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VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN
HARJOITTAMISEKSI
Päivämäärä 23.6.2021
Diaarinumero VN/13320/2021
HAKIJAT (aakkosjärjestyksessä)
Bauer Media Oy
Järviradio Oy
Kaasilansalmi Oy
Kaleva365 Oy
Livelaboratorio Oy
Patmos Lähetyssäätiö sr
Pispalan Musa Oy
Suomen lähiradiot Oy
Sanoma Media Finland Oy
Savon Media Oy
PÄÄTÖKSEN KOHDE
Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa
TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ
Myönnetään toimiluvat jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:
Taajuus Asikkala 107,9 MHz
Taajuus Iisalmi 93,5 MHz
Taajuus Inari 89,0 MHz
Taajuus Inari 95,7 MHz
Taajuus Kangasala 91,0 MHz
Taajuus Lappeenranta 90,5 MHz
Taajuus Lappeenranta 104,3 MHz
Taajuus Lapua 104,9 MHz
Taajuus Naantali 89,3 MHz
Taajuus Nivala 101,1 MHz
Taajuus Oulu 95,0 MHz
Taajuus Raahe 95,7 MHz
Taajuus Sotkamo 107,5 MHz
Taajuus Taivalkoski 102,2 MHz
Taajuus Tervola 100,1 MHz
Taajuus Varkaus 87,7 MHz

Järviradio Oy liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15
Savon Media Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Savo 3
Kaleva365 Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5
Ei hakijoita
Sanoma Media Finland Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen
Kangasala 1
Kaasilansalmi Oy liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen
Kotka-Kouvola 1
Patmos
Lähetyssäätiö
sr
liitettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 19
Bauer Media Oy liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen
Pohjanmaa 2
Livelaboratorio Oy liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 20
Järviradio Oy liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15
Kaleva365 Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5
Kaleva365 Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5
Suomen lähiradiot Oy liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen
Kuopio-Iisalmi 2
Kaleva365 Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5
Kaleva365 Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5
Savon Media Oy uuteen taajuuskokonaisuuteen Savo 3
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PÄÄTÖKSEN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1 Asian käsittely
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 34 §:n mukaisesti radiotoiminnan
harjoittaminen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää ohjelmistotoimilupaa.
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 35 §:n mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on
julkaistava ilmoitus analogiseen radiotoimintaan haettavista ohjelmistotoimiluvista, kun
ohjelmistotoimilupaa edellyttävään radiotoimintaan on osoitettu 96 §:n nojalla annetussa Liikenne- ja
viestintäviraston määräyksessä vapaita taajuuksia.
Tässä päätöksenteon kohteena olevalla täydennyskierroksella haettavana oleva vapaat taajuudet
alueellisen ja paikallisen analogisen radiotoiminnan käyttöön löytyvät Liikenne- ja viestintäviraston
määräyksestä 70 J/2021 M. Tällä hakukierroksella haussa olevat toimiluvat myönnetään 31.12.2029
saakka.
Liikenne- ja viestintävirasto vastaanotti hakijoiden hakemukset analogisen radiotoiminnan
ohjelmistotoimiluvista 3.5.2021 päättyneellä toimilupien täydentävällä hakukierroksella. Inarin 95,7
MHz haettavana olevaan taajuuteen ei tullut hakemuksia. Myöskään haettavana olleille AM-taajuuksille
ei tullut hakemuksia. Muutoin lähes kaikkiin muihin haettavana olleisiin taajuuksiin oli Liikenne- ja
viestintäviraston selvityksen perusteella enemmän hakijoita kuin kyseisille paikkakunnille on
osoitettavissa vapaita taajuuksia. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 3 momentin
mukaan valtioneuvosto myöntää radion ohjelmistotoimiluvat tilanteissa, jos kaikille 1 momentissa
säädetyt edellytykset täyttäville hakijoille ei ole osoitettavissa riittävästi taajuuksia. Lisäksi
valtioneuvoston ohjesäännön (3.4.2003/262) 4 §:n 7 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto
käsittelee ja ratkaisee yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät luvat. Koska kyseessä on
kokonaisharkinta, Liikenne- ja viestintävirasto siirsi 12.5.2021 sähköisen viestinnän palveluista annetun
lain 36 §:n nojalla kaikki vapaita taajuuksia koskevat hakemukset valtioneuvoston ratkaistavaksi.
Siirrosta ilmoitettiin hakijoille erikseen. Hakijoilla oli lain nojalla kaksi viikkoa aikaa halutessaan
täydentää hakemustaan suunnitellun ohjelmistosisällön osalta osoittamalla täydennetty hakemus
valtioneuvostolle. 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. Tässä tapauksessa valtioneuvoston päätös on siten tehtävä
12.7.2021 mennessä.
2 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.
Liikenne- ja 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. Lain 36 §:n mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan
ratkaisun, jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on
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
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ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen
tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan
mukaiseen toimintaan. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 1 momentin mukaan
toimilupa voidaan myöntää, jos hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn hakemusmaksun ja jos hakijan
ei perustellusta syystä epäillä rikkovan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä tai
syyllistyvän rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan,
10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai mainitun lain 34 a luvun 1
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn julkiseen kehottamiseen
rikokseen.
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 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. 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 lain 1 §:ssä säädettyjä
tavoitteita. 1 §:n tavoitteista erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun
edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita toimilupia myönnettäessä. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista
on myös se, että jokaista hakemusta tarkastellaan osana radiotoiminnan kokonaisuutta.
