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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

1 Johdanto

Tällä päätöksellä myönnetään ohjelmistotoimiluvat televisio-ohjelmistojen 
lähettämiseen maanpäällisen joukkoviestintäverkon UHF-alueen kanavanipuissa 
A, B, C, D, E ja F toimilupakaudelle 17.5.2017-10.1.2027. Hakemukset 
käsitellään yhdessä, koska päätös perustuu osittain kaikkien hakijoiden vertailuun 
ja arviointiin.

Päätöksen perustelut esitetään asiakohdittain. Asian käsittelyä koskevassa osassa 
kuvataan hakumenettelyn eri vaiheet. Sovellettavia säännöksiä koskevassa 
osassa esitetään voimassa olevan lainsäädännön sisältö. Hakemuksia koskevassa 
osassa kuvataan tiivistetysti hakijoita ja hakemusten sisältöä 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



Viestintävirasto julisti 18.1.2016 haettavaksi ohjelmistotoimiluvat 
toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan toimilupakaudelle 10.1.2017–10.1.2027. 
Hakuaika päättyi 18.4.2016. Haettavina olivat ohjelmistotoimiluvat
tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 23 §:n mukaiseen digitaaliseen televisio- ja 
radiotoimintaan UHF- ja VHF-taajuusalueilla sekä 26 §:n mukaiseen yleisen edun 
televisiotoimintaan UHF-taajuusalueella. UHF-alueella haettavina olivat 
ohjelmistotoimiluvat kanavanippuihin A, B, C, D, E ja F ja VHF-alueella 
kanavanipuihin VHF A, VHF B ja VHF C. Lisäksi haettavana oli alueellinen
ohjelmistotoimilupa Pohjanmaan alueen kanavanippuun. Toimijoiden oli 
mahdollista hakea toimilupia UHF- ja VHF-taajuusalueiden kanavanippujen koko 
lähetyskapasiteettiin niiltä osin kuin kapasiteettia ei varata Yleisradio Oy:n 
käyttöön julkisen palvelun televisiotoimintaa varten. 

Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaisesti myöntää 
ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa 
riittävästi lähetyskapasiteettia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan 
huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. 
Tietoyhteiskuntakaaren 25 ja 26 §:n mukaan valtioneuvosto tekee 
ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole osoitettavasti 
riittävästi lähetyskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia 
vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. 

Viestintäviraston 18.4.2016 mennessä vastaanottamien 
ohjelmistotoimilupahakemusten perusteella kanavanippuihin A, E ja F kohdistui 
enemmän ensisijaisia ohjelmistotoimilupahakemuksia kuin niissä on 
lähetyskapasiteettia. Kanavanippuihin B ja D ei sen sijaan kohdistunut yhtään 
ensisijaista hakemusta. Koska UHF-alueen kanavanippuja on 
tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena ja koska kyseisiin 
kanavanippuihin oli kokonaisuutena enemmän hakijoita kuin kapasiteettia oli 
vapaana, valtioneuvosto myöntää UHF-alueen toimiluvat. Näin ollen 
Viestintävirasto siirsi tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n nojalla UHF-alueen 
kanavanippujen A, B, C, D, E ja F ohjelmistotoimilupahakemukset 
valtioneuvoston ratkaistavaksi. Siirrosta ilmoitettiin hakijoille ja siirtoa koskeva 
tieto julkaistiin 18.5.2016. Toimiluvan hakijoilla oli mahdollisuus kahden viikon 
kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla ohjelmasisällöllä täydennetyt 
hakemukset valtioneuvostolle tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaisesti. 
Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvat VHF-alueen kanavanippuihin sekä 
Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun, sillä näillä taajuusalueilla 
lähetyskapasiteettia oli riittävästi tarjolla kaikille ensisijaisille hakijoille. 
Viestintävirasto ja valtioneuvosto myöntävät ohjelmistotoimiluvat 
samanaikaisesti.

Ohjelmistotoimiluvat ovat kiinteästi sidoksissa verkkotoimilupiin. Valtioneuvosto 
myönsi 12.11.2015 antennitelevisiotoiminnan verkkotoimiluvat toimilupakaudelle 
10.1.2017-10.1.2027. Digita Oy:lle myönnettiin verkkotoimilupa UHF-alueen 
kanavanippuihin A ja F. Lisäksi Digitalla on vuodesta 2017 alkavalla 
toimilupakaudella voimassa oleva verkkotoimilupa kanavanippuun E. Norkring 
AS:lle myönnettiin toimilupa UHF-alueen kanavanippuihin B, C ja D, DNA Oy:lle 
myönnettiin toimiluvat VHF-alueen kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C ja
Anvia Oyj:lle myönnettiin toimilupa Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun. 

Norkring AS luopui kesäkuussa 2016 liikenne- ja viestintäministeriölle 
antamallaan ilmoituksella sille myönnetyistä toimiluvista UHF-alueen
kanavanipuissa B, C ja D. Koska kaikki UHF-alueelle ohjelmistotoimilupaa 
hakeneet televisiokanavat eivät mahtuneet kanavanippuihin A, E ja F ja koska 
muutokset verkkotoimilupien haltijoissa saattoivat vaikuttaa yritysten 
halukkuuteen sijoittautua eri kanavanippuihin, valtioneuvosto ilmoitti 20.6.2016 



keskeyttävänsä ohjelmistotoimilupakierroksen toistaiseksi kunnes kanavanippujen 
B, C ja D verkkotoimiluvat on myönnetty uudelleen. 

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston 
ohjelmistotoimilupaa koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on siirretty Viestintävirastosta valtioneuvoston ratkaistavaksi. 
Valtioneuvosto voi erityisessä tapauksessa pidentää määräaikaa enintään 
kahdeksalla kuukaudella, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuuden, selkeyden 
tai avoimuuden varmistamiseksi, hakemusten täydentämiseksi taikka muusta 
erityisestä syystä tarpeen. Kahden kuukauden määräaika olisi päättynyt 
18.7.2016. Norkring AB:n luovuttua sille myönnetyistä verkkotoimiluvista 
valtioneuvosto katsoi välttämättömäksi pidentää asian käsittelyn määräaikaa
31.1.2017 saakka.

Markkinaolosuhteissa tapahtuneen olennaisen muutoksen vuoksi vuonna 2017 
alkavan verkko- ja ohjelmistotoimilupakauden kokonaisaikataulua muutettiin, 
jotta kolme valtioneuvostolle palautunutta kanavanippua ehdittäisiin myöntää 
uudelleen ja verkko- ja ohjelmistotoimiluvanhaltijoille jäisi kohtuullinen aika 
valmistautua tulevaan toimilupakauteen. Valtioneuvosto muutti 8.9.2016 
voimassaolevia verkko- ja ohjelmistotoimilupia siten, että niiden 
voimassaoloaikaa jatkettiin 16.5.2017 asti. Uudet verkko- ja ohjelmistotoimiluvat 
tulevat näin ollen voimaan 17.5.2017.

Valtioneuvosto myönsi 10.11.2016 verkkotoimiluvan UHF-alueen kanavanippuihin 
B, C ja D 17.5.2017 alkavalle toimilupakaudelle Digita Oy:lle, joka oli ainoa 
toimilupaa hakenut yritys.

Verkkotoimiluvan myöntämisen jälkeen kesällä 2016 keskeytettyä 
ohjelmistotoimilupakierrosta jatkettiin. Hakijoilla oli mahdollisuus täydentää 
hakemuksiaan kahden viikon ajan 14.–25.11.2016. 

2.2. Kanavaniput

Digitaalista televisiotoimintaa voidaan 17.5.2017 lähtien harjoittaa UHF-alueella 
seitsemässä kanavanipussa; kanavanipuissa A, B, C, D, E ja F sekä yhdessä 
alueellisessa kanavanipussa Pohjanmaalla. VHF-alueella televisiotoimintaa 
voidaan harjoittaa kolmessa kanavanipussa; VHF A, VHF B ja VHF C. Tämä 
valtioneuvoston ohjelmistotoimilupapäätös koskee UHF-alueen kanavanippuja A-
F.

Verkkotoimiluvan mukainen verkko kanavanipussa A on rakennettava siten, että 
se kattaa Manner-Suomen väestön 100 prosenttisesti. Verkkotoimilupien 
haltijoiden tulee varata kanavanipusta A kapasiteettia ensisijaisesti Yleisradiolle ja 
kaupallisille yleisen edun kanaville, joiden palvelun tulee olla vastaanotettavissa 
koko lähetysverkossa sataprosenttisen väestöpeiton mukaisesti. Kanavanipussa A 
verkko tulee toteuttaa käyttäen perustasoiset televisiolähetykset mahdollistavaa 
DVB-T –jakelutekniikkaa ja MPEG-2 –pakkaustekniikkaa. 
Ohjelmistotoimilupaviranomainen voi osoittaa kanavanipun A kapasiteettia myös 
muiden ohjelmistotoimiluvanhaltijoiden käyttöön, jos kapasiteetti ei täyty edellä 
mainituista ensisijaisista kanavista. 

Kanavanipussa B toimiluvan mukainen verkko on rakennettava siten, että verkko 
kattaa Manner-Suomen väestöstä vähintään 85 prosenttia. Valtioneuvosto 
tarkastelee kanavanipun B väestöpeittovelvoitetta ja siihen liittyviä erityisehtoja 
uudelleen 31.12.2018 mennessä. Kanavanipussa B verkko tulee toteuttaa DVB-T2 
–jakelutekniikalla sekä MPEG-4 –pakkaustekniikalla, joka mahdollistaa sekä 
perustasoiset lähetykset että teräväpiirtolähetykset. 



