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Televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien
käyttö
Määräyksen tausta ja säädösperusta
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 96 §:n 1 momentin mukaan Liikenneja viestintäviraston määräyksellä määrätään radiotaajuuksien käytöstä eri käyttötarkoituksiin
ottaen huomioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kansainväliset määräykset ja suositukset
sekä 95 §:n 1 momentin nojalla annettu valtioneuvoston asetus. Määräyksessä on oltava tiedot
taajuusalueen käyttötarkoituksesta ja tärkeimmistä radio-ominaisuuksista, jotka taajuusaluetta
käyttävän radiolaitteen on täytettävä.
Määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston 16. heinäkuuta 2019 antamat määräykset
70 I/2019 M ja 74 A/2019 M ja yhdistetään niiden sisältö. Lisäksi sisältöön tehdään taajuuksissa
tapahtuneiden muutosten johdosta tarvittavat päivitykset.
Kumottavissa määräyksissä televisio- ja radiotoiminnan taajuuksien käyttöä koskevat määräykset on jaettu kahteen määräykseen siten, että määräys M 70 sisälsi yleistaajuudet ja kaupalliset
taajuudet ja määräys M 74 uudet kaupalliset taajuudet. Koska uusi toimilupakausi alkoi
1.1.2020, kahden määräyksen sisältö voidaan nyt yhdistää.

Määräyksen tavoite
Tässä määräyksessä tarkennetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 95
§:n 1 momentin nojalla annettua valtioneuvoston asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014).

Määräyksen valmistelu
Määräys on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa.
Määräysluonnoksesta on pyydetty sidosryhmiltä lausuntoja. Lausuntoaika oli x.x.2021-y.y.2021.
Lausunnon antoivat…

Muutokset ja arvio määräyksen vaikutuksista
Määräyksen versioon 70 J on tehty seuraavat muutokset: Määräykseen on yhdistetty kumottavien määräysten 70 I/2019 M ja 74 A/2019 M sisältö. Määräyksen ulkoasua on muutettu siten,
että se vastaa Liikenne- ja viestintäviraston uutta määräysmuotoa. Televisioverkkojen käytettävissä oleviin kanaviin (kohta 5.1) on tehty lukuisia yksittäisiä muutoksia. Muutokset ovat pääsääntöisesti kanavanippujen välillä tehtyjä kanavien vaihtoja. Muutosten tarkoituksena on ollut
tehdä kanavanipusta B peittoalueeltaan valtakunnallinen verkko. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan taajuuksiin on tehty lukuisia yksittäisiä muutoksia johtuen pääosin toimiluvanhaltijoiden
toivomista muutoksista taajuuskokonaisuuksien suhteen (esimerkiksi taajuuskokonaisuuksien
yhdistämisiä). Yleisradion käyttöön ehdotetaan lisättäväksi yksi uusi radiotaajuus Pietarsaareen
(87,9 MHz).
Lisäksi määräykseen on päivitetty toimiluvanvaraisen radiotoiminnan vapaat taajuudet.
Nyt voimaan tuleva määräys 70 J on määräyksen 11. versio.
Tietoyhteiskuntavaikutukset
Muutoksilla tuetaan ajantasaisen tiedon välittämistä toimialalle radion ohjelmistotoimilupatilanteesta, vapaana olevista radiotaajuuksista ja televisioverkkojen käytettävissä olevista kanavista.
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Määräyksen aikataulu/voimaantulo
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan x.x.2021.

Määräyksestä viestiminen
Valmis määräys julkaistaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyskokoelmassa Finlex.fi-verkkopalvelussa ja Liikenne- ja viestintäviraston internet-sivuilla.
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