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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

1 Johdanto

Tällä päätöksellä myönnetään neljälle hakijalle toimilupa televisio-ohjelmistojen lähettämiseen
maanpäällisen televisioverkon kanavanipuissa B, C ja E. Hakemukset käsitellään yhdessä, koska
päätös perustuu kaikkien hakijoiden vertailuun ja arviointiin.

Päätöksen perustelut esitetään asiakohdittain. Asian käsittelyä koskevassa osassa kuvataan hakume-
nettelyn eri vaiheet. Sovellettavia säännöksiä koskevassa osassa esitetään voimassa olevan lainsää-
dännön sisältö. Hakemuksia koskevassa osassa kuvataan tiivistetysti hakijoita ja hakemusten sisäl-
töä sen perusteella, mitä hakijat ovat hakuprosessin kuluessa esittäneet. Tämän jälkeen perustellaan
ratkaisun lopputulos sekä toimilupiin liitettävät määräykset. Toimiluvat ovat päätöksen liitteinä.

2 Asian käsittely

2.1. Toimilupien julistaminen haettaviksi

Valtioneuvosto julisti 16.6.2010 haettaviksi ohjelmistolupia televisiotoiminnan harjoittamiseen val-
takunnallisille lähetyksille varatuissa kanavanipuissa B, C ja E. Tämän lisäksi valtioneuvosto on
23.6.2010 julistanut haettavaksi yhden toimiluvan kanavanipussa E. Hakuilmoitukset julkaistiin lii-
kenne- ja viestintäministeriön internet-sivuilla, Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Vi-
rallisessa lehdessä. Lehdissä julkaistut ilmoitukset sisälsivät perustietojen ohella viittauksen liiken-
ne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla nähtävillä olleisiin lisätietoihin. Hakuaika päättyi
16.8.2010 kello 12.00.

Liikenne- ja viestintäministeriö sai määräaikaan mennessä hakemuksen 16 yritykseltä, joista yhdek-
sän haki toimilupaa kahden tai useamman eri ohjelmiston välittämiseen.

2.2 Toimilupailmoituksessa annetut tiedot

Toimilupien haettavaksi julistamista koskeva ilmoitus ja verkkosivuilla julkaistut lisätiedot sisälsi-
vät tietoja muun ohessa haettavina olevista ohjelmistoluvista, toimilupien myöntämisestä ja voimas-
saolosta sekä toimilupamääräyksistä seuraavasti:

Hakuilmoituksessa kerrottiin toimilupien antavan oikeuden yhden ohjelmiston lähettämiseen kana-
vanipuissa. Toimilupia myönnetään verkon lähetyskapasiteetin sallima määrä.

Valtioneuvosto myöntää toimiluvat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n no-
jalla ja lain 10 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Lain 10 §:n mukaan julistaessaan haetta-
vaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee asianomaisella alueella harjoitettava
televisiotoiminta ja radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edis-
tämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet.
Toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen
ja  jolla  on  ilmeinen  kyky säännölliseen  toimiluvan  mukaiseen  toimintaan.  Jos  hakijoita  on  useita,
lupa myönnetään sille hakijalle, jonka toiminta parhaiten edistää televisio- ja radiotoiminnasta anne-
tun lain 10 §:n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Toimilupia myöntäessään valtioneuvosto ottaa
huomioon myös perustuslakivaliokunnan televisio- ja radiotoimintaan koskevaan hallituksen esi-
tykseen (HE 34/1998) antaman lausunnon. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sa-
nanvapauden toteutumisen varmistamiseen estämällä viestinnän keskittymistä ja myöntämällä toi-
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milupia usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12
§:n mukaan toimiluvat voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi. Toimiluvat myönnetään
toimilupakaudeksi, joka päättyy 31.12.2016.

Säännöllinen toimiluvanmukainen toiminta tulee aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
toimilupakauden alkamisesta kaikilla niillä taajuuksilla tai alueilla, johon toimilupa oikeuttaa. Toi-
milupaviranomainen voi myöntää toimiluvan haltijan hakemuksesta poikkeuksen toiminnan aloit-
tamisajankohtaan, mikäli siihen on toiminnan edellytyksiin liittyvä erityisen painava syy. Toimilu-
van raukeamisesta ja menettelyistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 14 §:ssä.

Toimilupaan sisällytettävistä määräyksistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11
§:ssä. Sen mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa
koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta
tarpeellisia määräyksiä. Lisäksi toimilupaviranomaisella on oikeus antaa määräyksiä, jotka koskevat
lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa sekä lähetystekniikkaa
ja siirtokapasiteettia.

Toimilupahakemuksessa tuli ilmoittaa seuraavat tiedot:
1. Hakijan yhteystiedot
2. Kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta
3. Selvitys hakijan omistussuhteista
4. Kuvaus suunnitellusta ohjelmatoiminnasta
5. Suunnitelma ohjelmistojen jakelun järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisen aikataulu
6. Ohjelmiston suunniteltu kuuluvuus- tai näkyvyysalue
7. Arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta
8. Arvio liiketoiminnan ja katsoja- tai kuuntelijamäärien tai -osuuksien kehityksestä
9. Jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä
10. Tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta
11. Muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot
12. Tiivistelmä hakemuksen keskeisestä sisällöstä
Luottamuksellisena käsiteltävät tiedot pyydettiin jättämään erillisinä asiakirjoina.

3 Sovellettavat säännökset

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaan televisiotoiminnan harjoittamiseen vies-
tintämarkkinalain (393/2003) 2 §:ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haet-
tava valtioneuvostolta toimilupa. Lain 9 §:n mukaan toimiluvan julistaa haettavaksi ja myöntää val-
tioneuvosto.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja
myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella har-
joitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä
turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Lain 10 §:n 2
momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka
on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.

Lain 11 §:n mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa
koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta
tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat
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lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja
siirtokapasiteettia.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain edellytysharkinta tapahtuu kahdessa päävaiheessa, jotka
ovat luonteeltaan osin erilaisia. Lain 10 §:n 2 momentin nojalla ratkaistaan ensin hakijan yleinen
kelpoisuus harjoittaa televisiotoimintaa. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään täl-
lä perusteella. Lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjä seikkoja ei silloin harkita. Jos hakija täyttää lain
10 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset, on hakemuksia arvioitava lain 10 §:n 1 momentissa sää-
dettyjen seikkojen kannalta.

Lain 10 §:n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toi-
miluvanmukaista televisiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella
voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat ja muut edellytykset sään-
nölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Toimiluvan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos
asiakirjoista ei muuta ilmene. Taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä hakijan omien
varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta.

Lain 10 §:n 1 momentissa on säännös, jonka ohjaamana yleiset edellytykset täyttäneistä hakijoista
valitaan tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi hakija, jolle toimilupa myönnetään. Valintatapa
on luonteeltaan kilpailu, jossa hakijat asetetaan säännöksessä esitettyjen seikkojen avulla parem-
muusjärjestykseen. Lain 10 §:n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ot-
taa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syn-
tyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten,
että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa kokonaisuuteen.

Lain 10 §:n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä
ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen.