Kanavanipussa C toimiluvan mukainen verkko on rakennettava kattamaan 
vähintään 90 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Kanavanipun toimilupa on 
myönnetty teknologianeutraalisti eli toimiluvan haltija saa itse valita 
antenniverkossa käytettävän jakelu- ja pakkaustekniikan. Näin ollen 
toimiluvanhaltija päättää itse käyttääkö se verkossa perustasoiset lähetykset 
mahdollistavaa DVB-T –lähetystekniikkaa vai sekä perustasoiset että 
teräväpiirtolähetykset mahdollistavaa DVB-T 2 –lähetystekniikkaa. 

Kanavanipuissa D ja F verkot on rakennettava siten, että ne kattavat vähintään 
80 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Kanavanipussa F tulee käyttää sekä 
perustasoiset että teräväpiirtolähetykset mahdollistavaa DVB-T2 -jakelutekniikkaa 
ja MPEG-4 –pakkaustekniikkaa. Kanavanipun D toimilupa on teknologianeutraali, 
eli toimiluvanhaltija saa itse päättää antennitelevisioverkossa käytettävän jakelu-
ja pakkaustekniikan. Valtioneuvosto tarkastelee kanavanipun D jakelu- ja 
pakkaustekniikkaa koskevaa toimilupamääräystä uudelleen 31.12.2018 
mennessä.

2.3. Toimilupailmoituksessa annetut tiedot

Viestintäviraston 18.1.2016 käynnistämällä ohjelmistotoimilupakierroksella 
haettavina olivat toimiluvat tietoyhteiskuntakaaren 23 §:n mukaiseen 
digitaaliseen televisio- ja radiotoimintaan UHF- ja VHF-taajuusalueilla sekä 26 §:n 
mukaiseen yleisen edun televisiotoimintaan UHF-taajuusalueella.
Toimilupahakemuksen sisältövaatimukset ja toimiluvan myöntämisen kriteerit
määritellään tietoyhteiskuntakaaren 23, 25 ja 26 §:ssä. 

Hakijoilta pyydettiin liittämään hakemukseen jäljennös viimeksi vahvistetusta 
tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien lausunto hakijan ajankohtaisesta 
taloudellisesta tilanteesta. Hakemukseen ei tarvinnut liittää jakelusopimuksen 
luonnosta tai vastaavaa dokumenttia. Jotta Viestintävirasto saisi arvioidensa 
pohjaksi riittävän määrän tietoa siitä, missä verkossa ja millä tekniikalla 
ohjelmistoa on suunniteltu jaettavaksi, hakijoita pyydettiin ilmoittamaan 
Viestintävirastolle:

1. Verkko-operaattorin nimi
2. Ensisijainen kanavanippu, johon toimilupaa haetaan (sekä vaihtoehtoiset 

kanavaniput)
3. Tarvittavan lähetyskapasiteetin määrä Mbit/s ja laatu SD/HD
4. Lähetystekniikka: T vai T2
5. Ohjelmiston nimi 
6. Rinnakkaislähetys
7. Yleiskuvaus ohjelmistojen sisällöstä 

Mikäli hakija halusi hakea toimilupaa tietoyhteiskuntakaaren 26 §:ssä 
määriteltyyn yleisen edun televisiotoimintaan, oli hakijan esitettävä selvitys 
lainkohdassa määriteltyjen kriteerien täyttymisestä. Hakemukseen tuli liittää 
kirjallinen suunnitelma yleisen edun televisiotoiminnan velvoitteiden 
täyttämisestä. 

Yleisen edun televisiotoiminnan hakukriteereitä kerrottiin arvioitavan seuraavien 
periaatteiden mukaan: 

1. Lähetysten vapaa vastaanotettavuus
2. Mahdollisuus valtakunnalliseen vastaanottoon
3. Päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia
4. Päivittäin uutisia ja ajankohtaisohjelmia



5. Ääni- ja tekstityspalvelut

3 Sovellettavat säännökset

Tietoyhteiskuntakaaren 1 §:n mukaan lain tavoitteena on edistää sähköisen 
viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja 
ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain 
tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä 
edistää kilpailua ja varmistaa että viestintäverkot ja –palvelut ovat teknisesti 
kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan 
edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän 
luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen. 

Tietoyhteiskuntakaaren 22 §:n mukaisesti televisiotoiminnan harjoittaminen 
digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää 
ohjelmistotoimilupaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Ohjelmistotoimilupia 
digitaaliseen televisiotoimintaan haetaan lain 23 §:n mukaan Viestintävirastolta. 
Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaisesti myöntää 
ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa 
riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia 
vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä 
hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen 
ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella 
toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät 
taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. 
Toimilupa voidaan myöntää, jos hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn 
hakemusmaksun ja jos hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan 
tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä ja jos hakija on toimittanut riittävän 
selvityksen ohjelmistonsa jakelun järjestämisestä. Riittävällä selvityksellä 
ohjelmiston jakelun järjestämisestä tarkoitetaan sitä, että hakija osoittaa 
lupaviranomaiselle selvittäneensä ja mahdollisesti alustavasti sopineensa verkko-
operaattorin kanssa siitä, että hakijalla on mahdollisuus harjoittaa toimintaa 
jossakin kanavanipussa.

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa 
koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä riittävästi 
lähetyskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä voi olla huomattavia vaikutuksia 
viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 5 momentissa säädetään siitä, millä perusteella 
valtioneuvosto tekee toimiluparatkaisun. Säännöksen mukaan toimilupia 
myönnettäessä valtioneuvoston tulee asianomaisella alueella harjoitettava 
televisiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden 
edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja yleisön 
erityisryhmien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää tietoyhteiskuntakaaren 1 
§:ssä säädettyjä tavoitteita.

Valtioneuvostolla on laajaa harkintavaltaa tilanteissa, joissa lähetyskapasiteetin 
niukkuuden vuoksi toimiluvanhaltijan valinta perustuu 
tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Näissä tilanteissa punnitaan 
tietoyhteiskuntakaaren 25 §:ssä ja 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumista. 
Tavoitteet ovat osittain päällekkäisiä ja lisäksi kriteerit liittyvät kiinteästi toisiinsa. 
Kokonaisharkinnassa joudutaan myös tasapainottelemaan erilaisten tavoitteiden 
välillä. Tietoyhteiskuntakaaren 1 §:ssä luetellut tavoitteet ovat esimerkkiluettelo 



seikoista, joihin tulee kiinnittää arviossa huomiota ja päätöksenteko on näin ollen 
luettelon seikkaperäisen soveltamisen sijasta kokonaisharkintaa. 

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 5 momentin lähtökohtana on, että 
toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen 
tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös 
voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että 
kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa luvanvaraisen 
televisiotoiminnan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu 
valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa. Hakemusten 
arvioinnissa on keskeisessä asemassa kunkin hakijan esittämä toiminta-ajatus, 
jossa määritellään, minkälaiseksi televisio-ohjelmiston sisältö muodostuu ja 
minkälaiselle yleisölle se on suunnattu. 

Tietoyhteiskuntakaaren 27 §:n mukaan valtioneuvosto voi liittää 
ohjelmistotoimilupaan ehtoja, jotka koskevat alueellista näkyvyyttä, 
vuorokautista lähetysaikaa taikka lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. 
Valtioneuvosto voi lisäksi liittää ohjelmistotoimilupaan ohjelmatoimintaa koskevia, 
ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen 
kannalta välttämättömiä ehtoja. 

Tietoyhteiskuntakaaren 31 §:n mukaan digitaalista televisiotoimintaa varten 
myönnetty ohjelmistotoimilupa raukeaa, ellei säännöllistä toimiluvan mukaista 
toimintaa ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden 
alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta 
pidemmäksi ajaksi.

Yleisen edun televisiotoiminta

Tietoyhteiskuntakaaren 26 §:ssä säädetään ohjelmistoluvan myöntämisestä 
yleisen edun televisiotoimintaan eli niin sanotuista yleisen edun kanavista. 
Sääntelyn tarkoituksena on turvata sananvapaus, moniarvoinen viestintä ja 
televisiotoiminnan monipuolisuus. Sääntelyn tavoitteena on näin ollen kotimaisen 
sisällöntuotannon jatkuvuuden ja suomalaisen televisiotoiminnan 
korkealaatuisuuden ja monipuolisuuden turvaaminen.

Tietoyhteiskuntakaaren 26 §:n 2 momentin mukaan yleisen edun 
televisiotoimintaan voidaan myöntää ohjelmistoluvat yleisen edun 
kanavanippuihin. Toimilupaviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisen edun 
ohjelmistotoimiluvan haltija saa käyttöönsä yleisen edun televisiotoiminnassa 
tarvitsemansa määrän maanpäällisen televisioverkon lähetyskapasiteettia. 
Toimilupaviranomainen voi kuitenkin osoittaa kanavanippujen kapasiteettia myös 
muiden ohjelmistotoimiluvanhaltijoiden käyttöön, jos kanavanippujen kapasiteetti 
ei täyttyisi yleisen edun televisiotoiminnasta. Lainsäädäntö ei velvoita 
ohjelmistotoimijaa hakeutumaan yleisen edun kanavaksi, vaan toimijat tekevät 
itse päätöksen asiasta ja siitä, mihin kanavanippuun ne hakeutuvat. Yleisen edun 
kanavalla ei tarkoiteta Yleisradio Oy:tä, joka ei tarvitse toimilupaa ja jonka 
julkisen palvelun tehtävästä säädetään omassa erityislaissaan. 

