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VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄYSVALLAN MUUTOKSESTA
Johdanto
Love FM Oy on hakenut 12.12.2017 Viestintävirastoon saapuneella hakemuksellaan
tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaista ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta ohjelmistotoimilupaan.
Yrityskaupan toisena osapuolena on Erkki Johan Bäckman, joka Love FM Oy:n toimittaman tiedon mukaan on aikeissa ostaa 95 prosenttia Love FM Oy:n osakkeista.
Ohjelmistotoimilupa
Love FM Oy on Trammell Brady Ford III-nimisen yksityishenkilön omistuksessa oleva yhtiö, joka harjoittaa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa Viestintäviraston myöntämän ohjelmistotoimiluvan nojalla. Love FM Oy:lle on myönnetty
5.11.2015 toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudella 13 toimilupakaudeksi 6.11.2015-31.12.2019. Ohjelmistotoimilupaa on sittemmin
muutettu Viestintäviraston 3.10.2015 tekemällä päätöksellä, koska Love FM Oy oli
ilmoittanut luopuvansa sille myönnetystä toimiluvasta Jyväskylän, Kuopion ja Oulun
taajuuksien osalta. Yhtiöllä on siten käytössään enää yksi taajuus, Nokia 95,3 MHz.
Ohjelmistotoimiluvassa ei ole ohjelmiston sisältöä koskevia ehtoja.
Lainsäädäntö
Tietoyhteiskuntakaaren 34 §:n mukaisesti radiotoiminnan harjoittaminen analogisessa
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää ohjelmistotoimilupaa. Valtioneuvoston tai Viestintäviraston myöntämät valtakunnalliset ja alueelliset radiotoimiluvat
pidempiaikaiseen radiotoimintaan ovat voimassa 31.12.2019 asti.
Tietoyhteiskuntakaaren 37 §:n 5 momentin mukaan analogisen radiotoiminnan harjoittamiseen sovelletaan ohjelmistotoimiluvan siirtämistä koskevia lain 30 §:n säännöksiä
ja toimiluvan peruuttamista koskevia lain 32 §:n säännöksiä.
Tietoyhteiskuntakaaren 30 §:n mukaan ohjelmistotoimilupaa ei saa siirtää muulle kuin
samaan kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvalle yritykselle.
Jos kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta tai vastaava tosiasiallinen
määräysvalta toimiluvan haltijaan nähden muuttuu, määräysvallan muuttumisesta on
ilmoitettava välittömästi toimilupaviranomaiselle, jonka on päätettävä kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, peruuttaako se toimiluvan määräysvallassa tapahtuneen muutoksen vuoksi.
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Tietoyhteiskuntakaaren 30 §:n nojalla toimilupaviranomaisen arvioitavaksi tulee määräysvallan muuttumista koskevissa tilanteissa kysymys siitä, peruutetaanko toimilupa
määräysvallan muuttumisen vuoksi.
Arviointi
Tietoyhteiskuntakaaren 30 §:n 1 momentissa säädetään nimenomainen kielto siirtää
ohjelmistolupa muulle kuin samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. Tietoyhteiskuntakaaren 32 §:n 3 momentin mukaan toimilupaviranomainen voi kiellon vastaisessa
siirtotilanteessa peruuttaa toimiluvan. Toimiluvan peruuttaminen on paitsi toimilupaviranomaisen harkinnassa, myös laista ilmenevä pääsääntö. Toimilupaviranomaisella on
harkintavaltaa ja peruuttamisen pääsääntöisyys ilmenee myös tietoyhteiskuntakaaren
32 §:n 3 momentista, jossa säädetään ehdoista, joiden täyttyessä toimilupaviranomainen voi jättää toimiluvan peruuttamatta. Säännöksen ehtojen täyttyminenkään ei vielä
tarkoita sitä, että toimilupa jätetään peruuttamatta, vaan asia on toimilupaviranomaisen
harkinnassa. Sellainen erityisen painava peruste kuin kansallinen turvallisuus ja sen
ilmeinen vaarantuminen tulee ottaa huomioon, kun käytetään toimiluvan peruuttamista
koskevaa harkintavaltaa.
Suojelupoliisi on liikenne- ja viestintäministeriölle 20.12.2016 toimittamassaan lausunnossa päätynyt siihen, että ohjelmistoluvan peruuttamatta jättäminen ilmeisellä tavalla vaarantaa kansallista turvallisuutta, jos määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Valtioneuvoston päätös
Edellä mainituin perustein ja suoritetun kokonaisharkinnan pohjalta, vastauksena ennakkoratkaisupyyntöön esitetään, että valtioneuvosto peruuttaisi Love
FM:n ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla.