Sananvapauden edistäminen on käsitteenä varsin yleisluontoinen. Toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä
siihen, että ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita vies-
tejä kenenkään ennakolta estämättä. Lausunnossaan hallituksen esitykseen televisio- ja radiotoimin-
taa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 34/1998 vp) perustuslakivaliokunta on todennut, että toimilupia
myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaa-
rantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä televisiotoimilupien myöntämi-
seen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä
yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta.
Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että omistuksen monimuotoisuuden korostaminen
saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heiken-
tää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumis-
ta. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonai-
suutta.

Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä.
Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on
myös itsenäinen merkitys.

Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus muodostuu ensinnäkin siitä, että tarjolla on mahdollisimman
monta sisällöltään erilaista ja eri kohderyhmiä palvelevaa televisio-ohjelmistoa. Verrattaessa lähtö-
kohtaisesti samantyyppistä ohjelmistoa tarjoavien hakemuksia keskenään tulee puolestaan arvioita-
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vaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus. Lähtökohtaisesti harkinnassa tulee kui-
tenkin kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin
toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Jos hakijana on yhteisö, joka ei
ole aiemmin harjoittanut televisiotoimintaa suomalaisilla markkinoilla, hakemusta tulee tarkastella
kokonaisuutena sen suhteen, miten hyvät edellytykset hakijalla on monipuolisuutta turvaavan tele-
visiotoiminnan harjoittamiseen. Hakemuksen kokonaisuutta arvioidaan myös silloin, jos tarkoituk-
sena on käynnistää kokonaan uusi televisiokanava.

Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule
turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa televisiotoiminnassa eri-
tyisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja se on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan
monipuolisuuden kanssa.

Toimilupaviranomaisella on oikeus liittää toimilupiin määräyksiä televisio- ja radiotoimintalain 11
§:n mukaisesti. Ohjelmistojen sisältöjä koskevissa määräyksissä kiinnitetään huomiota ohjelmisto-
tarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen
päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös toimin-
nan taloudelliset edellytykset. Toimilupamääräyksillä edistetään lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tujen seikkojen toteutumista.

4 Hakemukset

Discovery Communications Europe Limited

Discovery Communications Europe Limited (Discovery) hakee ohjelmistolupia maksullisille televi-
siokanaville kanavanippuun C tai E seuraavasti:

1) Discovery hakee ohjelmistolupaa naisille suunnatulle TLC-Finland –kanavalle. TLC Finland
korvaisi myös nykyisin kaapeli-, IPTV- ja satelliitiverkoissa esitettävän Discovery Travel & Living
– kanavan. TLC Finland olisi niin sanottu mini-pay –tuote, jonka kuluttaja voisi hankkia huomatta-
vasti vallitsevaa maksutelevision hintatasoa edullisemmin.

2) Discovery hakee ohjelmistolupaa nykyisin kaapeli- ja IPTV-verkon sekä satelliitin kautta vas-
taanotettavissa olevalle luonto-ohjelmiin keskittyneelle Animal Planet –maksutelevisiokanavalle.

3)  Discovery hakee ohjelmistolupaa Discovery World –kanavan lähettämiseen. Kanavalla nähdään
mm. dokumentteja ihmisen esi- ja muinaishistoriasta sekä viihteellisiä tutkimusmatkailu- ja seikkai-
ludokumentteja.

Discovery Communications Europe Limited –yhtiön omistavat Discovery Communications Ltd.,
LLC  ja  Discovery  Productions,  Inc,  Delaware  Corporation.  Konsernin  emoyhtiö  on  Discovery
Communications, Inc. Hakijalle on aiemmin myönnetty toimilupa E–kanavanippuun  Discovery
Channel –kanavalle ja Animal Planet HD –kanavalle kanavanippuun HD1 tai HD2.

Eurosport S.A

Eurosport S.A. hakee ohjelmistolupaa kanavalle Eurosport 2 SD kanavanippuun C tai E. Kanava on
tällä hetkellä vastaanotettavissa useiden IPTV- ja kaapelioperaattoreiden verkoissa.  Eurosport 2 on
urheilukanava, jossa näkyy suurten joukkuelajien lisäksi extreme-lajeja. Kanava on maksullinen.
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Eurosport S.A.-yhtiön omistaa ranskalainen listattu yhtiö TF1 SA. Eurosport SA:lla on voimassa
oleva toimilupa kanavanipussa E (Eurosport).

Family Channel Oy

Family Channel Oy hakee kolmea ohjelmistolupaa maksullisille televisiokanaville seuraavasti:

1) Family Channel Oy hakee ohjelmistolupaa Suomi PERHESARJA–kanavalle kanavanippuun E.
Kanavalla lähetettäisiin yksinomaan koko perheelle sopivia sarjoja maksutelevisiopalveluna.

2) Family Channel Oy hakee ohjelmistolupaa Suomi KULTA–kanavalle ensisijaisesti kanavanip-
puun B. Suomalaisille tarkoitettu maksullinen kanava koostuisi mm. ympäristöä, luontoa, säätä, lii-
kennettä sekä ihmisen ja luonnon suhdetta käsittelevistä ohjelmista.

3) Family Channel Oy hakee ohjelmistolupaa maksulliselle kanavalle Suomi PERHELEFFA kana-
vanippuun E. Kanavalla lähetettäisiin perhe-elokuvia, jotka hakija valitsisi suomalaisesta ja kan-
sainvälisestä maksullisesta elokuvatarjonnasta.

Family Channel Oy:lle on myönnetty toimilupa ohjelmiston (SuomiTV) välittämiseen kanavanipus-
sa E. Toimiluvanhaltija on jättänyt toimiluvan muutoshakemuksen siirtymisestä kanavanipusta E
kanavanippuun A. Hakijalle on myös myönnetty ohjelmistolupa teräväpiirto-ohjelmiston lähettämi-
seen kanavanipussa HD 1 tai HD 2.

Suurimman osuuden Family Channel Oy:n osakkeista omistaa Ontario Inc.

Fiamax Oy

Fiamax Oy hakee ohjelmistolupaa televisiotoiminnan harjoittamiseksi maksulliselle Digiviihde–
kanavalle ensisijaisesti kanavanipussa C ja toissijaisesti kanavanipuissa B tai E. Yhtiö harjoittaa te-
levisiotoimintaa maanpäällisessä televisioverkossa Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnasta
annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaisen toimiluvan nojalla. Digiviihde–kanavan ohjelmisto koos-
tuu suomalaisesta, eurooppalaisesta sekä amerikkalaisesta K-18 – aikuisviihteestä.

Suurimman osuuden Fiamax Oy:n osakkeista omistavat Widowmaker Oy ja mPire Capital Oy.

MTV Networks Europe

MTV Networks Europella (MTVNE) on tällä hetkellä kaksi ohjelmistolupaa digitaalisessa maan-
päällisessä televisioverkossa. Toimiluvan haltijalla on lupa lähettää MTV (Finland)-ohjelmistoaan
kello 13.00–7.00 kanavanipussa E ja MTV HD (Finland) –ohjelmistoaan 24 tuntia vuorokaudessa
kanavanipussa HD1 tai HD2.