4 Hakemukset

AETN UK
Brilliance Communications Oy
Discovery Corporate Services Limited
Discovery Networks Finland Oy
Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy
Eurosport SAS



Fox Networks Group Oy
MTV Sisällöt Oy
NGC Europe Limited
Nickelodeon International Ltd
Oy Viasat Finland Ab
Sanoma Media Finland Oy
The Walt Disney Company Ltd
Turner Broadcasting System Europe Limited

AETN UK

AETN UK hakee kahta ohjelmistotoimilupaa maksutelevisiokanavien History ja H2
lähettämiseen ensisijaisesti kanavanipussa F.

History-kanava on näkynyt Suomessa kaapeliverkossa vuodesta 2007 lähtien. 
History tarjoaa ohjelmaa ympäri vuorokauden suomen- tai ruotsinkielisellä 
tekstityksellä. Kanavan ohjelmasisältö koostuu dokumentaarisista ohjelmista, 
historiallisista fiktiosarjoista sekä tositelevisiosarjoista.

H2 on Historyn sisarkanava, joka on näkynyt Suomessa kaapeliverkossa vuodesta 
2014. H2 tarjoaa Historyn tavoin ohjelmaa ympäri vuorokauden suomen- tai 
ruotsinkielisellä tekstityksellä. H2 on historiallisten dokumenttien kanava, jonka 
ohjelmisto koostuu tieteestä, sotahistoriasta, myyteistä, muinaishistoriasta ja 
modernista historiasta. 

AETN UK on A+E Networks ja Sky -yhtiöiden yhteisyritys. A+E Networks on 
perustettu Yhdysvalloissa ja on nykyään maailmanlaajuisesti toimiva media-alan 
yritys.

Brilliance Communications Oy

Brilliance Communications Oy hakee ohjelmistotoimilupaa Alfa TV-nimisen 
kanavan lähettämiseen ensisijaisesti UHF-verkon kanavanippuun C ja toissijaisesti 
kanavanippuihin E ja A.

Alfa TV on koko perheen mainosrahoitteinen vapaasti vastaanotettava 
yleiskanava, joka lähettää asia-, keskustelu-, uutis- ja ajankohtaisohjelmia, 
viihdettä, elokuvia, kulttuuria ja kristillisiä ohjelmia. Hakemuksen mukaan 
kanavan ohjelmisto koostuu kotimaisista ja ulkomaisista asiaohjelmista sekä eri 
teemoista ja aihepiireistä huomioiden Suomessa asuvat vähemmistökieliryhmät ja 
ulkomaalaiset (ruotsi, venäjä, arabia, romani). Ohjelmiston sisältövalinnan 
perusteet ovat perheissä ja perinteisissä arvoissa ja kuluttajakohderyhmänä ovat
erityisesti lapsiperheet ja yli 55-vuotiaat katsojat. Kanava pyrkii hyödyntämään 
multimedian mahdollisuuksia televisio- ja internet-jakelun sekä sosiaalisen 
median välillä. 

Brilliance Communications Oy on kotimainen yhtiö, jonka osakekannan omistajia 
ovat yksityishenkilöt ja yleiskristillinen medialähetysjärjestö IRR-TV. Emoyhtiö 
IRR-TV ry on medialähetysjärjestö, joka tekee kansainvälistä lähetystyötä 
television, radion, internetin ja kirjallisuuden välityksellä. IRR-TV tuottaa myös 
kristillisiä TV-ohjelmia Alfa TV-kanavalle. 

Discovery Corporate Services Limited

Discovery Corporate Services Limited hakee yhteensä viittä ohjelmistotoimilupaa.
Kahta ohjelmistotoimilupaa haetaan vapaasti vastaanotettaville kanaville; 
Olympiakanavaa ensisijaisesti C-kanavanippuun ja SBS Extraa ensisijaisesti E-



kanavanippuun. Yhtiö hakee kolmea ohjelmistotoimilupaa maksutelevisio-
kanavien lähettämiseen. Discovery Channel, Animal Planet- ja Investigation 
Discovery-kanavia haetaan B-kanavanippuun (DVB-T2-tekniikalla). 

Discovery Channel on maailmanlaajuisesti suosittu maksutelevisiokanava, joka on 
omistautunut luomaan korkealaatuista ei-fiktiivistä ohjelmasisältöä, joka 
viihdyttää katsojia ja lisää tietoa maailmasta. Kanavan ohjelmasisältö koostuu 
monipuolisesti eri aiheista kuten matkailusta, luonnosta, tieteestä ja 
teknologiasta, tutkimuksesta sekä historiasta. Kanavalla suunnitellaan 
lähetettävän ohjelmistoa 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa. 
Ohjelmiston suunnitellaan olevan kokonaan suomeksi tekstitettynä. 

Animal Planetin ohjelmasisältö liittyy eläimiin ja eläinkuntaan, niiden 
elinympäristöön ja käyttäytymiseen. Ohjelmaa lähetetään vuorokauden ympäri 
suomeksi tekstitettyä.

Investigation Discoveryn ohjelmasisältö koostuu rikoksista ja rikostutkimuksesta, 
oikeudesta ja oikeustieteestä sekä paranormaalien ilmiöiden tutkimuksesta. 
Ohjelmasisällöt ovat pääosin dokumentteja ja dokumentaarisia draamoja. 
Ohjelmaa lähetetään vuorokauden ympäri suomeksi tekstitettyä.

Olympiakanavalla suunnitellaan lähetettävän urheilua sekä monipuolista viihdettä 
kuten dokumentteja ja tositelevisio-sarjoja, elokuvia ja draamaa. Kanavan 
ohjelmiston keskiössä on hakemuksessa esitetyn mukaan urheilusisällöt. Näistä 
tärkein on olympialaiset, joiden televisio-oikeudet Discovery Communications-
konserni omistaa vuosille 2018-2024. Kotimaisten ja ulkomaisten 
urheilutapahtumien lisäksi kanavalla suunnitellaan näytettävän urheiluaiheisia 
dokumentteja sekä mahdollisesti myös kotimaista urheilutarjontaa.

SBS Extra on uusi vapaasti vastaanotettava viihdekanava, jonka ohjelmisto 
koostuisi monipuolisista sarjoista, elokuvatarjonnasta sekä dokumenteista. 

Discovery Communications on maailman johtava maksutelevisiotoimija, joka on 
harjoittanut televisiotoimintaa globaalisti yli 30 vuoden ajan. Discovery Corporate 
Services Limited on Discovery Communications-konsernin omistama tytäryhtiö. 
Discoveryn Communicationsin kanavaportfolioon Suomessa kuuluvat 
mainosrahoitteiset TV5, Kutonen, Frii ja TLC sekä maksutelevisiokanavat 
Eurosport, Eurosport 2, Discovery Channel, Animal Planet ja Investigation 
Discovery. 

Discovery Networks Finland Oy

Discovery Networks Finland Oy hakee toimilupia vapaasti vastaanotettavien
Kutonen- ja TV5-kanavien lähettämiseen ensisijaisesti kanavanipusta E sekä Frii-
ja TLC-kanaville kanavanipusta C. 

Kutonen on vapaasti vastaanotettava viihdekanava, jonka pyrkimyksenä on 
tarjota elämyksellisiä sisältöjä ajassa kiinni oleville (mies)katsojille. Kanavan 
ohjelmisto painottuu dokumentteihin, viihteellisiin auto- ja seikkailuohjelmiin, 
tieteeseen, historiaan sekä elokuviin ja urheiluun. Ohjelmasisältö painottuu 
jatkossa entistä enemmän urheiluun.

TV5 on viihdekanava, jolla on laaja katsojaprofiili. Kanavan ohjelmisto koostuu 
monipuolisista kotimaisista ja ulkomaisista sarjoista, runsaasta 
elokuvatarjonnasta sekä dokumenteista ja urheilusta. Ohjelmiston keskiössä ovat 
kotimaiset viihdeohjelmat ja kanavalla on myös laaja elokuvatarjonta. Lisäksi 
sisältöihin kuuluu tositelevisio-ohjelmia ja ulkomaisia sarjoja. 



Frii on suunnattu aktiivisille ja aikaansa seuraaville naisille. Suunniteltu 
ohjelmisto keskittyy tarinoihin ihmisistä, ihmismielestä ja ihmisluonnon ääri-
ilmiöistä. Ohjelmat ovat yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä dokumentteja, joissa 
katsojan rooli on aktiivinen. 

Nuorille naisille suunnattu televisiokanava TLC on uusin vapaasti 
vastaanotettavista kanavista, jonka ohjelmatoiminta on käynnistynyt 1.12.2016.
Ohjelmien aihepiirit vaihtelevat yllättävistä elämäntarinoista häähaaveiluun, 
herkutteluun ja muotiin.

Discovery Networks Finland tv-yhtiö on harjoittanut televisiotoimintaa Suomessa 
vuodesta 2008 alkaen. Toiminnan aloittamisesta lähtien yhtiö on lanseerannut 
Suomessa kolme valtakunnallista mainosrahoitteista kanavaa, jotka ovat TV5, 
Kutonen ja Frii. Discovery Networks Finland on osa Discovery Communications-
konsernia. Yhtiö toimii myös tiiviisti osana Discovery Networks Northern Europe-
yksikköä, joka harjoittaa televisiotoimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hollannissa ja Belgiassa.

Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy

Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa Iskelmä TV 
Harju&Pöntinen -kanavan lähettämiseen ensisijaisesti kanavanipusta C.

Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:n ohjelmistona on iskelmäpainotteinen radio-
ohjelma ja siihen liittyvää ja liittymätöntä kuva- ja tekstisisältöä. Kanavan 
kohderyhmänä on yli 45-vuotiaat kotimaisesta iskelmämusiikista kiinnostuneet 
kuuntelijat. Musiikki on täysin kotimaista ja lähes täysin kuuntelijoiden päivittäin 
valitsemaa ja sisältää muun muassa vanhaa tanssimusiikkia, nykyaikaista 
iskelmämusiikkia ja kansanmusiikkia. Puheosuuksien painopistealueina on muun 
muassa kulttuuri, uutis- ja ajankohtaisaiheet sekä hengellisyys. Kuvaruudussa 
pyritään näyttämään runsaasti katselijoita palvelevia tietoja kuten uutisia, 
säätietoja ja äänestyksiä. 

Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy on yksityinen radio- ja televisiotoimintaa 
harjoittava mediatalo, jonka koko osakekannan omistaa Kevyt Kanava Oy. Kevyt 
Kanavan osakekannan omistaa puolestaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Hannu Harju. 

Eurosport SAS

Eurosport SAS hakee kahta ohjelmistotoimilupaa maksutelevisiokanavien 
lähettämiseen. Eurosport- ja Eurosport 2-kanaville on haettu toimilupaa F-
kanavanippuun. Eurosport SAS on alun perin hakenut myös vapaasti 
vastaanotettavaa Sport Extra-kanavaa kanavanippuun E, mutta peruuttanut 
hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen.

Eurosport-kanavalla suunnitellaan näytettävän monipuolisesti eri urheilulajien ja 
–tapahtumien sisältöjä sekä suorina lähetyksinä että uusintoina. Kanavan 
ohjelmistoon suunniteltuja merkittävimpiä urheilutapahtumia ovat olympialaiset 
sekä useiden lajien arvokilpailut. Ohjelmistoa suunnitellaan lähetettävän 
vuorokauden ympäri ja suomeksi selostettuna. 

Eurosport 2-kanavalla suunnitellaan Eurosport-kanavan tavoin lähetettävän 
monipuolisesti eri urheilulajien ja –tapahtumien sisältöjä ympäri vuorokauden ja 
kokonaan tai osittain suomeksi selostettuna. Lisäksi kanavalla suunnitellaan 
lähetettävän studiotuotantoja suorien lähetysten yhteydessä.



Eurosport on harjoittanut televisiotoimintaa vuodesta 1989 ja sillä on tilaajia yli 
60 maassa. Eurosport SAS on Discovery Communications- konsernin omistama 
tytäryhtiö, joka harjoittaa Eurosportin kanavaportfolioon liittyvää 
televisiotoimintaa. Eurosportin kanavien lähetystoiminnot hoidetaan Pariisissa 
sijaitsevasta lähetysyksiköstä. 

Fox International Channels Oy

Fox International Channels Oy hakee ohjelmistotoimilupaa kanavanippuun C
vapaasti vastaanotettavalle FOX-kanavalle.

FOX-kanavan ohjelmisto koostuu koti- ja ulkomaisista sarjoista ja elokuvista, 
dokumenteista, lifestyle-ohjelmista, uutisista ja lastenohjelmista. Kanavan 
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa National Geographic, Disney 
ja monet kotimaiset tuotantoyhtiöt. 

FOX Networks Group Oy ja NGC Europe Limited ovat osa 21st Century Fox-
multimediakonsernia. 

MTV Sisällöt Oy

MTV Sisällöt Oy (MTV) hakee seitsemäätoista ohjelmistotoimilupaa UHF-alueelle, 
joista osa on vapaasti vastaanotettavia kanavia ja osa maksutelevisio-kanavia.
MTV on hakenut toimilupia kanavanippuun A MTV3- ja AVA-kanaville. Tämän 
lisäksi MTV on hakenut Sub- ja MTV MAX-kanaville toimilupia kanavanippuun E. 
Kanavanippuun C MTV on hakenut kanavia C More First, C More Hits, C More 
Series, MTV Juniori, MTV Sport 1 ja MTV Sport 2. MTV on ilmoittanut hakuajan 
päättymisen jälkeen muuttavansa hakemustaan siten, että hakee MTV Juniorille 
ja C More Hits-kanavalle yhteistä toimilupaa siten, että kanavat jakaisivat 
kanavapaikan. Kanavanippuun B (DVB-T2) MTV on hakenut 
maksutelevisiokanavia C More First, C More Hits ja C More Series. Kanavanippuun 
F (DVB-T2) MTV on hakenut seuraavia toimilupia: MTV Juniori, MTV MAX, MTV 
Sport 1 ja MTV Sport 2. 

MTV3 on mainosrahoitteinen, vapaasti vastaanotettava kanava. Kanavan 
ohjelmistosisältö koostuu kotimaisesta viihteestä ja draamasta, urheilusta sekä 
päivittäisestä kattavasta uutistarjonnasta. Ulkomaisen ohjelmistokokonaisuuden 
muodostavat kansainväliset sarjat ja elokuvat. MTV3-kanavalla on päivittäin 
suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmistoja ja kanavan ohjelmasisällöstä kotimaista 
oli vuonna 2015 yli 50 prosenttia. Kanavan ohjelmasisällöstä uutisia on noin 20 
prosenttia. Kanavan lähetyksiin sisältyy voimassa olevalla toimilupakaudella ääni-
ja tekstityspalvelut.

AVA on vapaasti vastaanotettava lifestyle- ja viihdekanava naisille. AVA:n 
ohjelmasisältö koostuu draamasta, viihteestä, dokumenteista, lifestyle-sisällöistä 
sekä suosituista elokuvista. Kanavan kotimaisuusaste on noin 10-15 prosenttia.
Kanavan ohjelmisto kattaa koko viikon ja päivittäinen lähetysaika on noin 15 
tuntia päivässä, noin aamusta keskiyöhön. Kaikki AVA:n ulkomaiset ohjelmat on 
tekstitetty suomeksi.

Sub:n kohderyhmä ovat 15-44-vuotiaat ajassa kiinni olevat miehet ja naiset. 
Vapaasti vastaanotettavan kanavan ohjelmasisältö koostuu kotimaisista 
ohjelmista, klassisista komediasarjoista sekä elokuvista. Kanavalle tärkeää on 
myös sosiaalinen ulottuvuus ja tavoitteena on, että katsomisen lisäksi sisältöä 
levitetään, tuotetaan ja jaetaan eri alustoilla. Kanavan ohjelmisto koostuu 
enimmäkseen ulkomaisesta sisällöstä. Kotimaisen sisällön osuus kasvaa ja 



koostuu uutuuksista ja pääkanava MTV3:n kotimaisten ohjelmien uusinnoista. 
Kaikki ulkomaiset ohjelmat on tekstitetty suomeksi.

Vapaasti vastaanotettavien kanavien lisäksi MTV hakee toimilupaa seitsemälle 
maksutelevisiokanavalle. MTV MAX:n ohjelmasisältö koostuu jääkiekosta, 
kansainvälisestä ja kotimaisesta moottori- ja talviurheilusta sekä kamppailu-
urheilusta. MTV Juniori on lasten oma tv-kanava, joka sisältää suomenkielistä tai 
suomeksi tekstitettyä lastenohjelmaa. MTV Sport 1 on urheilun erikoiskanava, 
jonka sisältö koostuu muun muassa jääkiekosta, moottoriurheilusta sekä golfista. 
MTV Sport 2 on puolestaan MTV MAXin ja Sport 1:n tarjontaa täydentävä 
tukikanava, joka sisältää muun muassa moottoriurheilua, tennistä ja golfia. 
CMore First:n ohjelmasisältö koostuu sekä ulkomaisista elokuvista ja sarjoista 
että kotimaisista elokuvista. CMore Series esittää pääasiassa amerikkalaisia tv-
sarjoja, mutta myös skandinaavisia ja kotimaisia sarjoja. CMore Hits on CMore 
First ja CMore Series-kanavien materiaaleista koostettu kansainvälisiä elokuvia ja 
sarjoja esittävä kanava.  

MTV Oy:n omistaa ruotsalainen osakeyhtiö Bonnier AB.

NCG Europe Limited

NGC Europe Limited hakee kahta ohjelmistotoimilupaa National Geographic 
Channel- ja Nat Geo Wild- kanavien lähettämiseen, ensimmäistä kanavanippuun 
C (vapaasti vastaanotettava kanava) ja jälkimmäistä kanavanippuun F 
(maksutelevisiokanava).

National Geographic Channel on näkynyt maksutelevisiokanavana Suomessa 
vuodesta 2013, mutta nyt kanavaa on haettu vapaasti vastaanotettavaksi. 
Kanavan ohjelmistosisältö koostuu dokumenteista, jotka liittyvät luontoon, 
tieteeseen, kulttuuriin ja historiaan. 

Nat Geo Wild on englanninkielinen maksutelevisiokanava, joka keskittyy 
eläinohjelmiin. 

FOX Networks Group Oy ja NGC Europe Limited ovat osa 21st Century Fox-
multimediakonsernia.