3 Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyneet hakemukset
[aakkosjärjestyksessä]
Bauer Media Oy – kaksi hakemusta
Järviradio Oy – yksi hakemus
Kaasilansalmi Oy – yksi hakemus
Kaleva365 Oy – yksi hakemus
Livelaboratorio Oy – yksi hakemus
Patmos Lähetyssäätiö sr - yksi hakemus
Pispalan Musa Oy – yksi hakemus
Suomen lähiradiot Oy – yksi hakemus
Sanoma Media Finland Oy – kaksi hakemusta
Savon Media Oy – yksi hakemus

4 Hakemukset ja hakijayhtiöt
Nyt päätöksenteon kohteena olevalla ohjelmistotoimilupien hakukierroksella määräaikaan mennessä
Liikenne- ja viestintävirastoon saapui kaksitoista (12) hakemusta. Nämä kaikki siirrettiin
valtioneuvoston ratkaistavaksi. Hakijoita oli kymmenen (10). Kaksi hakijaa haki taajuuksia kahdelle eri
kokonaisuudelle,
joten
taajuuksia
haettiin
näin
ollen
kahdelletoista
(12)
taajuuskokonaisuudelle/toimiluvalle (lisättäväksi nykyisiin tai uusia). Hakemuksen täydennyksen
toimittivat määräajassa kolme (3) hakijaa [Järviradio Oy, Kaleva365 Oy, sekä Pispalan Musa Oy].
Seuraavassa on lyhyet kuvaukset hakijoista ja tieto näiden hakemista taajuuksista.
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Bauer Media Oy
Bauer Media Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa taajuuksille Lapua 104,9 MHz; Kangasala 91,0 MHz;
Varkaus 87,7 MHz ja Iisalmi 93,5 MHz. Näiden osalta Bauer Media haluaa liittää Lapuan ja Kangasalan
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 2 ja Varkauden ja Iisalmen taajuuskokonaisuuteen 18. Bauer Median
toimilupahakemuksen mukaan näistä kahdella ensimmäisellä eli Lapuan ja Kangasalan taajuuksilla
tultaisiin kuulemaan pääosin Raahesta tuotettavaa Radio Pookin sisältöä. Pooki on kotimaisen
tanssimusiikin kanava, jota tehdään pääkaupunkiseudun ulkopuolelta perinteisellä paikallisradiootteella. Iisalmen ja Varkauden taajuuksien osalta hakija tavoittelee Radio Cityn tuomista alueen
kuulijoille.
Bauer Media Oy on osa Bauer Media-konsernia. Bauer Media-konserni on eurooppalainen perheyritys,
joka toimii 20 eri maassa. Suomessa Bauer Media on toiminut vuodesta 1985 lähtien, ja on
kuuntelijamäärillä mitattuna Suomen suurimpia radiotoimijoita. Radio-toiminta on keskeinen osa Bauer
Median liiketoimintaa. Bauer Media panostaa sekä valtakunnallisiin että paikallisiin ohjelmistoihin.
Järviradio Oy
Järviradio Oy on hakenut ohjelmistotoimilupia tällä hakukierroksella yhteensä kuudelle (6) taajuudelle
(Asikkala 107,9 MHz; Lappeenranta 90,5 MHz; Lapua 104,9 MHz; Naantali 89,3 MHz; Nivala 101,1
MHz ja Varkaus 87,7 MHz), kaikki liitettäväksi Järviradion nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 15. Näistä
viidelle taajuudelle on muitakin halukkaita, mutta yhden taajuuden osalta Järviradio Oy on ainoa hakija.
Järviradio on paikallisradiona vuonna 1987 aloittanut toimija, jonka toiminta on laajentunut Suomen
radiokentällä alueellisesti vuosien myötä. Järviradio on täysin kotimainen kaupallinen kanava. Sen
ohjelmarungossa on mm. erilaisia katsauksia maakunnista sekä Euroopan Parlamentista. Järviradion
ohjelmistoon kuuluu myös hengellisiä ohjelmia, ja mm. seurakunnille, erilaisille järjestöille ja
tapahtumajärjestäjille on annettu puhetilaa. Sen soittolista koostuu pääasiallisesti kotimaisesta
iskelmämusiikista. Lisäksi se tuottaa suoria kontaktiohjelmia.
Kaasilansalmi Oy
Kaasilansalmi Oy hakee ohjelmistotoimilupaa taajuudelle Lappeenranta 90,5 MHz. Se hakee tätä
toimilupaa radiokanavalle Radio Kaakko taajuuskokonaisuuteen Kotka-Kouvola 1.
Radio Kaakon tarkoituksena on toimia kaupallisena paikallisradiona. Kanavan ohjelmisto koostuu
musiikista, paikallisuutisista, tapahtumista sekä keskusteluohjelmista. Kanavan kohderyhmänä on
kanavan kuuluvuusalueella asuva aktiivinen, työikäinen väestö.
Kaasilansalmella on vankkaa asemaa Kymenlaaksossa, ja hakija ennustaa merkittävää lisäystä
kuulijakuntaansa sen tässä hakeman Lappeenrannan taajuuden myötä. Hakija itse näkee merkitystä
"[Kymenlaakson omana kanavana]", minkä lisäksi se painottaa ohjelmatarjonnassa musiikkia ja muuta
viihdettä.
