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HAKIJAT

Alueradiot Sastamala Oy
Bauer Media Oy
Beafina Oy
Businessradio Finland Oy
Cashmere Stylehouse Oy
Etelä-Suomen Media Oy
Finest Plus FM
Huittisten Sanomalehti Oy
Järviradio Oy
Kaasilansalmi Oy
Kaleva365 Oy
Kansan Radioliitto - Folkets radioförbund ry
Keski-Suomen Media Oy
Kevyt Kanava Oy
Kristillinen Media Oy
Kuunappi Oy
Lapin Klubi ry
Livelaboratorio Oy
Marva Media Oy

Mediatakojat Oy
Mediatalo ESA Oy
Nordic Palvelu Oy
NRJ Finland Oy
Oy Basso Media Ltd
Oy Radio Vaasa Ab
Oy Viasat Finland Ab
Patmos Lähetyssäätiö sr
Pispalan Musa Oy
Pispalan Radioyhdistys ry
Radio Foni Oy
Radio Kajaus Oy
Radio SUN Oy
RollMedia Oy
Salon Alueradio Oy
Sanomalehti Karjalainen Oy
Sanoma Media Finland Oy
Savon Media Oy
Suomen lähiradiot Oy
Tampereen Yliopisto
Turun Lähiradioyhdistys ry
Turun Paikallisradio Oy
PÄÄTÖKSEN KOHDE

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.
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TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ

Myönnetään toimiluvat jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:
Taajuuskokonaisuus 1 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus 2 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus 3 NRJ Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 4 Sanoma Media Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 5 Sanoma Media Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 6 Sanoma Media Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 7 Kristillinen Media Oy
Taajuuskokonaisuus 8 Sanoma Media Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 9 Kuunappi Oy
Taajuuskokonaisuus 10 Basso Media Oy
Taajuuskokonaisuus 11 NRJ Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 12 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus 13 Businessradio Finland Oy
Taajuuskokonaisuus 14 Mediatakojat Oy
Taajuuskokonaisuus 16 Radio Kajaus Oy
Taajuuskokonaisuus 17 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus 18 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus 19 Patmos Lähetyssäätiö sr
Taajuuskokonaisuus 20 Livelaboratorio Oy
Taajuuskokonaisuus 21 Mediatakojat Oy
Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 1 Kevyt Kanava Oy
Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 2 Suomen Lähiradiot Oy
Taajuuskokonaisuus Mikkeli 1 Kevyt Kanava Oy
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Taajuuskokonaisuus Mikkeli 2 Mediatakojat Oy
Taajuuskokonaisuus Savo 1 Kevyt Kanava Oy
Taajuuskokonaisuus Jyväskylä 1 Keski-Suomen Media Oy
Taajuuskokonaisuus Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy
Taajuuskokonaisuus Rovaniemi 1 Lapin Klubi ry
Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 1 Radio SUN Oy
Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 3 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 4 Etelä-Suomen Media Oy
Taajuuskokonaisuus Tampere 1 Tampereen Yliopisto
Taajuuskokonaisuus Tampere 2 Radio SUN Oy
Taajuuskokonaisuus Tampere 3 Pispalan Musa Oy
Taajuuskokonaisuus Tampere 4 Pispalan radioyhdistys ry
Taajuuskokonaisuus Tampere 5 Kevyt Kanava Oy
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 1 Kevyt Kanava Oy
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 2 Bauer Media Oy
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 3 Nordic Palvelu Oy
Taajuuskokonaisuus Pori 1 Mediatakojat Oy
Taajuuskokonaisuus Pori 2 Alueradiot Sastamala Oy
Taajuuskokonaisuus Rauma 2 Marva Media Oy
Taajuuskokonaisuus Helsinki 1 Etelä-Suomen Media Oy
Taajuuskokonaisuus Helsinki 2 Kansan Radioliitto – Folkets radioförbund ry
Taajuuskokonaisuus Helsinki 3 Finest Plus FM
Taajuuskokonaisuus Helsinki 4 Basso Media Oy
Taajuuskokonaisuus Helsinki 5 Sanoma Media Finland Oy
Taajuuskokonaisuus Helsinki 6 Sanoma Media Finland Oy
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Taajuuskokonaisuus Helsinki 7 Mediatakojat Oy
Taajuuskokonaisuus Helsinki 8 Mediatakojat Oy
Taajuuskokonaisuus Helsinki-Kotka Basso Media Oy
Taajuuskokonaisuus Porvoo 1 Radio Foni Oy
Taajuuskokonaisuus Turku 1 Turun Lähiradioyhdistys ry
Taajuuskokonaisuus Turku 4 Basso Media Oy
Taajuuskokonaisuus Turku 5 Turun Paikallisradio Oy
PÄÄTÖKSEN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
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A s i a n kä s i t t e l y

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 35 §:n mukaan Viestintäviraston on
julkaistava ilmoitus analogiseen radiotoimintaan haettavista ohjelmistotoimiluvista, kun ohjelmistotoimilupaa edellyttävään radiotoimintaan on osoitettu 96 §:n nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä vapaita taajuuksia.
Tällä hetkellä voimassa olevat analogisen radion ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa
31.12.2019 saakka. Kaikki analogisen toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käyttöön osoitetut
taajuudet vapautuvat tämän jälkeen. Vapaat taajuudet on osoitettu toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä annetussa Viestintäviraston määräyksessä 74.
Taajuuskokonaisuuksia on muokattu aiemmasta siten, että osa alueellisista ja paikallisista taajuuskokonaisuuksista on yhdistetty laajemmiksi taajuuskokonaisuuksiksi ja muutama alueellinen ja paikallinen taajuuskokonaisuus on irrotettu aiemmista taajuuskokonaisuuksista.
Viestintävirasto julisti 17.5.2018 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 35 §:n nojalla
kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat haettaviksi. Hakuaika päättyi
31.7.2018.
Viestintävirasto voi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n mukaisesti myöntää
ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi
taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.
Taajuuskokonaisuuksiin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Kuopio-Iisalmi 1, Kuopio-Iisalmi 2, Mikkeli 1, Mikkeli 2, Savo 1, Jyväskylä 1, Kotka-Kouvola 1,
Rovaniemi 1, Pirkanmaa 1, Pirkanmaa 3, Pirkanmaa 4, Tampere 1, Tampere 2, Tampere 3,
Tampere 4, Tampere 5, Pohjanmaa 1, Pohjanmaa 2, Pohjanmaa 3, Pori 1, Pori 2, Helsinki 1,
Helsinki 2, Helsinki 3, Helsinki 4, Helsinki 5, Helsinki 6, Helsinki 7, Helsinki 8, HelsinkiKotka, Porvoo 1, Turku 4 ja Turku 5 oli Viestintäviraston selvityksen perusteella enemmän
hakijoita, kuin vapaita taajuuksia. Tällaisissa tilanteissa toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto.
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Taajuuskokonaisuuteen Rauma 2 oli vain yksi hakija. Hakija haki taajuuskokonaisuutta Rauma 2 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Pori 1. Taajuuskokonaisuuteen Pori 1 oli enemmän kuin yksi hakija. Radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden myös taajuuskokonaisuuden
Rauma 2 osalta toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto.
Taajuuskokonaisuuteen Turku 1 oli vain yksi hakija. Hakija oli kuitenkin hakenut ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 37 § 3 ja 4
momenttien mukaan ainoastaan valtioneuvosto voi liittää ohjelmistotoimilupiin ehtoja. Erityisradioiden ohjelmistotoimilupiin liitettäisiin lähtökohtaisesti ohjelmasisältöä koskevia toimilupaehtoja. Tästä syystä myös kaikkien niiden hakemusten osalta, joissa on haettu ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan, toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto.
Näin ollen Viestintävirasto on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n nojalla
siirtänyt yllä mainittujen taajuuskokonaisuuksien osalta hakemukset valtioneuvoston ratkaistavaksi. Siirrosta on ilmoitettu hakijoille ja siirtoa koskeva tieto on julkaistu 15.10.2018. Toimiluvan hakijoilla oli mahdollisuus kahden viikon kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla
ohjelmasisällöllä täydennetyt hakemukset valtioneuvostolle. Määräaika täydennyksen toimittamiselle oli 30.10.2019.
Hakemuksen täydennyksen toimittivat määräajassa Basso Media Oy, Kaleva365 Oy, Kevyt
Kanava Oy, Kristillinen Media Oy, Kuunappi Oy, Mediatakojat Oy, Nordic Palvelu Oy, Patmos lähetyssäätiö, Pispalan Radioyhdistys ry, RollMedia Oy sekä Suomen Lähiradiot Oy.
Määräajan jälkeen lisätäydennyksen hakemukseensa toimitti Basso Media Oy.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 25 §:n 4 momentin mukaan valtioneuvoston
toimilupaa koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty
valtioneuvoston ratkaistavaksi.
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Sovellettavat säännökset

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 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.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 34 §:n mukaisesti radiotoiminnan harjoittaminen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää ohjelmistotoimilupaa, jota haetaan Viestintävirastolta. Viestintävirasto voi sähköisen viestinnän palveluista annetun
lain 36 §:n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen
kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perus6

teella toimilupaviranomaisen tulee siten voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimilupa
voidaan myöntää, jos hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn hakemusmaksun ja lain 36 § 1
momentin 3 kohdan mukaan, jos ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoo lakia sähköisen viestinnän palveluista tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan taikka 10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.
Toimiluvan myöntäminen ei myöskään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 § 1
momentin 4 kohdan mukaan saa estää taajuuksien tehokasta käyttöä.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun, jos kaikille 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttäville hakijoille ei ole osoitettavissa riittävästi taajuuksia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 5 momentin mukaan toimilupia myönnettäessä valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan
huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan
monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita. 1 §:n tavoitteista erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun edistäminen ja laadukkaiden palveluiden
varmistaminen ovat keskeisiä tavoitteita toimilupia myönnettäessä.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §: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 radiotoiminnan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 5 momentissa arviointikriteereinä ovat
sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen. Sananvapauden edistämiseksi toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita
viestejä kenenkään ennakolta estämättä perustuslain 12 §:n mukaisesti. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen
monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän
pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Myös ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä
käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen
merkitys.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 37 §:n mukaan valtioneuvosto voi liittää ohjelmistotoimilupaan ehtoja, jotka koskevat alueellista kuuluvuutta ja vuorokautista lähetysaikaa.
Valtioneuvosto voi lisäksi liittää ohjelmistolupaan ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston
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monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta välttämättömiä ehtoja.
Analogiseen radiotoimintaan sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 37 §:n
mukaisesti ohjelmistotoimiluvan raukeamisen osalta lain sähköisen viestinnän palveluista 31
§:ää, jonka perusteella digitaalista radiotoimintaa 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.
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Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyneet hakemukset

Alueradiot Sastamala Oy (kaksi hakemusta), Bauer Media Oy (yhdeksän hakemusta), Beafina
Oy, Businessradio Finland Oy, Cashmere Stylehouse Oy, Etelä-Suomen Media Oy (neljä hakemusta), Finest Plus FM, Kaasilansalmi Oy, Kaleva365 Oy, Kansan radioliitto-Folkets radioförbund ry, Keski-Suomen Media Oy, Kevyt Kanava Oy (kahdeksan hakemusta), Kristillinen
Media Oy, Kuunappi Oy, Lapin Klubi Ry, Livelaboratorio Oy, Marva Media Oy, Mediatakojat Oy (seitsemän hakemusta), Nordic Palvelu Oy (kaksi hakemusta), NRJ Finland Oy Ab
(kolme hakemusta), Oy Basso Media Ltd. (kolme hakemusta), Oy Viasat Finland Ab (neljä
hakemusta), Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy, Pispalan Radioyhdistys ry, Radio Foni
Oy, Radio Kajaus Oy, Radio SUN Oy (kaksi hakemusta), RollMedia Oy, Sanoma Media Finland Oy (kahdeksan hakemusta), Sanomalehti Karjalainen Oy, Savon Media Oy (kaksi hakemusta), Suomen lähiradiot Oy, Tampereen Yliopisto, Turun Lähiradioyhdistys ry ja Turun
paikallisradio Oy.
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H a ke mu k s e t j a h a k i j a y h t i ö t

Alueradiot Sastamala Oy
Alueradio Sastamala Oy hakee viittä ohjelmistotoimilupaa. Valtioneuvoston ratkaistavaksi
ovat siirtyneet ohjelmistotoimilupahakemukset taajuuskokonaisuuksille Pirkanmaa 2 ja Pirkanmaa 4. Alueradiot Sastamala Oy hakee pääasiassa jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle.
Nykyisen radiotoiminnan lisäksi Alueradiot Sastamala on hakenut toimilupaa uudelle perustettavalle radiokanavalle taajuuskokonaisuuteen Pirkanmaa 4.
Kustannusliike Aluelehdet Oy, Alueviesti-lehti ja Alueradiot Sastamala on pirkanmaalainen
perheomisteinen yhtiörypäs. Alueradiot Sastamala harjoittaa paikallisradiotoimintaa yhteistyössä valtakunnallisten Iskelmä-sekä Radio City-brändien kanssa usealla eri paikkakunnalla
(muun muassa Sastamala, Kankaanpää, Hämeenlinna, Hämeenkyrö ja Pori). Yhtiö toimittaa
itse paikalliset ohjelmat ja uutiset. Yrityksen toiminnassa painottuu erityisesti alueellisuus ja
alueelliset kohderyhmät. Radiotoiminnan lisäksi yhtiörypäs julkaisee kahta alueellista kaupunkilehteä. Alueradiot Sastamala on harjoittanut radiotoimintaa vuodesta 1989 saakka, ja on
toimintansa aikana perustanut uusia paikallisradiokanavia, ja laajentanut siten radiotoimintaansa.
Alueradiot Sastamala on harjoittanut ohjelmistotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla Pirkanmaa
2 (Iskelmä Sastamala), Hämeenlinna 1 (Iskelmä Janne), Hämeenlinna 2 (Radio City Hämeenlinna ja Forssa) ja Pori 2 (Radio City Pori). Iskelmä-kanavien soittama musiikki koostuu ko8

timaisesta kevyestä musiikista. Musiikin lisäksi Iskelmän sisältöön kuuluvat haastattelut, uutiset sekä erikoisohjelmat. Iskelmäketju muodostuu paikallisista radioasemista. Radio City Hämeenlinna, Forssa sekä Pori-kanavien musiikki puolestaan koostuu classic rockista, ja ohjelmisto painottuu paikallisuuteen.
Alueradiot Sastamala hakee ohjelmistotoimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle taajuuskokonaisuuteen Pirkanmaa 4. Kanavan ohjelmistosisältö muistuttaisi Alueradiot Sastamalan nykyisten kanavien sisältöä, ja keskittyisi paikalliseen sisältöön.
Bauer Media Oy
Bauer Media Oy hakee yhdeksää ohjelmistotoimilupaa. Bauer Media on hakenut toimilupaa
taajuuskokonaisuuksille 1, 2, 17, 18 ja Pirkanmaa 3. Näiden lisäksi Bauer Media on hakenut
ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 12 ja Helsinki 1 yhdistelmästä muodostetulle
taajuuskokonaisuudelle, taajuuskokonaisuuksien 19, Jyväskylä 1 ja Helsinki-Kotka yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle, taajuuskokonaisuuksien Pohjanmaa 2 ja Rovaniemi 1 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle sekä taajuuskokonaisuuksien
Helsinki 4, Turku 4, Tampere 5 ja Pohjanmaa 3 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle.
Bauer Media hakee pääasiassa jatkoa nykyiselle toiminnalleen ja nykyisille kanavilleen. Taajuuskokonaisuuden 12 osalta Bauer Media hakee alueellista laajennusta pääkaupunkiseudulle.
Taajuuskokonaisuuden Pohjanmaa 2 osalta Bauer Media hakee laajennusta Rovaniemen alueelle. Näiden laajennusten lisäksi Bauer Media hakee toimilupaa erityisradiotoimintaan kahdelle uudelle kanavalle.
Bauer Media on harjoittanut radion ohjelmistotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla 1 (Nova,
toimiluvan haltija on nykyisin 3N Radiot Oy, joka kuuluu Bauer Media-konserniin), 2 (KISS),
12 (Suomirock), 17 (ISKELMÄ, toimiluvan haltija on nykyisin Kaimax Media Oy, joka kuuluu Bauer Media-konserniin), 18 (Radio City), Tampere 5 (Iskelmä Tampere), Pohjanmaa 2
(Radio Pooki) sekä Pirkanmaa 3 (Radio 957).
Bauer Media Oy on osa Bauer Media-konsernia. Bauer Media-konserni on eurooppalainen
perheyritys, joka toimii 20 eri maassa. Bauer Media on toiminut Suomessa vuodesta 1985 lähtien, ja on kuuntelijamäärillä mitattuna Suomen suurin radiotoimija. Bauerin toimilupahakemuksen mukaan sen aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta antaa sille mahdollisuudet kehittää radiotoimintaa myös tulevaisuudessa, ja panostaa uusiin audio-konsepteihin. Radiotoiminta on keskeinen osa Bauer Median liiketoimintaa. Bauer Media panostaa sekä valtakunnallisiin, että paikallisiin ohjelmistoihin.
Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 1 kanavalle Radio Nova.
Radio Novan ohjelmistosisältö koostuu viihteestä, asiaohjelmistosta sekä monipuolisesta musiikista. Kanavalla lähetään myös uutisia ja liikennetiedotteita.
Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 2 kanavalle KISS. The Voice -nimellä aiemmin toiminut KISS on viihteellinen lifestyle -kanava, jonka puhdas ohjelmavirtaformaatti on suunnattu nuorille aikuisille, erityisesti naisille. KISS on Bauer Median kansainvälisesti menestynein radiobrändi. Kiss on kuulunut Suomessa vuodesta 2016.
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Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 17 kanavalle Iskelmä. Kanavalla soitetaan pääasiassa kotimaista iskelmämusiikkia. Iskelmä toimii lisäksi kumppanina
usealle pienemmälle radiotoimijalle. Kanavan kohdeyleisö on aikuisväestö. Iskelmä on kuulunut Suomessa vuodesta 2000 alkaen.
Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 12 ja Helsinki 1 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle kanavalle Radio Suomirock. Kanavan ohjelmistosisältö keskittyy suomalaiseen kitaravetoiseen rockmusiikkiin. Kanava on ollut toiminnassa
noin kaksi vuotta.
Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 18 kanavalle Radio City.
Kanava on aloittanut toimintansa vuonna 1985, ja on Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva
kaupallinen radioasema. Kanavan ohjelmistosisältö koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta
ohjelmistosta. Radio City on rock-painotteinen kanava. Kanavalla lähetetään myös urheiluohjelmistoa.
Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien Pohjanmaa 3 ja Rovaniemi
1 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle kanavalle Radio Pooki. Bauer Media
hakee siten toiminnan laajennusta Rovaniemelle. Toimilupaa haetaan raahelaiselle paikallisradiolle. Pookin ohjelmisto on 100 prosenttisesti paikallista kuuluvuusaluettaan ja kuuluvuusalueen asukkaita palvelevaa toimitettua sisältöä vuoden jokaisena päivänä. Kanavan musiikki
koostuu pääosin kotimaisesta tanssi- ja iskelmämusiikista.
Bauer Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Pirkanmaa 3 kanavalle Radio 957. Kanava on tamperelainen paikallisradiokanava, jolla kuullaan paikallista ohjelmistoa,
mukaan lukien paikallisuutisia.
Bauer Media Oy on hakenut lisäksi ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan kaupalliselle
puhekanavalle taajuuskokonaisuuksien 19, Jyväskylä 1 ja Helsinki-Kotka yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle.
Bauer Media Oy on hakenut myös ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan kaupalliselle
englanninkielistä ohjelmasisältöä lähettävälle kanavalle taajuuskokonaisuuksien Helsinki 4,
Turku 4, Tampere 5 ja Pohjanmaa 3 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle.
Beafina Oy
Beafina Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 1.
Beafina Oy ja sen emoyhtiö Mall Voice Oy ovat helsinkiläisiä ja kotimaisesti omistettuja yhtiöitä. Beafina on harjoittanut radiotoimintaa vuodesta 2012 asti, jolloin valtioneuvosto myönsi sille ohjelmistotoimiluvan Helsingin taajuudelle. Beafina on tehnyt radiokanavan osalta yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja kanavan ohjelmistosisältö on toimilupakauden aikana vaihdellut. Viimeisimpänä Beafina Oy:n taajuuskokonaisuudella Helsinki 1 on kuulunut Bauer Median SuomiRock. Tulevalla toimilupakaudella Beafinan tarkoituksena on yhdistää perinteistä radiotoimintaa emoyhtiön kauppakeskuksissa harjoittamaan äänimainontaliiketoimintaan.
Beafinan tarkoituksena on tulevalla toimilupakaudella lähettää SUN Helsinki-nimisellä kanavalla kotimaista rock-musiikkia sekä paikallista ohjelmistoa. Samantapaista ohjelmistoa lähe10