MTVNE hakee lähetysaikojen pidennystä maksutelevisiopalveluna välitettävään ohjelmistoon
MTV (Finland) ensisijaisesti kanavanipussa E sekä toimilupaa Vh1–ohjelmiston lähettämiseen ka-
navanipussa E ja toissijaisesti kanavanipussa C. MTV (Finland) on musiikki- ja viihdekanava. Vh1
on musiikkikanava, jossa esitetään erityisesti 1980- ja 1990-lukujen musiikkia ja sekä lisäksi jonkin
verran myös nykyartistien musiikkia.
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MTVNE ja Nickelodeon International Limited ovat lähettäneet hakemuksensa yhteisesti. Hakijan
tarkoituksena olisi, että Nickelodeon ja Vh1 jakaisivat kanavapaikkan kanavanipussa E.

MTVNE:n omistavat amerikkalaiset yhtiöt MTV Networks Europe Inc ja Viacom Networks Europe
Inc, jotka molemmat ovat amerikkalaiset Viacom International Inc-yhtiön tytäryhtiöitä.

MTV Oy

MTV Oy hakee ohjelmistolupia kanavanippuihin C ja E seuraavasti:

1) MTV Oy hakee ohjelmistolupaa MTV3 AVA –kanavan lähettämiseen kanavanipussa E.  Kanava
tarjoaa pääosin naisille suunnattua ohjelmaa. Kanavan toimintaa rahoitettaisiin mainonnan ja mui-
den ohjelmistoyhteistyötuotteiden tuloilla, jolloin kanava olisi katsojille maksuton. Kanava toimii
tällä hetkellä kaapeliverkossa ja sen jakelu antenniverkossa voitaisiin hakijan mukaan aloittaa heti,
kun toimilupa on myönnetty.

2) MTV Oy hakee ohjelmistolupaa myös maksullisen Canal+ Sport2 –kanavan lähettämiseen kana-
vanipussa C. Kanava tarjoaa pääosin urheiluohjelmaa sisältöjen vaihdellessa linjalla live – urheilua,
viihdettä, ajankohtaismakasiineja ja mieskohderyhmiä kiinnostavia life style –ohjelmia. Hakijan
mukaan kotimaisen ohjelmiston osuus alkuvaiheessa olisi noin 20 prosenttia lähetystunneista ja sen
osuus tulisi pitkällä aikavälillä tästä vielä kasvamaan. Kanavaa välitetään tällä hetkellä antenniver-
kossa Viestintäviraston televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaisen toi-
miluvan nojalla.  Kanavaa on lähetetty tätä ennen C More Entertainment Finland Oy:n hallinnoi-
malla toimiluvalla. Kanava on maksullinen.

MTV Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistolupaa kanavanipussa B, yksi ohjelmistolupa kana-
vanipussa E ja yksi ohjelmistolupa kanavanipussa HD1 tai HD2. Samaan mediakonserniin kuulu-
valle SubTV Oy:lle on myönnetty kaksi toimilupaa kanavanippuun B sekä C More Entertainment
Finland Oy:lle kolme toimilupaa (Canal+  –kanavapaketti) kanavanippuun C.

MTV Oy:n omistaa Nordic Broadcasting Oy jonka omistaja on osakeyhtiö Bonnier AB.

National Geographic Channel Europe Limited

National Geographic Channel Europe Limited hakee ohjelmistolupaa maksullisen National Geo-
graphic SD –kanavan lähettämiseen.  Kanava sijoitettaisiin kanavanippuun E, C tai B. National
Geographic SD on faktakanava, jossa painotetaan mm. tieteeseen, kulttuuriin, ja ympäristöön liitty-
viä ohjelmia.

Hakijan omistajia ovat BSky Group PLC, National Geographic Society ja News Corporation.

Nickelodeon International Limited

Nickelodeon International Limited hakee ensisijaisesti lähetysaikojen pidennystä ohjelmistoon
Nickelodeon, jota tällä hetkellä lähetetään kanavanipussa E. Toissijaisesti yhtiö hakee toimilupaa
kanavanippuun C. Nickelodeon on lapsille suunnattu maksullinen kanava.

MTVNE ja Nickelodeon International Limited ovat lähettäneet hakemuksensa yhteisesti (ks. edel-
lä). Hakijat pyrkivät siihen, että Nickelodeon ja Vh1 jakaisivat kanavapaikkaa kanavanipussa E.
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MTVNE:n omistavat amerikkalaiset yhtiöt MTV Networks Europe Inc ja Viacom Networks Europe
Inc, jotka molemmat ovat amerikkalaisen Viacom International Inc –yhtiön tytäryhtiöitä. Nickelo-
deon International Ltd on Viacom International Inc:in täysin omistama tytäryhtiö.

Nonstop Television AB

Nonstop Television AB (Nonstop) hakee neljää ohjelmistolupaa maksutelevisiopalveluiden välittä-
miseen kanavanippuihin B, C tai E seuraavasti:

1) Nonstop hakee ohjelmistolupaa Showtime–kanavalleen. Ohjelmisto koostuu pääosin Hollywood
action-elokuvista ja on erityisesti suunnattu miespuoliselle yleisölle.

2) Nonstop hakee ohjelmistolupaa 7-kanavalleen. Ohjelmisto koostuu pääosin romanttisista eloku-
vista ja sarjoista, ja on erityisesti suunnattu naispuoliselle yleisölle.

3) Nonstop hakee ohjelmistolupaa Silver SD–kanavalleen. Ohjelmisto koostuu hakijan mukaan in-
dependent- ja laatuelokuvista, joita ei ole tuotettu amerikkalaisissa studioissa.

4) Nonstop hakee ohjelmistolupaa Star! –kanavalleen. Ohjelmisto on viihdekanava, jossa keskity-
tään elokuva-, muoti- ja viihdealaan.

Hakijan kanavat lähetettäisiin salattuina maksutelevisiokanavina. Hakijan esityksen mukaan kana-
vat voitaisiin kuitenkin tarjota kuluttajalle merkittävästi alempaan hintaan kuin kilpailevat kanavat.

Nonstop Television AB kuuluu Millennium Media Group –konserniin. Turner Broadcasting System
Europe Limited on ostanut Pohjoismaisen Millennium Media Groupin toiminnan kesällä 2010.

Sanoma Television Oy

Sanoma Television Oy (Sanoma) hakee kahta ohjelmistolupaa maksullisten televisiokanavien välit-
tämiseen kanavanippuun C tai E seuraavasti:

1) Sanoma hakee ohjelmistolupaa Nelonen Maailma –maksutelevisiokanavan lähettämiseen. Nelo-
nen Maailma esittelisi eri maita ja kulttuureja sekä maapallon monimuotoisuutta erilaisten kohdeoh-
jelmien ja dokumenttien kautta.

2) Sanoma hakee ohjelmistolupaa maksullisen Kino Perhe –kanavan lähettämiseen.  Kanavan oh-
jelmiston painopiste on kanavan kohdeyleisöä kiinnostavissa elokuvissa ja sarjoissa.

Sanoma Television Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistolupaa kanavanippuun B, yksi ohjelmisto-
lupa kanavanippuun E ja yksi lupa kanavanippuihin HD1 tai HD2. Lisäksi konserniin kuuluvalle
Suomen Urheilutelevisio Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistolupaa kanavanippuun B ja yksi oh-
jelmistolupa kanavanippuihin HD1 tai HD2.