Kaleva365 Oy
Kaleva365 Oy on hakenut ohjelmistotoimilupia taajuuksille Oulu 95,0 MHz; Raahe 95,7 MHz;
Taivalkoski 102,2 MHz; Inari 95,7 MHz ja Tervola 100,1 MHz uuteen taajuuskokonaisuuteen. Näistä
taajuuksista usea sijaitsee Pohjois-Suomessa, ja näistä osassa Kaleva365 Oy on ainoa hakija. Kalevan
hakemus on kuitenkin ehdollinen siten, että jos se ei saa Oulun taajuutta (jolle on muitakin hakijoita),
niin se ei halua näitä muita, eli hakemus raukeaa tällöin muilta osin.
Kaleva Median historia ulottuu alueellisen sanomalehtikokemuksen puolella vuoteen 1899. Vuodesta
1998 Kaleva Oy on toiminut media-alan yrityksenä. Kaleva365 Oy on Kaleva Oy:n kokonaan omistama
yhtiö, jonka medioihin kuuluu kolmetoista pohjoisen julkaisua: Kaleva, Forum24, Lapin Kansa, Uusi
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Rovaniemi, Lounais-Lappi, Raahen Seutu, Raahelainen, Pyhäjokiseutu, Koillissanomat, Iijokiseutu,
Rantalakeus, Siikajokilaakso ja Pudasjärvi-lehti sekä näiden digitaaliset kanavat ja palvelut. Kalevan
toiminnan keskiössä ovat pohjoisuus ja monikanavaisuus medialiiketoiminnassa.
Livelaboratorio Oy
Livelaboratorio Oy on hakenut ohjelmistotoimilupia taajuuksille Asikkala 107,9 MHz ja Naantali 89,3
MHz. Sen tavoitteena olisi yhdistää nämä taajuudet sekä hakijan nykyiset taajuudet liitettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 20 (kanavalle Radio Helsinki). Näiden uusien taajuuksien myötä Livelaboration
väestöpeitto kasvaisi niin, että se muuttuisi osavaltakunnalliseksi.
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. Vuonna 2018 Radio Helsingille myönnettiin toimilupa, joka
laajensi kuuluvuutta Tampereelle ja Ouluun. Livelaboratorio Oy on Radio Helsingin toimiluvan haltija.
Toimintasuunnitelmassaan Livelaboratorio hahmottaa Kotimaisen esittävän säveltaiteen edistämisen
toiminnalleen keskeisenä tavoitteena. Sen pääkohderyhmänä on ”kulttuurisesti aktiiviset 25–55vuotiaat.”. Lisäksi hakija kertoo aikovansa tehdä merkittäviä panostuksia podcasteihin ja ondemandeihin. Näistä jälkimmäiset se aloitti vuonna 2017, ja tämän osuus sen kuuntelun
kokonaisosuudessa onkin kasvanut. Hakemuksen mukaan ns. streaming-kuuntelijoista arviolta 41 %
tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Patmos Lähetyssäätiö sr
Patmos Lähetyssäätiö on hakenut ohjelmistotoimilupia taajuuksille Asikkala 107,9 MHz; Kangasala
91,0 MHz; Lappeenranta 90,5 MHz; Lappeenranta 104,3 MHz; Lapua 104,9 MHz sekä Sotkamo 107,5
MHz. Patmos Lähetyssäätiö hakee näiden uusien taajuuksien yhdistämistä nykyiseen
taajuuskokonaisuuteen 19, Radio Patmos -ohjelmasisällölle.
Patmos lähetyssäätiö on pian 50 vuotta toiminut yleishyödyllinen kehitysapu- ja lähetysjärjestö. Se
toimii Helsingistä käsin ja omistaa kaksi kristillistä kirjallisuutta tuottavaa kirjapainoa. Radiotoimintaa
Patmos lähetyssäätiö on harjoittanut 1980-luvulta asti. Radio Patmos on toiminut vuodesta 2013 usealla
paikkakunnalla.
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. Patmos Lähetyssäätiö tekee yhteistyötä Radio Dein kanssa siten, että Radio Patmoksen
ohjelmistoa lähetetään Radio Dein taajuuksilla.
Pispalan Musa Oy
Pispalan Musa Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa taajuudelle Kangasala 91.0 MHz osaksi
taajuuskokonaisuutta 3 Tampere 100,5 (Radio Musa). Pispalan Musa Oy hakee siten alueellista
laajennusta nykyiselle toiminnalleen, ja etenkin parantamaan kuuluvuutta Kangasalan alueella, missä
hakijan itsensä mukaan esiintyy nykyisellään häiriötä.
Pispalan Musa Oy on harjoittanut toimiluvanvaraista radiotoimintaa taajuuskokonaisuudella Tampere 3
(Radio Musa) vuodesta 2014 asti. Radio Musan ohjelmisto koostuu toimitetusta sisällöstä sekä laajasta
musiikkitarjonnasta, missä painottuvat populääri- ja iskelmämusiikki.
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Sanoma Media Finland Oy
Sanoma Media Finland Oy on hakenut ohjelmistolupaa taajuuksille Naantali 89,3 MHz; Oulu 95,0 MHz;
Lappeenranta 90,5 MHz (2. vaihtoehtona 104,3 MHz), Raahe 95,7 MHz sekä Asikkala 107,9 MHz
kaikki liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen, missä kuultaisiin Helmiradion ohjelmistoa. Asikkalan
taajuuden osalta Sanoma suunnittelee taajuuden myöhempää siirtoa Lahteen.
Helmiradio aloitti lähetykset 10. toukokuuta 2016. Kanavan ohjelmisto on suunnattu 35-55-vuotiaille
aikuisille ja musiikkisisältö perustuu 70- ja 80-luvun klassikkohitteihin. Lisäksi Helmiradiota
kuunnellaan myös verkossa (nettiradio).