tettiin myös vuonna 2015. Kanavasisältö tehdään yhteistyössä pirkanmaalaisen Radio SUN:in
kanssa.
Businessradio Finland Oy
Businessradio Finland Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa. Ensisijaisesti se hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 13. Mikäli Businessradio Finlandille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaiselle taajuuskokonaisuudelle, toissijaisesti se hakee toimilupaa
taajuuskokonaisuudelle 10. Seuraavina vaihtoehtoina ovat useasta taajuuskokonaisuudesta
muodostetut yhdistelmät, joissa Businessradio Finlandin tällä hetkellä käytössä olevaan taajuuskokonaisuuteen 20 yhdistetään taajuuskokonaisuus joko Jyväskylästä tai Turusta.
Businessradio Finland pyrkii siten laajentamaan nykyistä radiotoimintaansa uusille paikkakunnille. Businessradio Finland on harjoittanut ohjelmistotoimintaa Viestintäviraston myöntämillä ohjelmistotoimiluvilla vuodesta 2016 asti Helsingissä, Oulussa ja Ylöjärvellä.
Ensimmäiset kaksi toimintavuottaan Businessradio Finland on ollut täysin yksityishenkilö
Reijo Karhulahden omistuksessa. Yrityksen siirtyessä käynnistysvaiheesta kasvuvaiheeseen,
yrityksen omistuspohjaa on vahvistettu. Businessradio Finland on nyt osa SalesHeli Advisorskonsernia. SalesHeli Advisors Oy omistaa BusinessradioFinland Oy:stä 56 %. Loppuosan
omistavat useat vähemmistöosakkaat.
Businessradio Finland Oy:n Business FM on talousuutisiin ja työelämään keskittynyt radiokanava. Kanavan kohderyhmänä ovat 35- 54 -vuotiaat yrittäjät ja päättäjät. Ohjelmisto on puhepainotteinen, mutta sisältöön kuuluu myös musiikki. Tavoitteena on jatkaa saman sisältöisen
ohjelmiston lähettämistä ja sisällön edelleen kehittämistä.
Cashmere Stylehouse Oy
Cashmere Stylehouse Oy hakee yhtä uutta ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 1. Cashmere Stylehouse ei tällä hetkellä harjoita toimiluvanvaraista radiotoimintaa.
Cashmere Stylehousen omistaa sataprosenttisesti yksityishenkilö Pekka Hurme. Yritys on
vastikään muuttanut toimialakseen muun muassa radiotoiminnan. Yritys ei ennen toimialan
muutosta ole harjoittanut radio- tai muutakaan liiketoimintaa. Yhtiön omistajalla on kuitenkin
pitkä kokemus radioliiketoiminnasta; hän on esimerkiksi toiminut Metroradion toimitusjohtajana vuosina 2006-2014.
Toimilupahakemuksessaan hakija kuvaa toimintaansa siten, että perustettava radiokanava ei
ole niinkään radioformaatti vaan liiketoimintaformaatti. Radiokanava on businessmalli, joka
älykkään Suomessa kehitetyn sovelluksen avulla automatisoi radioaseman myynnin viemällä
sen 100 %:sti verkkoon. Perustettavan radiokanavan kohderyhmä olivat aikuiset naiset, ja kanavalla tultaisiin soittamaan populäärimusiikkia.
Etelä-Suomen Media Oy
Etelä-Suomen Media Oy hakee neljää uutta ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Pirkanmaa 4, Tampere 5, Porvoo 1 sekä Helsinki 6. Mikäli Etelä-Suomen Medialle ei myönnetä
ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 6, Etelä-Suomen Media hakee vaihto11

ehtoisesti toimilupaa muille Helsingin taajuuskokonaisuuksille. Etelä-Suomen Media ei ole
aiemmin harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa.
Yritys kuuluu Keskisuomalainen-konserniin, joka on hakenut useita paikallisia ja alueellisia
ohjelmistotoimilupia tällä hakukierroksella. Etelä-Suomen Median liiketoiminta keskittyy
printtimediaan, ja se on toiminut tällä sektorilla pitkään. Etelä-Suomen Media julkaisee muun
muassa paikallislehtiä Länsiväylä, Vantaan Sanomat ja Helsingin Uutiset. Etelä-Suomen Media on laajentamassa liiketoimintaansa radion puolelle.
Ensimmäisen uuden perustettavan kanavan (Pirkanmaa 4, Uusi kanava) ensisijainen kohderyhmä olisivat Tampereen ja Pirkanmaan aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia. Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa
ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa. Kanavan ohjelmisto tuotetaan yhteistyössä
Etelä-Suomen Median pirkanmaalaisten paikallisten julkaisujen kanssa.
Toisen uuden perustettavan kanavan (Tampere 5, Uusi kanava) ensisijainen kohderyhmä olisivat, kuten edellisessä, Tampereen ja Pirkanmaan aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla
olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia. Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa. Kanavan ohjelmisto tuotetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Median paikallisten julkaisujen kanssa.
Kolmannen uuden perustettavan kanavan (Porvoo 1, Uusi kanava) ensisijainen kohderyhmä
olisivat Itä-Uudenmaan aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia. Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa. Kanavan ohjelmisto tuotetaan yhteistyössä Etelä-Suomen
Median paikallisten julkaisujen kanssa.
Neljännen perustettavan kanavan (Helsinki 6, Uusi kanava) ensisijainen kohderyhmä olisi
pääkaupunkiseudun aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia. Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa. Kanavan ohjelmisto tuotetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Median paikallisten julkaisujen kanssa.
Finest Plus FM
Finest Plus FM hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle Helsinki 4. Vaihtoehtoisesti Finest Plus FM hakee kaikkia muita Helsingin taajuuskokonaisuuksia
lukuun ottamatta taajuuskokonaisuutta Helsinki 1. Finest Plus FM:n kanava Finest Plus on aiemmin kuulunut Porvoossa, ja myös pääkaupunkiseudulla Viestintäviraston myöntämillä lyhytaikaisilla ohjelmistotoimiluvilla. Finest Plus FM hakee nyt pitkäaikaista ohjelmistotoimilupaa pääkaupunkiseudulle. Finest Plus FM hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan
ohjelmiston vironkielisyyden perusteella.
Finest Plus on vironkielinen radiokanava, joka on toiminut valtioneuvoston myöntämällä ohjelmistotoimiluvalla Porvoossa vuodesta 2015 asti. Kanavan kohderyhmänä ovat Suomessa
pysyvästi asuvat, ja tällä vierailevat virolaiset sekä Virosta kiinnostuneet suomalaiset.
Kaasilansalmi Oy
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Kaasilansalmi Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Kotka-Kouvola 1.
Toimilupaa haetaan perustettavalle radiokanavalle Radio Kaakko. Radio Kaakko on toiminut
alueella kesällä 2018 Viestintäviraston myöntämällä lyhytaikaisella ohjelmistotoimiluvalla.
Toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön nimiin. Perustettavan yhtiön taustalla ovat yritykset
Kaasilansalmi Oy, jonka omistaa yksityishenkilö Jalle Niemelä, sekä Yammie’s Production
Oy, jonka omistaa yksityishenkilö Jami Kajanen. Lisäksi perustettavaan yhtiöön on tulossa
vähemmistöosakkaita. Molemmilla perustajilla on pitkä kokemus radiotoiminnasta.
Radio Kaakon tarkoituksena on toimia kaupallisena paikallisradiona. Kanavan ohjelmisto
koostuisi musiikista, paikallisuutisista, tapahtumista sekä keskusteluohjelmista. Kanavan kohderyhmänä on kanavan kuuluvuusalueella asuva aktiivinen, työikäinen väestö.
Kaleva365 Oy
Kaleva365 Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien Pohjanmaa 2 ja Pohjanmaa 3 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Kaleva365 ei ole aiemmin harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa.
Kaleva365 on Kaleva Oy:n tytäryhtiö. Kaleva Oy on vuodesta 1998 alkaen toiminut mediaalan yritys ja se julkaisee muun muassa maakuntalehti Kalevaa ja Lapin Kansaa sekä useita
paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä. Kaleva Oy:n tarkoituksena on laajentaa liiketoimintaansa radion puolelle.
Kaleva365 hakee toimilupaa uudelle paikalliseen sisältöön keskittyvälle kanavalle. Kanavan
ohjelmisto koostuisi paikallisesti toimitetusta ohjelmasisällöstä, jonka lähtökohtana on paikalliset uutiset, tapahtumat, ilmiöt, yritys- ja järjestötoimista sekä päätöksenteko. Lisäksi ohjelmistoa täydentää viihteellinen musiikkitarjonta.
Kansan Radioliitto - Folkets radioförbund ry
Kansan Radioliitto - Folkets radioförbund ry hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 2 (Lähiradio). Hakija hakee siten jatkoa nykyiselle radiotoiminnalle. Hakija
hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan ei-kaupallista yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaa varten.
Kansan Radioliitto - Folkets radioförbund on harjoittanut radiotoimintaa Helsingin taajuudella
30 vuoden ajan, ja sillä on toimilupahakemuksen mukaan taloudelliset resurssit jatkaa toimintaa myös koko uuden toimilupakauden ajan.
Lähiradio on ei-kaupallinen yhteisö- ja kansalaisradio. Kanavan tarkoituksena on toimia ihmisten keskustelufoorumina, ja ohjelmiston tuottavat pääasiassa erilaiset kansalaisjärjestöt –
ryhmät ja yksilöt. Ohjelmisto on pääasiassa suomenkielistä, mutta tämän lisäksi ohjelmistoa
on myös monilla muilla kielillä. Kanavan erityisenä kohderyhmänä ovat muun muassa maahanmuuttajat. Musiikkiohjelmien osalta päälinjana on esitellä musiikkia valtavirran ulkopuolelta.
Keski-Suomen Media Oy
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Keski-Suomen Media Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Jyväskylä
1 (Uusi kanava). Keski-Suomen Media ei ole aiemmin harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa.
Keski-Suomen Media kuuluu Keskisuomalainen-konserniin, joka on hakenut useita alueellisia
ja paikallisia ohjelmistotoimilupia tällä hakukierroksella. Keski-Suomen Median liiketoiminta
keskittyy printtimediaan, ja se on toiminut tällä sektorilla pitkään. Keski-Suomen Media on
laajentamassa liiketoimintaansa radion puolelle.
Ohjelmistotoimiluvan ensisijainen kohderyhmä olisi keskisuomalainen aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia. Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa. Kanavan ohjelmisto tuotetaan yhteistyössä Keski-Suomen Median paikallisten julkaisujen kanssa.
Kevyt Kanava Oy
Kevyt Kanava Oy hakee yhtätoista ohjelmistotoimilupaa. Valtioneuvoston ratkaistavaksi ovat
siirtyneet ohjelmistotoimilupahakemukset taajuuskokonaisuuksille 13, Savo 1, Jyväskylä 1,
Kotka-Kouvola 1, Tampere 5 ja Pohjanmaa 1. Lisäksi hakemukset, joissa taajuuskokonaisuuteen Kuopio-Iisalmi 1 haetaan yhdistettäväksi taajuuskokonaisuutta Mikkeli 1 sekä taajuuskokonaisuuteen Pirkanmaa 4 haetaan yhdistettäväksi taajuuskokonaisuutta Helsinki 4 tai 7 tai 8
ovat siirtyneet valtioneuvoston ratkaistavaksi. Kevyt Kanava hakee jatkoa, sekä alueellisia laajennuksia sen nykyiselle toiminnalle. Kevyt Kanava Oy hakee lisäksi toimilupaa yhdelle uudelle, perustettavalle kanavalle.
Kevyt Kanava on lapualainen yhtiö, jonka koko osakekannan omistaa yhtiön suomalainen
toimitusjohtaja. Kevyt Kanava omistaa iisalmelaisen Pohjois-Savon Paikallisradio Oy:n, kurikkalaisen Radio Paitapiiska Oy:n ja seinäjokelaisen Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:n. Tällä
hetkellä Kevyt Kanava harjoittaa paikallisradiotoimintaa usealla paikkakunnalla Etelä- ja Pohjois-Savossa, valtioneuvoston myöntämien alueellisten ja paikallisten toimilupien nojalla. Kevyt Kanava omistaa myös Radio Kajaus Oy:n. Kevyt Kanava on aiemmin tehnyt yhteistyötä
muiden radiotoimijoiden kanssa, mutta siirtynyt nyt täysin omaan tuotantoon. Kevyt Kanava
on hakemuksensa mukaan tehnyt huomattavia investointeja radiotoimintansa kehittämiseen.
Kevyt Kanava hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 13. Uuden, perustettavan
kanavan ohjelmasisältö koostuisi lapsille ja lapsiperheille suunnatusta sisällöstä, sekä Kevyt
Kanavan Aito Iskelmä Harju & Pöntisen ohjelmasisällöstä.
Kevyt Kanava hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien Kuopio-Iisalmi 1 ja Mikkeli 1 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle, sekä taajuuskokonaisuudelle Pohjanmaa 1 kanavalle Aito Iskelmä, eli jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Kevyt Kanava Oy
hakee lisäksi kanavalleen Aito Iskelmä alueellista laajennusta hakemalla ohjelmistotoimilupia
taajuuskokonaisuuksille Jyväskylä 1, Kotka-Kouvola 1 sekä taajuuskokonaisuuksien Pirkanmaa 4 ja Helsinki 4 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Kanavan ohjelmistosisältö koostuu paikallisesta ja alueellisesta ohjelmistosta, sekä erikoislähetyksistä. Aito Iskelmä-kanavien pääkohderyhmä on kullakin alueella alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet ihmiset. Erityiskohderyhmänä on alueen venäjänkielinen väestö sekä venäjänkieliset
turistit. Musiikki on lähes kokonaan kotimaista ja kokonaan iskelmämusiikkia. Kanava on
kuulunut eri muodoissa 1980-luvulta lähtien, ja on ollut historiansa aikana eri tahojen omistuksessa.
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Kevyt Kanava Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Savo 1 kanavalle Aito
Hitti, eli jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Kevyt Kanava Oy hakee lisäksi kanavalleen
Aito Hitti alueellista laajennusta hakemalla ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle
Tampere 5. Kanavan ohjelmistosisältö koostuu paikallisesta ja alueellisesta ohjelmistosta, sekä erikoislähetyksistä. Radion pääkohderyhmä on kullakin alueella alueellisista ja paikallisista
asioista kiinnostuneet ihmiset. Erityiskohderyhmänä on alueen venäjänkielinen väestö sekä
venäjänkieliset turistit. Musiikki on valittu kotimaisesta ja ulkomaisesta hittimusiikista vuosikymmeniltä 1950 – 2010. Kanava on kuulunut eri muodoissa 1980-luvulta lähtien, ja on ollut
historiansa aikana eri tahojen omistuksessa.
Kristillinen Media Oy
Kristillinen Media Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 7 kanavalle
Radio Dei. Kristillinen Media hakee siten jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Kristillinen Media hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan kristillistä sisältöä lähettävälle radiokanavalle.
Kristillinen Media Oy:n omistavat Kirsi Rostamo ja Rolate Oy. Radio Dei on aloittanut lähetystoiminnan vuonna 1997 Helsingissä, ja on tämän jälkeen kasvanut valtakunnalliseksi kanavaksi, jonka toiminta on vakiintunutta.
Radio Dei lähettää kristillistä ohjelmistoa. Kanavan kohderyhmänä ovat aktiiviset aikuiset.
Muista kristillisistä medioista poiketen Radio Dein kohderyhmänä ovat kaikki kristityt hengellisestä taustasta riippumatta.
Kuunappi Oy
Kuunappi Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 9. Kuunappi Oy on siten hakenut jatkoa nykyiselle toiminnalleen. Kuunappi Oy hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan klassista musiikkia soittavalle kanavalle.
Kuunappi Oy:n omistaa FutuVision Holding Oy. Kuunappi on harjoittanut radiotoimintaa
vuodesta 2012 asti.
Kuunappi hakee ohjelmistotoimilupaa kaupalliselle klassista musiikkia soittavalle radiokanavalle Radio Classic. Kanavalla on lisäksi kulttuuriin keskittyvää puhesisältöä. Kanavan kuuntelijaprofiili koostuu pääasiassa yli 55-vuotiaista, mutta se tavoittaa lisäksi yli 35-vuotiaat
kuuntelijat.
Lapin Klubi ry
Lapin Klubi ry hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Rovaniemi 1 (Iskelmä Rovaniemi). Lapin Klubi hakee siten jatkoa nykyiselle radiotoiminnalleen.
Lapin Klubi on yleishyödyllinen yhdistys. Kanavan operationaalinen toiminta on keskitetty
Äiti Radio Oy:lle, jolla on osittain sama johto ja omistusrakenne kuin Lapin Klubi ry:llä. Kanavan toiminta on saatu viime vuosina kannattavaksi, ja liiketoiminnan kehittämiselle on edellytykset. Lapin Klubi on harjoittanut radiotoimintaa vuodesta 2007, ja on vakiinnuttanut asemansa alueella.
15