Sanoma Television Oy on Sanoma Entertainment Oy:n tytäryhtiö, joka puolestaan on Sanoma
Oyj:n täysin omistama konsernin sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmän emoyhtiö. Sanoma-
konserniin kuuluu myös Suomen Urheilutelevisio Oy.
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SBS Finland Oy

SBS Finland Oy hakee The Voice TV –televisiokanavalleen ohjelmistolupaa kanavanippuun E. The
Voice TV on ajankohtainen musiikkiviihdekanava, joka on vapaasti vastaanotettavissa. The Voice
TV –nimistä kanavaa lähetetään tällä hetkellä kanavanipussa C hakijan tytäryhtiölle TV5 Finland
Oy:lle myönnetyn toimiluvan nojalla. Kanavalla lähetetään iltaisin parhaaseen katseluaikaan TV
Viisi –nimellä sarjoista ja elokuvista koostuvaa ohjelmistoa. Muuna aikana kanavalla näkyy The
Voice TV.

Uuden The Voice TV:n sisällön runkona ovat hakemuksen mukaan koti- ja ulkomaiset musiikkivi-
deot sekä niiden paketointi eri teemojen alle. Pääkohderyhmä ovat aktiiviset 18-34-vuotiaat. The
Voice TV tarjoaisi hakijan mukaan myös toimitettua kotimaista sisältöä. Hakijan tarkoituksena on
laajentaa sekä The Voice TV että TV Viisi omiksi, itsenäisiksi ohjelmistoikseen.

SBS Finland Oy:n omistaa SBS Belgium N.V., jonka omistavat lukuisat muut yhtiöt, jotka puoles-
taan ovat saksalaisen ProSiebenSat.1  –yhtiön omistuksessa.

The Walt Disney Company Limited

The Walt Disney Company Limited (Disney) hakee ohjelmistolupia maksutelevisiopalveluilleen
seuraavasti:

1) Disney hakee ohjelmistolupaa tai ohjelmistoluvan muutosta Disney Channel – kanavan lähettä-
miseen kanavanipussa B, C tai E siten, että nykyisen 6.00–18.00 sijasta yhtiöllä olisi lupa lähettää
ohjelmistoa iltaisin kello 22:een asti. Lisäksi hakija esittää, että ohjelmiston näkyvyysalue kattaisi
myös Turun seudun.

Disney Channel on mainokseton, perheille suunnattu maksullinen televisiopalvelu, jota välitetään
nykyisin kanavanipussa C. Tällä hetkellä vähintään 69 prosenttia Disney Channelin animaatioista
on jälkiäänitetty suomeksi. Kaikki näytellyt ohjelmat ja loput animaatiot on tekstitetty. Disney ai-
koo lisätä edelleen niin sanottua lokalisoitua tarjontaa.

2) Disney hakee lisäksi ohjelmistolupaa Playhouse Disney Finland –nimiselle maksulliselle ohjel-
mistolleen kanavanipuissa B, C tai E. Playhouse Disney Finlandilla on tällä hetkellä 13 tunnin päi-
vittäinen klo 6.00–19.00 ohjelmatarjonta kaapelitelevisioverkoissa.  Kanava on mainokseton, per-
heille suunnattu televisiokanava

3) Kolmanneksi Disney hakee ohjelmistolupaa kanavanippuun B, C tai E Disney XD – nimiselle
maksulliselle ohjelmistolle. Disney XD on perheille suunnattu televisiopalvelu, joka tarjoaa vali-
koiman ohjelmia eri ikäryhmille (pääasiassa noin 4-12–vuotiaat pojat).

Hakija on Walt Disney Internation Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernin emoyhtiö on
USA:han sijoittunut The Walt Disney Company.

Travel Channel International Limited

Travel Channel International Limited hakee ohjelmistolupaa matkailuaiheiselle Travel Channel-
kanavalle. Kanava on dokumentti- ja lifestyle-kanava. Kanava on maksullinen. Kanavaa välitettäi-
siin kanavanipussa B, C tai E.
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Travel Channel International Limited on rekisteröity Englannissa ja Walesissa. Osakekannan omis-
taa yhtiön toimitusjohtaja.

Tuotantoyhtiö Elämä kanavalla

Rekisteröimätön tuotantoyhtiö Elämä kanavalla hakee väliaikaista ohjelmistolupaa TTK-
kanavalleen ensisijaisesti kanavanippuun B, ja toissijaisesti kanavanippuihin E ja C. Ohjelmisto
koostuisi tosi-TV-kanavaformaatista, joka olisi vapaasti vastaanotettavissa.

Toimilupaa hakee yksityishenkilö perustettavan yhtiön lukuun.

Turner Broadcasting System Europe Limited

Turner Broadcasting System Europe Limited (Turner) hakee ohjelmistolupia maksullisille kanaville
kanavanippuun B, C tai E seuraavasti:

1) Turner hakee yhdistettyä ohjelmistolupaa Cartoon Network Channel ja TCM Combo Channel –
nimisille maksullisille kanaville.  Cartoon Netwrokin ohjelmisto koostuu lapsille suunnatuista piir-
roselokuvista ja live action-elokuvista ja Turner Classic Movies (TCM) puolestaan klsassikkoelo-
kuvista.

2) Turner hakee ohjelmistolupaa CNN International-kanavalle.  CNN International on englanninkie-
linen ympärivuorokautinen maksullinen uutiskanava.

3) Turner hakee ohjelmistolupaa Turner Classic Movies-kanavalle. Turner Classic Movies (TCM)
on maksullinen elokuvakanava, joka koostuu klassikkoelokuvista.

4) Turner hakee ohjelmistolupaa Boomerang-kanavalleen. Boomerang on maksutelevisiopalveluna
välitettävä viihdetelevisiokanava, joka keskittyy live action-elokuviin, komediaelokuviin ja klassi-
siin piirroselokuviin.

5) Turner hakee ohjelmistolupaa Cartoon Network –kanavalleen. Cartoon Networkin maksullinen
ohjelmisto koostuu lapsille suunnatuista piirroselokuvista ja live action-elokuvista

Hakija on osa Time Warner-konsernia ja on kesällä 2010 ostanut Pohjoismaisen Millennium Media
Groupin.

URHOtv Oy

URHOtv Oy hakee ohjelmistolupaa URHOtv-kanavalleen kanavanippuun B, C ja E.

URHOtv on urheilulähetyksiin keskittyvä maksullinen kanava. Kanavaa välitetään tällä hetkellä
kaapelitelevisioverkossa sekä verkkopalveluna. Hakemuksen mukaan hakijalla on tällä hetkellä
suomalaisen jääkiekon, jalkapallon, koripallon ja lentopallon korkeimman sarjatason otteluiden lä-
hetysoikeudet maassamme ja se on maan ainoa suomalaiseen urheiluun erikoistunut televisiokana-
va.

URHOtv Oy:n omistaa Parsifal International AB, jonka osakekannan omistaa yksityishenkilö.
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5 Yleiset edellytykset

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää
luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky
säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.

Useimmat hakijat harjoittavat televisiotoimintaa ja kuuluvat kansainvälisiin tai kotimaisiin me-
diakonserneihin. Vakiintunutta televisiotoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat käytännössä osoittaneet
kykynsä säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Näin ollen niiden voidaan katsoa täyttä-
vän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset.

