamia 
vuonna 2001 tehtyjä keskeisiä muutoksia: 

• Lisenssejä ei enää huutokaupata, vaan jaetaan hakemusta vastaan (RTTV) 

• Myös sanomalehtien kustantajilla on oikeus kaupalliseen radiotoimintaan 

• Yhdellä lisenssinhaltijalla saa olla useita lisenssejä 
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• Jokaisen lisenssinhaltijan tulee lähettää vähintään 3 tuntia ”in-house” materiaalia klo 
06.00 – 21.00 jokaisena päivänä 

• Lisenssit ovat voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen ne voidaan uusia 4 vuodeksi 

• Lisenssinhaltijan tulee maksaa 40 000 kruunun lupamaksu vuosittain 
Kuva 44. Yhteenveto toimilupakäytännöistä Ruotsissa 

Tyyppi

Julkinen

Digi-radio

Julk. paikallinen

Yksit. paikallinen
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Lisenssit / sponsorit
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Lisenssit / sponsorit

Mainokset / sponsorit

Mainokset / sponsorit
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Tyyppi

Julkinen

Digi-radio

Julk. paikallinen

Yksit. paikallinen
(uudet asetukset)

Yksit. paikallinen
(vanha laki)

Lähiradio

Luvan 
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Hallitus
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40 000 kr / vuosi
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Ei lupamaksua
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lähiradioyhdistykset)

 
Lähde: Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 2003) , RTTV 

Huolimatta markkinoiden voimakkaasta kasvusta 1990-luvulla radion suhteellinen osuus koko 
mediamainonnasta on jäänyt alhaiseksi. Suurimmat syyt tälle ovat valtakunnallisen kaupalli-
sen radion puuttuminen sekä suurimpien ketjujen heikko taloudellinen tilanne. Viime vuosien 
lasku radiomainonnassa johtuu pääosin yleisestä laskusuhdanteesta mediamarkkinoilla. 

______________________________________________________________________ 
Kuva 45. Radion mainosmarkkinat Ruotsissa 1993 –2003 
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____________________________________________________________________ 
Lähde: RUAB 
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Norja 
Norjassa kaupallisen radion markkinat ovat polarisoituneet melko voimakkaasti suurien ja 
pienien paikallisten kanavien kesken. Norjassa on kaksi toimiluparyhmää. Norjassa radiotoi-
minnasta ja toimiluvista säädellään laissa radio- ja televisiotoiminnasta (Lov om kringkasting 
127/1992) sekä siihen myöhemmin tehdyillä lisäyksillä. 

Julkiset ja valtakunnalliset toimiluvat myöntää hallitus asetettuaan luvan haettavaksi. Paikalli-
set luvat myöntää mediaviranomainen viideksi vuodeksi kerrallaan. Suurin kaupallinen kana-
va P4 toimii valtakunnallisesti ja on koko Norjan toiseksi suurin kanava kuulijamäärältään 
julkisen P1:n jälkeen. Toisaalta Norjassa on suuri määrä (lähes 300 kpl) pieniä paikallisradioi-
ta, joista monet ovat luonteeltaan yhteisöllisiä ja ei-kaupallisia. 

Myös Norjassa radion osuus mediamainonnasta on jäänyt alle eurooppalaisen keskiarvon. 
Vuonna 2003 radiomainonnan arvo oli 66 milj. euroa, mikä vastasi 4,2%:a kaikesta me-
diamainonnasta. 

”Viides” valtakunnallinen toimilupa myönnettiin vuonna 2003 jo valtakunnallisesti toimivalle 
P4:lle sen edellisen luvan umpeuduttua. Näiden valtakunnallisten kaupallisten kanavien lu-
kumäärä säilyi ennallaan yhdessä.  

Vaikka Norjassa on paljon pieniä paikallisia radioita, siellä ei ole Ruotsin lähiradiota täysin 
vastaavaa rakennetta. Mediaviranomainen (Statens medieförvaltning) voi hakemuksesta 
myöntää luvan paikallisradiolle viideksi vuodeksi. Nämä paikallisradiot ovat yleensä kaupal-
listen yritysten, uskonnollisten ja poliittisten tai vastaavien järjestöjen pyörittämiä ja niissä 
mainostaminen on sallittua. Paikallisuutta pyritään kuitenkin edistämään ehdoilla, joiden mu-
kaan 75% lähetysajasta tulee allokoida sellaisille ohjelmille, jotka on tuottanut luvan omistaja 
tai muu taho, jolla on kytkös ko. lähetysalueeseen. 