Erikseen Sanoma Media Finland Oy on lisäksi hakenut tällä hakukierroksella toimilupaa myös
taajuudelle Kangasala 91,0 MHz, minkä osalta hakija hakee toimilupaa sen Supla FM -kanavalle. Supla
on kotimainen radio-, podcast- ja äänikirjasovellus, joka aloitti toimintansa syksyllä 2015. Supla
kanavalla on lisäksi muun muassa uutissisältöä. Palvelulla on hakukierroksen ajankohta arviolta
lähemmäs 500 000 kuukausikäyttäjää.
Kaikkiaan Sanoma Media Finland harjoittaa valtakunnallista ja alueellista radiotoimintaa eri puolilla
Suomea usean toimiluvan turvin (muun muassa radio Groove FM, Helmiradio, Hitmix, Loop, Radio
Aalto, Radio Rock, Radio Suomipop). Se lukeutuu Suomen suurimpien media- ja radiotoimijoiden
joukkoon. Sanoma Media Finland Oy on Sanoma Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.
Savon Media Oy
Savon Media on hakenut ohjelmistotoimilupia taajuuksille Iisalmi 93,5 MHz ja Varkaus 87,7 MHz.
Savon Aallot on pohjoissavolainen paikallisradio, joka aloitti lähetyksensä Kuopion seudulla
marraskuussa 2020. Radion toimitus sijaitsee Savon Sanomien toimituksessa Kuopiossa, mistä Savon
Media Oy tuottaa Savon Aallot –radiokanavaa. Sanoma Media Finland Oy:lla on tähän toimilupa. Savon
Medialla on suunnitelmissa kehittää sisältöjä näiden uusien alueiden huomioimiseksi sen
liiketoimintasuunnitelmassaan tarkemmin kuvaamalla tavalla.
Savon Media Oy on Keskisuomalainen Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Keskisuomalaisen kaksi
muuta tytäryhtiötä harjoittavat radiotoimintaa Jyväskylässä ja Lahdessa. Savon Median liiketoiminta on
keskittynyt printtimediaan, ja se on toiminut sillä sektorilla pitkään.
Suomen lähiradiot Oy
Suomen lähiradiot Oy on hakenut ohjelmistotoimilupaa taajuudelle Sotkamo 107,5 MHz lisättäväksi
taajuuskokonaisuudelle Kuopio-Iisalmi 2. Hakijan tavoitteena on laajentaa paikallisradiotoimintaa sille
naapurimaakuntana olevaan Kainuuseen, mitä yhtiö perustelee myös saamallaan yleisöpalautteella ja toiveilla. Hakijan mukaan tämän paikallisradiotoiminnan laajentaminen Kainuuseen edistäisi
maakuntien välistä yhteistyötä, sananvapautta ja yhteisöllisyyttä.
Suomen lähiradiot Oy:n kanava Radio Sandels on perinteinen paikallisradio. Kanavan ohjelmistosisältö
koostuu paikallisesta radio-ohjelmistosta. Radio Sandelsin ohjelmisto ja musiikki on laaja-alaista, ja
huomioi kaikki ikäryhmät. Suomen lähiradiot on harjoittanut radiotoimintaa vuodesta 2012, ensin
lyhytaikaisilla luvilla ja vuodesta 2013 pysyvällä toimiluvalla.
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5 Radiotoiminnan kokonaisuus
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.
Radiotoiminta muodostuu Suomessa Yleisradion tuottamasta julkisen palvelun ohjelmatarjonnasta sekä
kaupallisesta valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta radiotarjonnasta.
Kuuluvuusalueen mukaan katsottuna Suomessa toimii erikokoisia valtakunnallisia ja
osavaltakunnallisia sekä alueellisia ja paikallisia radiotoimijoita, joista osa lähettää useampaa kuin yhtä
radiokanavaa. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan osalta Suomessa toimii tällä hetkellä 19
valtakunnallista tai osavaltakunnallista kaupallista radiokanavaa, joiden verkon väestöpeitto vaihtelee
40–100 prosentin välillä Manner-Suomen väestöstä. Näiden 19 radiokanavan taustalla on yhteensä 5 eri
mediayhtiötä. Ylellä on viisi valtakunnallista radiokanavaa, kaksi alueellista ja yksi paikallinen kanava.
Kolme suurinta kaupallisen radion toimijaa ovat Bauer Media Oy, Sanoma Media Finland Oy ja NRJ
Finland Oy. Lisäksi on joukko keskisuuria sekä pieniä radiotoimijoita.
6 Myöntämisen yleiset, hakijaa koskevat edellytykset
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 36 §:n 1 momentin mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan
myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on maksanut toimiluvan hakemisesta säädetyn hakemusmaksun ja
jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen
toimintaan, eikä hakijan perustellusta syystä epäillä rikkovan sähköisen viestinnän palveluista annetun
lain säännöksiä, eikä syyllistyvän rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen
kansanryhmää vastaan, 10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai
mainitun lain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn
julkiseen kehottamiseen rikokseen.
Suurin osa hakijoista harjoittaa ennestään radiotoimintaa joko paikallisesti, alueellisesti tai
valtakunnallisesti, osa useamman toimiluvan turvin. Osa hakijoista on toiminut myös nyt haettavilla
alueilla Liikenne- ja viestintäviraston myöntämillä lyhytaikaisilla toimiluvilla. Toimilupia on tällä
kierroksella hakenut kaksi toimijaa, jotka eivät ole aikaisemmin harjoittaneet pitkäaikaista
toimiluvanvaraista radiotoimintaa Suomessa. Uudet hakijat ovat Kaleva365 Oy sekä Savon Media Oy.
