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Katseet tulevaisuuteen:
Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Televisio on katsojilleen tärkeä osa arkea:
– Suomalainen viettää päivittäin lähes kolme tuntia television ääressä.
– Televisio luo ilmiöitä, yhdistää ihmisiä ja tarjoaa tietoa ja viihdykettä.
– Televisiotoiminta on audiovisuaalisen sektorin suurin työllistäjä Suomessa.

Edistyksellisellä viestintäpolitiikalla voidaan varmistaa, että
suomalaisilla on:
– Jatkossakin mahdollisuus nauttia laadukkaista viestintäpalveluista.
– mahdollisuus ottaa ensimmäisten joukossa käyttöön uudenlaiset

viestintäteknologiat ja –palvelut.

Maanpäällinen televisio on merkittävien muutosten edessä.
Haasteisiin vastatakseen hallitus on laatinut sähköisen
median viestintäpoliittisen ohjelman.
– Ohjelma on sekä ajalliselta ulottuvuudeltaan, että viestintäpoliittiselta

merkittävyydeltään sellainen, että myös eduskunnan tulee voida ottaa
siihen kantaa.

Hallitus on päättänyt antaa asiasta selonteon eduskunnalle.

http://www.lvm.fi/
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Valtioneuvoston linjaukset
Katsojat voivat itse valita ajankohdan jolloin siirtyvät
teräväpiirtolähetyksien katsojiksi.
– Kaikki vapaasti vastaanotettavat televisiokanavat voivat

jatkaa kahdessa kanavanipussa nykyisellä lähetystekniikalla vuoteen
2026 asti, ellei hallitus vuoden 2020 välitarkastelussa näe perusteltua
syytä hyväksyä siirtymistä uuteen lähetystekniikkaan ennen sitä.

Siirtymän hallitun ja tehokkaan toteutumisen
varmistamiseksi asetetaan laaja-alainen työryhmä.
– Työryhmän tehtävänä on laatia yksityiskohtainen suunnitelma ja

arvioida siirtymisen oikeaa ajankohtaa viimeistään vuoteen 2016
mennessä.

– Työryhmän myös pohtii keinoja, miten siirtymistä teräväpiirtolähetyksiin
voitaisiin edistää.
Tällöin seuraavilla hallituksilla on mahdollisuus tarvittaessa
arvioida nyt linjatun aikataulun tarkoituksenmukaisuutta.

http://www.lvm.fi/
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Valtioneuvoston linjaukset
Maksutelevisio siirtyy uuteen lähetystekniikkaan viimeistään
vuoden 2017 alusta lukien.
Audiovisuaalisten sisältöjen uusien jakeluteiden
edistämiseksi 700 megahertsin taajuusalue siirretään vuonna
2017 langattoman laajakaistan käyttöön.
– Päätöksellä luodaan Suomelle edelläkävijyyttä laajakaista- ja ICT-

kehityksessä.

http://www.lvm.fi/
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Valtioneuvoston linjaukset
Laadukkaan sisältötarjonnan turvaamiseksi riippumattomien
tuottajien tuotantojen kiintiötä korotetaan 19 %:iin
lähetysajasta tai ohjelmistobudjetista.
– Tavoitteena on edistää nykyisen laadukkaan sisältötarjonnan säilymistä.
– Kaupallisilta yleisen edun kanavilta edellytetään suomen- tai

ruotsinkielistä ohjelmaa, uutisia, ajankohtaisohjelmia ja kotimaista
draamaa ja dokumentteja.

Maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamenettelyjen
suhteen keskeisimpiä linjauksia ovat:
– 20 vuoden toimilupakaudet verkkotoiminnassa.
– Verkkotoimilupien myöntäminen vertailevalla menettelyllä myös

jatkossa.
– Ohjelmistolupamenettelyn keventäminen.

Taajuuksien käytön tehostamiseksi otetaan käyttöön
maltillisen tason korotettu taajuusmaksu muissa kuin yleisen
edun kanavanipuissa.

http://www.lvm.fi/
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Radiotoimintaa koskevia menettelyjä yksinkertaistetaan.
– Toimiluvat myöntää jatkossa ensisijaisesti Viestintävirasto.

Kuluvalla toimilupakaudella laaditaan toimintasuunnitelma
suomalaisen radiotoiminnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Valtioneuvoston linjaukset

http://www.lvm.fi/


26.9.2012www.lvm.fi 7

Taajuusalue mobiilikäyttöön

7

Ehdotus valtakunnallisiksi kanavanipuiksi 2017-

1

2

3

4*

5

VHF A

VHF B

?

”Kauneuskilpailu”
Yle ja kaupalliset

yleisen edun kanavat
T1

VHF C

2026

VoimassaoloaikaStandardi Sisältö
Verkkoluvan

myöntäminen

T2

T1

T2

T2

T2

T2

T2

2036

2026

2026

Taajuusalue mobiilikäyttöön

2036

2036

2036

2036

Yle ja kaupalliset

yleisen edun kanavat

Kaupalliset vapaasti vastaanotettavat

kanavat (7 SD-kanavaa)

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa

”Kauneuskilpailu”

”Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

”Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

• DVB-T1 = standarditelevisio SD

• DVB-T2 = uudempi
teräväpiirtolaadun mahdollistava
standardi HD

6 T2 2036 n. 7 HD- tai 15-20 SD-kanavaa
Kauneuskilpailu” +

maltillinen AIP

Lisäksi 1-3 lähes valtakunnallista kanavanippua UHF-alueella:

Taajuudet

470-698 MHz

monitaajuus

470-698 MHz

monitaajuus

470-698 MHz

monitaajuus

470-698 MHz

yksitaajuus

698-790 MHz

698-790 MHz

* Nykyinen E-kanavanippu; toimilupa
voimassa 2026 asti; sen jälkeen uusi
toimilupa kauneuskilpailulla + AIP

174-230 MHz

174-230 MHz

174-230 MHz

Jne.

http://www.lvm.fi/