 
Kuva 46. Yhteenveto toimijoista  
________________________________________________________________ 

• 3 valtakunnallista julkista kanavaa

• 1 valtakunnallinen kaupallinen kanava

• Noin 300 paikallisradiota – kaupallisia ja ei-kaupallisia

• Kaupallisen radio liikevaihto 66 milj. euroa 2003
 

Lähde: Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 2003), www.p4.no 

________________________________________________________________ 
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Kuva 47. Norjan toimilupakäytäntö 

Tyyppi
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Paikallinen

Luvan 
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Hallitus

Media-
viranomainen
(Statens Medie-
förvaltning)

Luvan pituus ja 
lähetysalue

10 vuotta –
valtakunnallinen*

5 vuotta – tietty 
kunta (kunnat), 
lähetysalue

Maksut

NOK 90 
miljoonaa*

Ei maksua

Rahoitus

Lupamaksut (julkinen)
Mainonta 
(kaupallinen)

Tuet, sponsorit, 
mainonta

* Uusi P5-lisenssi
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5 vuotta – tietty 
kunta (kunnat), 
lähetysalue

Maksut

NOK 90 
miljoonaa*

Ei maksua

Rahoitus

Lupamaksut (julkinen)
Mainonta 
(kaupallinen)

Tuet, sponsorit, 
mainonta

* Uusi P5-lisenssi  
Lähde: Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 2003), www.p4.no 
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Tanska 
 

Tanskan radiomarkkinat ovat olleet erittäin tiukkaan säädellyt ja kehittymättömät. Kaupalli-
sen radion liikevaihto vuonna 2002 oli vain hieman yli 30 milj. euroa ja sen osuus koko me-
diamainonnasta 2 %, mikä on vähiten koko Euroopassa. 

Syyt radiomarkkinoiden alhaiselle kehitysasteelle ovat pääasiassa olleet ideologisessa toimi-
lupakäytännössä, jolla valtakunnallinen radiomonopoli on haluttu säilyttää julkisella Tanskan 
radiolla. 

Viime vuoteen saakka Tanskasta puuttui valtakunnallinen kaupallinen kanava. Neljän julkisen 
valtakunnallisen kanavan ja julkisten paikalliskanavien lisäksi Tanskassa on suuri määrä kau-
pallisia ja ei-kaupallisia paikallisradioita. 

Paikallisradioita leimaa vahvasti paikallisuus. Paikalliset/alueelliset radio- ja TV-neuvostot 
myöntävät niiden toimiluvat viideksi vuodeksi kerrallaan. Myös julkisella tuella on ollut suuri 
merkitys. Erityisesti ei-kaupallisia paikallisradiota on tuettu voimakkaasti kaupallisten radioi-
den kustannuksella ns. Robin Hood-rahaston kautta, johon kaupalliset radiot ovat joutuneet 
maksamaan summan, joka vastaa jopa 10%:n osuutta liikevaihdosta. 

Tanskassa on kuitenkin aloitettu viime vuosina aktiivisesti purkamaan radio- ja telemarkki-
noiden säätelyä ja avaamaan markkinoita kilpailulle EU:ssa vallitsevan yleisen suuntauksen 
mukaisesti. Tästä esimerkkinä ovat mm. kesäkuussa 2003 myönnetyt kaksi ensimmäistä kau-
pallista valtakunnallista radiotoimilupaa Sky Radiolle ja Telpalle sekä suunnitelma valtiolli-
sen TV2:n yksityistämisestä. Tämän lisäksi ei-kaupallisten kanavien tuet maksetaan nykyään 
lupamaksuista yllä mainitun Robin Hood -rahaston sijasta. 
Kuva 48. Yhteenveto toimijoista 

 

• 4 valtakunnallista julkista kanavaa 

• 2 valtakunnallista kaupallista kanavaa

• Noin 110 kaupallista paikallisradiota

• Noin 180 ei-kaupallista paikallisradiota

• Kaupallisen radio liikevaihto 32 milj. euroa 2002
 

Lähteet: EJC (European Journalism Centre), Danmarks Radio, Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 
2003), Kulturministeriet 

_____________________________________________________________________ 

Radio- ja TV-toimintaa säätelee vuodelta 2002 oleva radio- ja televisiolaki. Kulttuuriministe-
riön alainen radio- ja TV-neuvosto myöntää toimiluvat sekä julkiselle (Danmarks Radio) että 
valtakunnalliselle radiotoiminalle. Radio- ja TV-neuvosto toimii yleisenä valitusviranomaise-
na ja markkinavalvojana sekä jakaa tukia radiokanaville. 