Hakijoista ainoastaan rekisteröimätön tuotantoyhtiö Elämä kanavalla ei ole hakemuksessaan pysty-
nyt osoittamaan vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Kyseessä on yksityishenkilön perustettavan yhtiön lukuun tekemä hakemus, jossa on esitetty varsin
yleinen suunnitelma toiminnan käynnistämisestä ja ohjelmiston sisällöstä. Hakemukseen ei sisälly
tarkempia suunnitelmia toiminnan käynnistämisen vaatimista toimista, resursseista ja rahoituksesta.
Hakemuksesta käy ilmi, että hakija olettaa ohjelmatoiminnan harjoittamiseen liittyvien panostusten-
järjestyvän nopeasti ja ongelmitta, mikäli hakijalle myönnetään valtakunnallinen toimilupa. Hake-
musta ei voida pitää realistisena. Hakija ei täytä lain 10 §:n 2 momentin mukaisia edellytyksiä ja
tästä syystä hakemus on tällä perusteella hylättävä. Hakemusta ei näin ollen ole tarpeen arvioida
lain 10 §:n 1 momentin edellytysten suhteen.

6 Hakemusten vertailu

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja
myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella har-
joitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä
turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Arviossa on
myös otettava huomioon perustuslakivaliokunnan kanta, jonka mukaan toimilupia myönnettäessä
tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sa-
nanvapautta.

Toimilupien myöntämiseksi on arvioitava, miten kunkin hakijan tarjoama ohjelmisto vastaisi laissa
säädettyihin kriteereihin. Valtioneuvoston päätös perustuu siten niiden hakemusten vertailuun, jotka
täyttävät edellä kohdassa 5 käsitellyt yleiset edellytykset.

Valtioneuvosto on myöntänyt maanpäälliseen digitaaliseen televisioverkkoon ohjelmistotoimiluvat
yhteensä 29 valtakunnalliselle televisiokanavalle. Kanavien runsaus ja Yleisradio Oy:n tarjonta
huomioon ottaen televisio-ohjelmistojen tarjontaa voidaan jo nykyisellään pitää runsaana ja moni-
puolisena. Suomalaiset toimiluvanvaraiset televisiokanavat voidaan ohjelmiston ja niiden liiketoi-
mintamallien perusteella jakaa neljään ryhmään seuraavasti:

1. valtakunnalliset mainosrahoitteiset yleiskanavat
2. valtakunnalliset mainosrahoitteiset ja suppeammille yleisöille tarkoitetut erikoiskanavat
3. alemman hintaluokan maksutelevisiokanavat
4. elokuvien ja hankintahinnaltaan kalliiden urheiluohjelmien esittämiseen erikoistuneet niin

sanotut premium–kanavat
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Hakijoista suurin osa tarjoaa kaapeli- ja satelliittiverkkojen kautta niitä ohjelmistoja, joille ne nyt
hakevat toimilupaa maanpäälliseen televisioverkkoon. Lisäksi hakijoiden enemmistöllä, kymmenel-
lä hakijalla kuudestatoista, on voimassa oleva toimilupa ohjelmistojen välittämiseen maanpäällises-
sä televisioverkossa. Hakijoista URHOtv Oy:tä voidaan luonnehtia ainoaksi uudeksi toimijaksi te-
levisiomarkkinoilla, koska sen eräissä kaapelitelevisioverkossa ja IPTV-palveluna välitettävä UR-
HOtv on käynnistysvaiheessa oleva kanava. Hakijoista Family Channel Oy ja Sanoma Television
Oy ovat puolestaan esittäneet perustavansa täysin uusia kanavia. Toimilupien myöntäminen uusille
tahoille monipuolistaisi televisiotoiminnan harjoittajien omistusrakennetta. Toisaalta toimilupien
myöntämisen sellaiselle taholle, joka jo nyt harjoittaa televisiotoimintaa, ei voida nykyisen televi-
siotoiminnan laajuus ja monipuolisuus huomioon ottaen katsoa johtavan viestinnän keskittymiseen
tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta.

Mahdollisuudet televisio-ohjelmistojen tarjoamiseen maanpäällisessä lähetysverkossa ovat monin-
kertaistuneet viime vuosina. Tällä hetkellä maanpäällistä televisiotoimintaa harjoitetaan neljässä
kanavanipussa  (A,  B,  C,  E).  Näiden  lisäksi  parhaillaan  ollaan  käynnistämässä  uusia  myös  terävä-
piirtolähetykset mahdollistavia kanavanippuja. Valtioneuvosto on myöntänyt verkkoluvat kana-
vanippujen HD1, HD2, HD3 (alueellinen) ja F rakentamiseen. Edelleen on mahdollista osoittaa taa-
juudet vielä yhteen valtakunnalliseen kanavanippuun. Valtioneuvosto on tähän mennessä myöntänyt
ohjelmistoluvat kanavanippuihin HD1 ja HD2. Myös loput ohjelmistoluvat tullaan julistamaan haet-
taviksi. Näin ollen valtioneuvostolle on jatkossakin mahdollista monipuolistaa sekä ohjelmistotar-
jontaa että myöntää toimilupia uusille toimijoille.

Hakijoiden tarjoamia ohjelmistoja on arvioitava lain mukaan paitsi monipuolisuuden myös sen va-
lossa, miten ne vastaavat erityisryhmien tarpeisiin. Erityisryhmien huomioon ottaminen on osin
päällekkäistä ohjelmiston monipuolisuuden kanssa. Erityisryhmien huomioon ottamisessa kaikkia
hakijoita on pidettävä tasaveroisina.

Hakijoista suuri osa on hakenut toimilupaa teemakanavalle, joka keskittyy johonkin aihealueeseen.
Sisältöjä vertailtaessa on lain kriteerien mukaisesti keskityttävä siihen, miten kanava edistäisi oh-
jelmistotarjonnan monipuolisuutta. Hakijoista monet ovat kansainvälisiä toimijoita, jotka tarjoavat
hakemuksen mukaisia kanavia tai niiden eri versioita kansainväliseen levitykseen. Siksi huomiota
on kiinnitettävä myös siihen, miten niiden ohjelmistot palvelisivat suomalaisia katsojia.

Arvioinnissa on otettava huomioon televisiotoiminnan kokonaisuus. Olemassa oleva televisiotarjon-
ta sisältää yleis-, dokumentti- ja asiaohjelmien teemakanavia, urheilukanavia, elokuva- ja sarja-
kanavia sekä lapsille, nuorille ja naisyleisölle suunnattuja kanavia. Käsiteltävänä olevista hakemuk-
sista lähes kaikki tarjoaisivat edellä mainitun tyyppisiä kanavia. Poikkeuksen muodostavat Fiamax
Oy aikuisviihdetarjonnallaan ja Turner Broadcasting System Europe Limited CNN-
uutistarjonnallaan.