Nickelodeon International Ltd

Nickelodeon International Ltd hakee ohjelmistotoimilupaa Nick Jr- ja MTV Finland-
maksutelevisiokanavien lähettämiseen F-kanavanipussa sekä vapaasti 
vastaanotettavan Comedy Central-kanavan lähettämiseen C-kanavanipussa. Nick 
Jr- ja MTV Finland-kanavat toimisivat yhdellä kanavapaikalla jakaen ohjelma-
ajan.

Nick Jr on esikouluikäisille suunnattu viihdekanava, jonka ohjelmasisältö koostuu 
sekä viihteestä että kasvatuksellisesta sisällöstä ja joka pyrkii tarjoamaan lapsille 
oppimiskokemuksia muun muassa matematiikkaan, tieteeseen ja kulttuuriin
liittyen.

MTV Finland-kanavan ohjelmistosisältö koostuu tositelevisiosarjoista, 
draamasarjoista ja musiikkisisällöstä ja -tapahtumista. Kanavan kohderyhmänä 
ovat teini-ikäiset ja nuoret aikuiset.

Comedy Central on pääasiassa 18-34-vuotiaille suunnattu viihdekanava, jonka 
ohjelmasisältö keskittyy muun muassa tilannekomedian, animaatioiden ja stand-
up-komedian kautta elämän nautintoihin ja huumoriin. 



Nickelodeon International Ltd ja MTV Networks Europe ovat molemmat Viacom 
Internationalin tytäryhtiöitä.

Oy Viasat Finland Ab

Oy Viasat Finland Ab hakee seitsemää ohjelmistotoimilupaa 
maksutelevisiokanaviensa lähettämiseen. Kanavat ovat Viasat Football Finland 
SD, Viasat Sport Finland SD, Viasat Hockey Finland SD, Viasat Golf SD, Viasat 
Sport 1 SD, Viasat Hockey SD ja Viasat History SD. Viasat History-kanavaa 
haetaan kanavanippuun B ja muita kanavia kanavanippuun F.

Viasat Football Finland SD:n ohjelmasisältö keskittyy jalkapalloon, Viasat Sport 
Finland SD- ja Viasat Sport 1 SD-kanavilla näkyy eri urheilulajeja, Viasat Hockey 
SD ja Viasat Hockey Finland SD ovat jääkiekkoon keskittyviä kanavia ja Viasat 
Golf-kanavalla näytetään golfia suorina lähetyksinä ja alkuperäisillä 
selostuksilla. Viasat History HD-kanavan ohjelmistosisältö koostuu kulttuurista, 
historiasta ja yhteiskuntatieteellisistä teemoista suomeksi tekstitettynä.

Sanoma Media Finland Oy

Sanoma Media Finland Oy (Sanoma) hakee yhdeksää ohjelmistotoimilupaa UHF-
alueelle. Neljää näistä luvista haetaan vapaasti vastaanotettaville kanaville;
kanaville Nelonen ja Liv kanavanippuun A ja kanaville Hero ja Jim kanavanippuun
E. Viittä maksutelevisiokanavaa Nelonen Nappula, Nelonen Prime, Nelonen Pro 1, 
Nelonen Pro 2 ja Nelonen Maailma haetaan ensisijaisesti kanavanippuun C ja 
toissijaisesti kanavanippuun D. Sanoma Media Finland Oy on ilmoittanut hakuajan 
päättymisen jälkeen muuttavansa hakemustaan siten, että hakee Nelonen 
Nappula ja Nelonen Prime-kanaville yhteistä toimilupaa, jolla kanavat jakaisivat 
kanavapaikan.

Sanoma on hakenut pääkanavaansa Nelosta kanavanippuun A. Nelonen on koko 
perheen viihdekanava, jonka ohjelmasisältö koostuu kotimaisista ja 
kansainvälisistä sarjoista, dokumenteista ja elokuvista, talk show –viihteestä ja 
julkkis- ja lifestyle-ohjelmista. 

Liv on erityisesti naisille suunnattu tv-kanava, joka pyrkii tarjoamaan yleisölleen 
inspiraatioita ja viihdettä sekä laajan kattauksen lifestyle-ohjelmia.

Jim-kanavan ohjelmatarjonta koostuu suurimmaksi osaksi ulkomaalaisista 
televisiosarjoista, mutta kanavalla lähetetään myös kotimaisia sarjoja. Jimillä 
näytetään pääasiassa lifestyle -ohjelmia, tositelevisio-ohjelmia ja 
historiadokumentteja.

Heron ohjelmasisältö koostuu kansainvälisistä sarjoista ja elokuvista ja kanava
pyrkii olemaan vahvasti läsnä myös sosiaalisen median kanavissa. 

Maksutelevisiokanavien osalta Nelonen Pro 1:n ja Nelonen Pro 2:n ohjelmasisältö 
koostuu urheilusta. Nelonen Primen ohjelmasisältö koostuu uutuussarjoista ja 
elokuvista. Nelonen Nappula tuo iloa ja elämyksiä perheen pienimmille ja Nelonen
Maailmapuolestaan kotimaisen kuluttajan näkökulmasta valikoituja dokumentteja 
sekä matkailu- ja luonto-ohjelmia koko perheelle.

Sanoma Media Finland Oy harjoittaa kaupallista televisiotoimintaa Nelonen Media-
tuotenimen alla. Sanoma Media Finland Oy on osa suomalaista Sanoma Oyj –
konsernia ja Sanoma Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.



The Walt Disney Company Ltd

The Walt Disney Company Ltd hakee kolmea ohjelmistotoimilupaa 
maksutelevisio-kanaviensa Disney Channel, Disney Junior ja Disney XD 
lähettämiseen kanavanipussa F.

Disney Channel on pääosin lapsille ja nuorille suunnattu televisiokanava, jonka 
ohjelmasisältö koostuu Disneyn tuottamista sarjoista ja elokuvista. Lähes koko 
ohjelmisto on joko suomeksi dubattua tai tekstitettyä. 

Disney Junior on alle kouluikäisille lapsille suunnattu kanava, jonka ohjelmasisältö 
painottuu tarinankerrontaan ja hahmoihin, joiden kautta lapset voivat oppia 
muun muassa matematiikkaa, kieliä ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä taitoja. Reilu 
kolmannes ohjelmasisällöstä on suomeksi dubattua ja vajaa viidennes suomeksi 
tekstitettyä. 

Disney XD on Disney Channelin sisarkanava, jonka ohjelmasisältö koostuu 
pääosin pojille suunnatusta ohjelmistosta, mutta tytötkin otetaan huomioon. 
Lähes koko ohjelmisto on joko suomeksi dubattua tai tekstitettyä. 

Turner Broadcasting System Europe Limited

Turner Broadcasting System Europe Limited hakee ohjelmistotoimilupaa Cartoon 
Networks -nimisen kanavan lähettämiseen kanavanipussa F.

Cartoon Networks on maksutelevisiokanava, joka keskittyy animaatioihin. 
Ohjelmat on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille ja kanavalla esitetään
myös näytelmäsarjoja ja elokuvia. Kanava olisi suomeksi dubattu.

Turner Broadcasting System on Yhdysvaltalaisen Time Warner -media-alan 
yrityksen omistuksessa oleva tytäryhtiö. 

5 Yleiset edellytykset

Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 1 momentissa säädetään hakijan yleisestä 
kelpoisuudesta toimia ohjelmistoyrityksenä. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, 
tulee sen hakemus hylätä. Säännösten tarkoituksena on varmistaa se, että 
toimilupa myönnetään vain hakijalle, jolla on edellytykset toimia asianmukaisesti 
ohjelmistoyrityksenä.

Kaikki hakijat täyttävät tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 
kohdissa mainitut yleiset edellytykset. Hakijoiden voidaan katsoa riittävällä 
tavalla selvittäneen ohjelmiston jakelun järjestämisen 25 §:n 4 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla ja kussakin kanavanipussa on verkko-operaattorilta saadun 
tiedon mukaan kapasiteettia haettujen ohjelmistojen jakamiseen. 
Tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistolupa 
voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen 
kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakijan 
vakavaraisuutta ja kykyä säännönmukaiseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen 
toimintaan on arvioitava suhteessa myönnettävään ohjelmistotoimilupaan. 
Arviointia on ohjattu tietoyhteiskuntakaaren ja sitä edeltäneen televisio- ja 
radiotoiminnasta annetun lain esitöissä siten, että ainakin seuraavien edellytysten 
tulee täyttyä:
1) toiminnan laatu ja laajuus on otettava huomioon taloudellisten voimavarojen 
riittävyyttä arvioitaessa
2) toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät 
taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan.



Useimmat hakijat harjoittavat jo nyt televisiotoimintaa ja kuuluvat kansainvälisiin 
tai kotimaisiin mediakonserneihin. Vakiintunutta televisiotoimintaa harjoittavat 
yhtiöt ovat käytännössä osoittaneet kykynsä säännölliseen toimiluvan mukaiseen 
toimintaan. Loput hakijoista ovat uudempia tai pienempiä toimijoita televisio-
ohjelmistojen lähetystoiminnan alalla. Näiden hakijoiden hakemuksissaan 
antamien talous- ja toimintatietojen perusteella voidaan katsoa, että myös nämä 
toimijat täyttävät tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n 1 momentin 2 kohdan 
edellytykset vakavaraisuudesta ja että niillä kaikilla on ilmeinen kyky 
säännölliseen 25 §:n mukaiseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. 