 78  

Alueelliset radio- ja TV-neuvostot puolestaan myöntävät toimilupia paikalliseen radiotoimin-
taan. Nämä luvat koskevat sekä kaupallisia että ei-kaupallisia kanavia. Radio- ja TV-
neuvostot myös valvovat kanavien taloudellista tilaa ja ohjelmasisältöjä. Keväällä 2003 oli 
yhteensä 289 paikallisradioluvanhaltijaa, joista 113 oli kaupallisia kanavia. Toimiluvan, jonka 
pituus on maksimissaan 5 vuotta, myöntämisen yhteydessä määritellään myös vähimmäislä-
hetysaika kanavalle. Huomattava on, että myös ei-kaupallisilla kanavilla on oikeus mainosten 
lähettämiseen, mutta pienemmässä laajuudessa kuin kaupallisilla kanavilla. Kanavien mahdol-
lisuus saada julkista tukea on merkittävä erottaja kaupallisten ja ei-kaupallisten kanavien vä-
lillä. 
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Iso-Britannia 
 

Iso-Britannian radiomarkkinat ovat erittäin kehittyneet ja niitä voidaan monessa mielessä pi-
tää ”edelläkävijä”-markkinoina Euroopassa. Kaupallisella radiolla onkin Iso-Britanniassa pit-
kä historia. Ensimmäiset kaupalliset kanavat ilmaantuivat jo 1970-luvun alussa. Viime vuodet 
ovat olleet nopean kasvun aikaa. Radiomainonnan arvo on yli kaksinkertaistunut lähes 900 
milj. euroon vuoden 1995 jälkeen ja radion osuus kaikesta mainonnasta on kasvanut tasaisesti 
vajaaseen 7 %:iin. 

Televisio- ja radiotoimintaa säätelee vuodelta 1990 ja 1996 oleva lait (Broadcasting Act 1990 
& 1996). Kaupallinen radiotoiminta perustuu toimilupiin, jotka telekommunikaatiota nykyään 
valvova ja sääntelevä viranomainen Ofcom (The Office of Communications) asettaa haetta-
vaksi ja myöntää kahdeksaksi vuodeksi huutokaupan perusteella. Ofcom vastaa myös taajuus-
suunnittelusta, ohjelmiston ja mainonnan sääntelystä ja omistuksen valvonnasta.  

Lupia voidaan myöntää niin paikalliseen, alueelliseen kuin valtakunnalliseenkin toimintaan 
kulloinkin vallitsevan tarpeen ja mahdollisuuden mukaan. Toimiluvat voidaan siten karkeasti 
jakaa kolmeen ryhmään: 

• Paikallisradioluvat ILR:t (Independent Local Radio) 

• Alueradioluvat (Independent Regional Radio) 

• Valtakunnalliset luvat (Independent National Radio) 
Vuoden 1990 jälkeen on lisäksi myönnetty erilaisia ”erikoislupia”. Näitä RSL:iä (Restricted 
Service Licences) on myönnetty mm. erikoisformaateille (trial formats), yksittäisiin tapahtu-
miin tai muuten väliaikaiseen toimintaan. Myös ns. SALLIE-asemille (small scale alternative 
local licences) on myönnetty erityisiä toimilupia “yhteisöllisen” paikallisradion turvaamisek-
si. Myös muun kuin analogisen radiotoiminnan, kuten digitaalisen radion sekä kaapeli- ja sa-
telliittiradion, harjoittamiseen myönnetään toimilupia. 