Kanavan ohjelmistosisältö koostuu paikallisista ajankohtaiskatsauksista sekä juonnetuista musiikkiohjelmista. Ohjelmistosisällön osalta Iskelmä Rovaniemi tekee yhteistyötä Bauer Median kanssa. Iskelmä Rovaniemi pyrkii toiminnassa huomioimaan lähialueiden kylät, sekä Rovaniemen roolin huomattavana matkailukaupunkina. Kanavan kohderyhmänä ovat alueen yritykset, mainostajat ja asukkaat, sekä kylien asukkaat ja matkailijat.
Livelaboratorio Oy
Livelaboratorio Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 13
(Radio Helsinki). Livelaboratorio hakee siten alueellista laajennusta nykyiselle toiminnalleen.
Vaihtoehtoisesti Livelaboratorio Oy hakee useita eri taajuuskokonaisuuksia ja taajuuskokonaisuuksista muodostettuja yhdistelmiä, ja viimesijaisesti sen nykyistä taajuuskokonaisuutta Helsinki 3. Livelaboratorio hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan.
Livelaboratorio Oy on Suomen Muusikkojen liiton omistama yritys. Suomen Muusikkojen
Liitto ry omistaa 100 % Livelaboratorio Oy:n osakekannasta. Livelaboratorio Oy osti Radio
Helsingin Kaupunkitarinat Oy:ltä vuonna 2016. Livelaboratorio on yleishyödyllinen osakeyhtiö.
Livelaboratorio hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan yleishyödylliselle kaupunkikulttuuriin ja vaihtoehtomusiikkiin keskittyvälle kanavalle Radio Helsinki. Radio Helsinki
on luonteeltaan paikallisradio, mutta esimerkiksi internetin kautta sitä kuunnellaan myös muilta paikkakunnilta. Radio Helsingin kohderyhmä ovat kulttuurisesti aktiiviset 25-55 –vuotiaat.
Radio Helsingin tavoitteena on nostaa, kuratoida ja edistää erityisesti kotimaista musiikkikulttuuria. Kanava ei soita ainoastaan tunnettua musiikkia tai luota nostalgiaan, vaan tarjoaa vaihtoehdon Suomen muille radiokanaville.
Marva Media Oy
Marva Media Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien Rauma 2 ja Pori 2
yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle kanavalle Radio Ramona. Marva Media
Oy hakee alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Marva Media Oy harjoittaa tällä hetkellä ohjelmistotoimiluvan nojalla paikallisradiotoimintaa
Raumalla. Radio Ramona on vuonna 1988 perustettu raumalainen paikallisradio. Marva Media on raumalainen mediatalo, jonka valikoimaan kuuluu sekä printti- että digituotteita. Marva
Media julkaisee esimerkiksi lehteä Länsi-Suomi.
Radio Ramonan kohderyhmänä ovat Rauman talousalueen kuuntelijat. Myös kanavan musiikkitarjonta räätälöidään paikallisille kuuntelijoille.
Mediatakojat Oy
Mediatakojat Oy hakee seitsemää ohjelmistotoimilupaa. Mediatakojat hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksille 3 ja 13. Lisäksi Mediatakojat hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksien
14 Helsinki 7 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle, sekä taajuuskokonaisuuksien 21 ja Helsinki 4 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Tämän lisäksi Mediatakojat hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Helsinki 1, Pori 1 ja Mikkeli 2.
Mikäli Mediatakojille ei myönnetä ohjelmistotoimilupia sen ensisijaisesti hakemiin taajuuskokonaisuuksiin, Mediatakojat on hakenut useita vaihtoehtoisia taajuuskokonaisuuksia. Me16

diatakojat hakee alueellista laajennusta sen nykyisille kanaville, ja toimilupia uusille, perustettaville kanaville.
Mediatakojat harjoittaa radiotoimintaa tällä hetkellä muun muassa Porissa, Tampereella,
Raumalla, Mikkelissä, Kuopiossa, Jyväskylässä sekä usealla muulla alueella Suomessa. Mediatakojat on harjoittanut radiotoimintaa perustamisestaan saakka, eli vuodesta 2009, ja on
toiminnan aloittamisen jälkeen laajentanut kanavavalikoimaansa sekä kanavien kuuluvuusalueita. Mediatakojat Oy:n omistaa kolme yksityishenkilöä.
Mediatakojat hakee ohjelmistotoimilupaa taajuudelle Mikkeli 1 perinteiselle paikallisradiokanavalle Radio Mikkeli, joka on kuulunut Mikkelissä vuodesta 2013 asti. Kanavan kohderyhmä ovat aktiiviset kaupunkilaiset (25-55 -vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita paikallisista
asioista, tapahtumista, kulttuurista ja monipuolisesta musiikista. Kanavan musiikkitarjonta on
laaja.
Mediatakojat hakee ohjelmistotoimilupaa taajuudelle Pori 1 perinteiselle paikallisradiokanavalle Radio Pori, joka on kuulunut Porissa vuodesta 1985 asti. Kanavan kohderyhmä ovat aktiiviset kaupunkilaiset (25-55 -vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita paikallisista asioista, tapahtumista, kulttuurista ja monipuolisesta musiikista.
Mediatakojat hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 14 ja Helsinki 7 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle (Helmiradio). Mediatakojat hakee siten kuuluvuusalueen laajennusta pääkaupunkiseudulle. Helmiradio on Mediatakojat Oy:n ja Sanoma
Media Finlandin yhteistyönä tuotettu kanava. Sanoma Media Finland vastaa kanavan valtakunnallisesta, ja Mediatakojat paikallisesta ohjelmasisällöstä. Helmiradio soittaa klassikkohittejä 1980- ja 70- luvuilta, ja sen pääkohderyhmänä on yli 40-vuotiaat naiset.
Mediatakojat hakee lisäksi ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 21 ja Helsinki 4 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle (HitMix). Mediatakojat hakee siten kuuluvuusalueen laajennusta pääkaupunkiseudulle. HitMix on, kuten Helmiradio, Mediatakojat
Oy:n ja Sanoma Media Finlandin yhteistyönä tuotettu kanava. Sanoma Media Finland vastaa
kanavan valtakunnallisesta, ja Mediatakojat paikallisesta sisällöstä. Kanavan ohjelmistosisältö
koostuu toimitetuista livelähetyksistä sekä hittimusiikista 90-luvulta nykypäivään.
Mediatakojat hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 3 uudelle perustettavalle radiokanavalle BIG. Perustettavan kanavan tarkoituksena on olla ajankohtainen aikuiskanava,
joka tuottaisi ajankohtaista ja asiapitoista sisältöä aikuisradioformaatissa. Kanavan kohderyhmänä olisivat aktiiviset, yli 35-vuotiaat aikuiset. Toimitetun sisällön lisäksi kanavalla on tarkoitus soittaa niin kutsuttua mainstream-musiikkia.
Mediatakojat hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 13 uudelle perustettavalle
kanavalle Radio Paikallinen. Perustettava kanavan ohjelmasisältö yhdistelee paikallista ja valtakunnallista sisältöä.
Mediatakojat hakee lisäksi ohjelmistotoimilupaa taajuudelle Helsinki 1 uudelle perustettavalle
kanavalle Kaupunkiradio. Kyseessä olisi pääkaupunkiseudun paikallisradio, jonka ohjelmistosisältö koostuisi paikallisesti juonnetuista ohjelmista, joissa tiedotettaisiin esimerkiksi pääkaupunkiseudun tapahtumista. Pääkohderyhmänä Helsinkiin perustettavalla kanavalla olisivat aktiiviset 30-60 -vuotiaat kaupunkilaiset. Kanava ei profiloidu musiikilla mihinkään tiettyyn
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tiukkaan formaattiin, vaan soittaa laidasta laitaan sekä kotimaista että ulkomaista musiikkia
aikuiseen makuun.
Nordic Palvelu Oy
Nordic Palvelu Oy hakee kahta ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Pohjanmaa 3 ja
Helsinki 8. Tällä hetkellä Nordic Palvelu harjoittaa toimiluvanvaraista ohjelmistotoimintaa
taajuuskokonaisuudella Pohjanmaa 3 (ent. Oulu 5, Sea FM). Nordic Palvelu hakee siten tälle
jatkoa. Lisäksi Nordic Palvelu hakee uutta toimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 8. Mikäli Nordic Palvelu Oy:lle ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemalle taajuuskokonaisuudelle Helsinki 8, Nordic Palvelu Oy hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksille
Helsinki 7, Helsinki 3, Helsinki 4, Helsinki 5 ja Helsinki 6.
Nordic Palvelu Oy on suomalainen perheyritys, joka harjoittaa radiotoiminnan lisäksi myös
siivous- ja kiinteistöpalveluihin keskittyvää liiketoimintaa. Yrityksen päätoimiala on kuitenkin
vuodesta 2013 asti ollut radio- ja televisiotoiminta. Nordic Palvelu on rakentanut itsenäisen
radioverkon Oulun, Merilapin ja Rovaniemen alueelle, joten se ei tällä hetkellä osta lähetyspalveluista ulkopuolelta.
Nordic Palvelu hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Pohjanmaa 3 kanavalle
Sea FM. Kyseinen kanava on perustettu vuonna 2011, ja toimiluvan radiokanava on saanut
vuonna 2013. Kanavan kohderyhmä on 18 – 45 vuotiaat kaupunkilaiset. Sea FM on kaksikielinen radio, eli se tarjoaa ohjelmistoa sekä suomen että englannin kielillä. Sea FM on musiikkipainotteinen radio, ja se on keskittynyt uuteen populaariin ulkomaiseen musiikkiin, kuten
elektroniseen tanssimusiikkiin. Musiikin lisäksi kanavalla lähetetään juonnettua ohjelmaa,
alueen tapahtumia, uutisia, säätä sekä muuta paikallista sisältöä (muun muassa paikallisesti
tuotettu lääkäriohjelma).
Nordic Palvelu hakee lisäksi ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 8 (Sea FM
Helsinki). Sea FM on toiminut pääkaupunkiseudulla lyhytaikaisella ohjelmistotoimiluvalla sekä vuonna 2013, että kesäkaudella 2018. Kanavan ohjelmistosisältö tehdään osittain yhteistyössä pohjoisessa kuuluvan Sea FM:n kanssa siten, että osa ohjelmistosta on samaa. Kanavan
kohderyhmä on 18 – 45 -vuotiaat kaupunkilaiset, ja ohjelmistoa tarjotaan sekä suomen, että
englannin kielellä.
NRJ Finland Oy
NRJ Finland Oy hakee kolmea ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille 3, 13 sekä taajuuskokonaisuuksien 11, Pohjanmaa 1 ja Mikkeli 2 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. NRJ Finland Oy harjoittaa toimiluvanvaraista ohjelmistotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla 3 (NRJ) ja 11 (Nostalgia). NRJ Finland Oy hakee siten jatkoa toiminnalleen taajuuskokonaisuus 3 osalta, ja alueellista laajennusta kanavalle Nostalgia. NRJ Finland Oy hakee tämän lisäksi toimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle taajuuskokonaisuudelle 13.
NRJ Finland Oy on vuonna 1981 perustetun NRJ Group SA:n tytäryhtiö. NRJ Group SA on
Pariisin pörssissä noteerattu kaupalliseen radiotoimintaan keskittynyt yhtiö. Vaikka kyse on
kansainvälisestä yhtiöstä, Suomen toiminnot ovat kuitenkin paikallisessa ohjauksessa. Sisällöt
suunnitellaan ja toteutetaan NRJ Finlandin Helsingin Lauttasaaresta sijaitsevasta toimituksesta
käsin. NRJ Finland aloitti toimintansa vuonna 1995 nuorille ja nuorekkaille aikuisille suunna18

