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VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄYSVALLAN MUUTOKSESTA

HAKIJA
Love FM Oy, Y-tunnus 2668144-9

ASIAN TAUSTA JA HAKEMUS
Love FM Oy on hakenut Viestintävirastolta tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 §:n
mukaista ennakkopäätöstä suunnitellun määräysvallan muutoksen vaikutuksesta
ohjelmistotoimilupaan. Love FM Oy on toimittanut Viestintäviraston pyytämät
täydennykset hakemukseen 12.12.2016, josta lukien hakemus on ollut
Viestintäviraston käsittelyssä.
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. Perusteena toimiluvan muuttamiselle on ollut tietoyhteiskuntakaaren 33
§:n mukainen osittainen toimiluvasta luopuminen, jossa Love FM Oy on ilmoittanut
luopuvansa sille myönnetystä toimiluvasta Jyväskylän, Kuopion ja Oulun taajuuksien
osalta. Yhtiöllä on siten käytössään enää yksi taajuus, Nokia 95,3 MHz.
Yrityskaupan toisena osapuolena on Erkki Johan Bäckman, joka Love FM:n
toimittaman tiedon mukaan ostaisi 95 prosenttia Love FM Oy:n osakkeista.
Ohjelmistotoimiluvanhaltija voi tietoyhteiskuntakaaren 30 §:n mukaisesti pyytää
toimilupaviranomaiselta ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta
toimilupaan. Tietoyhteiskuntakaaren 36 §:n mukaan valtioneuvosto tekee
ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä
taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia
viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Edellä mainittua periaatetta sovelletaan
myös tietoyhteiskuntakaaren 30 § mukaiseen tosiasiallisen määräysvallan muutosta
koskeviin
päätöksiin.
Liikenneja
viestintäministeriö
on
arvioinut
ennakkopäätöshakemuksen kohteena olevan määräysvallan muutoksen vaikutusta
viestintämarkkinoiden
yleiseen
kehitykseen
ja
ilmoittanut
30.1.2017

Viestintävirastolle ennakkopäätöshakemuksen käsittelyn siirtämisestä valtioneuvoston
käsittelyyn.

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. Tässä tapauksessa valtioneuvoston on annettava
päätös 12.2.2017 mennessä.
Tietoyhteiskuntakaaren 30 §:n 3 momentin mukaan toimilupaviranomainen voi jättää
toimiluvan peruuttamatta, jos on ilmeistä, että:
1) 25 §:ssä ja 26 §:ssä säädetyt toimiluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät; ja
2) toiminta jatkuu toimiluvan ehtojen mukaisena.
Tietoyhteiskuntakaaren 32 §:n 3 momentin mukaan toimilupaviranomainen voi
peruuttaa ohjelmistotoimiluvan, jos toimiluvanhaltija siirtää toimiluvan muulle kuin
samaan konserniin kuuluvalle yritykselle siten kuin tietoyhteiskuntakaaren 30 §:n 1 ja
2 momentissa säädetään.
Määräysvallan muutoksesta tehtävästä valtioneuvoston päätöksestä voi valittaa
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa
ohjeistetaan. Valituksen voi tehdä sillä perusteella, että ratkaisu on lain vastainen.

VALTIONEUVOSTON RATKAISU
Valtioneuvosto peruuttaa Love FM Oy:n ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että
määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla.
PERUSTELUT
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.
Edellä mainituin perustein ja suoritetun kokonaisharkinnan pohjalta, vastauksena
ennakkoratkaisupyyntöön,
valtioneuvosto
peruuttaa
Love
FM
Oy:n
ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu hakemuksessa
esitetyllä tavalla.

LAINKOHDAT
Tietoyhteiskuntakaari 30, 32, 34, 36 ja 37 §

Helsingissä 2.2.2017

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Hallitusneuvos, yksikön johtaja Laura Eiro

LIITE:

Valitusosoitus

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 hallintooikeudelle, 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:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
PL 180
00131 Helsinki

Käyntiosoite:
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
Fabianinkatu 15
00130 Helsinki

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