Iso-Britanniaan on syntynyt hyvin monenlaisia toimijoita  - valtakunnallisia, alueellisia, pai-
kallisia – sekä lukuisia uusia teknologioita hyväksikäyttäviä radiokanavia. Huolimatta siitä, 
että kaupallinen radio on kasvanut nopeasti ja uusia toimijoita ja Internet- ja digi-radiota on 
syntynyt, hallitsee BBC edelleen markkinoita hieman yli 50 % osuudella kaikesta radiokuun-
telusta. Erot BBC:n ja kaupallisen radion välillä vaihtelevat kuitenkin suuresti toimijatyypistä 
riippuen. Kaupalliset paikallisradiot esimerkiksi ovat kolme kertaa suosituimpia kuin BBC:n 
paikallisradiot. Vaikka markkinoilla on kaiken kaikkiaan hyvin monenlaisia toimijoita, hallit-
see 15 ryhmää käytännössä markkinoita, joista kahdeksalla suurimmalla on dominoiva asema. 

Iso-Britanniassa vallitsee laaja halu radiomarkkinoiden kehittämiseen. Hallitus on teettänyt 
lukuisia selvityksiä siitä, kuinka radiomarkkinoita voitaisiin edelleen kehittää. Hallitus on 
mm. tuonut esille kannan, jonka mukaan radiomarkkinoita tulisi keskittää yhä enemmän suu-
riin ketjuihin, jotta ammattitaito ja kansainvälinen kilpailukyky voidaan varmistaa myös jat-
kossa. Myös ajatukset BBC:n muuttamisesta enemmän kaupalliseen suuntaan sekä mahdolli- 
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sesta osittaisesta yksityistämisestä ovat olleet esillä viime aikoina. 
Kuva 49. Yhteenveto toimijoista 

 ______________________________________________________________ 

• 10 valtakunnallista julkista kanavaa

• 3 valtakunnallista kaupallinen kanava

• 40 paikallista julkista kanavaa (BBC)

• Noin 280 kaupallista paikallisradiota 

• Yli 150 digitaalista kaupallista kanavaa, joista 8 valtakunnallista

• Kaupallisen radio liikevaihto 880 milj. euroa 2003  
Lähde: BBC, RAB, CRCA, Ofcom 

___________________________________________________________________________ 

Radiomainonta on kasvanut keskimäärin 10% vuodessa vuosien 1995 ja 2003 välisenä aikana. 
Samana aikana radion osuus kaikesta mainonnasta on noussut 4,3 %:sta 6,9 %:iin. Radiomai-
nonnan vuosittaisen kasvun uskotaan jatkuvan ja olevan 4,4 – 6,9 % vuosien 2004 ja 2007 
välisenä aikana. 
Kuva 50. Radiomainonta Iso-Britanniassa 1995-2007e 
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Lähde: RAB, Ofcom 
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Saksa 
Saksan radiomarkkinat poikkeavat monessa suhteessa merkittävästi muista Euroopan maista. 
Hallitsevin piirre Saksan markkinoissa on 1980-luvulta vallinnut ”dual” systeemi kaupallisen 
ja julkisen radion kesken. Julkinen radio perustuu osavaltiolliselle rakenteelle, jossa kussakin 
osavaltiossa toimii oma julkinen radio osavaltiokohtaisen rakenteen ja organisaation puitteis-
sa. Saksassa on noin 50 osavaltiollisista ja 2 valtakunnallista julkista kanavaa. Osavaltiolliset 
yhtiöt operoivat yleensä 3-5 kanavaa - joista osa on alueellisia tai paikallisia – siten, että yksi 
kanava on keskittynyt populäärimusiikkiin muiden ollessa konservatiivisempia. 

Kaupallinen radio on myös rakentunut osavaltiorakenteen pohjalle. Monissa osavaltiossa suu-
rin kaupallinen radio on kyseisen osavaltion sisällä toimiva ”ketjuradio”, jolla on lukuisia 
asemia eri puolilla osavaltiota. Näiden osavaltiollisten ketjujen lisäksi on syntynyt lukuisia 
erikoistuneita toimijoita. 