tulla NRJ/Energy-radiolla. Vanhemmalle, yli 40-vuotiaalle kuulijakunnalle suunnattu Radio
Nostalgia -kanava käynnistettiin vuonna 2011.
NRJ Finland hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 3 kanavalle NRJ. NRJ on hittiradiokanava, jonka kohderyhmään kuuluvat 15-34-vuotiaat aktiiviset nuoret ja nuoret aikuiset. NRJ:llä on 446 000 viikkokuuntelijaa ja NRJ:n kuuntelijoista hieman yli puolet on naisia.
NRJ:n ohjelmat muodostuvat musiikin ja puhutun sisällön yhdistelmästä.
NRJ Finland hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 11, Pohjanmaa 1 ja Mikkeli
2 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle kanavalle Radio Nostalgia. Nostalgian
ohjelmat muodostuvat musiikin ja puhutun sisällön yhdistelmästä. Muu kuin musiikkisisältö
käsittää ajankohtaisia ja kantaaottavia puheosuuksia ja haastatteluja. Radio Nostalgian musiikkisisältö koostuu eri vuosikymmenten klassikkohiteistä.
NRJ Finland hakee ohjelmistotoimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle Cherie taajuuskokonaisuudelle 13. Kanavan musiikillisen rungon muodostaa nuorille aikuisille ja aikuisille
suunnattu kevyt pop-musiikki. Kyseinen kanava toimii tällä hetkellä Ranskassa ja Belgiassa.
Oy Basso Media Ab
Oy Basso Media Ab hakee kolmea ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille 10 ja 13, sekä taajuuskokonaisuuksien Helsinki 4, Turku 4 ja Tampere 5 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Basso Media harjoittaa radion ohjelmistotoimintaa tällä hetkellä taajuuskokonaisuudella 10 (Bassoradio), Helsinki-Kotka (I LUV 2K) sekä taajuuskokonaisuuksien Helsinki 4 ja Turku 4 yhdistelmällä (BOX). Basso Media hakee siten kuuluvuusalueen laajennusta sekä kanavalle BOX, että I LUV 2K. Viimesijaisesti Basso Media hakee jatkoa sen
nykyiselle toiminnalle, eli taajuuskokonaisuuksia 10, Helsinki-Kotka sekä taajuuskokonaisuuksien Helsinki 4 ja Turku 4 yhdistelmästä muodostettua taajuuskokonaisuutta.
Oy Basso Media Ab on vuonna 2004 perustettu yritys. Oy Basso Media on aloittanut radiotoiminnan kanavalla Bassoradio alun perin lyhytaikaisella, ja sittemmin pitkäaikaisella ohjelmistotoimiluvalla vuodesta 2004. Basso Medialle myönnettiin vuoden 2012 alusta toimiluvat
pääkaupunkiseudun lisäksi myös Turkuun, Tampereelle, Ouluun ja Jyväskylään. Lisäksi Basso Medialle on vuonna 2018 tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena siirtynyt kaksi ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Helsinki 4 ja Turku 4 sekä Helsinki-Kotka.
Basso Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 13 kanavalle I LUV 2K. I
LUV 2K keskittyy 2000-luvun musiikkiin. Lisäksi Basso Media hakee ohjelmistotoimilupaa
taajuuskokonaisuudelle 10 kanavalle Basso ja taajuuskokonaisuudelle Helsinki 4, Turku 4 ja
Tampere 5 kanavalle BOX.
Oy Viasat Finland Ab
Oy Viasat Finland Ab hakee ohjelmistotoimilupia taajuuskokonaisuuksille 2 ja 5. Tämän lisäksi Oy Viasat Finland Ab hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 8 ja Mikkeli
1 tai Mikkeli 2 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle, sekä taajuuskokonaisuuksien 17 ja Mikkeli 2 ja Pori 2 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Oy
Viasat Finland Ab hakee toimilupaa neljälle kanavalle. Oy Viasat Finland Ab ei harjoita tällä
hetkellä toimiluvanvaraista radiotoimintaa Suomessa.
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Oy Viasat Finland Ab on osa Nordic Entertainment Groupia (NENT Group), joka on Pohjoismainen media-alan yritys. Suomessa yritys on harjoittanut sekä maksu-tv- (Viasat) että tilausohjelmapalvelutoimintaa (Viaplay). Yritys harjoittaa radiotoimintaa esimerkiksi Ruotsissa
ja Norjassa.
Oy Viasat Finland Ab hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille 2 ja 5 kanaville
Viasat Sport, RIX FM ja Star FM. Lisäksi Oy Viasat Finland Ab hakee ohjelmistotoimilupaa
taajuuskokonaisuuksien 8 ja Mikkeli 1 tai Mikkeli 2 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle sekä taajuuskokonaisuudelle 17, Mikkeli 2 ja Pori 2 kanaville Star FM ja Hitaat
Suosikit. Toissijaisesti Oy Viasat Finland Ab hakee useita muita valtakunnallisia, osavaltakunnallisia, ja alueellisia ja paikallisia taajuuskokonaisuuksia.
RIX FM on viihdepainotteinen kanava, jonka kohdeyleisö on 20-49 –vuotiaat aikuiset. Kyseinen kanava kuuluu tällä hetkellä Ruotsissa. Kanavan ohjelmasisältö koostuu sekä toimitetusta
ohjelmasta, että musiikista. Toimituksellinen osuus koostuu ajankohtaisista tapahtumista sekä
muista ajankohtaisista aiheista. Kanavalla on tarkoitus lähettää lisäksi uutisia sekä sää- ja liikennetiedotteita. Musiikkivalikoima koostuu pop-, dance- ja rockmusiikista.
STAR FM on viihdepainotteinen kanava, jonka kohdeyleisö on 35-59 -vuotiaat aikuiset. Kanava on siten suunnattu osittain eri kohdeyleisölle kuin RIX FM. Myös tämä kanava kuuluu
tällä hetkellä Ruotsissa. Kanavan ohjelmasisältö koostuu sekä toimitetusta ohjelmasta, että
musiikista. Toimituksellinen osuus koostuu ajankohtaisista tapahtumista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Kanavalla on tarkoitus lähettää lisäksi uutisia sekä sää- ja liikennetiedotteita.
Musiikkivalikoima koostuu 60-, 70- 80- ja 90-lukujen musiikista.
Hitaat Suosikit on alueellinen kanava, jonka kohderyhmänä ovat suurimpien kaupunkien
asukkaat. Kanavan sisältökonsepti on samankaltainen sekä RIX FM:n, että Star FM:n kanssa.
Hitaat Suosikit –kanavalla on kuitenkin tarkoituksena soittaa vain pehmeää ja hidasta musiikkia 80-luvulta nykypäivään.
Viasat Sportin on tarkoitus olla valtakunnallinen urheiluun keskittyvä, pääasiassa puhetta sisältävä radiokanava. Kanavalla soitettaisiin lisäksi musiikkia.
Patmos Lähetyssäätiö
Patmos lähetyssäätiö on hakenut yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudesta 19 ja alueellisista taajuuskokonaisuuksista muodostetulle yhdistelmälle. Patmos hakee useita vaihtoehtoisia taajuuskokonaisuuksia Helsingin, Tampereen, Jyväskylän sekä Seinäjoen/Lapuan alueelta yhdistettäväksi sen nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 19. Patmos Lähetyssäätiö harjoittaa
tällä hetkellä toimiluvanvaraista radiotoimintaa taajuuskokonaisuudella 19.
Patmos lähetyssäätiö on 40 vuotta toiminut yleishyödyllinen kehitysapu- ja lähetysjärjestö.
Patmos lähetyssäätiö omistaa kaksi kristillistä kirjallisuutta tuottavaa kirjapainoa. Radiotoimintaa Patmos lähetyssäätiö on harjoittanut 1980-luvulta asti. Radio Patmos on toiminut vuodesta 2013 usealla paikkakunnalla Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisen lupien nojalla,
ja vuonna 2016 Radio Patmos on saanut Viestintäviraston myöntämän pitkäaikaisen luvan
kymmenelle paikkakunnalle, ja vuonna 2017 neljälle uudelle paikkakunnalle. Patmos Lähetyssäätiö tekee yhteistyötä Radio Dein kanssa siten, että Radio Patmoksen ohjelmistoa lähetetään Radio Dein taajuuksilla.
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Radio Patmos on paikallisorientoitunut kristillis-eettinen elämäntaparadio. Päämääränä on
kuuluvuusalueen ihmisten asioihin ja haasteisiin keskittyvä, kokonaisvaltaiseen terveyteen ja
positiiviseen elämäntapaan kannustava kanava. Kanavan pääkohderyhmä ovat yli 40-vuotiaat
kaupunkilaiset.
Pispalan Musa Oy
Pispalan Musa Oy on hakenut yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien Tampere 3
ja Helsinki 5 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Vaihtoehtoisesti Pispalan
Musa Oy on hakenut taajuuskokonaisuuksia Helsinki 2 tai Helsinki 8 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Tampere 3. Pispalan Musa Oy hakee siten alueellista laajennusta nykyiselle
toiminnalleen.
Pispalan Musa Oy on harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa taajuuskokonaisuudella
Tampere 3 (Radio Musa) vuodesta 2014 asti. Radio Musan ohjelmisto koostuu toimitetusta sisällöstä, sekä laajasta musiikkitarjonnasta.
Pispalan radioyhdistys ry
Pispalan radioyhdistys ry on hakenut yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Pirkanmaa 4 kanavalle Pispalan Musa. Pispalan radioyhdistys ry hakee siten alueellista laajennusta sen nykyiselle radiotoiminnalle. Yhdistys on toissijaisesti hakenut toimilupaa taajuuskokonaisuudelle Tampere 4, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Yhdistys hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan.
Pispalan radioyhdistys ry on harjoittanut radiotoimintaa vuodesta 2015 asti. Pispalan radioyhdistys ry:n kanava Pispalan Musa on perinteinen paikallisradiokanava, joka palvelee alueensa
yrityksiä ja yhteisöjä. Radion ideologian ydin on yhteisöllisyys ja kulttuuri. Radion kohderyhmänä ovat suuret ikäluokat. Musiikillisesti kanavalla soitetaan 1920-50 –lukujen kotimaista tanssimusiikkia maustettuna uudemmalla kevyellä musiikilla. Kanavan ohjelmisto koostuu
muun muassa haastatteluista, paikallisista tapahtumista sekä hengellisestä sisällöstä.
Radio Foni Oy
Radio Foni Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Porvoo 1. Radio Foni
Oy hakee siten jatkoa sen nykyiselle toiminnalle.
Radio Foni Oy on harjoittanut paikallisradiotoimintaa Porvoossa vuodesta 1994. Yritys on yksityisessä omistuksessa.
Radio Fonin ohjelmisto koostuu paikallisista uutisista sekä kunnallis- ja viranomaistiedotteista
sekä muusta paikallisesta sisällöstä. Kanavan kohderyhmä ovat nuoret aikuiset ja aikuiset
suomen- ja ruotsinkieliset henkilöt. Kanavalla soitetaan lisäksi paikallista musiikkia, sekä
maahanmuuttajien elävää musiikkia. Kanavan ohjelmistosisällön osalta Radio Foni tekee lisäksi yhteistyötä Bauerin Iskelmä-formaatin kanssa.
Radio Kajaus Oy
Radio Kajaus Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 16 ja Helsinki 4
yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle kanavalle Aito Kajaus. Radio Kajaus ha21

kee siten jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle, ja kuuluvuusalueen laajennusta pääkaupunkiseudulle. Mikäli Radio Kajaus Oy ei saa ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemalle yhdistelmälle, se hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksien 16 ja Helsinki 7 tai Helsinki 8 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle.
Radio Kajaus on aloittanut toimintansa vuonna 1989. Kevyt Kanava Oy osti Radio Kajaus
Oy:n vuonna 2016, jonka jälkeen kanavan kuuluvuusalue on laajentunut.
Kanavalla Aito Kajaus on tarkoitus lähettää paikallista ja alueellista ohjelmistoa. Ohjelmisto
koostuu eri alueiden paikallisuutisista sekä päivän ajankohtaisaiheista, yritystarinoista ja haastatteluista sekä urheilulähetyksistä ja hengellisistä lähetyksistä. Ohjelmistoon kuuluu lisäksi
MTV 3:n valtakunnalliset uutiset. Radion pääkohderyhmä on kullakin alueella alueellisista
asioista ja valtakunnallisista ajankohtaisista aiheista kiinnostuneet, yli 55-vuotiaat ihmiset.
Kanavalla lähetetään lisäksi venäjänkielistä ohjelmistoa, ja soitetaan venäjänkielistä musiikkia.
Radio SUN Oy
Radio SUN Oy hakee kahta ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Pirkanmaa 1 ja
Tampere 2. Radio SUN Oy hakee siten jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Radio SUN Oy
on harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla Pirkanmaa 1 (ent.
Tampere 3) ja Tampere 2 (ent. Pori-Tampere).
Radio SUN Oy on perustettu lokakuussa 1983. Radio Sun Oy:n paikallisradiokanavan Radio
Satahämeen lähetykset alkoivat joulukuussa 1985. Myöhemmin kanavan nimi muutettiin SUN
FM:ksi ja nykyisellä nimellä Radio SUN on toiminut vuodesta 2006 alkaen kuuluvuusalueen
laajennuttua uusien lähettimien ansiosta Tampereen eteläpuolelle.
Radio SUN Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Pirkanmaa 1 kanavalle
Radio SUN. Radio SUN on paikallinen kanava, ja kanavan kaikki ohjelmallinen sisältö tehdään itse ja suunnataan kuuluvuusalueen ihmisille Pirkanmaan, Pohjois-Satakunnan ja Hämeenlinnan seudun asukkaille, loma-asujille ja matkailijoille. SUN Radion kohderyhmä on 25
– 59 -vuotiaat.
Radio SUN Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Tampere 2 kanavalle Radio FUN Tampere. Radio FUN Tampereen lähetykset alkoivat Tampereen alueella vuonna
2013. FUN Tampere paikallinen kanava, ja kanavan kaikki ohjelmallinen sisältö tehdään itse
ja suunnataan kuuluvuusalueen ihmisille Tampereella ja sen ympäristössä sekä kuuluvuusalueella vieraileville loma-asujille ja matkailijoille. FUN Tampere -kanavan pääkohderyhmä on
20 – 45 -vuotiaat kaupunkilaiset ja kaupunkilaisiksi itsensä mieltävät ihmiset koko kuuluvuusalueella.
RollMedia Oy
RollMedia Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Helsinki 4. Vaihtoehtoisesti RollMedia Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Helsinki 7 ja Helsinki 5. RollMedia Oy ei tällä hetkellä harjoita pitkäaikaista toimiluvanvaraista radiotoimintaa.
RollMedia Oy on perustettu syyskuussa 2016. Yrityksen radiokanava Roll FM on vantaalainen paikallinen kanava, joka on toiminut vuodesta 2015 asti. Kanavalla ei ole aiemmin ollut
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pitkäaikaista toimilupaa, vaan se on toiminut lyhytaikaisilla luvilla sekä internetissä. Roll
FM:n ohjelmasisältö on musiikkipainotteinen, mutta sisältää myös muun muassa haastatteluja,
ja muuta paikallista ohjelmistoa.
Sanoma Media Finland Oy
Sanoma Media Finland Oy hakee kahdeksaa ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille 3,
4, 5, 6, 8, 13 sekä taajuuskokonaisuuksille Helsinki 5 ja Helsinki 6. Sanoma Media Finland
hakee pääasiassa jatkoa nykyiselle radiotoiminnalleen, mutta tämän lisäksi ohjelmistotoimilupaa kahdelle uudelle kanavalle. Mikäli Sanoma Media Finland Oy:lle ei myönnetä sen ensisijaisesti hakemia taajuuskokonaisuuksia, Sanoma Media Finland Oy on hakenut toissijaisesti
useita valtakunnallisia, osavaltakunnallisia ja paikallisia taajuuskokonaisuuksia.
Sanoma Media Finland Oy harjoittaa tällä hetkellä toimiluvanvaraista ohjelmistotoimintaa taajuuskokonaisuuksilla 4 (Radio Rock), 5 (Radio Suomipop), 6 (Radio Aalto), 8 (ennen TK 7,
Radio Loop), Helsinki 5 (ennen Espoo 1, Helmiradio) sekä Helsinki 6 (ennen Espoo 2, HitMix).
Sanoma Media Finland Oy on Sanoma Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.
Sanoma Media hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 4 kanavalle Radio Rock,
taajuuskokonaisuudelle 5 kanavalle Radio Suomipop, taajuuskokonaisuudelle 6 kanavalle Radio Aalto, taajuuskokonaisuudelle 8 kanavalle Radio Loop, taajuuskokonaisuudelle Helsinki 5
kanavalle Helmiradio sekä taajuuskokonaisuudelle Helsinki 6 kanavalle HitMix.
Sanoma Media Finland Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 13 uudelle perustettavalle kanavalle Nelonen Uusi1.
Sanoma Media Finland Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle 3 uudelle perustettavalle kanavalle Nelonen Uusi2.
Sanomalehti Karjalainen Oy
Sanomalehti Karjalainen Oy hakee kolmea ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Joensuu 1, Joensuu 2 ja Kuopio-Iisalmi 1. Valtioneuvoston ratkaistavaksi on siirtynyt ohjelmistotoimilupahakemus taajuuskokonaisuudelle Kuopio-Iisalmi 1.
Sanomalehti Karjalainen on ostanut Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnan syksyllä 2018. Oy
Najaros Ab on harjoittanut radiotoimintaa valtioneuvoston myöntämillä toimiluvilla taajuuskokonaisuuksilla Joensuu 1 ja Joensuu 2.
Sanomalehti Karjalainen on osa Pohjois-Karjalan kirjapaino-konsernia. Sanomalehti Karjalainen on toiminut media-alalla pitkään, pääliiketoimintanaan sanomalehden julkaisu. Sanomalehti Karjalainen laajentaa nyt liiketoimintaansa radiotoimintaan.
Sanomalehti Karjalainen hakee taajuuskokonaisuutta Kuopio-Iisalmi 1, eli laajennusta nykyiselle toiminnalleen Pohjois-Savon alueelle. Tarkoituksena on laajentaa yhteistyötä Bauerin Iskelmä-formaatin kanssa (Iskelmä Savo). Sanomalehti Karjalainen tekee tällä hetkellä yhteistyötä Bauerin kanssa Joensuun alueella.
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Savon Media Oy
Savon Media Oy hakee kahta ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Kuopio-Iisalmi 1
ja Mikkeli 2. Savon Media Oy ei ole aiemmin harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa.
Yritys kuuluu Keskisuomalainen-konserniin, joka hakee useita paikallisia ohjelmistotoimilupia tällä hakukierroksella. Savon Median liiketoiminta keskittyy printtimediaan, ja se on toiminut tällä sektorilla pitkään. Savon Median tarkoituksena on laajentaa liiketoimintaansa radiotoimintaan.
Ensimmäisen uuden perustettavan kanavan ensisijainen kohderyhmä olisi pohjois-savolainen
aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia. Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa. Kanavan sisältö tuotetaan yhteistyössä Savon medioiden paikallisten julkaisujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden Keskisuomalainen Oyj:n konserniin kuuluvien yritysten
kanssa.
Toisen uuden perustettavan kanavan ensisijainen kohderyhmä olisi etelä-savolainen aikuisväestö, (ikäryhmä 35+). Kanavalla olisi tarkoitus soittaa suomalaista pop- ja iskelmämusiikkia.
Sisällön painopiste on paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa paikallisissa aiheissa.
Kanavan sisältö tuotetaan yhteistyössä Savon Median paikallisten julkaisujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden etelä-savolaisten yhtiöiden kanssa.
Suomen lähiradiot Oy
Suomen lähiradiot Oy hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle KuopioIisalmi 2. Suomen lähiradiot Oy hakee siten jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Suomen lähiradiot Oy hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan.
Suomen lähiradiot on harjoittanut radiotoimintaa vuodesta 2012, ensin lyhytaikaisilla luvilla,
ja sen jälkeen, vuonna 2013, pysyvällä toimiluvalla. Kanavan kuuluvuusalue on tämän jälkeen
laajentunut maakunnan alueella.
Suomen lähiradiot Oy:n kanava Radio Sandels on niin sanottu perinteinen paikallisradio. Kanavan ohjelmistosisältö koostuu paikallisesta radio-ohjelmistosta. Kanava palvelee kuuluvuusalueensa yrittäjiä ja yhteisöjä sekä edistää sananvapautta ja yhteisöllisyyttä. Radio Sandelsin ohjelmisto ja musiikki on laaja-alaista, ja huomioi kaikki ikäryhmät.
Tampereen Yliopisto
Tampereen Yliopisto hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Tampere 1.
Tampereen Yliopisto hakee siten jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Vaihtoehtoisesti
Tampereen Yliopisto hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille Tampere 3 ja Tampere 5. Tampereen Yliopisto hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan.
Tampereen Yliopiston Radio Moreenia on lähetetty alueella pian 29 vuoden ajan. Kanava rahoitetaan pääosin yliopiston perusrahoituksesta. Kanavan ohjelmasisältö koostuu Tampereen
yliopiston ja muiden tamperelaisten korkeakoulujen ajankohtaisista kuulumisista, sekä Tampereen seudun yleisistä ajankohtaisista asioista. Kanava on voittoa tavoittelematon opetusra24

dio, joka tukee yliopiston tiedeviestintää, tieteellisen tutkimuksen popularisointia, tamperelaisten opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä paikallista kulttuuria.
Turun lähiradioyhdistys ry
Turun lähiradioyhdistys ry hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Turku 1.
Turun lähiradioyhdistys ry hakee siten jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Turun lähiradioyhdistys ry hakee ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan.
Turun lähiradioyhdistys ry on perustettu vuonna 1989, ja sen ylläpitämä Radio Robin Hood
aloitti lähetykset vuonna 1990. Yhdistys harjoittaa ei-kaupallista, voittoa tavoittelematonta
paikallisradiotoimintaa. Turun lähiradioyhdistys ry tekee ohjelmistoyhteistyötä muiden lähiradioiden kanssa.
Kanavan ohjelmistosisältö on puhepainotteinen, ja lähetyksissä aiheiksi ovat vakiintuneet uutis- ja ajankohtaisohjelmat, kulttuuriohjelmat, musiikkiohjelmat, palvelu- ja harrasteohjelmat
ja järjestöohjelmat. Kanava lähettää myös vieraskielistä ohjelmistoa.
Turun Paikallisradio Oy
Turun Paikallisradio Oy hakee kolmea ohjelmistotoimilupaa. Turun Paikallisradio Oy hakee
jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Valtioneuvoston ratkaistavaksi on siirtynyt ohjelmistotoimilupahakemus taajuuskokonaisuuteen Turku 5.
Turun Paikallisradio Oy:n omistavat Mediatakojat Oy ja TS-Yhtymä Oy. Turun Paikallisradio
on ollut toiminnassa 33 vuoden ajan.
Turun Paikallisradio Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuudelle Turku 5 (Hitmix
Turku). HitMix Turkua tuotetaan yhteistyössä Mediatakojien kanssa. Mediatakojat vastaa itsenäisesti kanavan alueellisista paikallissisällöistä, -markkinoinnista ja -myynnistä. Sanoma
Media Finland Oy taas vastaa valtakunnan tason sisällöistä, markkinoinnista, myynnistä sekä
Helsingin alueen myynnistä ja sisällöistä itsenäisesti.
5