Tähän hakukierrokseen osallistuvista hakijoista kaikki muut hakijat paitsi Kaleva365 Oy harjoittavat
ennestään radiotoimintaa joko paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. Hakijoiden esittämät
asiakirjat osoittavat, että kunkin hakijan tase on riittävän vahva ja että kullakin hakijalla on riittävä
maksuvalmius selviytyäkseen esittämänsä radiotoiminnan kustannuksista. Näin ollen hakijoiden
voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja hakijoilla voidaan arvioida olevan ilmeinen kyky toimiluvan
mukaiseen toiminnan harjoittamiseen eikä ole oletettavissa, että yksikään hakija syyllistyisi laissa
mainittuihin rikoksiin.
Lisäksi todettakoon, että monen hakijan hakemuksesta ilmeni tällä hakukierroksella myös
maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian vaikutuksia radioliiketoiminnan harjoittamiseen. Tämä
saattoi ilmetä mm. mainostuloissa sekä erilaisissa yhteistyöjärjestelyissä, mikä oli saanut jotkut toimijat
tekemään esimerkiksi merkittäviäkin kuluratkaisuja. Kokonaisuutena arvioiden näihin liittyvien
(taloudellisten) haasteiden jatkuminen/realisoituminen on toisaalta riippuvainen monesta tekijästä,
kuten radio- ja media- (sekä tapahtuma-)alan laajemmasta elpymisestä ko. pandemiasta.
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7 Hakemusten vertailu
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.
Hakuaika tällä täydentävällä hakukierroksella päättyi 3.5.2021. Hakemukset jakautuivat seuraavasti:
Asikkala 107,9 MHz
Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Livelaboratorio Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr sekä Sanoma Media
Finland Oy.
Yhdelläkään hakijoista ei esiinny päällekkäisyyttä hakijoiden nykyisen peittoalueen osalta. Järviradio
hakee tätä taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15 kanavalle Järviradio. Järviradio on
toimittanut taajuusalueella lyhytaikaisia lähetyksiä vuodesta 2018. Järviradio Oy:n vahvuudeksi
voidaankin lukea aikaisempi menestyksekäs radiotoiminta alueella sekä mahdollisuus tavoittaa
taajuusalueella nopeastikin kuulijakuntaa. Livelaboratorio hakee tämän taajuuden (ja sen tällä
kierroksella hakeman Naantalin 89,3 MHz taajuuden) yhdistämistä taajuuskokonaisuuteen 20, kanavalle
Radio Helsinki. Patmos Lähetyssäätiö sr hakee taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19
kanavalle Patmos. Sanoma Media Finland Oy hakee tätä taajuutta uuteen taajuuskokonaisuuteen, joka
laajentaisi Helmiradion kuuluvuusaluetta. Lisäksi se kaavailee taajuuden siirtämistä myöhemmin
Lahteen. Tällainen jatkosiirto edellyttää kuitenkin Liikenne- ja viestintäviraston arviota ja lupaa.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Asikkala
107,9 MHz Järviradio Oy:lle liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15.
Iisalmi 93,5 MHz (uusi taajuus)
Taajuutta hakivat Bauer Media Oy ja Savon Media Oy.
Kyseessä on uusi taajuus, missä ei ole aiempaa käyttöä. Bauer Media hakee taajuuden liittämistä
taajuuskokonaisuuteen 18, laajentamaan Radio Cityn kuuluvuusaluetta. Tässä Baeurilla on kuitenkin
Iisalmen osalta osittaista päällekkäisyyttä hakijan aiemman Kajaanin taajuuden kanssa. Savon Media
Oy hakee tätä taajuutta uudelle kokonaisuudelle (Savon Aallot). Savon Media Oy on uusi toimilupahakija. Todettakoon toki, että Savon Media Oy kuuluu Keskisuomalainen konserniin, jolla on jo
ohjelmistotoimilupia, mutta Savon Media Oy hakee tässä toimilupaa uudelle kokonaisuudelle (Savon
Aallot). Savon Media Oy tuottaa Savon Aallot -radiokanavaa Kuopiossa taajuudelle 102 MHz, johon
Sanoma Media Finland Oy:lla on toimilupa. Savon Media Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea uusi ja
paikallinen ohjelmistosisältö.
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Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Iisalmi
93,5 MHz Savon Media Oy:lle uuteen taajuuskokonaisuuteen Savo 3.
Inari 89,0 MHz
Taajuutta haki Kaleva365 Oy.
Taajuuden aiemman tilanteen osalta voidaan todeta, että Inarin Paikallisradioyhdistys on luopunut
taajuudesta 2019. Kaleva 365 Oy on tähän taajuuteen ainoa hakija. Kaleva laajentaisi tässä
radiotoimintaansa uuteen taajuuskokonaisuuteen. Kaleva365 Oy:n eduksi voidaan lukea lisäksi se, että
kyseessä olisi uusi toimija radiomarkkinoilla, minkä lisäksi se on hakijana esittänyt hakemuksessaan
vahvaa kiinnostusta radiotoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen myös tällä taajuudella. Todettakoon
kuitenkin, että hakija on hakemuksessaan esittänyt, että sen osalta koko tämän hakukierroksen tulos on
riippuvainen siitä, myönnetäänkö Kaleva365 Oy:lle sen hakema Oulun taajuus.