Ohjelmistolupaa dokumentti- ja asiapainotteisille teemakanaville, joiden aihepiirejä ovat luonto,
tiede, kulttuuri, matkailu ja vastaavat, ovat hakeneet Discovery Communications Europe (Animal
Planet, Discovery World), Family Channel Oy (SuomiKULTA), National Geographic Channel Eu-
rope Limited (National Geographic), Travel Channel International Limited (Travel Channel) sekä
Sanoma Television Oy (Nelonen Maailma). Vastaavantyyppisiä teemakanavia ovat nykyisin Disco-
very Channel ja MTV3 Fakta. Valtioneuvosto pitää perusteltuna tämäntyyppisen ohjelmiston lisää-
mistä. Erityisen tärkeänä valtioneuvosto pitää lähtökohtaisesti suomalaisille toimitetun sisällön li-
säämistä.
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Urheilukanavia koskevia toimilupahakemuksia on kolme: Eurosport S.A. on hakenut toimilupaa
Eurosport 2 –kanavalle, URHOtv Oy URHOtv –kanavalle sekä MTV Oy Canal+ Sport2–kanavalle.
Maanpäällisessä televisioverkossa on tällä hetkellä useita urheilukanavia: Eurosport S.A:n Euro-
sport kanavanipussa E, C More Entertainment Ab:n Canal+ Sport 1 kanavanipussa C sekä Suomen
Urheilutelevisio Oy:n vapaasti vastaanotettava Nelonen Sport ja sen maksullinen Nelonen Sport Pro
kanavanipussa C. Urheilulähetykset ovat elokuvatarjonnan ohella maksutelevisiopalveluiden katso-
jia eniten kiinnostavaa sisältöä. Tästä syystä valtioneuvosto pitää perusteltuna, että uusia ohjelmis-
tolupia myönnetään urheiluohjelmistoa tarjoaville tahoille. Erityisen tärkeänä monipuolisuuden
kannalta valtioneuvosto pitää kotimaiseen urheilutarjontaan liittyvän sisällön lisäämistä sekä niin
sanottuihin premium-palveluihin kuuluvan tarjonnan vahvistamista.

Erityisesti naisille suunnattuja ohjelmistoja tarjoaisi kaksi hakijaa: Discovery Communications Eu-
rope (TLC-Finland) ja MTV Oy kanavallaan MTV3 AVA. Naisille suunnattuja ohjelmistoa on tällä
hetkellä Sanoma Television Oy:n LIV kanavanipussa B. Valtioneuvosto ei pidä perusteltuna tässä
vaiheessa myöntää uusi toimilupia naisyleisöjä palvelevalle sisällölle. Kanavien sisältö koostuu nai-
sia kiinnostavista sarjoista, life style –ohjelmista ja muusta vastaavasta sisällöstä. Näitä ohjelma-
tyyppejä on kuitenkin saatavilla monipuolisesti myös tarjolla olevilla yleiskanavilla (MTV3, Nelo-
nen, SubTV ja SuomiTV). Valtioneuvosto päättää hylätä edellä mainitut hakemukset tällä perusteel-
la.

Ohjelmistolupaa erityisesti elokuviin keskittyville ohjelmistoille hakevat Family Channel Oy (Suo-
miPERHELEFFA), Nonstop Television Oy (Sowtime, Silver ja 7), Turner Broadcasting System
Europe Limited (Cartoon Network/TC Combo Channel, Turner Classic Movies, Boomerang, Car-
toon Network). Kanavat keskittyvät lähtökohtaisesti tietyn tyyppisiin elokuviin, esimerkiksi toimin-
ta-, perhe- tai klassikkoelokuvat. Lisäksi ohjelmistolupaa sarjoihin, elokuviin ja muuhun viihteeseen
keskittyneelle kanavalle ovat hakeneet Family Channel Oy (SuomiPERHESARJA), Sanoma Tele-
vision Oy (Kino Perhe), Nonstop Television Oy (Star!).

Tällä hetkellä merkittävässä määrin elokuvia ja sarjoja tarjoavia kanavia ovat SubTV Oy:n SubTV
Leffa, C More Entertainment Oy:n Canal+ First ja Canal+ Hits ja Sanoma Television Oy:n Ki-
noTV. Lisäksi monipuolisesti erilaisia ohjelmatyyppejä tarjoavat yleiskanavat MTV3, Nelonen,
SubTV ja SuomiTV lähettävät ohjelmistossaan runsaasti sarjoja ja elokuvia. Maanpäällisen televi-
sioverkon sarja- ja elokuvatarjonta on varsin vahvaa ja monipuolista. Tästä syystä valtioneuvosto ei
pidä perusteltuna ohjelmistolupien myöntämistä näiden sisältöjen välittämiseen ja hylkää edellä
mainitut hakemukset.

Turner Broadcasting System Europe Limited on hakenut toimilupaa kansainvälisen CNN–
uutiskanavan välittämiseen. CNN –kanavan kaltaista uutiskanavaa maanpäällisen televisioverkon
tarjontaan ei sisälly. Valtioneuvosto katsoo kuitenkin, että tarjonnan monipuolisuuden kannalta ha-
kijoista etusijalle on asetettava muu kuin ulkomainen, pääosin kansainvälisiin uutisiin ja ajankoh-
taisohjelmiin keskittyvä kanava, ja hylkää hakemuksen.

Fiamax Oy on hakenut ohjelmistolupaa aikuisviihdettä esittävälle kanavalle. Aikuisviihdettä lähete-
tään nykyisellään antenniverkossa yöaikaan eri toimijoiden kanavilla. Valtioneuvosto ei pidä perus-
teltuna myöntää omaa ohjelmistolupaa ohjelmistolle, jonka kohderyhmä on varsin suppea ja jonka
sisältö ei lähtökohtaisesti ole soveltuvaa alle 18-vuotiaille, ja hylkää hakemuksen.

Lapsille suunnattua ohjelmistoa tarjoava The Walt Disney Company Limited on hakenut nykyisen
Disney Channel –kanavansa toimiluvan laajennusta siten, että sitä voitaisiin lähettää 12 tunnin sijas-
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ta 16 tunnin ajan vuorokaudessa. Lisäksi yhtiö on hakenut kahta toimilupaa lapsille suunnatuille ka-
navilleen Playhouse Disney ja Disney XD. Hakijoista Nickelodeon International Limited on vastaa-
vasti hakenut lapsille suunnatun ohjelmiston Nickelodeon lähetysajan pidentämistä. Televisiotar-
jonnassa lapsille suunnattuja ohjelmistoja tarjoavat tällä hetkellä Disney Channelin ja Nickelodeo-
nin lisäksi SubTV Oy SubTV Juniori –kanavallaan, jota lähetetään kanavanipussa B. Valtioneuvos-
to hylkää hakemukset katsoen, että tarjonnan monipuolisuuden kannalta haetuista ohjelmistoista
etusijalle tässä vaiheessa tulee asettaa muu kuin ulkomainen, pääosin kansainväliseen lastenohjel-
matarjontaan keskittyvä kanava.

Musiikkikanava MTV Nordicia tarjoava MTV Networks Europe on hakenut nykyisen toimilupansa
laajennusta siten, että se saisi lähettää ohjelmistoja 24 tuntia vuorokaudessa. Voimassa olevan toi-
miluvan mukaan kanavan ohjelmistoja voidaan lähettää 18 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi hakija ha-
kee uutta toimilupaa musiikkikanava Vh1-ohjelmistoa varten. SBS Finland Oy puolestaan hakee
toimilupaa kanavanippuun E musiikkiviihdekanavalleen The Voice TV, jota nykyisellään välitetään
samalla toimiluvalla TV Viisi –nimisen sarjoihin ja elokuviin keskittyvän ohjelmiston kanssa kana-
vanipussa C. Valtioneuvosto pitää perusteltuna tässä vaiheessa myöntää uusi ohjelmistolupa mu-
siikkiviihteeseen keskittyvälle kanavalle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kotimaassa
toimitettu musiikkiohjelmistotarjonta lisääntyy.

