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RadioMedian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykse ksi
eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta .
Pääviestit
 RadioMedia kannattaa päätöksentekoprosessin sujuvoittamiseen johtavia muutoksia
ohjelmistotoimilupamenettelyn osalta sekä oikaisuvaatimusmenettelyn laajentamista
lakiluonnoksen mukaisesti
 RadioMedia pitää tärkeänä lakiluonnoksen mukaista lyhytaikaista radiotoimintaa
koskevan sääntelyn muutosta, jolla estetään nykyisen lainsäädännön mahdollistava
lyhytaikaisen radiotoiminnan ketjuttaminen
 RadioMedia kuitenkin ehdottaa täsmennystä säännökseen, joka mahdollistaa Viestintäviraston poikkeamaan ketjuttamiskieltoa koskevasta pääsäännöstä vähäisessä ja
rajatulla alueella harjoitettavaan radiotoimintaan
 RadioMedia kannattaa 294 §:n muutosta rinnakkaislähetyksen yhdestä valvontamaksusta televisioverkossa harjoitettavaan radiotoimintaan

Ohjelmistolupamenettely
RadioMedia kannattaa hallintoprosessien sujuvoittamista ohjelmistolupamenettelyn osalta. Lakiluonnoksessa ehdotet ut ohjelmistotoimilupien muuttaminen, peruuttaminen ja luopuminen tulisi voida käsitellä keskitetysti Viestintävirastossa.
RadioMedia kannattaa muiden lakiluonnoksen vi ranomaisprosesseja sujuvoittavien muutosten lisäksi tietoyhteiskuntakaaren 36 §:ään lisättävää muutosta
analogisen radiotoiminnan ohjelmistoluvan myöntämisen o salta. Lakiluonnoksessa on viitattu kyseisen säännösluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa
Viestintäviraston taajuussuunnittelun tavoitteisiin . Edellä oleviin tavoitteisiin
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kuuluu lakiluonnoksen mukaan toimintaedellytysten avaaminen uusille radiotaajuuksien käyttötarkoituksille ja mahdollisimman suu ren hyödyn antaminen
nykyisille käyttäjille käytettävissä olevista taajuuksista. Radiomedia haluaa korostaa, ettei teknisen tehokkuuden edistäminen tulisi johtaa radiotoiminnalle
tarkoitettujen taajuuksien siirtymistä Viestintäviraston tavoitteen mukaisesti
uusiin radiotaajuuksien käyttötarkoituksiin, vaan ohjelmistolupapäätöksillä tulisi edistää radiotoiminnan teknisiä edellytyksiä.
Radiomedia kannattaa prosessin sujuvoittamisen ja nopeut tamisen vuoksi oikaisuvaatimusmenettelyn laajentamista valvontamaksuihin sekä takautuvaa taajuusmaksua koskevaa päätöstä.
Lyhytaikainen toimilupa
RadioMedia kannattaa esitykseen sisältyv iä lyhytaikaista radiotoimintaa koskevia sääntelyn muutoksia. Yhdistys pitää tärkeänä radiotoimialan kannalta , ettei
lainsäädännöllä mahdollisteta lyhytaikaisilla toimiluvilla harjoitettavaa vakinaiseen radiotoimintaan rinnastettavaa toimintaa. RadioMedia pitää erityisen hyvänä, että tietoyhteiskuntakaaren 40 §:n ketjuttamiskieltoa täsmennetään lakiluonnoksen mukaisesti koskemaan saman toiminnan harjoittajan lisäksi myös
pääosin saman ohjelmiston lähettämistä , ja että lyhytaikaisten lupien ketjuttaminen estetään myös 48 §:n radiolupaa siirtämällä.
RadioMedian saamien tietojen perusteella on ilmennyt, että nykyis illä tietoyhteiskuntakaaren säännöksillä lyhytaikaisen radiotoiminnan ketjuttamiskielto ei
toteudu, tarkoittaen epäsuhtaa lyhytaikaisella radioluvalla toimiva n ja vakinaisella ohjelmistoluvalla toimivien tahojen velvoitteiden välillä . Nykyisellään
väärinkäytettynä ketjutettu lyhytaikainen radiotoiminta on omiaan aiheuttamaan häiriöitä markkinoihin ja vähentämään radiotoimialan luotettavuutta.
Sen sijaan RadioMedia haluaa kiinnittää huomiota samassa momentissa Viestintävirastolle säädettävän ketjuttamiseen mahdollistavan harkintavallan sanamuotoon. RadioMedia ehdottaa lakiluonnoksen 40 §:n 5 momentin viimeisen
virkkeen sanamuodoksi nykyistä 34 § :n 2 momentissa säädettyä lyhytaikaista
analogista radiotoimintaa ja hallituksen esityksen perusteluja vastaavaa muotoilua: ”Viestintävirasto voi kuitenkin sen estämättä mitä edellä on säädetty,
myöntää toimiluvan vähäiseen ja rajatulla alueella harjoitettavaan radiotoimintaan.”.
Mikäli on tarkoitus säätää laajemman toiminnan ketjuttamismahdollisuudesta
viranomaisharkinnalla, ehdottaa lauseen poistamista lakiluonnoksesta.
RadioMedia pitää edellä esitettyä täsmällisempää ja voimassa olevan tietoyhteiskuntakaaren mukaista muotoilua välttämättömänä epäselvyyksien välttämiseksi. Tietoyhteiskuntakaaren 34 §:n 2 momentissa säädetään mahdollisuudesta vähäiseen ja rajatulla alueella harjoitettavaa n radiotoimintaan. Myös lakiluonnoksen kyseistä asiaa koskevissa perusteluissa (s.15, 21 ja 23) käy hyvin
ilmi, että lakiluonnoksessa halutaan mahdollistaa ketjuttamiskiellon pääsäännöstä poiketen vähäinen ja rajatulla alueella harjoitettava n radiotoiminnan ketjuttaminen perusteluissa esitetyissä poikkeustilanteessa . RadioMedia pitää tärkeänä, että toimialalla on selkeät ja johdonmukaiset säännöt radiotoiminnan
edellytyksistä, eikä lyhytaikai sen toiminnan ketjuttaminen perustuisi viranomaisharkintaan ja siitä muodostuvaan soveltamiskäy täntöön.
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Valvontamaksu
RadioMedia pitää ehdottoman tärkeänä, ettei rinnakkaisesta lähetyksestä peritä
erillistä valvontamaksua televisioverkossa harjoitettavan radiotoiminnan
osalta.
RadioMedia ry on kaupallisen radiotoimialan kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää radiotoiminnan harjoittamista ja tukee alan kehitystä Suomessa. Liitto edustaa sekä paikallisia että
valtakunnallisia radiotoimijoita. RadioMedian jäsenet harjoittavat radiotoimintaa yhteensä 72
radiotoimiluvalla, joka on 90 prosenttia kaikista myönnetyistä radiotoimiluvista.
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