Valtioneuvosto katsoo, että Kaleva365 Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa
säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmisto-toimiluvan taajuudelle Inari 89,0 MHz Kaleva365 Oy:lle uuteen
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5.
Inari 95,7 MHz
Taajuudelle ei ollut tällä hakukierroksella hakijoita.
Kangasala 91,0 MHz
Taajuutta hakivat Bauer Media Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr, Pispalan Musa Oy sekä Sanoma Media
Finland Oy.
Bauer Media Oy hakee taajuutta liitettäväksi (yhdessä sen tällä hakukierroksella hakeman Lapuan
taajuuden lisäksi) taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 2, ja näillä kahdella taajuudella tultaisiin sen osalta
kuulemaan pääosin Raahesta tuotettavaa Radio Pookin sisältöä. Pooki on kotimaisen tanssimusiikin
kanava, jota tehdään perinteisellä paikallisradio-otteella ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Hakija on
hakemuksessaan tuonut esiin myös mahdollisuuden auttaa Pookin avulla turvaamaan media-alan
työmahdollisuuksia myös maakunnassa. Patmos lähetyssäätiö osaltaan hakee tässä taajuutta liitettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 19, kanavalle Patmos. Pispalan Musa Oy hakee taajuutta liitettäväksi
kokonaisuuteen Tampere 3, kanavalle Radio Musa. Pispalan Musan osalta Kangasalan taajuus on
kuitenkin huomattavan päällekkäinen hakijan aiemman Tampereen taajuuden kanssa. Taajuusteknisesti
näitä päällekkäisiä kuuluvuusalueita ei ole taajuuksien tehokas käyttö huomioiden tarkoituksenmukaista
yhdistää yhden toimiluvan alle. Sanoma Media Finland Oy:llä on tässä suunnitelmana allokoida uusi
kokonaisuus hakijan kanavalle Supla FM, joka on uudempi podcast-pohjainen FM-kanava, jossa on
lähinnä puhesisältöjä (äänikirjoja, kuultavissa myös verkossa).
Huomioiden erityisesti sananvapauden sekä kilpailun edistäminen ja radio-toiminnan kokonaisuus sekä
toimijan edellytykset pitkäjänteisen radiotoiminnan harjoittamiseen, valtioneuvosto katsoo
tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Kangasala 91,0 MHz Sanomalle
Media Finland Oy:lle uuteen taajuuskokonaisuuteen Kangasala 1.
Lappeenranta 90,5 MHz (uusi taajuus)
Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Kaasilansalmi Oy, Patmos Lähetyssäätiö sr sekä Sanoma Media
Finland Oy.
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Järviradio hakee tätä taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15 kanavalle Järviradio.
Kaasilansalmi Oy hakee taajuutta liitettäväksi nykyiseen taajuuskokonaisuuteen Kotka-Kouvola 1:een,
kanavalle Radio Kaakko. Kaasilansalmi Oy on pienyhtiö, jonka eduksi voidaan lukea lisäksi
liiketoiminta-suunnitelmassa osoitettu kyky jatkaa paikallisena radiotoimijana. Patmos Lähetyssäätiö sr
hakee taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19 kanavalle Patmos. Sanoma Media Finland Oy
hakee tätä taajuutta uuteen taajuuskokonaisuuteen, joka laajentaisi Helmiradion kuuluvuusaluetta.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle
Lappeenranta 90,5 MHz Kaasilansalmi Oy:lle liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Kotka-Kouvola 1.
Lappeenranta 104,3 MHz (uusi taajuus)
Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö sr ja Sanoma Media Finland Oy.
Kyseessä on uusi taajuus, missä ei ole aiempaa käyttöä. Patmos Lähetyssäätiö hakee tätä taajuutta
liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19, kanavalle Patmos. Sanoma Media Finland Oy hakee tätä
taajuutta uuteen taajuuskokonaisuuteen, joka laajentaisi Helmiradion kuuluvuusaluetta. Molempien
hakijoiden kotipaikka on Helsinki.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle
Lappeenranta 104,3 MHz Lähetyssäätiö sr:lle liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19 Patmos.
Lapua 104,9 MHz
Taajuutta hakivat Bauer Media Oy, Järviradio Oy sekä Patmos Lähetyssäätiö sr.
Bauer Media Oy hakee tätä taajuutta (samoin kuin sen tällä hakukierroksella hakemaa Kangasalan
taajuutta) liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 2 laajentamaan Radio Pookin
kuuluvuusaluetta. Bauer Media Oy:n kanava Pooki kuuluu nykyisellään Pohjanmaalla, mutta ei Lapuan
alueella. Järviradiolla on ollut taajuudella lyhytaikaisia lähetyksiä vuodesta 2020. Järviradio hakee tätä
liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15 kanavalle Järviradio. Kuitenkin Järviradion osalta kyseessä on
taajuus, minkä osalta peittoalueessa on merkittävää päällekkäisyyttä nykyisten kuuluvuusalueen osalta.
Tätä ei ole taajuuksien tehokas käyttö huomioiden tarkoituksenmukaista yhdistää yhden toimiluvan alle.
Patmos Lähetyssäätiö hakee taajuuskokonaisuutta yhdistettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19 kanavalle
Patmos, eli alueellista laajennusta sen nykyiselle toiminnalle. Tämän hakijan osalta Lapua on osittain
päällekkäinen Alajärven taajuuden kanssa, eikä näitä ole taajuuksien tehokas käyttö huomioiden
tarkoituksenmukaista yhdistää yhden toimiluvan alle.