Radiotoiminnan kokonaisuus

Lain sähköisen viestinnän palveluista 36 §:n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus.
Radiotoiminta muodostuu Suomessa Yleisradion tuottamasta julkisen palvelun ohjelmatarjonnasta sekä kaupallisesta valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta radiotarjonnasta.
Kuuluvuusalueen mukaan katsottuna Suomessa toimii tällä hetkellä erikokoisia valtakunnallisia ja osavaltakunnallisia sekä alueellisia ja paikallisia radiotoimijoita, joista osa lähettää useampaa kuin yhtä radiokanavaa. Ylellä on viisi valtakunnallista radiokanavaa, kaksi alueellista
ja yksi paikallinen kanava. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan osalta Suomessa toimii tällä
hetkellä 12 valtakunnallista tai osavaltakunnallista kaupallista radiokanavaa, joiden verkon
väestöpeitto vaihtelee 25–100 prosentin välillä Manner-Suomen väestöstä. Näiden 12 radiokanavan taustalla on yhteensä 8 eri mediayhtiötä. Tällä hetkellä kolme suurinta kaupallisen radi25

on toimijaa kuuntelijaosuuksien perusteella mitattuna ovat Bauer Media Oy, Sanoma Media
Finland ja NRJ Finland Oy.
Luonteeltaan valtakunnallisten kanavien lisäksi Suomessa toimii noin 90 alueellista tai paikallista radioverkkoa. Paikallisradioiden tarkkarajainen määrittely on haastavaa, sillä monenlaiset
erilaiset kaupalliset ja ei-kaupalliset kanavat tarjoavat jossain määrin paikallista ohjelmasisältöä. Usein paikallisradiolla viitataan yhden tai useamman kunnan alueella toimivaan, väestöltään tai elinkeinoiltaan yhtenäisen alueen radioon. Toimiluvanvaraisten alueellisten ja paikallisten radiotoimijoiden ohella Yle Radio Suomi on merkittävä alueellinen radiotoimija, jonka
sisältö tuotetaan arkisin 18 maakuntaradiossa kattaen koko Suomen. Ruotsinkielinen Radio
Vega palvelee suomenruotsalaista kuulijakuntaa kahdeksalla aluepaikkakunnallaan.
Kanavatarjonta Suomessa on monipuolinen, ja eri väestöryhmiä palvelevia kanavia on runsaasti. Myös radiotoiminnan omistus on monimuotoinen. Radiotoiminnan kokonaisuus tulee
huomioitavaksi erityisesti nyt kun kaikki toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat tulevat uudelleen myönnettäväksi.
6

Myöntämisen yleiset, hakijaa koskevat edellytykset

Lain sähköisen viestinnän palveluista 36 § 1 momentin 1 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa
voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on maksanut toimiluvan hakemisesta säädetyn hakemusmaksun.
Lain sähköisen viestinnän palveluista 36 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky
säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan.
Suurin osa hakijoista harjoittaa ennestään radiotoimintaa joko paikallisesti, alueellisesti tai
valtakunnallisesti, osa useamman toimiluvan turvin.
Toimilupia on tällä kierroksella hakenut kahdeksan toimijaa, jotka eivät ole aikaisemmin harjoittaneet pitkäaikaista toimiluvanvaraista radiotoimintaa Suomessa. Osa hakijoista on toiminut Viestintäviraston myöntämillä lyhytaikaisilla toimiluvilla. Uudet hakijat ovat Cashmere
Stylehouse Oy, Etelä-Suomen Media Oy, Kaasilansalmi Oy, Kaleva365 Oy, Keski-Suomen
Media Oy, Oy Viasat Finland Ab, RollMedia Oy ja Savon Media Oy. Etelä-Suomen Media
Oy, Keski-Suomen Media Oy ja Savon Media Oy ovat osa mediayhtiö Keskisuomalainen
Oyj-konsernia. Kaleva365 Oy on Kaleva Oy:n tytäryhtiö. Oy Viasat Finland Ab on osa Nordic
Entertainment Groupia (NENT Group), joka on Pohjoismainen media-alan yritys. Oy Viasat
Finland Ab on harjoittanut Suomessa liiketoimintaa maksutelevision, mutta ei analogisen radion osalta.
Kaikkien hakijoiden esittämät asiakirjat osoittavat, että kunkin hakijan tase on riittävän
vahva ja että kullakin hakijalla on riittävä maksuvalmius selviytyäkseen esittämänsä
radiotoiminnan kustannuksista. Näin ollen kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja hakijoilla voidaan arvioida olevan ilmeinen kyky toimiluvan mukaiseen toiminnan
harjoittamiseen.
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Lain sähköisen viestinnän palveluista 36 § 1 momentin 3 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa
voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoo lakia sähköisen viestinnän palveluista tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan taikka 10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kyseinen säännös on tullut voimaan 1.6.2018.
Minkään hakijan kohdalla ei ole tullut esille ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoisi yllä kuvattuja säännöksiä. Näin ollen kaikkien hakijoiden voidaan arvioida täyttävän lain sähköisen
viestinnän palveluista 36 § 1 momentin 3 kohdan edellytykset.
7

