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Användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskriftens bakgrund och rättsgrund
Enligt 96 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) meddelar
Transport- och kommunikationsverket föreskrifter om användningen av radiofrekvenser för olika
ändamål, med beaktande av internationella bestämmelser och rekommendationer om användning av radiofrekvenser samt den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom.
Föreskrifterna ska ange frekvensområdenas användningsändamål och de viktigaste radioegenskaper som en radioutrustning som använder ett visst frekvensområde ska uppfylla.
Genom denna föreskrift upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter 70 I/2019
M och 74 A/2019 M av den 16 juli 2019 och deras innehåll sammanfogas i en föreskrift. På
grund av ändringar i frekvenser uppdateras även innehållet till nödvändiga delar.
De föreskrifter om användningen av televisions- och radiofrekvenser som nu upphävs hade delats upp så att föreskrift M 70 innehöll allmänna och kommersiella frekvenser och föreskrift M 74
nya kommersiella frekvenser. Eftersom den nya koncessionsperioden inleddes den 1 januari
2020 kan innehållet i de två föreskrifterna nu fogas samman.

Föreskriftens syfte
I denna föreskrift preciseras statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om
en frekvensplan (1246/2014) som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation (917/2014).

Beredning av föreskriften
Föreskriften har beretts vid Transport- och kommunikationsverket.
Av intressentgrupperna har ämbetsverket begärt utlåtanden om föreskriftsutkastet. Remisstiden
var x.x.2021-y.y.2021. Följande remissinstanser yttrade sig:

Ändringar och bedömning av föreskriftens konsekvenser
Följande ändringar har gjorts i föreskrift 70 J: Innehållet i föreskrift 70 I/2019 M och 74 A/2019
M som upphävs har fogats samman i den nya föreskriften. Föreskriftens layout har ändrats så
att den motsvarar Transport- och kommunikationsverkets nya föreskriftsformat. Kanaler för televisionsnät (5.1) innehåller många enstaka ändringar. Ändringarna är främst kanalbyten mellan
kanalknippena. Syftet med ändringarna har varit att göra kanalknippe B till ett nät vars täckningsområde är riksomfattande. Det har gjorts flera enstaka ändringar i frekvenser för koncessionspliktig radioverksamhet främst med anledning av koncessionshavarnas önskemål om ändringar i frekvenshelheter (t.ex. kombinationer av frekvenshelheter). En ny radiofrekvens (Jakobstad 87,9 MHz) föreslås tillsättas för Rundradions radioverksamhet.
Dessutom har lediga frekvenser för koncessionspliktig radioverksamhet uppdaterats.
Föreskrift 70 J, som nu träder i kraft, är föreskriftens elfte version.
Transport- och kommunikationsverket Traficom • PB 320, 00059 TRAFICOM • tfn 029 534 5000 • FO-nummer 29247533 • traficom.fi

Motiveringspromemoria

2 (2)

TRAFICOM/ 262844/03.04.05.00/2020
70 J/2021 M
Konsekvenser för informationssamhället
Ändringarna stöder förmedling av aktuell information till branschen om programkoncessioner för
radio, lediga frekvenser för radioverksamhet och kanaler som är avsedda för televisionsnät.

Föreskriftens tidsplan/ikraftträdande
Föreskriften avses träda i kraft den x månad 2021.

Information om föreskriften
Den färdiga föreskriften publiceras i Transport- och kommunikationsverkets föreskriftssamling
på finlex.fi och på Transport- och kommunikationsverkets webbsidor.
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