Huomioiden erityisesti taajuuksien tehokas käyttö sekä toimijan kyky pitkäjänteisen ja kestävän
radiotoiminnan harjoittamiseen, valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää
ohjelmistotoimilupa taajuudelle Lapua 104,9 MHz Bauer Media Oy:lle liitettäväksi
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 2.
Naantali 89,3 MHz
Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Livelaboratorio Oy sekä Sanoma Media Finland Oy.
Järviradio Oy hakee tätä liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15 kanavalle Järviradio. Järviradiolla on
ollut tällä taajuudella lyhytaikaisia lähetyksiä vuodesta 2018. Näin ollen sen vahvuudeksi voidaan lukea
sen aiempi radiotoiminta alueella. Järviradion nykyinen peittoalue on kuitenkin osin päällekkäinen
tämän Naantalin taajuuden kanssa. Livelaboratorio Oy haluaisi liittää tämän (ja sen tällä kierroksella
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hakeman Asikkalan 107,9 MHz taajuuden) taajuuskokonaisuuteen 20, kanavalle Radio Helsinki.
Sanoma Media Finland Oy hakee tätä taajuutta uuteen taajuuskokonaisuuteen, joka laajentaisi
Helmiradion kuuluvuusaluetta.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Naantali
89,3 MHz Livelaboratorio Oy:lle liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 20.
Nivala 101,1 MHz
Taajuutta haki Järviradio Oy.
Järviradio hakee tätä taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15 kanavalle Järviradio. Järviradiolla
on ollut taajuudella lyhytaikaisia lähetyksiä vuodesta 2019. Näin ollen sen vahvuudeksi voidaan lukea
sen aiempi menestyksekäs radiotoiminta, sekä mahdollisuus saavuttaa nopeastikin vakiintunut
kuulijakunta taajuuskokonaisuuden kuuluvuusalueella.
Valtioneuvosto katsoo, että Järviradio Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa
säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmisto-toimiluvan taajuudelle Nivala 101,1 MHz Järviradio Oy:lle liitettäväksi
taajuuskokonaisuuteen 15.
Oulu 95,0 MHz
Taajuutta hakivat Kaleva365 Oy ja Sanoma Media Finland Oy.
Kaleva 365 Oy laajentaisi tässä radiotoimintaansa uuteen taajuuskokonaisuuteen. Kalevan koko haku
on kuitenkin siinä mielessä ehdollinen, että jos Oulu ei toteudu, niin se ei halua muita sen nyt hakemia
taajuuksia, eli hakemus raukeaa silloin muilta osin. Kaleva365 Oy:n vahvuudeksi voidaan lukea uusi
ohjelmistosisältö. Lisäksi se on uusi toimija markkinoilla, mikä voi osaltaan edistää sananvapautta ja
ohjelmiston monipuolisuutta sekä kilpailua radiomarkkinoilla. Sanoma Media Finland Oy hakee tätä
taajuutta uuteen taajuuskokonaisuuteen, joka laajentaisi Helmiradion kuuluvuusaluetta.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Oulu 95,0
MHz Kaleva 365 Oy:lle uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5.
Raahe 95,7 MHz
Taajuutta hakivat Kaleva365 Oy ja Sanoma Media Finland Oy.
Kaleva 365 Oy:n kohdalla voidaan katsoa kyseessä olevan uusi radiotoimija ja uusi kokonaisuus, mihin
Kaleva laajentaisi radiotoimintaansa. Kalevan eduksi voidaan lukea sen uutena toimijana tuoma
mahdollisuus osaltaan edistää sananvapautta ja ohjelmiston monipuolisuutta sekä kilpailua
radiomarkkinoilla. Todettakoon kuitenkin, että hakija on hakemuksessaan esittänyt, että sen osalta koko
tämän hakukierroksen tulos on riippuvainen siitä, myönnetäänkö sille sen hakema Oulun taajuus.
Sanoma Media Finland Oy hakee taajuutta uuteen taajuuskokonaisuuteen, joka laajentaisi Helmiradion
kuuluvuutta.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Raahe 95,7
MHz Kaleva 365 Oy:lle uuteen taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5.
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Sotkamo 107,5 MHz
Taajuutta hakivat Patmos Lähetyssäätiö sr sekä Suomen lähiradiot Oy.
Patmos Lähetyssäätiö hakee taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19 kanavalle Patmos. Suomen
lähiradiot Oy hakee taajuutta liitettäväksi kokonaisuuteen Kuopio-Iisalmi 2, kanavalle Radio Sandels.
Suomen Lähiradiot Oy:llä on tarkoitus aloittaa Sotkamon taajuuden myötä aito paikallisradiotoiminta
myös Kainuussa. Suomen lähiradion kotipaikka on Iisalmi. Sen toimintaperiaatteena on tuottaa
paikallista sisältöä kuuluvuusalueellaan. Lisäksi sillä on ollut Sotkamon taajuudella aiemmin
lyhytaikaista käyttöä. Näin ollen sen vahvuudeksi voidaan lukea sen aiempi menestyksekäs
radiotoiminta, sekä mahdollisuus saavuttaa nopeastikin vakiintunut kuulijakunta tällä
kuuluvuusalueella.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Sotkamo
107,5 MHz Suomen lähiradiot Oy:lle liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Kuopio-Iisalmi 2.
Taivalkoski 102,2 MHz
Taajuutta haki Kaleva365 Oy.
Tämän taajuuden aiemmin tilanteen osalta voidaan todeta, että NRJ Finland luopui taajuudesta 2020.