6 Toimilupahakemusten muodostama kokonaisuus ja hakemusten 
vertailu

Toimilupaviranomaisen tulee ottaa tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti huomioon 
olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisenä syntyvä 
kokonaisuus. Hakemusten vertailussa arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 1 §:n ja 
25 §:n mukaisia seikkoja tämän päätöksen kohdassa 3 esitetyllä tavalla.

Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyi yhteensä 14 toimijan hakemukset. Merkittävä 
osa hakijoista haki toimilupaa tai toimilupia useamman kuin yhden televisio-
ohjelmiston lähettämiseksi. Hakijoiden enemmistöllä, 12 hakijalla, on voimassa 
oleva toimilupa ohjelmistojen välittämiseen maanpäällisissä televisioverkoissa. 
Hakijoista Turner Broadcasting System Europe Limited:lla ja AETN UK:lla ei ole 
voimassa olevaa ohjelmistotoimilupaa. Hakemusten joukossa on myös uusia 
perustettavia kanavia; Olympiakanava, SBS Extra, Comedy Central, Cartoon 
Networks, History ja H2.

Myönnettäviä toimilupia arvioidaan kanavanipuittain.

Kanavanippu A

Kanavanipun A verkkotoimilupa on myönnetty Digitalle ja toimilupaehtojen 
mukaisesti verkon tulee kattaa Manner-Suomen väestö 100 prosenttisesti. Verkko 
tulee toteuttaa käyttäen perustasoiset televisiolähetykset mahdollistavaa DVB-T-
jakelutekniikkaa ja MPEG-2-pakkaustekniikkaa. Kanavanipun A kapasiteetti tulee 
varata ensisijaisesti Yleisradiolle ja kaupallisille yleisen edun kanaville. 

Tietoyhteiskuntakaaren 26 §:n mukaan toimilupaviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että yleisen edun ohjelmistotoimiluvan haltija saa käyttöönsä yleisen edun 
televisiotoiminnassa tarvitsemansa määrän maanpäällisen televisioverkon 
kapasiteettia. Toimilupaviranomainen voi osoittaa kanavanipun A kapasiteettia 
myös muiden ohjelmistotoimiluvanhaltijoiden käyttöön, jos kanavanipun 
kapasiteetti ei täyty ensisijaisista kanavista eli Yleisradion ja yleisen edun kanavia 
varten varatusta kapasiteetista. Kanavanippuun A jää Yleisradiolle tehdyn 
kapasiteettivarauksen jälkeen vielä mahdollisuus myöntää toimiluvat neljän
ohjelmistokokonaisuuden lähettämiseen. Yhtään hakemusta yleisen edun 
kanavaksi ei ole jätetty, joten jäljelle jäävä kapasiteetti voidaan 
kokonaisuudessaan myöntää muuhun televisiotoimintaan.

Ohjelmistotoimilupaa ovat kanavanipusta A ensisijaisesti hakeneet Sanoma Media 
Finland Oyj Nelonen- ja Liv-kanaville sekä MTV Sisällöt Oy MTV3- ja AVA-
kanaville. Kummatkin hakijat harjoittavat toimiluvanvaraista televisiotoimintaa jo 
tällä hetkellä ja kaikki haetut kanavat olisivat vapaasti vastaanotettavia. 

Valtioneuvosto katsoo, että Sanoma Oyj ja MTV Sisällöt Oy täyttävät 
tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset 



kohdassa 5 esitetyn mukaisesti ja myöntää siten toimiluvat Sanoma Oyj:n 
Nelonen- ja Liv-kanaville sekä MTV Sisällöt Oy:n MTV3- ja AVA-kanaville 
kanavanippuun A. 

Kanavanippu B

Kanavanipun B verkkotoimilupa on myönnetty Digitalle ja verkko tulee toteuttaa 
käyttäen teräväpiirtolähetykset mahdollistavaa DVB-T2-jakelutekniikkaa ja 
MPEG4-pakkaustekniikkaa. B-kanavanipun verkko tulee rakentaa siten, että se 
kattaa vähintään 85 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Verkko-operaattorilta 
saadun tiedon mukaan kanavanipussa B on kapasiteettia kaikkien haettujen 
televisio-ohjelmiston lähettämiseen (DVT-T2) ja DNA:n on tarkoitus jaella 
kanavanipussa maksutelevisiokanavia.

Kanavanippuun B on tullut kahdeksan toimilupahakemusta, jotka koskevat 
maksutelevisiokanavia. Kanavanipusta B ensisijaisesti ohjelmistotoimilupaa ovat 
hakeneet Discovery Corporate Services Investigation Discovery, Animal Planet ja 
Discovery Planet-kanavien lähettämiseen, MTV Sisällöt Oy C More First, C More 
Hits ja C More Series-kanavien lähettämiseen, Nickelodeon International Ltd Nick 
Junior ja MTV -kanavien lähettämiseen sekä Oy Viasat Finland Ab Viasat History-
kanavan lähettämiseen. 

Valtioneuvosto katsoo, että kaikki edellä mainitut hakijat täyttävät 
tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset 
kohdassa 5 esitetyn mukaisesti ja myöntää siten toimiluvat hakemusten 
mukaisesti Discovery Corporate Services Investigation Discovery-, Animal Planet-
ja Discovery Planet-kanaville, MTV Sisällöt Oy C More First, C More Hits ja C More 
Series-kanaville, Nickelodeon International Ltd Nick Junior/MTV -kanaville sekä 
Oy Viasat Finland Ab Viasat History-kanavalle kanavanippuun B. 

Kanavanippu C

Kanavanipun C verkkotoimilupa on myönnetty Digitalle ja verkko on rakennettava 
siten, että se kattaa vähintään 90 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. 
Toimilupa on myönnetty teknologianeutraalisti eli toimiluvanhaltija saa itse valita 
antennitelevisioverkossa käytettävän jakelu- ja pakkaustekniikan.

Verkko-operaattorilta saadun tiedon mukaan kanavanipussa on kapasiteettia 
kahdeksan perustasoisen ohjelmasisällön sekä yhden radiosisällön lähettämiseen. 
Kanavanipusta toimilupaa on haettu yhteensä 19 ensisijaiselle ohjelmistolle. 
Kanavanipusta C ensisijaisesti ohjelmistotoimilupaa ovat hakeneet Discovery 
Corporate Services Limited Olympiakanavan lähettämiseen, Discovery Networks 
Finland Oy Frii ja TLC-kanavien lähettämiseen, Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy 
Iskelmä TV Harju&Pöntinen-kanavan lähettämiseen (radiotoiminta), Brilliance 
Communications Alfa TV-kanavan lähettämiseen, FOX Networks Group FOX-
kanavan lähettämiseen, NCG Europe Limited National Geographic-kanavan 
lähettämiseen, Nickelodeon International Ltd Comedy Central-kanavan 
lähettämiseen. Lisäksi MTV Sisällöt Oy on hakenut kanavanipusta C 
ohjelmistotoimilupaa kuudelle maksutelevisio-kanavalle: C More First, C More 
Hits, C More Series, MTV Juniori, MTV Sport 1 ja MTV Sport 2.  Sanoma Media 
Finland Oy on hakenut puolestaan kanavanippuun C ohjelmistotoimilupaa viidelle 
maksutelevisiokanavalle: Nelonen Nappula, Nelonen Prime, Nelonen Pro 1, 
Nelonen Pro 2 ja Nelonen Maailma. 

Kaikki hakijat harjoittavat jo entuudestaan toimiluvanvaraista televisiotoimintaa 
digitaalisessa televisioverkossa. Osa hakemuksista koskee 
maksutelevisiotoimintaa ja osa hakemuksista koskee vapaasti vastaanotettavia 



ohjelmistoja. Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi ohjelmiston 
monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioon ottaen myöntää kanavanipun 
C:n lähetyskapasiteettia ensisijaisesti vapaasti vastaanotettaville 
ohjelmasisällöille, jollaisia ovat Discovery Networks Finlandin Frii-, TLC-, ja 
Olympiakanava, FOX Networks Groupin FOX-kanava, NGC Europe Limited 
National Geographic ja Nickelodeon International Ltd:n Comedy Central sekä 
Iskelmä TV Harju&Pöntinen (radiotoiminta). Brilliance Communications on 
hakenut Alfa TV-kanavalleen toissijaisesti ohjelmistotoimilupaa laajemman 
väestöpeiton kanavanippuun E, jossa on vapaata kapasiteettia, joten 
valtioneuvosto katsoo erityisesti televisiotoiminnan kokonaisuuden monipuolisuus
huomioonottaen tarkoituksenmukaiseksi siirtää kyseistä vapaasti 
vastaanotettavaa ohjelmistoa koskevan toimilupahakemuksen käsittely kohdan 
kanavanippu E yhteyteen.

Edellä mainittujen vapaasti vastaanotettavien ohjelmasisältöjen lisäksi 
kanavanippuun on haettu toimilupaa yhdeksälle maksutelevisiokanavalle. Koska 
kaikki kyseiset maksutelevisiokanavat eivät niukkuustilanteen vuoksi mahdu 
kanavanippuun C, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi siirtää MTV:n 
kolmen maksutelevisiokanavan C More First, C More Hits/MTV Juniori, C More 
Series sekä Sanoma Media Finlandin neljän maksutelevisiokanavan Nelonen 
Nappula/Nelonen Prime, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2 ja Nelonen Maailma 
käsittely kanavanippuun D, johon kanavia on toissijaisesti haettu. Koska 
kanavanippussa on tilaa kahdelle maksutelevisiokanavalle, valtioneuvosto katsoo 
ohjelmatarjonta ja kanavien muodostama kokonaisuus huomioon ottaen
tarkoituksenmukaiseksi myöntää ohjelmistotoimiluvat MTV Sisällöt Oy:n kanaville
MTV Sport 1 ja MTV Sport 2 kanavanippuun C.