Radiomainonnan osalta Saksan markkinat poikkeavat suuresti muista tarkastelluista maista. 
Saksassa mainontaa käytetään rahoitusmuotona myös julkisissa radioissa, joiden osuus noin 
600 milj. euron mainoskakusta on vajaa kolmannes. Kuulijamäärillä mitattuna julkinen radio 
on kaupallista suurempi. Vuonna 2003 julkisen radion osuus kaikista kuulijoista oli 53% ja 
kaupallisen radion vastaavasti 47%. Osavaltiorakenteen johdosta myös alueelliset erot kana-
vien lukumäärän ja kilpailun suhteen ovat suuria. Esimerkiksi Berliiniä pidetään yhtenä Eu-
roopan kilpailluimmista markkinoista. Siellä toimii noin 30 kanavaa, joista 20 on kaupallisia. 
Kuva 51. Yhteenveto toimijoista 

 ___________________________________________________________________________ 

• 2 valtakunnallista julkista kanavaa 

• Noin 50 julkista kanavaa - osavaltiolliset

• Noin 200 kaupallista kanavaa

• Radiomainonnan arvo n. 600 milj. euroa 2003
 

Lähde: EJC (European Journalism Centre), VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V.), 
ADR 

___________________________________________________________________________ 

 

Julkinen radiotoiminta 
 

Saksan liittovaltion perustuslain mukaan vastuu radiotoiminnasta kuuluu kokonaan osavalti-
oille osana niiden kulttuurista itsenäisyyttä. Muun muassa osavaltioiden yhtiöiden organisato-
rinen ja juridinen rakenne on täysin osavaltioiden päätettävissä. Ainoan poikkeuksen muodos-
tavat Deutschlandfunk (DLF) ja Deutsche Welle (DW), jotka lähettävät ohjelmaa ulkomailla. 
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Julkista radiotoimintaa harjoittavia tahoja valvoo osavaltion itsenäinen neuvosto Rundfunkrat 
(”broadcasting council”), jonka on tarkoitus edustaa ko. alueen yhteisöä perustuslaillisen oi-
keusistuimen päätöksen mukaisesti. Kaikki alueelliset, itsenäiset ja ei-kaupalliset yhtiöt, jotka 
yleensä lähettävät paikallisradiota ja –televisiota, perustivat yhdessä ADR:n (Arbeitsgemein-
schaft der Rundfunkanstalten Deutschlands) ajamaan yhteisiä etujaan. Radiomarkkinoiden 
valvonta on 15 valtion mediaviranomaisen vastuulla. Näiden viranomaisten, joiden toiminta 
rahoitetaan tv- ja radiolisenssimaksuilla, tehtävänä on valvoa ei-valtiollisia lähetyksiä. 

Kaapelin ja satelliitin yleistyessä osavaltiot säätivät 1980-luvulla lukuisia uusia medialakeja, 
joiden myötä kaupallisia lisenssejä alettiin myöntämään. Tätä tarkoitusta varten perustettiin 
myös uusia valvonta-organisaatioita (Landesmedienanstalten), joiden tehtävänä on ko. lisens-
sien myöntäminen ja ohjelmasisältöjen tarkkaileminen. Koska medialait ovat osavaltiokohtai-
sia, on kansallisesta säätelystä ja sen reunaehdoista sovittu osavaltioiden välillä (Mediens-
taatsvertrag). Edellisen kerran tätä puitesopimusta on päivitetty vuonna 2000. On huomattava, 
että julkisilla tahoilla ja erityisesti politiikalla on suuri rooli mediakentässä. Kaikki keskeiset 
puolueet on yleensä edustettuina osavaltioiden valvontaelimissä. 
 Kuva 52. Radiomainonnan jakautuminen Saksassa 2001 & 2002 (milj. euroa) 

192 182
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31

2001 2002
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595

ADR (julkinen)
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- 16 %

- 5 %
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Lähde: ARD-Werbung SALES & SERVICES, RMS Radio Marketing Service, Zentralverband der Deutschen 
Werbewirtschaft (ZAW): Werbung in Deutschland 2003 
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Alankomaat 
Alankomaiden radiomarkkinat ovat yhdet kehittyneimmistä Euroopassa. Kaupallisen radion 
liikevaihto on noin 250 milj. euroa ja radion osuus kaikesta mediamainonnasta 7%. Sähköisel-
lä medialla on muutenkin vahva asema. Esimerkiksi television ja radion yhteenlaskettu osuus 
mediamainonnasta on lähes 50%, kun se Suomessa on vain 23 %. 