Kaleva 365 Oy on tällä kierroksella tähän taajuuteen ainut hakija. Kaleva laajentaisi tässä
radiotoimintaansa uuteen taajuuskokonaisuuteen. Sen eduksi voidaan tässä lukea uuden toimijan
markkinoille tulo, mikä voi osaltaan lisäksi edistää sananvapautta ja ohjelmiston monipuolisuutta sekä
kilpailua radiomarkkinoilla. Todettakoon kuitenkin, että hakija on hakemuksessaan esittänyt, että sen
osalta koko tämän hakukierroksen tulos on riippuvainen siitä, myönnetäänkö sille sen hakema Oulun
taajuus.
Valtioneuvosto katsoo, että Kaleva365 Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa
säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmisto-toimiluvan taajuudelle Taivalkoski 102,2 MHz Kaleva365 Oy:lle uuteen
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5.
Tervola 100,1 MHz
Taajuutta haki Kaleva365 Oy.
Tämän taajuuden aiemmin tilanteen osalta voidaan todeta, että NRJ Finland luopui taajuudesta 2020.
Kaleva 365 Oy on tähän taajuuteen ainut hakija. Kaleva laajentaisi tässä radiotoimintaansa uuteen
taajuuskokonaisuuteen. Kalevan eduksi voidaan tässä lukea uuden toimijan markkinoille tulo voi
osaltaan lisäksi edistää sananvapautta ja ohjelmiston monipuolisuutta sekä kilpailua radiomarkkinoilla.
Todettakoon kuitenkin, että hakija on hakemuksessaan esittänyt, että sen osalta koko tämän
hakukierroksen tulos on riippuvainen siitä, myönnetäänkö sille sen hakema Oulun taajuus.
Valtioneuvosto katsoo, että Kaleva365 Oy täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa
säädetyt ohjelmistotoimiluvan myöntämisen edellytykset, ja katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi
myöntää ohjelmisto-toimiluvan taajuudelle Tervola 100,1 MHz Kaleva365 Oy:lle uuteen
taajuuskokonaisuuteen Pohjanmaa 5.
Varkaus 87,7 MHz (uusi taajuus)
Taajuutta hakivat Bauer Media Oy, Järviradio Oy sekä Savon Media Oy.
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Kyseessä on uusi taajuus, jolla ei ole aiempaa käyttöä. Bauer Media hakee tässä taajuutta liitettäväksi
(sen tällä hakukierroksella hakeman Iisalmen taajuuden lisäksi) taajuuskokonaisuuteen 18 laajentamaan
Radio Cityn kuuluvuusaluetta. Järviradio Oy hakee tätä taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 15
kanavalle Järviradio. Savon Media Oy on uusi toimilupa-hakija. Se hakee tässä toimilupaa uudelle
kokonaisuudelle Savon Aallot. Savon Media Oy tuottaa Savon Aallot -radiokanavaa Kuopiossa
taajuudelle 102 MHz, johon Sanoma Media Finland Oy:lla on toimilupa. Savon Media Oy:n
vahvuudeksi voidaan lukea uusi ohjelmistosisältö, mikä voi monipuolistaa ohjelmistotarjontaa ja
kilpailua.
Huomioiden erityisesti sananvapauden ja kilpailun edistäminen sekä radiotoiminnan kokonaisuus,
valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää ohjelmistotoimilupa taajuudelle Varkaus
87,7 MHz Savon Media Oy:lle uuteen taajuuskokonaisuuteen Savo 3.
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 ei tällä hakukierroksella ole haettu.
9 Toimilupaehdot
Päätöksiin liitetään toimiluvat, joissa voidaan antaa ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston
monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia ehtoja.
Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista
kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia.
Toimilupaehtojen osalta otetaan huomioon valtioneuvoston 15.11.2018 tekemä päätös toimilupakauden
2020-2029 toimiluvista, jossa sisältöä koskevia ehtoja ei asetettu kuin erityisradioille. Näin ollen ei
katsota tarkoituksenmukaiseksi asettaa tällä päätöksellä myönnettäviin toimilupiin ohjelmatoimintaa
koskevia ehtoja.
Tällä hakukierroksella myönnettävien toimilupien voimassaoloajaksi on määritelty 1.7.2021 –
31.12.2029. Toimilupakauden päättymisaika vastaa muita paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen
radiotoiminnan toimilupia.
Toimilupien sisältämät taajuuskokonaisuudet määritellään televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen
taajuuksien käytöstä annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä M 70. Myönnettyjen
toimilupien mukaiset muutokset taajuuskokonaisuuksiin tullaan tekemään ko. määräykseen Liikenneja viestintäviraston toimesta.
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 15 Järviradio Oy (Toimilupa liite 1)
Taajuuskokonaisuus 19 Patmos Lähetyssäätiö sr (Toimilupa liite 2)
Taajuuskokonaisuus 20 Livelaboratorio Oy (Toimilupa liite 3)
Taajuuskokonaisuus Kangasala 1 Sanoma Media Finland Oy (Toimilupa liite 4)
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Taajuuskokonaisuus Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy (Toimilupa liite 5)
Taajuuskokonaisuus Kuopio-Iisalmi 2 Suomen lähiradiot Oy (Toimilupa liite 6)
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 2 Bauer Media Oy (Toimilupa liite 7)
Taajuuskokonaisuus Pohjanmaa 5 Kaleva 365 Oy (Toimilupa liite 8)
Taajuuskokonaisuus Savo 3 Savon Media Oy (Toimilupa liite 9)

Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 2021

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Emil Asp
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