Valtioneuvosto katsoo, että edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat täyttävät 
tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset ja 
myöntää siten ohjelmistotoimiluvat kanavanippuun C Discovery Networks 
Finlandin Frii- ja TLC-, ja Olympiakanaville, FOX Networks Groupin FOX-
kanavalle, NCG Europe Limited:n National Geographic-kanavalle, Nickelodeon 
International Ltd:n Comedy Central-kanavalle, Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:n 
Iskelmä TV Harju&Pöntinen-kanavalle sekä MTV Sisällöt Oy:n MTV Sport 1- ja 
MTV Sport 2-kanaville.

Kanavanippu D

Kanavanipun D verkkotoimilupa on myönnetty Digitalle. Toimilupa on myönnetty 
teknologianeutraalisti eli toimiluvanhaltija saa itse valita antennitelevisioverkossa 
käytettävän jakelu- ja pakkaustekniikan. Kanavanipussa D verkko on 
rakennettava siten, että se kattaa vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen 
väestöstä.

Verkko-operaattorilta saadun tiedon mukaan kanavanipussa on kapasiteettia 
seitsemän perustasoisen ohjelmasisällön lähettämiseen (DVB-T). Kanavanipusta 
ei ole haettu yhtään ensisijaista toimilupaa. Sen sijaan toissijaisesti 
kanavanippuun edellä kanavanippu C-kohdassa esitetyn mukaisesti on hakenut 
MTV Sisällöt Oy maksutelevisiokanavilleen C More First, C More Hits/MTV Juniori, 
C More Series sekä Sanoma Media Finland Oy kanavilleen Nelonen 
Nappula/Nelonen Prime, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2 sekä Nelonen Maailma. 
Hakuajan päättymisen jälkeen MTV on muuttanut hakemustaan ja ilmoittanut 
yhdistävänsä kaksi kanavaa C More Hits ja MTV Junior samalle kanavapaikalle ja 
Sanoma Media Finland Oy on muuttanut hakemustaan ilmoittamalla yhdistävänsä 
kaksi kanavaa Nelonen Nappula ja Nelonen Prime samalle kanavapaikalle. 



Valtioneuvosto katsoo, että edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat täyttävät
tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen perusedellytykset 
kohdassa 5 esitetyn mukaisesti ja myöntää siten toimiluvat hakemusten 
mukaisesti kanavanippuun D MTV Sisällöt Oy:n kanaville C More First, C More 
Hits/MTV Juniori, C More Series sekä Sanoma Media Finlandin 
maksutelevisiokanaville Nelonen Nappula/Nelonen Prime, Nelonen Pro 1, Nelonen 
Pro 2 sekä Nelonen Maailma. 

Kanavanippu E

Kanavanipun E toimilupa on myönnetty Digitalle valtioneuvoston päätöksellä 
15.6.2006 ja toimilupa on voimassa 13.6.2026 asti. Kanavanipun toimilupaehtoja 
on muutettu siten, että toimiluvanhaltija sai vuoden 2013 alusta lähtien käyttää 
vaihtoehtoisesti myös DVB-T2-standardin mukaista jakelutekniikkaa ja 
kuvanpakkauksessa MPEG-4-tekniikkaa. Tällä hetkellä kanavanippu on toteutettu 
DVB-T-tekniikalla. Kanavanipun toteutunut peitto on noin 95 prosenttia Manner-
Suomen väestöstä. 

Verkko-operaattorilta saadun tiedon mukaan kanavanipussa E on kapasiteettia 
kahdeksan perustasoisen televisio-ohjelmiston lähettämiseen (DVB-T). 
Kanavanipusta toimilupaa on haettu yhteensä kahdeksalle ohjelmistolle, joista 
yhdestä on hakuajan päättymisen jälkeen luovuttu (Eurosport SAS:n Sport 
Extra). Kanavanipusta E ohjelmistotoimilupaa ovat hakeneet ensisijaisesti 
Discovery Networks Finland Oy Kutonen- ja TV 5-kanavilleen, Discovery 
Corporate Services Limited SBS Extra-kanavalleen, MTV Sisällöt Oy Sub- ja MTV 
MAX-kanavilleen ja Sanoma Oyj Hero- ja Jim-kanavilleen. Toissijaisesti 
kanavanipusta E toimilupaa on hakenut Brilliance Communications Alfa TV-
kanavalle edellä kuvatun mukaisesti.

Kaikki ensisijaisesti kanavanippuun E hakeneet seitsemän ohjelmistoa mahtuvat 
kanavanippuun. Tämän lisäksi kanavanipussa on tilaa yhdelle ohjelmistolle. 
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi ohjelmiston monipuolisuus ja 
erityisryhmien tarpeet huomioon ottaen myöntää kanavanipun E:n laajaan 
väestöpeittoon pohjautuvaa lähetyskapasiteettia ensisijaisesti vapaasti 
vastaanotettaville ohjelmasisällöille. Tämä edistäisi myös tietoyhteiskuntakaaren 
1 §:n mukaisia tavoitteita viestintäpalvelujen saatavuudesta kohtuullisin ehdoin 
koko maassa. 

Brilliance Communicationsin Alfa TV-kanavan ohjelmisto koostuu kotimaisista ja 
ulkomaisista asiaohjelmista sekä eri teemoista ja aihepiireistä huomioiden 
Suomessa asuvat vähemmistökieliryhmät ja ulkomaalaiset. Ohjelmistoon sisältyy 
uutisia, asia- ja ajankohtaisohjelmia, elokuvia ja elokuva-arviota, 
kulttuuriohjelmia, konsertteja, harraste- ja luonto-ohjelmia, lasten- ja 
nuortenohjelmia ja hartausohjelmia. Valtioneuvosto katsoo hakemuksessa 
esitetyn perusteella, että kanavan ohjelmasisältö on monipuolinen ja vastaa 
erityisen hyvin tietoyhteiskuntakaaren 25 §:n mukaiseen tavoitteeseen 
erityisryhmien tarpeiden huomioimisesta. Ohjelmasisältö myös täydentää tältä 
osin yleiskanavien tarjontaa ja sen voidaan arvioida lisäävän televisiotarjonnan 
kokonaisuuden monipuolisuutta.

Valtioneuvosto katsoo, että kaikki edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat 
täyttävät tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen 
perusedellytykset kohdassa 5 esitetyn mukaisesti ja myöntää siten toimiluvat 
Discovery Networks Finlandin TV 5- ja Kutonen-kanaville, Discovery Corporate 
Services Limited:n SBS Extra-kanavalle, MTV Sisällöt Oy Sub- ja MAX-kanaville, 
Sanoma Media Finland Oy:n Jim ja Hero-kanaville sekä Brilliance 
Communicationsin Alfa TV-kanavalle kanavanippuun E.



Kanavanippu F

Kanavanipun F verkkotoimilupa on myönnetty Digitalle ja toimilupaehtojen 
mukaisesti verkon tulee kattaa Manner-Suomen väestö 80 prosenttisesti.
Kanavanipun F lähetyksissä tulee käyttää teräväpiirtolähetykset mahdollistavaa 
DVB-T2-jakelutekniikkaa sekä MPEG4-pakkaustekniikkaa. Verkko-operaattorin 
mukaan on tarkoitus, että DNA jakelee kanavanipussa F 
maksutelevisiokanaviaan.

Verkko-operaattorilta saadun tiedon mukaan kanavanipussa F on kapasiteettia
enimmillään 28 televisio-ohjelmiston lähettämiseen (DVB-T2). Kanavanipusta 
toimilupaa on haettu yhteensä 19 ohjelmistolle. Kanavanipusta F ensisijaisesti 
ohjelmistotoimilupaa ovat hakeneet Eurosport SAS Eurosport- ja Eurosport 2-
kanavilleen, MTV Sisällöt Oy MTV Juniori-, MTV MAX-, MTV Sport 1- ja MTV Sport 
2-kanavilleen, NGC Europe Limited Nat Geo Wild-kanavalleen, Oy Viasat Finland 
Ab Viasat Jalkapallo SD-, Viasat Urheilu SD-, Viasat Jääkiekko SD-, Viasat Golf 
SD-, Viasat Sport SD- ja Viasat Hockey SD-kanavilleen, The Walt Disney 
Company Disney Channel, Disney Junior ja Disney XD-kanavilleen, Turner 
Broadcasting System Europe Limited Cartoon Networks-kanavilleen sekä AETN UK 
H2- sekä HISTORY-kanavilleen. 