Markkinat ovat vähän säädellyt ja vapaat kilpailulle, mikä on edesauttanut hyvin erilaisten ja 
erikoistuneiden toimijoiden syntyä. Alankomaissa toimii lukuisia valtakunnallisia ja paikalli-
sia kaupallisia radioita. Radiomarkkinoiden monipuolisuutta kuvaa se, että kaupallisten kana-
vien lisäksi Alankomaissa on yli 300 paikallista yhteisöradiota, joiden pääasiallinen tehtävä 
on edustamansa alueen intressien edistäminen. Suuri valtakunnallisten kanavien lukumäärä 
selittyy pitkälti myös maan pienellä pinta-alalla. Paikallisradioiden vahva asema juontaa juu-
rensa paikallisiin ”utility”-yhtiöihin. Kun laki vuodesta 1988 alkaen mahdollisti kaupalliset 
radiot, niitä perustettiin erityisesti paikallisten kaapelinyhtiöiden rinnalle ja ne aloittivat toi-
minnan näiden kaapeliverkoissa. Terrestriaaliset taajuudet kaupallinen radio sai vasta vuonna 
1995. 

1980-luvulla politiikkana oli pitää kaupalliset kanavat poissa Alankomaista ja siten tukea jul-
kista radiota. Medialaki vuodelta 1988 mahdollisti kuitenkin kaupallisten kanavien tulon. En-
simmäiset kaupalliset radiot - Sky Radio ja Radio10 – aloittivat vuonna 1989. Mainonta on 
ollut sallittua paikallis- ja aluekanavilla vuodesta 1990 alkaen. Vuoden 1989  jälkeen on tullut 
lukuisia uusia kaupallisia kanavia. Julkisen radion osuus kuuntelijoista laskikin 90%:sta 
47%:iin vuosien 1986-1993 aikana.  

Toimiluvat kaupallisen radiotoiminnan harjoittamiseen myöntää hallitus huutokaupalla tai 
muilla kriteereillä. Yhteisöradioiden 5-vuotiset toimiluvat myöntää mediakomissaari (Com-
missariaat voor de Media). 

 
Kuva 53. Yhteenveto toimijoista 
___________________________________________________________________________ 

• 5 valtakunnallista julkista kanavaa

• 16 maanlaajuista kaupallista kanavaa*

• Noin 340 ”yhteisöllistä” julkista alue- ja paikallisradiota

• Kaupallisen radio liikevaihto n. 250 milj. euroa 2003

* Radio.nl luettelo  
Lähde: Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 2003), EJC European Journalism Centre, Medialog.nl, 
Broadcasting Services Corporation (Ministry of Education, Culture and Science) 

___________________________________________________________________________ 
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Yhteisöradiolla on keskeinen asema paikallisessa yhteisössä sen intressien ja asioiden edistä-
jänä. Toiminnallisesti ja luonteeltaan ne ovat perinteisten paikallisradioiden ja ruotsalaistyyp-
pisten yhteisöradioiden välimaastossa. 
Kuva 54. Yhteisöradion piirteitä – yhteenveto 

Yhteisöradio Alankomaissa
• Noin 340 avointa alue- ja paikalliskanavaa (PSB public service broadcasters)
• Joka kommuunissa yksi frekvenssi on varattu PSB:lle
• PSB on yhteisön puolesta, usein ideologisesti ja pienellä budjetilla, toimiva yksityinen organisaatio
• Mediakomissaari antaa toimiluvan ko. kanaville – kanavien toiminnasta säädetään medialaissa
• Toimilupa on voimassa 5 vuotta
• Kanavalla tulee olla ”ohjelmaneuvosto”, joka edustaa mahdollisimman kattavasti yhteisöään 

(kulttuuri, uskonto, urheilu, koulutus)
• ”Julkisen luonteen” takia kanavilla erityisoikeuksia verrattuna puhtaisiin kaupallisiin kanaviin

– ”Must carry”-status kaapeliverkossa niiden ohjelmille
– Mahdollisuus tukiin – paikallinen ”kunta” voi rahoittaa sen toimintaa

• Mainostaminen rajoitettua
– Max. 12 min/h, 15% lähetysajasta/pv tai 6,5% vuotuisesta lähetysajasta
– Muutoin kanavan oltava ei-kaupallisen luonteeltaan – 50% ohjelmasta oltava ko. kommuunia 

koskevaa
• Viime vuosina kanavat ovat muuttuneet yhä kaupallisimmiksi, minkä johdosta mediakomissaari on 

tehostanut valvontaa ja lupaehtoja kanavien alkuperäisen tarkoituksen palauttamiseksi