H a ke mu s t e n v e r t a i l u

Yleisten edellytysten täyttyessä hakemusten vertailussa arvioidaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 5 momentin lähtökohtana olevaa olemassa olevaa ohjelmistojen tarjontaa ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvää kokonaisuutta sekä sananvapauden
edistämistä, ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta sekä erityisryhmien tarpeita. Perusteita arvioidaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden edistämisen kannalta, joista keskeisimpiä ovat radion ohjelmistotoimilupia koskevien ratkaisujen osalta erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä laadukkaiden palveluiden varmistaminen ja kilpailun edistäminen.
Valtioneuvosto arvioi hakemuksia vertaillessaan edellä mainitun lisäksi myös toimijan edellytyksiä harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa sekä kehittää toimintaansa radiomarkkinoiden ja mediaympäristön muuttuessa. Valtioneuvosto arvioi näitä edellytyksiä muun
muassa hakijan liiketoiminta- tai toimintasuunnitelman, aiemman radiotoiminnan, vakavaraisuuden sekä investointikyvyn ja –halukkuuden perusteella. Taloudellisten seikkojen huomioiminen on laajaa, eikä sillä tavoitella radiomarkkinoiden keskittymistä tai hakijoiden asettamista järjestykseen esimerkiksi kapeasti liikevaihtolukujen pohjalta.
Valtioneuvostolla oli lisäksi mahdollisuus myöntää hakemusten perusteella toimilupia ensisijaisesti myös erityisradioiden ja muun ei-kaupallisen radiotoiminnan käyttöön. Tarkoituksena
oli säilyttää erityisradioiden asema, ja turvata monipuolisten ja valtavirrasta poikkeavien sisältöjen tarjontaa.
Hakemukset jakautuivat seuraavasti:
VALTAKUNNALLISET TAAJUUSKOKONAISUUDET
Taajuuskokonaisuus 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy ja Sanoma Media Finland Oy.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle NOVA. Sanoma Media Finland Oy haki
taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Suomipop toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 5. Ohjelmistotoimilupa
taajuuskokonaisuuteen 5 on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty Sanoma Media
Finland Oy:lle.
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Valtioneuvosto katsoo, että Bauer Media Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuudelle 1 Bauer Media Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 2
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Sanoma Media Finland Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Bauer Media haki taajuuskokonaisuutta kanavalle KISS, Oy Viasat Finland Ab uusille perustettaville kanaville Viasat Sport, RIX FM ja Star FM. Hakijoista Sanoma Media Finland Oy
haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Rock toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 4. Ohjelmistotoimilupa
taajuuskokonaisuuteen 4 on tässä päätöksessä esitetyin perustein myönnetty Sanoma Media
Finland Oy:lle.
Bauer Media Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea sen aiempi menestyksekäs radiotoiminta, sekä
vakiintunut kuulijakunta taajuuskokonaisuuden kuuluvuusalueella. Bauer Media Oy on vakavarainen, ja sillä on valmis infrastruktuuri radiotoiminnan harjoittamiseen. Bauer Media Oy
on toimilupahakemuksessaan osoittanut panostavansa radiotoimintaan ja sen kehittämiseen
myös tulevaisuudessa. Oy Viasat Finland Ab on puolestaan uusi toimija Suomen radiomarkkinoilla. Oy Viasat Finland Ab:lla ei siten ole näyttöä radiotoiminnasta Suomessa, mutta samaan konserniin kuuluvat yritykset ovat kuitenkin harjoittaneet menestyksekästä radioliiketoimintaa sekä Ruotsissa että Norjassa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä
toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 2 Bauer Media Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 3
Taajuuskokonaisuutta hakivat Mediatakojat Oy, NRJ Finland Oy, Sanoma Media Finland Oy
sekä Oy Viasat Finland Ab.
NRJ Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle NRJ, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Oy Viasat Finland Oy Ab haki taajuuskokonaisuutta uusille perustettaville kanaville Viasat
SPORT, RIX FM ja Star FM toissijaisesti. Sanoma Media haki taajuuskokonaisuutta uudelle
perustettavalle kanavalle Nelonen Uusi 2. Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle
perustettavalle kanavalle Radio BIG. Sanoma Media Finland haki taajuuskokonaisuutta lisäksi
kanavalle Radio Aalto toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 6. Sanoma Media Finlandille on tästä päätöksestä
ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 6.
Muut toimijat Oy Viasat Finland Ab:tä lukuun ottamatta ovat aiemmin harjoittaneet menestyksekästä radiotoimintaa Suomessa. Oy Viasat Finland Ab:n hakemusta on käsitelty tarkemmin taajuuskokonaisuuden 2 vertailussa.
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Sanoma Media Finland Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa uudelle kanavalle Nelonen Uusi
2. Sanoma Media Finland on liiketoimintasuunnitelmassaan osoittanut olevansa vakavarainen
yritys, ja investoivansa radioliiketoimintaan myös tulevaisuudessa.
Mediatakojat Oy on investoinut radiotoimintaan ja laajentanut kanaviensa kuuluvuusalueita
toimintansa aikana. Myös Mediatakojat suunnittelee kehittävänsä radioliiketoimintaansa edelleen tulevalla toimilupakaudella.
Sekä Mediatakojat Oy:llä, Oy Viasat Finland Oy:llä, NRJ Finland Oy:llä että Sanoma Media
Finland Oy:llä voidaan katsoa olevan edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan
harjoittamiseen. NRJ Finland Oy:n eduksi voidaan lukea sen aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta, ja sen myötä vakiintunut kuulijakunta.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä
toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 3 NRJ Finland Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 4
Taajuuskokonaisuutta hakivat NRJ Finland Oy ja Sanoma Media Finland Oy.
Sanoma Media Finland haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Rock. NRJ Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle NRJ toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 3. Ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 3 on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty NRJ Finland Oy:lle.
Valtioneuvosto katsoo, että Sanoma Media Finland Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuudelle 4 Sanoma Media Finlandille.
Taajuuskokonaisuus 5
Taajuuskokonaisuutta hakivat Sanoma Media Finland ja Oy Viasat Finland Ab.
Sanoma Media Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Suomipop, eli jatkoa
sen nykyiselle toiminnalle. Oy Viasat Finland Oy Ab haki taajuuskokonaisuutta uusille perustettaville kanaville Viasat SPORT, RIX FM ja Star FM.
Oy Viasat Finland Ab:n toimintaa on kuvattu tarkemmin taajuuskokonaisuuden 2 yhteydessä,
ja Sanoma Media Finland Oy:n toimintaa taajuuskokonaisuuden 3 yhteydessä. Sanoma Media
Finlandin eduksi voidaan katsoa sen aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu halukkuus investoida radiotoimintaan myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus sekä toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 5 Sanoma Media
Finland Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 6
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Taajuuskokonaisuutta hakivat NRJ Finland Oy, Sanoma Media Finland Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Sanoma Media Finland haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Aalto, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Oy Viasat Finland Oy Ab haki taajuuskokonaisuutta uusille perustettaville
kanaville Viasat SPORT, RIX FM ja Star FM toissijaisesti. NRJ Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle NOSTALGIA siinä tapauksessa, että sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensi- tai toissijaisesti hakemiin taajuuskokonaisuuksiin. NRJ Finland Oy:lle on tästä
päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 11.
Oy Viasat Finland Ab:n hakemusta on käsitelty edellä taajuuskokonaisuuden 2 yhteydessä.
Sanoma Media Finlandin hakemusta on käsitelty edellä taajuuskokonaisuuden 3 yhteydessä.
Sanoma Media Finlandin eduksi voidaan katsoa sen aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta
sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu halukkuus investoida radiotoimintaan myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus sekä toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 6 Sanoma Media
Finland Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 7
Taajuuskokonaisuutta hakivat Kristillinen Media Oy ja Mediatakojat Oy.
Kristillinen Media Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan kanavalle Radio Dei. Radio Dei lähettää kristillistä ohjelmistoa. Mediatakojat Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle Radio BIG toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä
ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 3.
Molemmilla hakijoilla on osoitus aiemmasta menestyksekkäästä radiotoiminnasta, sekä kyky
ja halu panostaa radiotoiminnan kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Mediatakojat Oy:n toimintaa on käsitelty tarkemmin taajuuskokonaisuus 3 yhteydessä. Ohjelmistosisältöjen osalta
Radio Dei lähettää kristillistä ohjelmistoa, ja Radio BIGin suunniteltu ohjelmistosisältö koostuu aikuisille suunnatusta ajankohtaisohjelmistosta. Hakijoista Kristillisen Median ohjelmistosisältö edistäisi ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta ja huomioi myös erityisryhmien tarpeet.
Huomioiden erityisesti erityisryhmien tarpeet, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä sananvapauden edistäminen ja toimijan edellytykset pitkäjänteisen radiotoiminnan harjoittamiseen,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 7 Kristillinen Media Oy:lle.
OSAVALTAKUNNALLISET TAAJUUSKOKONAISUUDET
Taajuuskokonaisuus 8
Taajuuskokonaisuutta hakivat Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr, Sanoma Media Finland ja Oy Viasat Finland Ab.
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Sanoma Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle LOOP, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Oy Viasat Finland Ab on hakenut taajuuskokonaisuutta kahdelle eri kanavalle Star
FM ja Hitaat Suosikit. Oy Viasat Finland Ab on hakenut taajuuskokonaisuuden Mikkeli 1 tai
Mikkeli 2 yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen 8. Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta
kanavalle Radio BIG, mikäli se ei saa ohjelmistotoimilupaa sen ensi- ja toissijaisesti hakemiin
taajuuskokonaisuuksiin. Patmos Lähetyssäätiö sr on hakenut taajuuskokonaisuutta toissijaisesti, mikäli se ei saa ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen
19. Patmos Lähetyssäätiö sr:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 19.
Mediatakojat Oy:n hakemusta on arvioitu tarkemmin taajuuskokonaisuuden 3 yhteydessä. Oy
Viasat Finland Oy:n hakemusta on arvioitu taajuuskokonaisuuden 2 yhteydessä. Sanoma Media Finland Oy:n hakemusta on samoin arvioitu taajuuskokonaisuuden 3 yhteydessä. Sanoma
Media Finlandin eduksi voidaan lukea aikaisempi radiotoiminta sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu halukkuus investoida radiotoimintaan myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä
toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 8 Sanoma Media Finland Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 9
Taajuuskokonaisuutta hakivat Kuunappi Oy ja Sanoma Media Finland.
Kuunappi Oy haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan kanavalle Radio Classic. Sanoma Media Finland on hakenut taajuuskokonaisuutta kahdelle eri ohjelmistosisällölle, kanaville Nelonen Uusi 1 ja Nelonen Uusi 2 toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä kyseisille ohjelmistoille ensisijaisesti haettuja taajuuskokonaisuuksia.
Sanoma Media Finland Oy:llä voidaan katsoa olevan liiketoiminnalliset edellytykset harjoittaa
pitkäjänteistä radiotoimintaa. Molempien hakijoiden eduksi voidaan katsoa ohjelmiston monipuolisuuden lisääntyminen, sillä Sanoma Media hakee ohjelmistotoimilupaa kahdelle uudelle
perustettavalle kanavalle, ja Kuunappi Oy on klassista musiikkia soittavalle erityisradiokanavalle. Radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden Sanoma Media Finland Oy saa jatkaa radiotoimintaansa nykylaajuudessa, sillä Sanoma Medialle myönnetään useita valtakunnallisia ja
alueellisia ohjelmistotoimilupia tällä päätöksellä. Toimiluvan myöntäminen Kuunappi Oy:lle
vahvistaisi siten viestinnän omistusrakenteen monipuolisuutta.
Huomioiden erityisesti erityisryhmien tarpeet ja ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä sanavapauden edistäminen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 9 Kuunappi Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 10
Taajuuskokonaisuutta hakivat Oy Basso Media Ltd, Livelaboratorio Oy ja Businessradio Finland Oy.
Oy Basso Media Ltd haki taajuuskokonaisuutta kanavalle BassoRadio, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan kanavalle
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Radio Helsinki. Businessradio Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Business FM
toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 13. Businessradio Finland Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein
myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 13.
Livelaboratorio Oy osti Radio Helsingin toiminnan lokakuussa 2016 Kaupunkitarinat Oy:ltä.
Kanavan ohjelmistosisältö koostuu ajankohtaisohjelmista sekä erikoisohjelmista. Musiikkisisällössä painottuu valtavirrasta poikkeava musiikki. Kaupunkitarinat Oy oli kanavan ostohetkellä velkaantunut, ja Livelaboratorio Oy on liiketoimintakaupan jälkeen pyrkinyt kehittämään
Radio Helsingin toimintaa ja kannattavuutta. Taloudelliseen tasapainoon pyritään vuoden
2018, ja voitollisuuteen vuoden 2019 aikana. Livelaboratorio Oy:n omistaa sataprosenttisesti
Suomen Muusikkojen liitto Ry, joka on vakavarainen yhdistys. Muusikkojen liitto on varautunut rahoittamaan Radio Helsingin toimintaa myös tulevaisuudessa.
Oy Basso Media Oy on harjoittanut radioliiketoimintaa vuodesta 2000 ja on tämän jälkeen panostanut ja kasvattanut radiotoimintaansa esimerkiksi ostamalla uusia radiokanavia vuonna
2018. Oy Basso Media Oy:n toimintasuunnitelman perusteella sillä on edellytykset ja halukkuus investoida radiotoimintaan myös tulevaisuudessa.
Livelaboratorio Oy:n eduksi voidaan lukea valtavirrasta poikkeava ohjelmistosisältö. Oy Basso Media Oy:n eduksi voidaan katsoa sen aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta sekä vakiintunut kuulijakunta, sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu halukkuus ja kyky investoida radioliiketoimintaan myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä
toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 10 Basso Media Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 11
Taajuuskokonaisuutta hakivat Mediatakojat Oy, NRJ Finland Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr,
Sanoma Media Finland ja Oy Viasat Finland Ab.
NRJ Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta 11 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuksiin Pohjanmaa 1 ja Mikkeli 2 kanavalle NOSTALGIA. Toissijaisesti NRJ Finland Oy haki pelkkää
taajuuskokonaisuutta 11, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta kanaville Radio Paikallinen ja Radio BIG, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupia sen ensisijaisesti hakemiin taajuuskokonaisuuksiin. Oy Viasat Finland haki ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien 11 ja Mikkeli 1 tai Mikkeli 2 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle kanaville Star FM ja Hitaat Suosikit.
Sanoma Media Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä
ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 8. Sanoma Media Finland Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 8. Patmos
Lähetyssäätiö sr haki taajuuskokonaisuutta myöskin toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä sen
ensisijaisesti hakemaa taajuuskokonaisuutta 19. Patmos Lähetyssäätiö sr:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 19.
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Sekä Mediatakojat Oy, että NRJ Finland Oy ovat harjoittaneet menestyksekästä radiotoimintaa Suomessa aiemmin. Oy Viasat Finland Ab on harjoittanut radiotoimintaa Ruotsissa ja Norjassa menestyksekkäästi. NRJ Finlandin eduksi voidaan lukea sen aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu halukkuus investoida radioliiketoimintaan myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus sekä toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 11 NRJ Finland
Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 12
Taajuuskokonaisuutta haki Bauer Media Oy. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta 12
yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Helsinki 1.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Suomirock, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle.
Valtioneuvosto katsoo, että Bauer Media Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuuteen 12 Bauer Media Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 13
Taajuuskokonaisuutta hakivat Oy Basso Media Ltd, Bauer Media Oy, Businessradio Finland
Oy, Kevyt Kanava Oy, Livelaboratorio Oy, Mediatakojat Oy, NRJ Finland Oy ja Sanoma
Media Finland.
Oy Basso Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle I LUV 2K, eli laajennusta kanavan
kuuluvuusalueeseen. Businessradio Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Business
FM, eli laajennusta kanavan kuuluvuusalueeseen. Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan kanavalle Radio Helsinki, eli laajennusta kanavan kuuluvuusalueeseen.
Kevyt Kanava Oy (Kanava X), Mediatakojat Oy (Radio Paikallinen), NRJ Finland (Cherie) ja
Sanoma Media Finland (Nelonen Uusi 1) hakivat taajuuskokonaisuutta uusille perustettaville
kanaville.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle SuomiRock, mikäli sille ei myönnetä
ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemalle taajuuskokonaisuuksien 12 ja Helsinki 1,
Helsinki 7 tai Helsinki 8 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Bauer Media
Oy:lle on tässä päätöksessä esitetyin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 12.
Kaikki taajuuskokonaisuutta hakeneet yritykset ovat aikaisemmin harjoittaneet pitkäaikaista
toimiluvanvaraista radiotoimintaa Suomessa. Osa hakijoista on ollut alalla pitkään, osa lyhyemmän aikaa. Osa hakijoista hakee alueellista laajennusta jo olemassa olevalle ohjelmistolle,
ja osa hakijoista uudelle, perustettavalle kanavalle. Jokaiselle hakijalle taajuuskokonaisuus 13
oli ensisijainen hakutoive.
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Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoiminnan harjoittamiseen. Radio
Helsingin ohjelmistosisällön voidaan katsoa poikkeavan valtavirrasta. Ohjelmistosisällön osalta hakijoista erottuu myös Businessradio Finland Oy, jonka ohjelmisto koostuu pääosion talouteen ja yrittäjyyteen liittyvistä aiheista. Myös Sanoma Media Finland Oy:n uuden kanavan
ohjelmistosisältö poikkeaa muista hakijoista.
Livelaboratorio Oy:n Radio Helsinki on kärsinyt taloudellisista haasteista toimintansa aikana,
mutta kanavan vuonna 2016 ostanut Suomen Muusikkojen liitto ry:n omistama Livelaboratorio Oy on sitoutunut kehittämään kanavaa, ja kanavan kannattavuus on parantunut vuonna
2017, ja edelleen vuonna 2018. Businessradio Finland Oy on kasvattanut liikevaihtoaan ja kanavan kuuluvuusalueita toimintansa aikana. Myös uusille, perustettaville kanaville ohjelmistotoimilupaa hakeneet tahot ovat toimineet radiomarkkinoilla pitkään ja menestyksekkäästi.
Kaikilla hakijoilla voidaan siten katsoa olevan kyky pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan
harjoittamiseen sekä radiotoiminnan kehittämiseen.
Radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden Sanoma Media Oy:lle myönnetään tällä päätöksellä
useita valtakunnallisia ja osavaltakunnallisia ohjelmistotoimilupia. Myös Mediatakojat Oy:lle
ja Kevyt Kanava Oy:lle myönnetään useita toimilupia tällä hakukierroksella. NRJ Finland
Oy:lle myönnetään tällä päätöksellä yksi valtakunnallinen ja yksi osavaltakunnallinen ohjelmistotoimilupa. Kaikki edellä mainitut toimijat jatkavat siten radiotoimintaansa vähintään nykylaajuudessa. Jokaisella näistä hakijoista on siten myös radiotoimintaa taajuuskokonaisuuden
13 kuuluvuusalueella. Myös Oy Basso Media Oy:lle myönnetään useita toimilupia tällä päätöksellä. Toimiluvan myöntäminen joko Livelaboratorio Oy:lle tai Businessradio Finland
Oy:lle monipuolistaisi siten viestinnän omistusrakennetta.
Huomioiden erityisesti ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja sananvapauden edistäminen, aiempi menestyksekäs radiotoiminta ja toimijoiden edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 13 Businessradio Finland Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 14
Taajuuskokonaisuutta haki Mediatakojat Oy. Mediatakojat Oy haki ensisijaisesti taajuuskokonaisuutta 14 yhdistettäväksi yhteen taajuuskokonaisuuteen Helsingistä.
Valtioneuvosto katsoo, että Mediatakojat Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvun taajuuskokonaisuuteen 14 Mediatakojat Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään
Mediatakojat Oy:n hakemuksen mukaisesti taajuuskokonaisuuksien 14 ja Helsinki 7 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle 14.
Taajuuskokonaisuus 16
Taajuuskokonaisuutta haki Radio Kajaus Oy. Radio Kajaus haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi yhteen taajuuskokonaisuuteen Helsingistä.
Valtioneuvosto katsoo, että Radio Kajaus Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuuteen 16 Radio Kajaus Oy:lle.
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Taajuuskokonaisuus 17
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Mediatakojat Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Iskelmä, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Oy Viasat Finland Ab haki taajuuskokonaisuutta kanaville Star FM ja Hitaat Suosikit. Oy Viasat Finland Ab haki taajuuskokonaisuutta 17 yhdistettäväksi joko taajuuskokonaisuuteen Mikkeli 1 tai Mikkeli 2. Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio
Paikallinen viimesijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksille 13, 11 tai 18.
Kaikilla hakijoilla voidaan katsoa olevan kyky pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen sekä radiotoiminnan kehittämiseen. Bauer Media Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea aiempi menestyksekäs radiotoiminta taajuuskokonaisuuden kuuluvuusalueella.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus sekä toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 17 Bauer Media Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 18
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy ja Mediatakojat Oy.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio City, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle. Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Paikallinen, jos sille
ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensi- tai toissijaisesti hakemiin taajuuskokonaisuuksiin.
Bauer Media Oy:n vahvuudeksi voidaan katsoa sen aiempi menestyksekäs radiotoiminta alueella, sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu kyky investoida radiotoimintaan myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus sekä toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 18 Bauer Media
Oy:lle.
ALUEELLISET JA PAIKALLISET TAAJUUSKOKONAISUUDET
Taajuuskokonaisuus 19
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy ja Patmos lähetyssäätiö sr.
Patmos lähetyssäätiö sr haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Patmos, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan kanavalle Puheradio.
Suomessa ei tällä hetkellä toimi kaupallista puheradiota. Bauer Media Oy:n vahvuudeksi voidaan siten lukea ohjelmiston monipuolisuuden lisääntyminen. Patmos lähetyssäätiö sr:n vahvuudeksi voidaan lukea aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta sekä vakiintunut kuulijakunta alueella. Patmos lähetyssäätiö sr:n kanavan Radio Patmos ohjelmistosisältö huomioi lisäksi
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erityisryhmien tarpeet. Patmos lähetyssäätiö on lisäksi toimintasuunnitelmassaan osoittanut,
että se on valmis kehittämään radiotoimintaa myös tulevaisuudessa panostamalla esimerkiksi
automaatioon, työvälineisiin sekä henkilökuntaan. Radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden
Bauer Media Oy:lle myönnetään tällä päätöksellä useita valtakunnallisia ja alueellisia ohjelmistotoimilupia.
Huomioiden erityisesti ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja sananvapauden edistäminen, sekä toimijan edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa, valtioneuvosto
katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 19
Patmos lähetyssäätiö sr:lle.
Taajuuskokonaisuus 20
Taajuuskokonaisuutta hakivat Businessradio Finland Oy ja Livelaboratorio Oy.
Businessradio Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Business FM, mikäli sille ei
myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensi- ja toissijaisesti hakemiin taajuuskokonaisuuksiin.
Businessradio Finland Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 13.
Valtioneuvosto katsoo, että Livelaboratorio Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuuteen 20 Livelaboratorio Oy:lle.
Taajuuskokonaisuus 21
Taajuuskokonaisuutta hakivat Oy Basso Media Ltd ja Mediatakojat Oy.
Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi yhteen taajuuskokonaisuuteen
Helsingistä. Mediatakojat Oy haki siten jatkoa sen nykyiselle toiminnalle taajuuskokonaisuuden 21 osalta, (jolla nykyään kuuluu kanava HitMix) ja laajennusta Helsingin taajuuskokonaisuuden osalta.
Oy Basso Media Ltd haki taajuuskokonaisuutta 21 kanavalle I LUV 2K toissijaisesti, mikäli
sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 13. Oy Basso Media Ltd haki
taajuuskokonaisuutta 21 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Helsinki-Kotka.
Mediatakojat Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea sen aikaisempi radiotoiminta alueella, sekä liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu kyky ja halukkuus investoida radiotoimintaan ja radiotoiminnan kehittämiseen myös tulevaisuudessa.
Huomioiden erityisesti toimijoiden edellytykset harjoittaa pitkäjänteistä ja kestävää radiotoimintaa ja investoida siihen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 21 Mediatakojat Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Mediatakojat Oy:n hakemuksen mukaisesti taajuuskokonaisuuksien 21 ja Helsinki 8
yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle 21.
Etelä- ja Pohjois-Savo
Kuopio-Iisalmi 1
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Taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava Oy, Sanomalehti Karjalainen Oy ja Savon Media
Oy.
Kevyt Kanava Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Aito Iskelmä, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle. Sanomalehti Karjalainen Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Iskelmä, eli
alueellista laajennusta sen nykyiselle radiotoiminnalle. Savon Media Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle perustettavalle kanavalle.
Savon Media Oy olisi uusi toimija radiomarkkinoilla. Uuden toimijan markkinoille tulo voi
osaltaan edistää sananvapautta ja ohjelmiston monipuolisuutta. Sanomalehti Karjalainen Oy:n
eduksi voidaan myöskin katsoa sen laajentuminen uudelle alueelle. Kevyt Kanava Oy:n eduksi
voidaan puolestaan lukea aiempi menestyksekäs radiotoiminta alueella sekä vakiintunut kuulijakunta. Ohjelmistosisällön osalta Sanomalehti Karjalainen Oy, Savon Media Oy ja Kevyt
Kanava Oy eivät eroa merkittävästi toisistaan.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Kuopio-Iisalmi 1 Kevyt Kanava Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Kevyt
Kanava Oy:n hakemuksen mukaisesti taajuuskokonaisuuksien Kuopio-Iisalmi 1 ja Mikkeli 1
yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle Savo 2.
Kuopio-Iisalmi 2
Taajuuskokonaisuutta hakivat Suomen Lähiradiot Oy, Sanomalehti Karjalainen Oy ja Savon
Media Oy.
Suomen Lähiradiot Oy haki taajuuskokonaisuutta paikallisradiokanavalle Radio Sandels. Sanomalehti Karjalainen haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Iskelmä toissijaisesti, mikäli sille
ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemalle taajuuskokonaisuudelle Kuopio-Iisalmi 1. Savon Media Oy hakee taajuuskokonaisuutta myöskin toissijaisesti.
Huomioiden erityisesti paikallinen ohjelmasisältö, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja sananvapauden edistäminen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Kuopio-Iisalmi 2 Suomen lähiradiot Oy:lle.
Mikkeli 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Kevyt Kanava Oy hakee taajuuskokonaisuutta kanavalle Aito Iskelmä, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Viasat haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 11. Oy
Viasat Finland Ab:lle ei kuitenkaan tästä päätöksestä ilmenevin perustein ole myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 11.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Mikkeli 1 Kevyt Kanava Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Kevyt Kanava
Oy:n hakemuksen mukaisesti taajuuskokonaisuuksien Kuopio-Iisalmi 1 ja Mikkeli 1 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle Savo 2.
Mikkeli 2
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Taajuuskokonaisuutta hakivat NRJ Finland Oy, Mediatakojat Oy, Savon Media Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Mikkeli, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle. Savon Media Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle, perustettavalle kanavalle.
Sekä NRJ Finland Oy, että Oy Viasat Finland Ab hakivat taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi
muihin taajuuskokonaisuuksiin.
Savon Media Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea ohjelmiston paikallisuus, sekä se, että Savon
Media olisi uusi toimija alueella. Ohjelmiston paikallisuus voidaan lukea myös Mediatakojien
vahvuudeksi. Mediatakojat Oy:llä on lisäksi näyttöä pitkäaikaisesta paikallisradiotoiminnasta
Mikkelin alueella, sekä suunnitelma radiotoiminnan kehittämisestä ja panostuksesta radiotoimintaan.
Huomioiden erityisesti ohjelmiston paikallisuus sekä toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä toimijan edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Mikkeli 2 Mediatakojat Oy:lle.
Savo 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava Oy ja Sanomalehti Karjalainen Oy.
Kevyt Kanava Oy hakee taajuuskokonaisuutta kanavalle Aito Hitti, eli jatkoa sen nykyiselle
radiotoiminnalle. Sanomalehti Karjalainen haki taajuuskokonaisuutta viimesijaisesti, mikäli
sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen taajuuskokonaisuuksille Kuopio-Iisalmi 1 tai Kuopio-Iisalmi 2. Sanomalehti Karjalainen Oy hakee laajennusta Iskelmä-kanavan kuuluusalueeseen.
Kevyt Kanava Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta, ja
liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu kyky pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Savo 1 Kevyt Kanava Oy:lle.
Keski-Suomi
Jyväskylä 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Businessradio Finland Oy, Livelaboratorio
Oy, Keski-Suomen Media Oy, Kevyt Kanava Oy ja Patmos lähetyssäätiö sr.
Businessradio Finland Oy:lle on myönnetty tästä päätöksestä ilmenevin perustein ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 13. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuksiin 19 ja Helsinki-Kotka. Bauer Media Oy:lle ei kuitenkaan tästä
päätöksestä ilmenevin perustein ole myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen
19.
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Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta Jyväskylä 1 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 20, eli laajennusta toimintaansa. Myöskin sekä Kevyt Kanava Oy, että Patmos Lähetyssäätiö hakevat kuuluvuusalueen laajennusta. Keski-Suomen Media Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle perustettavalle kanavalle.
Livelaboratorio Oy:n eduksi voidaan lukea suunnitelmat paikallisen ohjelmistotuotannon kehittämisestä. Keski-Suomen Media Oy on hakenut taajuuskokonaisuutta perustettavalle kanavalle, jonka ohjelmistosisällön painopiste olisi paikallisissa uutisissa ja muissa ajankohtaisissa
paikallisissa aiheissa. Myös Keski-Suomen Media Oy:n eduksi voidaan siten lukea paikallinen
ohjelmatarjonta. Uuden toimijan markkinoille tulo voi lisäksi osaltaan edistää sananvapautta
ja ohjelmiston monipuolisuutta, sekä kilpailua radiomarkkinoilla.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, ohjelmiston paikallisuus sekä monipuolisuus ja sekä kilpailun edistäminen radiomarkkinoilla, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuudelle Jyväskylä 1 Keski-Suomen
Media Oy:lle.
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
Kotka-Kouvola 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Kaasilansalmi Oy ja Kevyt Kanava Oy.
Kevyt Kanava Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Aito Iskelmä, eli laajennusta kanavan
kuuluvuusalueeseen. Kaasilansalmi Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Kaakko.
Kevyt Kanava Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea paikallinen ohjelmistosisältö sekä oma ohjelmistotuotanto. Myös Kaasilansalmi Oy:n eduksi voidaan lukea ohjelmiston paikallisuus. Kaasilansalmi Oy:n eduksi voidaan lukea lisäksi se, että kyseessä olisi uusi toimija radiomarkkinoilla sekä se, että Kaasilansalmi Oy on toiminut Kotka-Kouvola-alueella aiemmin lyhytaikaisella radiotoimiluvalla.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, kilpailun edistäminen radiomarkkinoilla
sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy:lle.
Lappi ja Kainuu
Rovaniemi 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy ja Lapin Klubi ry.
Lapin Klubi ry haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Iskelmä Rovaniemi, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Bauer Media Oy haki alueellista laajennusta kanavalle Radio Pooki.
Bauer Media Oy:n kanava POOKI kuuluu tällä hetkellä Pohjanmaalla, mutta ei Rovaniemen
alueella. Bauer Media Oy harjoittaa kuitenkin muuta radiotoimintaa Rovaniemen alueella. Lapin Klubi Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea ohjelmiston paikallisuus sekä aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta alueella, ja sen myötä vakiintunut kuulijakunta.
39

