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Toimilupajärjestelmän kokonaisuudistus -alatyöryhmä

Tarkoitus Alatyöryhmän tarkoituksena on toimia toimilupajärjestelmän kokonaisuudistusta
koskevien kysymysten valmisteluverkostona.
Varsinaiset lakiehdotukset laaditaan virkatyönä.

Tausta Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan taajuuspolitiikassa
huomioidaan suomalaisen kulttuurin ja viestintäpolitiikan tarpeet tavoitellen
samalla taajuuksien tehokasta käyttöä aikaisempia kokemuksia hyödyntäen.
Lainsäädännöllä, taajuuspolitiikalla ja verkkotoimilupien ehdoilla varmistetaan
sähköisen viestinnän sisältöjen monipuolisuus ja laadun säilyminen korkeana.

Hallituksen ohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen
ohjelman.

Teletoimilupajärjestelmän mahdollisia kehittämistarpeita käsitellään joulukuun
loppuun mennessä annettavassa taajuuspoliittisessa periaatepäätöksessä.
Sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa arvioitaisiin kokonaisuutena
televisio- ja radiotoimilupajärjestelmän mahdollisia kehittämistarpeita. Ohjelman
valmistelu alkaa julkisen palvelun uudistamiseen eli lähinnä Yleisradion
rahoitukseen liittyvien periaateratkaisujen jälkeen.

Edellä mainitut kokonaisuudet laaditaan ministeriössä virkamiestyönä
yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa. Niiden
edellyttämät muutokset toteutetaan osana tietoyhteiskuntakaaren valmistelua.

Aikataulu Ensimmäinen työryhmän kokous järjestetään marraskuun loppupuolella.
Kokouksessa työryhmän jäsenille kerrotaan työryhmän tavoitteesta ja
toimintatavoista sekä taajuuspoliittisen periaatepäätöksen ja sähköisen median
viestintäpoliittisen ohjelman aikataulusta, etenemisestä ja tavoitteista ja niiden
yhteydestä tietoyhteiskuntakaareen. Työryhmän työ päättyy viimeistään
seurantaryhmän toimikauden päättyessä.

Toteutus Työryhmän jäsenet voivat esittää näkemyksiään työryhmän tavoitteesta ja
työskentelystä. Ensimmäisen kokouksen jälkeen työryhmä kokoontuu tarvittaessa
ja sitä voidaan tarvittaessa kuulla myös kirjallisesti.

Tavoite Tavoitteena on toimilupajärjestelmän kokonaisuudistus siten, että tarkasteluun
otetaan viestintämarkkinalaissa säädettyjen teletoimilupien verkkotoimiluvat sekä
televisio- ja radiolaissa säädettyjen televisio- ja radiotoimilupien
ohjelmistotoimiluvat. Lisäksi tavoitteena on etsiä vaihtoehtoisia tapoja järjestää
taajuuksien hallinnointi ja käyttö.

Osallistujat: Alatyöryhmään on määrätty seuraavat:

1. Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö, puheenjohtaja
2. Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö, varapuheenjohtaja

Alatyöryhmässä on lisäksi sihteeri Viestintävirastosta.
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Alatyöryhmä on avoin kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat olla mukana
kyseessä olevan teemakokonaisuuden valmistelussa. Tähän teemakokonaisuuteen
on jo tullut eri yhteistyötahojen ilmoittautumisia. Nämä ilmoittautumiset on jo
otettu huomioon. Niitä tahoja, jotka eivät ole aiemmin ilmoittaneet
kiinnostustaan, pyydetään ilmoittautumaan kunkin alatyöryhmän
puheenjohtajalle. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.
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