Valtioneuvosto katsoo, että kaikki edellä mainitut ohjelmistotoimiluvan hakijat 
täyttävät tietoyhteiskuntakaaressa säädetyt toimiluvan myöntämisen 
perusedellytykset kohdassa 5 esitetyn mukaisesti ja myöntää siten toimiluvat 
Eurosport SAS Eurosport- ja Eurosport 2-kanaville, MTV Sisällöt Oy MTV Juniori, 
MTV MAX, MTV Sport 1 ja MTV Sport 2-kanaville, NGC Europe Limited Nat Geo 
Wild-kanavalle, Oy Viasat Finland Ab Viasat Jalkapallo SD-, Viasat Urheilu SD-, 
Viasat Jääkiekko SD-, Viasat Golf SD-, Viasat Sport SD- ja Viasat Hockey SD-
kanaville, The Walt Disney Company Disney Channel, Disney Junior ja Disney XD-
kanaville, Turner Broadcasting System Europe Limited Cartoon Networks-
kanaville sekä AETN UK H2 sekä HISTORY-kanaville kanavanippuun F.

7 Toimilupamääräykset

Toimilupiin sisältyvistä määräyksistä säädetään tietoyhteiskuntakaaren 27 §:ssä.
Myönnettävät toimiluvat ovat tämän päätöksen liitteinä. 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 lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, 
vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. 

Koska valtioneuvosto ei voi niukkuustilanteen vuoksi myöntää toimilupaa kaikkien 
hakijoiden ensisijaisen toiveen mukaisesti, lähetystoimintaa koskevissa 
määräyksissä määritellään kanavanippu, jossa toimiluvanhaltijan on tarkoitus 
ensisijaisesti toimia. Toimiluvanhaltija voi harjoittaa televisiotoimintaa myös 
muussa kanavanipussa, mikäli siitä voidaan sopia verkkoluvanhaltijan kanssa.
Toimiluvanhaltijan tulee tällöin ilmoittaa Viestintävirastolle siirtymisestä toiseen 
kanavanippuun. Verkkotoimiluvanhaltijan on verkkotoimilupaehtojen mukaisesti 
omalta osaltaan huolehdittava siitä, että ohjelmistoluvanhaltijat saavat 
käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.

Ohjelmiston sisältöä koskevien määräysten asettamisen osalta valtioneuvosto 
ottaa huomioon tietoyhteiskuntakaaren tavoitteet toimilupasääntelyn
joustavoittamisesta ja keventämisestä. Koska UHF-alueen kapasiteetista ei ole 
myöntämishetkellä kokonaisuutena niukkuutta, valtioneuvosto katsoo 



tarkoituksenmukaiseksi olla määrittämättä toimilupiin ohjelmiston sisältöä 
koskevia kanavakohtaisia ehtoja. Ohjelmatoiminnassa tulee kuitenkin noudattaa 
hyvää journalistista tapaa.

Tietoyhteiskuntakaaren 27 §:n mukaan toimilupa voidaan myöntää enintään 
kymmeneksi vuodeksi. Lain 31 §:n mukaan digitaalista televisiotoimintaa varten 
myönnetty ohjelmistotoimilupa raukeaa, ellei säännöllistä toimiluvan mukaista 
toimintaa ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden 
alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta 
pidemmäksi ajaksi.

Myönnettävät toimiluvat ovat voimassa alkaen 17 päivästä toukokuuta 2017 ja 
ovat voimassa 10 päivään tammikuuta 2027 saakka.

PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS

Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä 
olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin seuraaville hakijoille seuraavasti. 

Toimiluvat myönnetään edellä kerrotuin perustein tämän päätöksen liitteinä 
olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin seuraavasti:

AETN UK toimilupa liite 1
AETN UK toimilupa liite 2
Brilliance Communications Oy toimilupa liite 3
Discovery Corporate Services Limited toimilupa liite 4
Discovery Corporate Services Limited toimilupa liite 5
Discovery Corporate Services Limited toimilupa liite 6
Discovery Corporate Services Limited toimilupa liite 7
Discovery Corporate Services Limited toimilupa liite 8
Discovery Networks Finland Oy toimilupa liite 9
Discovery Networks Finland Oy toimilupa liite 10
Discovery Networks Finland Oy toimilupa liite 11
Discovery Networks Finland Oy toimilupa liite 12
Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy toimilupa liite 13
Eurosport SAS toimilupa liite 14
Eurosport SAS toimilupa liite 15
Fox Networks Group Oy toimilupa liite 16
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 17
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 18
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 19
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 20
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 21
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 22
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 23
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 24
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 25
MTV Sisällöt Oy toimilupa liite 26
MTV Sisällöt Oyj toimilupa liite 27
MTV Sisällöt Oyj toimilupa liite 28
MTV Sisällöt Oyj toimilupa liite 29
MTV Sisällöt Oyj toimilupa liite 30
MTV Sisällöt Oyj toimilupa liite 31
MTV Sisällöt Oyj toimilupa liite 32
NGC Europe Limited toimilupa liite 33
NGC Europe Limited toimilupa liite 34
Nickelodeon International Ltd toimilupa liite 35



Nickelodeon International Ltd toimilupa liite 36
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 37
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 38
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 39
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 40
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 41
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 42
Oy Viasat Finland Ab toimilupa liite 43
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 44
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 45
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 46
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 47
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 48
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 49
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 50
Sanoma Media Finland Oy toimilupa liite 51
The Walt Disney Company Ltd toimilupa liite 52
The Walt Disney Company Ltd toimilupa liite 53
The Walt Disney Company Ltd toimilupa liite 54
Turner Broadcasting System Europe Limited toimilupa liite 55

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori

LIITTEET: Liite 1-55 Toimiluvat
              Liite 56 Valitusosoitus

TIEDOKSI: Viestintävirasto



                            Liite 1

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: AETN UK (H2)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 2

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: AETN UK (HISTORY)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 3

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Brilliance Communications Oy (Alfa TV)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 4       

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Corporate Services Limited (Investigation Discovery)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 5

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Corporate Services Limited (Animal Planet)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 6

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Corporate Services Limited (Discovery Channel)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 7

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Corporate Services Limited (Olympiakanava)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 8

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Corporate Services Limited (SBS Extra)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                            Liite 9

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Networks Finland (Frii)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 10

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Networks Finland (TLC)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 11

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Networks Finland (Kutonen)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 12

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Discovery Networks Finland (TV5)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 13

OHJELMISTOTOIMILUPA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy (Iskelmä TV Harju&Pöntinen)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä radio-ohjelmistoa ensisijaisesti kanavanipussa 
C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa tekemänsä 
sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 14

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Eurosport SAS (Eurosport)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 15

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Eurosport (Eurosport 2)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 16

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Fox Networks Group Oy (FOX)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 17

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (Ava)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa A kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 18

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV3)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa A kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa.

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 19

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (C More First)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori



                           Liite 20

OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (C More Hits)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (C More Series)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (C More First)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (C More Hits/MTV Juniori)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa 
ensisijaisesti kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan 
verkkotoimiluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (C More Series)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV Sport 1)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV Sport 2)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV MAX)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (Sub)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV Juniori)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV MAX)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV Sport 1)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: MTV Sisällöt Oy (MTV Sport 2)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: NGC Europe Limited (National Geographic)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: NGC Europe Limited (Nat Geo Wild)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Nickelodeon International Ltd (Nick Jr./MTV)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa 
ensisijaisesti kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan 
verkkotoimiluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Nickelodeon International Ltd (Comedy Central)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa C kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat History SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa B kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat Jalkapallo SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat Urheilu SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat Jääkiekko SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat Golf SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat Sport SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Oy Viasat Finland Ab (Viasat Hockey SD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Nelonen)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa A kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Liv)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa A kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Nelonen Nappula/Nelonen Prime)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä samanaikaista televisio-ohjelmistoa 
ensisijaisesti kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan 
verkkotoimiluvanhaltijan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Nelonen Pro 1)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Nelonen Pro 2)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Nelonen Maailma)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa D kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Jim)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Sanoma Media Finland (Hero)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa E kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: The Walt Disney Company Ltd (Disney Channel)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: The Walt Disney Company Ltd (Disney Junior)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: The Walt Disney Company Ltd (Disney XD)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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OHJELMISTOTOIMILUPA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEEN
DIGITAALISESSA MAANPÄÄLLISESSÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKOSSA

Luvanhaltija: Turner Broadcasting System Europe Limited (Cartoon Networks)

1 Lähetystoiminta

Luvanhaltijalla on oikeus lähettää yhtä televisio-ohjelmistoa ensisijaisesti 
kanavanipussa F kyseistä kanavanippua hallinnoivan verkkotoimiluvanhaltijan kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 

2 Ohjelmatoiminta

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa. 

Luvanhaltijan tulee toimittaa Viestintäviraston pyynnöstä vuosittain selvitys 
toteutuneesta ohjelmatoiminnasta.

3 Voimassaoloaika

Toimilupa on voimassa 17 päivästä toukokuuta 2017 alkaen 10 päivään tammikuuta 
2027 saakka.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri

Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mirka Meres-Wuori
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VALITUSOSOITUS

Minne valitetaan (valitusviranomainen)
Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Hallintolainkäyttölain 7 §:n mukaan valituksen saa tehdä sillä 
perusteella, että päätös on lainvastainen.

Miten valitus tehdään
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 

valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 
toimittaa

– valtioneuvoston yleisistunnon päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisesta 
– asiakirjat, joihin valittaja vaatimuksensa tueksi vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle
– asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa 
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan 
seuraavasti:
– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee 

todistuksesta. Saantitodistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.
– Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta 
näytetä.

– Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin 
muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei 
työskennellä, valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Miten valitus toimitetaan perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille korkeimpaan hallinto-
oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä viraston aukioloaikana.

Postiosoite: Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180 Fabianinkatu 15
00131 Helsinki 00130 Helsinki

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta eli korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta.
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