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EDUSKUNNAN VASTAUS 184/2005 vp
Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain
muuttamisesta (HE 82/2005 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto
uusia radiotoiminnan toimilupia myöntäessään huolehtii siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvan haltijan harjoittamaa toimintaa, ja siitä, että toimilupaehtojen valvontaa tehostetaan.

Valiokuntakäsittely
Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut
asiasta mietinnön (LiVM 27/2005 vp).

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 11 §:n
4 momentti ja
muutetaan 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 3 momentti, 11 a ja 12—14 §, sellaisina kuin ne ovat laissa
394/2003, seuraavasti:
4§

7§

Soveltamisalan rajoitukset

Oikeus televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen

— — — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen ei sovelleta 10 ja 11 §:ää, 13 §:n 1—6 momenttia eikä 14, 16 ja 17 §:ää.

HE 82/2005 vp
LiVM 27/2005 vp

— — — — — — — — — — — — — —
Toimilupa televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain 2 §:ssä tarkoitetussa digitaalisessa maanpäällisessä jouk-
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koviestintäverkossa on haettava Viestintävirastolta, jos:
1) toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta; tai
2) toiminnan viikoittainen kesto on enintään
kahdeksan tuntia.
— — — — — — — — — — — — — —
11 a §
Toimilupamääräysten muuttaminen
Toimilupaa voidaan muuttaa toimiluvan voimassaoloaikana toimiluvan haltijan hakemuksesta tai tämän suostumuksella. Toimilupaa voidaan muuttaa muutoinkin, jos se on teknisestä
kehityksestä tai luvanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksissä tapahtuvasta olennaisesta
muutoksesta johtuvasta erityisestä syystä välttämätöntä.
12 §
Toimiluvan voimassaoloaika
Toimilupaviranomainen voi myöntää toimiluvan televisio- tai radiotoimintaan enintään kymmeneksi vuodeksi.
Toimilupaviranomainen voi 1 momentissa
säädetystä poiketen myöntää toimiluvan 7 §:n 2
momentissa ja 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan enintään kolmeksi kuukaudeksi. Tässä momentissa mainittujen säännösten nojalla ei voida myöntää toiminnan harjoittajalle
toimilupia välittömästi toisiaan seuraaville kolmen kuukauden jaksoille.
Toimilupaviranomainen voi 1 momentissa
säädetystä poiketen myöntää toimiluvan 7 §:n 3
momentin 2 kohdassa tarkoitettuun toimintaan
enintään yhdeksi vuodeksi.
13 §
Toimiluvan siirtäminen toiselle ja tosiasiallisen
määräysvallan muutos
Televisio- tai radiotoimintaa varten myönnettyä toimilupaa ei saa siirtää toiselle. Toimilupa
raukeaa, jos toimiluvan haltija siirtää sen toisel2

le. Toimilupaviranomaisen on päätöksellään
vahvistettava raukeaminen.
Jos tosiasiallinen määräysvalta toimiluvan
haltijaan nähden muuttuu, toimilupaviranomainen voi hyväksyä muutoksen siten kuin 4 momentissa säädetään tai peruuttaa toimiluvan siten kuin 5 momentissa säädetään. Sama koskee
toimilupaviranomaisen toimivaltaa silloin, jos
toimiluvan haltijan tosiasiallinen määräysvalta
toimiluvan mukaiseen toimintaan nähden muuttuu siten, että toimiluvan haltijaa ei voida enää
pitää 2 §:ssä tarkoitettuna televisio- tai radiotoiminnan harjoittajana toimiluvan mukaisen toiminnan osalta.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta siirrosta tai muutoksesta on välittömästi ilmoitettava
toimilupaviranomaiselle. Toimiluvan haltija voi
pyytää asiasta ennakkopäätöksen. Toimilupaviranomaisen tulee antaa päätös kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus tai hakemus on
saapunut viranomaiselle.
Toimilupaviranomainen voi hyväksyä tosiasiallisen määräysvallan muutoksen, jos on ilmeistä, että:
1) 10 §:n mukaiset toimiluvan myöntämisedellytykset täyttyvät; ja
2) toiminta jatkuu toimiluvan ehtojen mukaisena.
Toimilupaviranomaisen on muussa kuin 4
momentissa tarkoitetussa tapauksessa peruutettava toimilupa, jos tosiasiallisen määräysvallan
todetaan muuttuneen.
Raukeamisen edellytyksenä olevana toimiluvan siirtona ei pidetä toimiluvan siirtämistä konsernin sisäisesti emoyhtiön ja sen täysin omistaman tytäryhtiön välillä. Tällaisesta siirrosta on
ilmoitettava välittömästi toimilupaviranomaiselle.
Jos toimiluvan haltija asetetaan konkurssiin,
toimilupa lakkaa olemasta voimassa välittömästi.
14 §
Toimiluvan raukeaminen
Televisio- tai radiotoimintaa varten myönnetty toimilupa raukeaa, jos säännöllistä toimilu-
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van mukaista toimintaa ei ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta pidemmäksi ajaksi. Toimintaa voidaan pitää toimiluvan
mukaisena vain, jos sitä harjoitetaan kaikilla
niillä taajuuksilla tai alueilla, joihin toimilupa
oikeuttaa. Viestintäviraston on vahvistettava toimiluvan raukeaminen selvityksensä perusteella.
Toimilupaviranomainen voi myöntää luvan
poiketa 1 momentissa säädetystä, jos siihen on
toiminnan edellytyksiin liittyvä erityisen painava syy. Toimiluvan haltijan on haettava poikkeuslupaa toimilupaviranomaiselta ennen kuin
raukeamisen edellytykseksi säädetty aika on kulunut.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .
Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan
hallintoasian käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tämän lain 13 §:n säännöksiä sovelletaan lain
voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin siirtoihin ja
tosiasiallisen määräysvallan muutoksiin.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaan toimilupaan sovelletaan tämän lain 14 §:n
toimiluvan raukeamista koskevia säännöksiä.
Raukeamisen edellytyksenä olevan ajan lasketaan tällöin alkavan aikaisintaan lain voimaantulosta.
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