Huomioiden erityisesti ohjelmiston monipuolisuus sekä radiotoiminnan kokonaisuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Rovaniemi 1 Lapin Klubi ry:lle.
Pirkanmaa
Pirkanmaa 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö ja Radio SUN Oy.
Radio SUN Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio SUN, eli jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta, valtioneuvosto katsoo
tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Pirkanmaa 1
Radio SUN Oy:lle.
Pirkanmaa 3
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy ja Patmos Lähetyssäätiö.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio 957, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta, valtioneuvosto katsoo
tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Pirkanmaa 3
Bauer Media Oy:lle.
Pirkanmaa 4
Taajuuskokonaisuutta hakivat Alueradiot Sastamala Oy, Etelä-Suomen Media Oy, Kevyt Kanava Oy, Patmos Lähetyssäätiö ja Pispalan radioyhdistys ry.
Alueradiot Sastamala haki taajuuskokonaisuutta uudelle, perustettavalle kanavalle. Myös Etelä-Suomen Media Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle, perustettavalle kanavalle. Pispalan
radioyhdistys ry haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan perinteiseen yhteisö- ja paikallisradiotoimintaan, eli alueellista laajennusta sen nykyiseen toimintaan. Kevyt Kanava Oy
haki alueellista laajennusta kanavalle Aito Iskelmä. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle
toiminnalle.
Alueradiot Sastamalan sekä Etelä-Suomen Median eduksi voidaan lukea ohjelmatarjonnan
monipuolistuminen, sillä molemmat hakevat taajuuskokonaisuutta uudelle radiokanavalle.
Etelä-Suomen Median eduksi voidaan lukea se, että se on uusi toimija markkinoilla, ja sen
suunnittelema ohjelmisto keskittyy paikallissisältöön.
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Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja
kilpailun edistäminen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Pirkanmaa 4 Etelä-Suomen Media Oy:lle.
Tampere 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö ja Tampereen Yliopisto.
Tampereen Yliopisto haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan kanavalle Radio Moreeni. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen
19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Huomioiden erityisesti erityisryhmien tarpeet ja ohjelmistotarjonnan monipuolisuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Tampere 1 Tampereen Yliopistolle.
Tampere 2
Taajuuskokonaisuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö ja Radio SUN Oy.
Radio SUN Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio SUN, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle. Patmos Lähetyssäätiö sr haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta, valtioneuvosto katsoo
tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Tampere 2
Radio SUN Oy:lle.
Tampere 3
Taajuuskokonaisuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy ja Tampereen Yliopisto.
Pispalan Musa Oy haki taajuuskokonaisuutta Tampere 3 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Helsingistä. Pispalan Musa Oy haki jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle taajuuskokonaisuuden Tampere 3 osalta. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Tampereen
Yliopisto haki taajuuskokonaisuutta toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä sen ensisijaisesti
hakemaa taajuuskokonaisuutta Tampere 1. Tampereen Yliopistolle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Tampere 1.
Huomioiden erityisesti ohjelmiston monipuolisuus sekä toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Tampere 3 Pispalan Musa Oy:lle.
Tampere 4
Taajuuskokonaisuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö ja Pispalan Radioyhdistys ry.
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Pispalan radioyhdistys ry on hakenut taajuuskokonaisuutta perinteiseen yhteisö- ja paikallisradiotoimintaan. Pispalan Radioyhdistys ry on hakenut taajuuskokonaisuutta toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen
Pirkanmaa 4. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, erityisryhmien tarpeet ja ohjelmistotarjonnan monipuolisuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Pispalan Radioyhdistys ry:lle.
Tampere 5
Taajuuskokonaisuutta hakivat Oy Basso Media Ltd, Bauer Media Oy, Etelä-Suomen Media
Oy, Kevyt Kanava Oy, Patmos lähetyssäätiö sr ja Tampereen Yliopisto.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuksiin Helsinki 4,
Turku 4 ja Pohjanmaa 3. Bauer Media Oy:lle ei kuitenkaan tästä päätöksestä ilmenevin perustein ole myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksiin Helsinki 4, Turku 4 ja Pohjanmaa 3. Tampereen Yliopistolle on myönnetty ohjelmistotoimilupa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen Tampere 1.
Etelä-Suomen Media haki taajuuskokonaisuutta uudelle perustettavalla kanavalle.
Basso Media Oy hakee laajennusta sen aikaisempaan kuuluvuusalueeseen uudehkolle kanavalle BOX. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Kevyt Kanava Oy hakee alueellista laajennusta Tampereen alueelle.
Etelä-Suomen Media Oy:n eduksi voidaan lukea uuden perustettavan kanavan paikallisohjelmisto. Lisäksi uuden toimijan markkinoille tulo lisää kilpailua ja siten osaltaan edistää sananvapautta. Etelä-Suomen Medialle kuitenkin myönnetään tällä päätöksellä toimilupia muihin
taajuuskokonaisuuksiin. Kevyt Kanavalla ei puolestaan ole vielä toimintaa Tampereen alueella.
Huomioiden erityisesti ohjelmistosisällön monipuolisuus, kilpailun edistäminen radiomarkkinoilla ja radiotoiminnan kokonaisuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Tampere 5 Kevyt Kanava Oy:lle.
Pohjanmaa, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Kevyt Kanava Oy, NRJ Finland Oy ja Patmos lähetyssäätiö sr.
Kevyt Kanava Oy hakee jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Patmos lähetyssäätiö sr haki taajuuskokonaisuuden Pohjanmaa 1 yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen 19. Taajuusteknisesti
taajuuskokonaisuus 19 ja Pohjanmaa 1 ovat kuuluvuusalueeltaan päällekkäisiä, eikä niitä ole
taajuuksien tehokas käyttö huomioiden tarkoituksenmukaista yhdistää yhden toimiluvan alle.
NRJ Finland hakee taajuuskokonaisuuden Pohjanmaa 1 yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen
11.
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Huomioiden erityisesti toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä radiotaajuuksien tehokas käyttö, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 1 Kevyt Kanava Oy:lle.
Pohjanmaa 2
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy ja Kaleva365 Oy.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Pooki, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle.
Kaleva365 Oy haki ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksien Pohjanmaa 2 ja Pohjanmaa
3 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle. Taajuusteknisesti Pohjanmaa 2 ja Pohjanmaa 3 ovat kuuluvuusalueeltaan osittain päällekkäisiä, eikä niitä ole taajuuksien tehokas
käyttö huomioiden tarkoituksenmukaista yhdistää yhden toimiluvan alle.
Bauer Median vahvuudeksi voidaan lukea aiempi radiotoiminta alueella.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta sekä radiotaajuuksien tehokas käyttö, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 2 Bauer Media Oy:lle.
Pohjanmaa 3
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Kaleva365 Oy ja Nordic Palvelu Oy.
Nordic Palvelu Oy haki jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Kaleva365 Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle perustettavalle kanavalle. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuuksien
Helsinki 4, Turku 4 ja Pohjanmaa 3 yhdistämistä. Bauer Medialle ei tästä päätöksestä ilmenevin perustein ole myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuksiin Helsinki 4 ja Turku
4.
Kaleva365 Oy:n eduksi voidaan lukea se, että se on uusi toimija markkinoilla, ja sen markkinoille tulo voisi osaltaan edistää ohjelmiston monipuolisuutta ja sananvapautta. Nordic Palvelu Oy:n eduksi voidaan lukea sen aiempi menestyksekäs radiotoiminta ja vakiintunut kuulijakunta alueella.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta, valtioneuvosto katsoo
tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa
3 Nordic Palvelu Oy:lle.
Satakunta
Pori 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Mediatakojat Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio Pori, eli jatkoa sen nykyiselle
toiminnalle. Viasat Finland on hakenut taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi osavaltakunnalli43

seen taajuuskokonaisuuteen 17. Oy Viasat Finland AB:lle ei kuitenkaan tästä päätöksestä ilmenevin perustein ole myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 17.
Valtioneuvosto katsoo, että Mediatakojat Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuuteen Pori 1 Mediatakojat Oy:lle.
Pori 2
Taajuuskokonaisuutta hakivat Alueradiot Sastamala Oy, Marva Media Oy ja Oy Viasat Finland Ab.
Alueradiot Sastamala Oy haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Radio City Pori, eli jatkoa sen
nykyiselle radiotoiminnalle. Viasat haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 11. Oy Viasat Finland Ab:lle ei kuitenkaan tästä päätöksestä ilmenevin perustein ole
myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 11. Marva Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Rauma 2, eli laajennusta sen nykyiselle
toiminnalle.
Alueradiot Sastamala Oy:n eduksi voidaan lukea vakiintunut radiotoiminta ja sen myötä vakiintunut kuulijakunta alueella.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Pori 2 Alueradiot Sastamala Oy:lle.
Rauma 2
Taajuuskokonaisuutta haki Marva Media Oy.
Marva Media Oy haki taajuuskokonaisuuden Rauma 2 yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen
Pori 2. Marva Media Oy haki siten jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle (Radio Ramona)
taajuuskokonaisuuden Rauma 2 osalta, ja laajennusta taajuuskokonaisuuden Pori 2 osalta.
Valtioneuvosto katsoo, että Marva Media Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuuteen Rauma 2 Marva Media Oy:lle.
Uusimaa
Helsinki 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Beafina Oy, Cashmere Stylehouse Oy, EteläSuomen Media Oy, Mediatakojat Oy, Patmos lähetyssäätiö sr ja Pispalan Musa Oy.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuuden Helsinki 1 yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen
11. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen
19. Pispalan Musa Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Tampere 3. Bauer Media, Patmos Lähetyssäätiö ja Pispalan Musa ovat siten hakeneet laajennusta
niiden nykyiseen toimintaan. Beafina Oy, Etelä-Suomen Media Oy, Mediatakojat Oy ja
Cashmere Stylehouse Oy hakivat taajuuskokonaisuutta uusille, perustettaville kanaville.
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Beafinan toimilupahakemuksen mukaan sen strategiana on integroida hakijan emoyhtiön
kauppakeskuksissa harjoittama äänimainontaliiketoiminta osaksi ”perinteistä” radiotoimintaa.
Hakemuksessa kuvataan hakijan tulevaa radiotoimintaa, mutta hakijan suunnitelmat eivät keskeisesti liity perinteisen FM-radion edistämiseen, ja radiotoiminnan kehittämiseen. Myöskin
Cashmere Stylehousen liiketoimintasuunnitelman mukaan sen toiminnassa ei niinkään ole kyse radioformaatista, vaan liiketoimintaformaatista. Hakijan liiketoiminta keskittyy mainonnan
konseptien kehittämiseen, eikä niinkään radiotoiminnan kehittämiseen.
Huomioiden radiotoiminnan kokonaisuus, Bauer Medialle myönnetään tällä päätöksellä useita
toimilupia valtakunnallisiin, osavaltakunnallisiin ja paikallisiin taajuuskokonaisuuksiin. Mediatakojat Oy hakee toimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle. Kyse olisi pääkaupunkiseudun uudesta paikallisradiokanavasta. Mediatakojat Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta, sekä halu ja kyky kehittää ja investoida uuteen radiotoimintaan. Radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden Mediatakojille on kuitenkin tällä päätöksellä
myönnetty ohjelmistotoimilupia pääkaupunkiseudulle.
Pispalan Musa ja Patmos lähetyssäätiö eivät harjoita radiotoimintaa pääkaupunkiseudulla,
mutta molemmille myönnetään ohjelmistotoimiluvat niiden nykyiseen toimintaan. EteläSuomen Media Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea suunnitellun ohjelmiston paikallisuus. Uuden
toimijan markkinoille tulo voi osaltaan lisätä kilpailua markkinoilla, ja siten edistää sananvapautta.
Huomioiden erityisesti ohjelmistotarjonnan monipuolisuus, kilpailun edistäminen ja radiotoiminnan kokonaisuus sekä toimijan edellytykset pitkäjänteisen radiotoiminnan harjoittamiseen,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 1 Etelä-Suomen Media Oy:lle.
Helsinki 2
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Finest Plus FM, Kansan Radioliitto - Folkets
radioförbund ry, Patmos Lähetyssäätiö ja Pispalan Musa Oy.
Kansan radioliitto haki taajuuskokonaisuutta kanavalle Helsingin Lähiradio, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Finest Plus FM haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan kanavalle Finest FM. Finest Plus FM:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 3. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle
toiminnalle. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta Helsinki 2 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 12, mikäli sille ei myönnetä sen ensisijaista taajuuskokonaisuutta Helsinki 1.
Kansan radioliiton eduksi voidaan lukea esimerkiksi sen harjoittama yhteisöradiotoiminta sekä
erityisryhmien huomioiminen kanavan ohjelmistosisällössä.
Huomioiden erityisesti ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 2 Kansan Radioliitto – Folkets radioförbund ry:lle.
Helsinki 3
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Taajuuskokonaisuutta hakivat Finest Plus FM, Livelaboratorio Oy, Nordic Palvelu Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy ja Sanoma Media Finland Oy.
Sanoma Media Finland Oy haki taajuuskokonaisuutta toissijaisesti, mikä sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa kanavalle HitMix taajuuskokonaisuuteen Helsinki 6. Sanoma Media Finland Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 6. Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta viimesijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen hakemiin muihin taajuuskokonaisuuksiin. Livelaboratorio Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa
taajuuskokonaisuuteen 20.
Pispalan Musa Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi sen nykyisin käytössä olevaan
taajuuskokonaisuuteen Tampere 3. Pispalan Musa Oy haki siten alueellista laajennusta sen
nykyiselle radiotoiminnalle. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Nordic Palvelu haki toimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle.
Finest Plus FM haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan vironkieliselle kanavalle Finest Plus. Kanavan kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuva vironkielinen väestö, vironkieliset turistit, sekä Virosta kiinnostunut suomenkielinen väestö.
Huomioiden erityisesti ohjelmistotarjonnan monipuolisuus, erityisryhmien tarpeet sekä sananvapauden edistäminen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 3 Finest Plus FM:lle.
Helsinki 4
Taajuuskokonaisuutta hakivat Basso Media Oy, Bauer Media Oy, Etelä-Suomen Media Oy,
Finest Plus FM, Livelaboratorio Oy, Kevyt Kanava Oy, Nordic Palvelu Oy, Mediatakojat Oy,
Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy, Radio Kajaus Oy, RollMedia Oy ja Sanoma Media
Finland.
Livelaboratorio Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 20. Finest Plus FM:lle on myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 3, ja myös Mediatakojat Oy:lle on myönnetty ohjelmistotoimilupia
Helsingin taajuuksille.
Basso Media Oy haki taajuuskokonaisuutta Helsinki 4 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen
Turku 4, eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuksiin Turku 4, Tampere 5 ja Pohjanmaa 3 uudelle, englanninkieliselle erityisradiokanavalle. Myös RollMedia Oy, Etelä-Suomen Media Oy ja Nordic Palvelu Oy hakivat taajuuskokonaisuutta uusille, perustettaville kanaville. Kevyt Kanava Oy,
Pispalan Musa Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr ja Radio Kajaus hakivat nykyisen toiminnan laajennusta pääkaupunkiseudulle.
RollMedia Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea ohjelmiston paikallistuotanto. Uuden toimijan
markkinoille tulo lisäisi osaltaan kilpailua radiomarkkinoilla ja edistäisi sananvapautta. Basso
Media Oy:n vahvuudeksi voidaan puolestaan lukea sen aiempi radiotoiminta ja vakiintunut
kuulijakunta.
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Huomioiden erityisesti hakijan aiempi radiotoiminta sekä edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen sekä investointihalukkuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 4 Basso
Media Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Basso Media Oy:n hakemuksen mukaisesti
taajuuskokonaisuuksien Helsinki 4 ja Turku 4 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle Helsinki-Turku.
Helsinki 5
Taajuuskokonaisuutta hakivat Etelä-Suomen Media Oy, Finest Plus FM, Mediatakojat Oy,
Nordic Palvelu Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy, RollMedia Oy ja Sanoma Media Finland Oy.
Sanoma Media Finland Oy hakenut taajuuskokonaisuutta Helsinki 5 kanavalle Helmiradio, eli
jatkoa sen nykyiselle toiminnalle.
Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli
alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Pispalan Musa on hakenut taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Tampere 3, eli myöskin laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Etelä-Suomen Media Oy, RollMedia Oy ja Nordic Palvelu Oy hakivat taajuuskokonaisuutta uusille, perustettaville kanaville. Radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden
Etelä-Suomen Medialle on myönnetty tällä päätöksellä sen toissijaisesti hakema taajuuskokonaisuus Helsinki 1 ja Mediatakojat Oy:lle on myönnetty kaksi ohjelmistotoimilupaa pääkaupunkiseudulle.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi radiotoiminta sekä toimijan kyky pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 5 Sanoma Media Finland Oy:lle
Helsinki 6
Taajuuskokonaisuutta hakivat Etelä-Suomen Media Oy, Finest Plus FM, Livelaboratorio Oy,
Mediatakojat Oy, Nordic Palvelu Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy ja Sanoma
Media Finland.
Sanoma Media Finland haki taajuuskokonaisuutta Helsinki 6 kanavalle HitMix, eli jatkoa sen
nykyiselle toiminnalle. Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Myös Pispalan
Musa haki laajennusta sen nykyiselle toiminnalle Helsingin taajuuskokonaisuudelle. Nordic
Palvelu haki toimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle. Etelä-Suomen Medialle, Finest Plus
FM:lle, Livelaboratoriolle ja Mediatakojille on tällä päätöksellä myönnetty ohjelmistotoimiluvat pääkaupunkiseudulle muihin taajuuskokonaisuuksiin.
Huomioiden erityisesti toimijan aiempi radiotoiminta sekä toimijan kyky pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 6 Sanoma Media Finland
Oy:lle.
Helsinki 7
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Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Etelä-Suomen Media Oy, Finest Plus FM, Livelaboratorio Oy, Kevyt Kanava Oy, Mediatakojat Oy, Nordic Palvelu Oy, Patmos lähetyssäätiö sr, Pispalan Musa Oy, Radio Kajaus Oy ja RollMedia Oy.
Finest Plus FM haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan vironkieliselle radiokanavalle Finest FM. Finest Plus FM:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 3. Myös Livelaboratoriolle on myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 20, joka kattaa myös pääkaupunkiseudun.
Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli
alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Pispalan Musa haki myöskin alueellista laajennusta pääkaupunkiseudulle. Myös Kevyt Kanava haki alueellista laajennusta sen nykyiseen
toimintaan ja nykyiselle kanavalle. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 12. Nordic Palvelu haki toimilupaa uudelle perustettavalle kanavalle.
Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuuden yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen 14, eli laajennusta sen nykyiselle toiminnalle pääkaupunkiseudulle.
Nordic Palvelun eduksi voidaan lukea liiketoimintasuunnitelmassa esitetyt aiemmat ja tulevat
investoinnit lähetystoimintaan ja lähetysverkkoon. Mediatakojat ei puolestaan ole aiemmin
harjoittanut radiotoimintaa pääkaupunkiseudulla, mutta on harjoittanut menestyksekästä radiotoimintaa muualla Suomessa. Mediatakojien eduksi voidaan lukea lisäksi liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu kyky ja halu investoida radioliiketoiminnan kehittämiseen.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, kilpailun edistäminen ja toimijan edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 7 Mediatakojat Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Mediatakojat Oy:n hakemuksen mukaisesti taajuuskokonaisuuksien 14 ja Helsinki 7 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle 14.
Helsinki 8
Taajuuskokonaisuutta hakivat Bauer Media Oy, Etelä-Suomen Media Oy, Finest Plus FM,
Kevyt Kanava Oy, Mediatakojat Oy, Nordic Palvelu Oy, Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy ja Radio Kajaus Oy.
Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli
alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Myös Kevyt Kanava, Pispalan Musa ja Radio Kajaus hakivat laajennuksia niiden nykyiseen toimintaan. Mediatakojat Oy haki taajuuskokonaisuuden yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen 21, eli laajennusta sen nykyiselle toiminnalle pääkaupunkiseudulle. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 12. Etelä-Suomen Media ja Nordic Palvelu hakivat taajuuskokonaisuutta
uusille, perustettaville kanaville. Etelä-Suomen Medialle on tällä päätöksellä myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 1. Finest Plus FM:lle on tästä päätöksestä
ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 3.
Nordic Palvelun eduksi voidaan lukea liiketoimintasuunnitelmassa esitetyt aiemmat ja tulevat
investoinnit lähetystoimintaan ja lähetysverkkoon. Mediatakojat ei puolestaan ole aiemmin
harjoittanut radiotoimintaa pääkaupunkiseudulla, mutta on harjoittanut menestyksekästä radio48