Vapaana olevan lähetyskapasiteetin puitteissa valtioneuvosto myöntää kanavanippuihin B ja C yh-
den ohjelmistoluvan kuhunkin sekä kanavanippuun E kaksi ohjelmistolupaa. Edellä esitettyyn viita-
ten valtioneuvosto katsoo, että televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mu-
kaiset kriteerit täyttyisivät parhaiten, jos toimilupa myönnetään Sanoma Television Oy:lle (Nelonen
Maailma) dokumentti- ja asiapainotteiselle teemakanavalle, MTV Oy:lle (Canal+ Sport2) ja UR-
HOtv Oy:lle (URHOtv) urheilulähetyksiin keskittyville kanaville sekä SBS Finland Oy:lle (The
Voice TV) musiikkiviihdekanavalle.

Dokumentti- ja asiapainotteisille teemakanavalle ohjelmistolupaa hakeneista Family Channel Oy
(SuomiKULTA) ja Sanoma Television Oy (Nelonen Maailma) suunnittelevat kokonaan uuden ka-
navan perustamista. Muut hakijat ovat kansainvälisiä toimijoita, jotka tarjoavat hakemuksen mukai-
sia kanavia tai niiden eri versioita kansainväliseen levitykseen. Valtioneuvosto katsoo, että tarjon-
nan monipuolisuuden kannalta tarkoituksenmukaista on asettaa etusijalle lähtökohtaisesti suomalai-
sille toimitettuja sisältöjä tarjoava hakija. Sanoma Television Oy:n ja Family Channel Oy:n hake-
muksia ja niihin sisältyviä suunnitelmia kokonaisuudessaan tarkasteltaessa Sanoma Television
Oy:llä arvioidaan olevan paremmat edellytykset omalta osaltaan varmistaa monipuolisen ohjelmis-
totarjonnan toteutuminen. Molempien hakijoiden tarkoituksena on samantyyppisen ohjelmistoko-
konaisuuden rakentaminen. Sanoma Television Oy:n hakemus arvioidaan kuitenkin Family Channel
Oy:n hakemusta toteuttamiskelpoisemmaksi ja uskottavammaksi. Tästä syystä valtioneuvosto päät-
tää myöntää ohjelmistoluvan Sanoma Television Oy:lle (Nelonen Maailma) ja hylkää Family
Channel Oy:n (SuomiKULTA) hakemuksen.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä sitä, että televisiotoiminta kokonaisuudessaan palvelee monipuolises-
ti suomalaista yleisöä tarjoamalla ohjelmistoja sitä erityisesti kiinnostavista asioista ja tapahtumista.
Urheilulähetyksiin keskittyvistä ohjelmistolupahakemuksista UrhoTV Oy (URHOtv) on hakemuk-
sen mukaan erikoistunut suomalaisten urheilutapahtumien välittämiseen. URHOtv:n tarjonnan arvi-
oidaan lisäävän hakemuksissa esitetyistä vaihtoehdoista eniten urheiluohjelmiston monipuolisuutta
etenkin, kun kanava olisi nähtävissä koko maassa. Tästä syystä sille on perusteltua myöntää ohjel-
mistolupa.
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MTV Oy:n Canal+ Sport2 –kanava on osa yhtiön hankintaoikeuksiltaan kalliimpien maksullisten
televisio-ohjelmistojen kanavakokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös antenniverkossa ka-
navanipussa C välitettävät Canal+ First, Canal+ Hits ja Canal+ Sport.  Valtioneuvosto pitää televi-
siotarjonnan monipuolisuuden ja maanpäällisen televisiotoiminnan yleisen kehityksen ja kilpailu-
kyvyn kannalta tärkeänä, että myös tällainen uutuuselokuvia ja alan harrastajia suuresti kiinnostavia
urheilutapahtumia tarjoava kokonaisuus kehittyy Suomessa. Tästä syystä valtioneuvosto pitää pe-
rusteltuna myöntää ohjelmistolupa MTV Oy:n Canal+ Sport2 –kanavalle ja hylätä Eurosport S.A:n
hakemus.

Musiikkiviihteeseen keskittyneitä ohjelmistoja tarjoavista hakijoista SBS Finland Oy:n tarkoitukse-
na on tarjota koti- ja ulkomaisten musiikkivideoiden lisäksi toimitettua kotimaista sisältöä, mikä
monipuolistaa ohjelmistotarjontaa. Monipuolisuutta vahvistaa se, että muista hakijoista poiketen
kanava on katsojien vapaasti vastaanotettavissa. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota myös siihen,
että toimiluvan myöntäminen SBS Finland Oy monipuolistaa myös välillisesti ohjelmistotarjontaa
antenniverkossa, koska The Voice TV –ohjelmiston siirtyminen omalle kanavalleen mahdollistaa
TV Viisi –ohjelmiston merkittävän laajentamisen.  Lisäksi valtioneuvosto katsoo, että ulkomainen,
kansainväliseen sisältöön keskittyvä MTV Networks Europen Vh1-kanava ei olennaisesti laajentaisi
musiikkilähetysten monipuolisuutta maanpäällisessä televisioverkossa. Näistä syistä valtioneuvosto
pitää perusteltuna myöntää ohjelmistolupa SBS Finland Oy:lle (The Voice TV) ja hylätä MTV
Networks Europen VH1-ohjelmistoa koskeva hakemus.

Hakijoista The Walt Disney Company Limited, MTV Networks Europe ja Nickelodeon Interna-
tional Limited ovat hakeneet nykyisen toimilupansa laajennusta siten, että ne voisivat lähettää oh-
jelmistoja nykyisen rajoitetun ajan sijasta pidempään. Valtioneuvosto ei pidä perusteltuna tässä vai-
heessa osoittaa lisälähetyskapasiteettia ohjelmistoille, joilla on olemassa oleva toimilupa.

MTV Oy on hakenut toimilupaa kanavanippuun C, Sanoma Television Oy kanavanippuun C tai E,
SBS Finland Oy kanavanippuun E ja URHOtv Oy kanavanippuihin B, C tai E ja. Valtioneuvosto
katsoo tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa URHOtv Oy:lle myönnettävä ohjelmistolupa kanavanip-
puun B, MTV Oy:lle myönnettävä ohjelmistolupa kanavanippuun C sekä ohjelmistoluvat Sanoma
Television Oy:lle ja SBS Finland Oy:lle kanavanippuun E.

7 Toimilupamääräykset

Päätökseen liitetään toimiluvat, joihin sisällytettävistä määräyksistä säädetään televisio- ja radio-
toiminnasta annetun lain 11 §:ssä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä oh-
jelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaa-
misen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä,
jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähe-
tystekniikkaa ja siirtokapasiteettia.

Lähetystoimintaa koskevissa määräyksissä määrätään kanavanippu, jossa toimiluvanhaltijan on
ensisijaisesti toimittava. Lisäksi toimiluvassa määritellään vähimmäislähetyskapasiteetti, johon toi-
miluvanhaltijalla on oikeus. Myönnetty toimilupa oikeuttaa yhden ohjelmiston lähettämiseen 2,6
Mbit/s siirtokapasiteetilla.