 
Lähde: Närradion i förändring (Radio- ja TV-verket 2003) 
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Lähteet 
Haastattelut 

BMG Finland - Toimitusjohtaja Niko Nordström & Mark Fry & Pekka Nieminen 

Dagmar - Toimitusjohtaja Tuula Kallio 

ESA-konserni - Toimitusjohtaja Jukka Ottela 

Gramex - Toimitusjohtaja Hannu Marttila 

Hämeen Sanomat / Radio Janne - Toimitusjohtaja Matti Vihervuori 

Janton / Sävelradio - Johtaja Kai Öhman 

Liikenne- ja viestintäministeriö – Viestintäneuvos Ismo Kosonen & Neuvotteleva virkamies Elina Normo 

Mainostajien Liitto ry - Toimitusjohtaja Ritva Hanski Pitkäkoski 

Nova - Toimitusjohtaja Petri Manninen 

NRJ - Toimitusjohtaja Antti Pakkala 

OMD Finland - Toimitusjohtaja Päivi Aitkoski-Catani & Mikko Aitkoski 

RAB Finland - Toimitusjohtaja Timo Savola 

Radio Helsinki - Paula Salovaara & Axa Sorjonen 

Radio Pooki - Toimitusjohtaja Tapio Järvelä 

SBS Radiot - Toimitusjohtaja Leena Ryynänen 

Suomen Radioiden Liitto SRL ry - Toimitusjohtaja Timo Savola 

TeliaSonera - Markkinointijohtaja Pete-Veikko Kähäri 

TEOSTO - Jari Muikku (asiakaspalvelut / media) 

Valio - Markkinointijohtaja Annikka Hurme 

Yleisradio - Johtaja Seppo Härkönen  

 

Muita lähteitä 

ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) 

British Broadcasting Company BBC 

CRCA - Commercial Radio Channels' Association (UK) 

Danmarks Radio 

Digita Oy (www.digita.fi) 

EJC - European Journalism Centre 

Finnpanel Oy 

Geocities (http://www.geocities.com/thehotw/aircheck_UKILRhistory.htm) 

Goethe Institut (www.goethe.de) 

Her Majesty's Stationary Office (http://www.hmso.gov.uk/) 

Kaupallisen radion muutokset -tutkimus (http://koti.mbnet.fi/hukala/opiskelut/aidinkieli/ai11t3.html) 

Kaupalliset radiokanavat eri maissa (radioiden www-sivut) 

Kemppainen, Pentti: Radion murros; Helsingin yliopisto 

Kulturministeriet (Tanska) 
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Mainostajien Liitto ry 

Markkinaoikeus (www.oikeus.fi) 

Medialog.nl (Alankomaat) 

Ministerie van OCW (Alankomaat) 

Norsk Lokalradioforbund (www.lokalradioforbundet.no) 

Närradion i förändring -tutkimus (Radio- ja TV-verket 2003) 

Ofcom (The Office of Communications) 

Patentti- ja rekisterihallitus (yritysten tilinpäätöstiedot) 

RAB - Radio Advertising Bureau UK 

RAB Finland 

RABO (Suomen Radiobooking Oy) 

Radio Deregulation: Has it served citizens and musicians? -tutkimus (the Future of Music Coalition 2002) 

Radio- ja TV-verket RTTV (Ruotsi) 

Radio.nl (Alankomaat) 

Radionyt.com (Tanska) 

RadioSanomat (kesäkuu 2004) 

Radiota koskeva lainsäädäntö Suomessa (www.finlex.fi) 

Reciva (www.reciva.com) 

RMS Radio Marketing Service (Saksa) 

RUAB (Radioundersökningar AB) 

SATU (Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry) 

Suomen kaupalliset radiokanavat 

Suomen Radioiden Liitto SRL 

Suomen Tietotoimisto STT 

Tilastokeskus 

TNS Gallup 

Turun Kauppakorkeakoulu / Mediaryhmän radiotutkimus, lokakuu 2002 

Viestintävirasto (www.ficora.fi) 

VPRT - Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V. 

Yksityis- ja paikallisradioiden historiaa -tutkimus (Otto Metsähukala 12.4.2004) 

Yleisradio Oy 

YLEn radiokanavat 

ZAW - Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft: "Werbung in Deutschland 2003" 

 