toimintaa muualla Suomessa. Mediatakojien eduksi voidaan lukea myös liiketoimintasuunnitelmassa osoitettu kyky ja halu investoida radioliiketoiminnan kehittämiseen.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, kilpailun edistäminen ja toimijan edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki 8 Mediatakojat Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Mediatakojat Oy:n hakemuksen mukaisesti taajuuskokonaisuuksien 21 ja Helsinki 8 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle 21.
Helsinki-Kotka
Taajuuskokonaisuutta hakivat Basso Media Oy, Bauer Media Oy ja Patmos lähetyssäätiö.
Basso Media Oy haki taajuuskokonaisuutta Helsinki-Kotka yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 21, eli alueellista laajennusta sen kanavalle I LUV 2K. Toissijaisesti Basso Media Oy
haki pelkkää taajuuskokonaisuutta Helsinki-Kotka, eli jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle.
Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta Helsinki-Kotka yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19. Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta erityisradiotoimintaan. Tästä päätöksestä ilmenevin perustein Bauer Medialle ei ole myönnetty ohjelmistotoimilupaa taajuuskokonaisuuteen 19.
Patmos Lähetyssäätiö haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, eli
alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle.
Huomioiden erityisesti hakijan aiempi radiotoiminta sekä edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen sekä investointihalukkuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Helsinki-Kotka
Basso Media Oy:lle.
Porvoo 1
Taajuuskokonaisuutta hakivat Etelä-Suomen Media Oy ja Radio Foni Oy.
Etelä-Suomen Media Oy haki taajuuskokonaisuutta uudelle perustettavalle kanavalle. Radio
Foni Oy haki jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle.
Radio Foni Oy:n eduksi voidaan lukea aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta alueella, sekä
osittainen paikallinen ohjelmistotuotanto, sekä paikallissisältö. Etelä-Suomen Media Oy:n
eduksi voidaan lukea suunnitellun ohjelmiston paikallisuus. Uuden toimijan markkinoille tulo
voi osaltaan lisätä kilpailua markkinoilla, ja siten edistää sananvapautta. Etelä-Suomen Media
Oy:lle on kuitenkin radiotoiminnan kokonaisuus huomioiden myönnetty ohjelmistotoimilupia
muille taajuuskokonaisuuksille.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Porvoo 1 Radio Foni Oy:lle.
Varsinais-Suomi
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Turku 1
Taajuuskokonaisuutta haki Turun Lähiradioyhdistys ry.
Turun Lähiradioyhdistys ry haki taajuuskokonaisuutta perinteiseen paikallisradiotoimintaan
kanavalle Radio Robin Hood.
Valtioneuvosto katsoo, että Turun Lähiradioyhdistys ry täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja myöntää ohjelmistotoimiluvan taajuuskokonaisuuteen Turku 1 Turun lähiradioyhdistys ry:lle.
Turku 4
Taajuuskokonaisuutta hakivat Basso Media Oy, Bauer Media Oy, Businessradio Finland Oy,
Livelaboratorio Oy ja Turun Paikallisradio Oy.
Basso Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen Helsinki 4,
eli jatkoa sen nykyiselle toiminnalle. Myös Bauer Media Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuksiin Helsinki 4, Tampere 5 ja Pohjanmaa 3.
Sekä Businessradio Finland Oy, että Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi muihin taajuuskokonaisuuksiin. Businessradio Finland Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 13 ja Livelaboratorio
Oy:lle taajuuskokonaisuuteen 20. Turun Paikallisradio Oy on hakenut taajuuskokonaisuutta
toissijaisesti, mikäli sille ei myönnetä ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen Turku 5. Turun Paikallisradio Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuudelle Turku 5.
Huomioiden erityisesti hakijan aiempi radiotoiminta sekä edellytykset pitkäjänteisen ja kestävän radiotoiminnan harjoittamiseen sekä investointihalukkuus, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen Turku 4 Basso
Media Oy:lle. Ohjelmistotoimilupa myönnetään Basso Media Oy:n hakemuksen mukaisesti
taajuuskokonaisuuksien Helsinki 4 ja Turku 4 yhdistelmästä muodostetulle taajuuskokonaisuudelle Helsinki-Turku.
Turku 5
Taajuuskokonaisuutta hakivat Businessradio Finland Oy, Livelaboratorio Oy, ja Turun Paikallisradio Oy.
Turun Paikallisradio haki jatkoa sen nykyiselle radiotoiminnalle. Businessradio Finland Oy
haki taajuuskokonaisuutta Turku 5 yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 20 toissijaisesti, mikäli se ei saa ohjelmistotoimilupaa sen ensisijaisesti hakemaan taajuuskokonaisuuteen 13. Businessradio Finland Oy:lle on tästä päätöksestä ilmenevin perustein myönnetty ohjelmistotoimilupa taajuuskokonaisuuteen 13. Livelaboratorio Oy haki taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuksiin 20 ja Jyväskylä 1.
Huomioiden erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus, sekä hakijan aiempi menestyksekäs radiotoiminta, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa
taajuuskokonaisuuteen Turku 5 Turun Paikallisradio Oy:lle.
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8

Erityisradiotoiminta

Valtioneuvostolla oli mahdollisuus myöntää hakemusten perusteella toimilupia ensisijaisesti
myös erityisradioiden ja muun ei-kaupallisen radiotoiminnan käyttöön. Tarkoituksena oli säilyttää erityisradioiden asema, ja turvata monipuolisten ja valtavirrasta poikkeavien sisältöjen
tarjontaa.
Ohjelmistotoimilupaa erityisradiotoimintaan haki yhteensä 10 toimijaa 11 eri ohjelmasisällölle. Toimilupaa erityisradiotoimintaan hakivat Bauer Media Oy, Kristillinen Media Oy, Kuunappi Oy, Livelaboratorio Oy, Suomen lähiradiot Oy, Tampereen Yliopisto, Pispalan radioyhdistys ry, Kansan Radioliitto – Folkets radioförbund ry, Finest Plus FM ja Turun Lähiradioyhdistys ry.
Jokaiselle kymmenelle hakijalle on myönnetty yksi tai useampi ohjelmistotoimilupa tässä päätöksessä esitetyin perustein. Yhdeksälle hakijalle ohjelmistotoimilupa myönnettiin hakemuksen mukaiselle taajuuskokonaisuudelle.
9

Toimilupaehdot

Päätöksiin liitetään toimiluvat, joissa voidaan antaa 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.
Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää ohjelmasisältöä koskevia määräyksiä neljään erityisradiotoimintaan myönnettyyn ohjelmistotoimilupaan, eli Kristillinen Media
Oy:n, Kuunappi Oy:n, Tampereen Yliopiston sekä Finest Plus FM:n toimilupiin. Kristillinen
Media Oy:n toimilupaan sisällytetään määräys ohjelmiston kristillisyydestä sekä siitä, että taajuuskokonaisuudella lähetettävä radiomainonta tulee lähettää samanaikaisesti ja samansisältöisenä. Kuunappi Oy:n toimilupaan sisällytetään määräys siitä, että ohjelmiston musiikkisisällön
tulee koostua pääosin klassisesta musiikista. Tampereen Yliopiston toimilupaan sisällytetään
määräys siitä, että ohjelmistosisällön tulee koostua pääosin opetukseen, tieteeseen ja kulttuuriin liittyvistä aiheista. Finest Plus FM:n toimilupaa sisällytetään määräys siitä, että ohjelmiston tulee olla pääosin vironkielistä.
Ohjelmasisältöä koskevilla määräyksillä ohjataan ohjelmiston sisällön kokonaisuutta hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Muiden erityisradiotoimintaan toimilupaa hakeneiden osalta valtioneuvosto ei näe tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää toimilupaan ohjelmasisältöön liittyviä määräyksiä.
Valtakunnallisiin taajuuskokonaisuuksiin 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 myönnettyihin toimilupiin sisältyy
ehto siitä, että ohjelmisto tulee lähettää kuuluvuusalueella samanaikaisesti ja samansisältöisenä. Valtakunnalliseen taajuuskokonaisuuteen 7 myönnettyyn toimilupaan sisältyy puolestaan
ehto siitä, että radiomainonta tulee lähettää kuuluvuusalueella samanaikaisesti ja samansisältöisenä. Muilta osin taajuuskokonaisuudella 7 tulee lähettää pääosin samaa ohjelmistoa.
Muilta osin toimilupiin ei sisällytetä ohjelmistosisältöä koskevia ehtoja.
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Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 37 §:n mukaan toimilupakausi voi olla enintään
10 vuotta. Ottaen huomioon radiotoiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja markkinatilanteen
vakauttamisen voimassaoloajaksi on määritelty 1.1.2020 – 31.12.2029.
Toimilupien sisältämät taajuuskokonaisuudet määritellään toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä annetussa Viestintäviraston määräyksessä (M 74).
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 345 §:n mukaisesti valtioneuvoston päätöstä on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.
PÄÄTÖS

Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään.
Taajuuskokonaisuus 1 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 1)
Taajuuskokonaisuus 2 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 2)
Taajuuskokonaisuus 3 NRJ Finland Oy (Toimilupa liite 3)
Taajuuskokonaisuus 4 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 4)
Taajuuskokonaisuus 5 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 5)
Taajuuskokonaisuus 6 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 6)
Taajuuskokonaisuus 7 Kristillinen Media Oy (Toimilupa liite 7)
Taajuuskokonaisuus 8 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 8)
Taajuuskokonaisuus 9 Kuunappi Oy (Toimilupa liite 9)
Taajuuskokonaisuus 10 Basso Media Oy (Toimilupa liite 10)
Taajuuskokonaisuus 11 NRJ Finland Oy (Toimilupa liite 11)
Taajuuskokonaisuus 12 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 12)
Taajuuskokonaisuus 13 Businessradio Finland Oy (Toimilupa liite 13)
Taajuuskokonaisuus 14 Mediatakojat Oy (Toimilupa liite 14)
Taajuuskokonaisuus 16 Radio Kajaus Oy (Toimilupa liite 15)
Taajuuskokonaisuus 17 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 16)
Taajuuskokonaisuus 18 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 17)
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Taajuuskokonaisuus 19 Patmos Lähetyssäätiö (Toimilupa liite 18)
Taajuuskokonaisuus 20 Livelaboratorio Oy (Toimilupa liite 19)
Taajuuskokonaisuus 21 Mediatakojat Oy (Toimilupa liite 20)
Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 1 Kevyt Kanava Oy (Toimilupa liite 21)
Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 2 Suomen Lähiradiot Oy (Toimilupa liite 22)
Taajuuskokonaisuus Mikkeli 1 Kevyt Kanava Oy (Toimilupa liite 21)
Taajuuskokonaisuus Mikkeli 2 Mediatakojat Oy (Toimilupa liite 23)
Taajuuskokonaisuus Savo 1 Kevyt Kanava Oy (Toimilupa liite 24)
Taajuuskokonaisuus Jyväskylä 1 Keski-Suomen Media Oy (Toimilupa liite 25)
Taajuuskokonaisuus Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy (Toimilupa liite 26)
Taajuuskokonaisuus Rovaniemi 1 Lapin Klubi ry (Toimilupa liite 27)
Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 1 Radio SUN Oy (Toimilupa liite 28)
Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 3 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 29)
Taajuuskokonaisuus Pirkanmaa 4 Etelä-Suomen Media Oy (Toimilupa liite 30)
Taajuuskokonaisuus Tampere 1 Tampereen Yliopisto (Toimilupa liite 31)
Taajuuskokonaisuus Tampere 2 Radio SUN Oy (Toimilupa liite 32)
Taajuuskokonaisuus Tampere 3 Pispalan Musa Oy (Toimilupa liite 33)
Taajuuskokonaisuus Tampere 4 Pispalan radioyhdistys ry (Toimilupa liite 34)
Taajuuskokonaisuus Tampere 5 Kevyt Kanava Oy (Toimilupa liite 35)
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 1 Kevyt Kanava Oy (Toimilupa liite 36)
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 2 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 37)
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 3 Nordic Palvelu Oy (Toimilupa liite 38)
Taajuuskokonaisuus Pori 1 Mediatakojat Oy (Toimilupa liite 39)
Taajuuskokonaisuus Pori 2 Alueradiot Sastamala Oy (Toimilupa liite 40)
Taajuuskokonaisuus Rauma 2 Marva Media Oy (Toimilupa liite 41)
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Taajuuskokonaisuus Helsinki 1 Etelä-Suomen Media Oy (Toimilupa liite 42)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 2 Kansan Radioliitto – Folkets radioförbund ry (Toimilupa liite
43)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 3 Finest Plus FM (Toimilupa liite 44)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 4 Basso Media Oy (Toimilupa liite 45)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 5 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 46)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 6 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 47)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 7 Mediatakojat Oy (Toimilupa liite 14)
Taajuuskokonaisuus Helsinki 8 Mediatakojat Oy (Toimilupa liite 20)
Taajuuskokonaisuus Helsinki-Kotka Basso Media Oy (Toimilupa liite 48)
Taajuuskokonaisuus Porvoo 1 Radio Foni Oy (Toimilupa liite 49)
Taajuuskokonaisuus Turku 1 Turun Lähiradioyhdistys ry (Toimilupa liite 50)
Taajuuskokonaisuus Turku 4 Basso Media Oy (Toimilupa liite 45)
Taajuuskokonaisuus Turku 5 Turun Paikallisradio Oy (Toimilupa liite 51)

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Ylijohtaja Olli-Pekka Rantala
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