Lähetystoimintaa koskevissa määräyksissä määritellään myös ohjelmistojen näkyvyysalue. Kana-
vanippu B eroaa kanavanipuista C ja E siinä, että sen peittoalue kattaa 99,9 prosenttia kotitalouksis-
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ta. Kanavanippuun B aiemmin myönnettyihin toimilupiin on asetettu velvoite, jonka mukaan lähe-
tykset on voitava vastaanottaa koko maassa. Koko maan kattavuutta voidaan vaikeissa vastaanotto-
olosuhteissa täydentää maanpällistä jakeluverkkoa vaihtoehtoisilla televisiolähetysten jakelutavoil-
la. Kanavanipussa C näkyvyysvaatimus on 70 prosenttia väestöstä ja kanavanipussa E 80 prosenttia.

Ohjelmistoa koskevissa määräyksissä määritellään, minkä tyyppistä ohjelmistoa toimiluvan nojalla
voidaan harjoittaa. Määräyksen tavoitteena on turvata ohjelmiston monipuolisuutta ja yleisön eritys-
ryhmien tarpeita.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 §:n mukaan toimilupa voidaan myöntää enintään
kymmeneksi vuodeksi. Lain 14 §:n mukaan toimiluvanhaltijan on käynnistettävä toimiluvan mu-
kainen toiminta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta. Toimilupavi-
ranomainen voi myöntää luvan poiketa tästä, jos siihen on toiminnan edellytyksiin liittyvä erityisen
painava syy. Kaikki eri kanavanippuihin myönnetyt ohjelmistoluvat umpeutuvat 31.12.2016. Tästä
syystä on perusteltua, että uusien kanavanippuihin myönnettävien ohjelmistolupien toimilupakausi
päättyy 31.12.2016.

Toimilupamääräykset on lähtökohtaisesti laadittu vastaavien periaatteiden mukaisesti kuin kana-
vanippuihin aiemmin myönnetyt ohjelmistoluvat.

PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS

Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista
ilmenevin ehdoin URHOtv Oy:lle, MTV Oy:lle, Sanoma Television Oy:lle ja SBS Finland Oy:lle
toimilupakaudelle 1.10.2010–31.12.2016. Muilta osin hakemukset hylätään.

Liite 1 URHOtv Oy:n ohjelmistolupa
Liite 2 MTV Oy:n ohjelmistolupa
Liite 3 Sanoma Television Oy:n ohjelmistolupa
Liite 4 SBS Finland Oy:n ohjelmistolupa

Päiväys

Allekirjoitukset

LIITTEET:  Toimiluvat
Valitusosoitus

TIEDOKSI: Viestintävirasto
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LIITE 1

TOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN (OHJELMISTOLUPA)

Luvanhaltija  URHOtv Oy, Y-tunnus: 2256740-3

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti ka-
navanipussa B kanavanippuja hallinnoivan verkkoluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen
mukaisesti.

Luvanhaltijalla on oikeus saada 2,6 Mbit/s siirtokapasiteettia toimiluvassa tarkoitetun ohjel-
miston välittämiseen.

Lähetykset on voitava ottaa vastaan koko maassa. Luvanhaltijan tulee vaikeissa vastaanotto-
olosuhteissa täydentää maanpäällistä lähetysverkkoa vaihtoehtoisilla televisiolähetysten jake-
lutavoilla.

2 Ohjelmisto
Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti erityyppisistä kotimaisista
urheilu- ja liikuntatapahtumia käsittelevistä lähetyksistä sekä muista urheiluun ja liikuntaan
liittyvistä ohjelmista.

Toimilupa antaa oikeuden lähettää myös alueellisia ohjelmia ja mainoksia.

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa.

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys toteutuneesta oh-
jelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Tämä toimilupa on voimassa 1.10.2010–31.12.2016.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 40 §:n nojalla valtioneuvosto määrää, että päätös
on täytäntöönpanokelpoinen ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päiväys

Allekirjoitukset
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LIITE 2

TOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN (OHJELMISTOLUPA)

Luvanhaltija MTV Oy, Y-tunnus: 1093944-1

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti ka-
navanipussa C kanavanippuja hallinnoivan verkkoluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen
mukaisesti.

Luvanhaltijalla on oikeus saada 2,6 Mbit/s siirtokapasiteettia toimiluvassa tarkoitetun ohjel-
miston välittämiseen.

Lähetykset on voitava ottaa vastaan alueella, jolla asuu vähintään 70 prosenttia Suomen väes-
töstä.

2 Ohjelmisto

Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti erityyppisistä koti- ja ul-
komaisista urheilu- ja liikuntatapahtumia käsittelevistä lähetyksistä sekä muista urheiluun ja
liikuntaan liittyvistä ohjelmista.

Toimilupa antaa oikeuden lähettää myös alueellisia ohjelmia ja mainoksia.

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa.

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys toteutuneesta oh-
jelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Tämä toimilupa on voimassa 1.10.2010–31.12.2016.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 40 §:n nojalla valtioneuvosto määrää, että päätös
on täytäntöönpanokelpoinen ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päiväys

Allekirjoitukset
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LIITE 3

TOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN (OHJELMISTOLUPA)

Luvanhaltija Sanoma Television Oy, Y-tunnus: 0357473-9

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti ka-
navanipussa E kanavanippuja hallinnoivan verkkoluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen
mukaisesti.

Luvanhaltijalla on oikeus saada 2,6 Mbit/s siirtokapasiteettia toimiluvassa tarkoitetun ohjel-
miston välittämiseen.

Lähetykset on voitava ottaa vastaan alueella jolla asuu 80 prosenttia väestöstä.

2 Ohjelmisto
Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti erityyppisistä matkustami-
seen, kulttuuriin, luontoon ja vastaaviin teemoihin keskittyvistä kohde- ja dokumenttiohjel-
mista.

Toimilupa antaa oikeuden lähettää myös alueellisia ohjelmia ja mainoksia.

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa.

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys toteutuneesta oh-
jelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Tämä toimilupa on voimassa 1.10.2010–31.12.2016.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 40 §:n nojalla valtioneuvosto määrää, että päätös
on täytäntöönpanokelpoinen ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päiväys

Allekirjoitukset
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LIITE 4

TOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN (OHJELMISTOLUPA)

Luvanhaltija  SBS Finland Oy, Y-tunnus: 1082172-3

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti ka-
navanipussa E kanavanippuja hallinnoivan verkkoluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen
mukaisesti.

Luvanhaltijalla on oikeus saada 2,6 Mbit/s siirtokapasiteettia toimiluvassa tarkoitetun ohjel-
miston välittämiseen.

Lähetykset on voitava ottaa vastaan alueella jolla asuu 80 prosenttia väestöstä.

2 Ohjelmisto
Toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua monipuolisesti koti- ja ulkomaisista mu-
siikkivideoista, toimitetusta kotimaisesta sisällöstä ja muista musiikkiin ja musiikkiviihteeseen
liittyvistä ohjelmista.

Toimilupa antaa oikeuden lähettää myös alueellisia ohjelmia ja mainoksia.

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa.

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys toteutuneesta oh-
jelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Tämä toimilupa on voimassa 1.10.2010–31.12.2016.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 40 §:n nojalla valtioneuvosto määrää, että päätös
on täytäntöönpanokelpoinen ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päiväys

Allekirjoitukset


