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Hallituksen esitys Eduskunnalle kaapelilähetystoimintaa koske
vaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi kaapelilä
hetystoiminnasta laki, jota sovellettaisiin kaape
litse harjoitettavaan ääniohjelma- ja televisiotoi
mintaan. Tällaista toimintaa on myös tietolii
kenne- eli välityssatelliittien kautta välitetyn oh
jelman edelleen lähettäminen kaapeliverkoissa. 
Sen sijaan vastaanotettujen yleisradiolähetysten 
jakelua kaapeliverkoissa laki koskisi vain eräiltä 
osin. Eräät kaapelilähetystoiminnan kokonaisuu
den kannalta vähäiset toiminnot ehdotetaan jä
tettäviksi lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Kaapelilähetystoiminta ehdotetaan saatetta
vaksi luvanvaraiseksi. Luvan myöntäisi valtioneu
vosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Toi
milupa olisi myönnettävä, jos hakija täyttää laissa 
säädetyt edellytykset. Toimiluvassa määrättäisiin 
alue, jolla kaapelilähetystoimintaa saataisiin har
joittaa. Oy Yleisradio Ab:llä olisi oikeus harjoit
taa kaapelilähetystoimintaa ilman toimilupaa. 

Ohjelmista tulisi riittävän osan olla suomalais
ta alkuperää. Tarkemmat ohjelmiston kotimai
suudelle asetettavat vaatimukset sisällytettäisiin 
toimilupaan sen ehtoina. Ehtojen asettamisessa 
olisi noudatettava yhdenvertaisuutta eri kaapeli
lähetystoiminnan harjoittajien kesken ottaen 
huomioon toiminnan laatu ja laajuus. 

Ehdotuksen mukaan ohjelmat eivät saisi sisäl
tää raakaa väkivaltaa eivätkä olla mielenterveyttä 
vahingoittavia tai epäsiveellisiä. 

Kaapelilähetystoiminnassa sallittaisiin mainon
ta. Mainoksia kullakin ohjelmakanavalla saisi olla 
enintään 11 prosenttia kunkin kaapelilähetystoi
minnan harjoittajan kuukauden ohjelma-ajasta. 
Mainokset olisi esitettävä muusta ohjelmistosta 
selvästi erotettavina kokonaisuuksina. 

Välityssatelliittien avulla välitettyjen ulkomais
ten ohjelmien edelleen lähettämiseen ei eräin 
edellytyksin sovellettaisi ohjelmistossa muutoin 
noudatettavia tässä laissa tarkoitettuja yleisiä pe-
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riaatteita eikä kotimaisuutta ja mainonnan mää
rää ja sijoittamista koskevia säännöksiä. 

Kaapelilähetystoiminnassa käytettävien johto
verkkojen rakentamiseen ja omistukseen ehdo
tuksessa ei puututa, vaan niistä säädettäisiin 
erikseen. Verkon omistaja olisi kuitenkin tämän 
lain mukaan velvollinen luovuttamaan johtover
kon tai sen osan jokaisen kaapelilähetystoimin
taan oikeutetun käytettäväksi kohtuullisin eh
doin ja yhtäläisin perustein. Vastaavanlainen luo
vutusvelvollisuus olisi kaapelilähetystoiminnan 
harjoittajalla, jonka olisi luovutettava ohjelmaka
nava tai sen osa jokaisen ohjelmatoiminnan har
joittajan käytettäväksi. 

Ehdotus sisältää säännökset myös vastaanotet
tujen yleisradiolähetysten jakelusta. Yleisradiolä
hetysten lähettäminen edelleen .kaapeliverkoissa 
olisi sallittua ilman toimilupaa, mutta jakajan 
tulisi ennen jakelun aloittamista tehdä siitä il
moitus liikenneministeriölle. Oy Yleisradio Ab:n 
yleisradiolähetykset kaapelilähetystoiminnan har
joittajan olisi aina jaettava. 

Ehdotuksen mukaan vastuu lähetettävistä oh
jelmista määräytyisi keskeisiltä osin radiovastuu
laista ilmenevien periaatteiden mukaisesti. Lii
kenneministeriön tehtävänä olisi valvoa kaapeli
lähetystoimintaa. 

Paitsi lain kaapelilähetystoiminnasta esitys si
sältää oikeudenkäymiskaaren muutoksen, jolla 
tietolähteitä koskeva niin sanottu anonymiteetti
suoja ulotettaisiin myös kaapelilähetystoimin
taan. Lisäksi tekijänoikeuslakiin ja oikeudesta 
valokuvaan annettuun lakiin ehdotetaan tehtä
väksi kaapelitse lähetettyjen ohjelmien tallenta
misvelvollisuudesta aiheutuvat tarkistukset. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on ne hyväksynyt. 
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YlEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Sähköinen joukkotiedotus on yhteiskunnalli
sesti erittäin merkittävää toimintaa. Siihen liitty
viä tavoitteita voidaan toteuttaa muun muassa 
lainsäädännöllisin keinoin. Esimerkiksi radio- ja 
televisiotoiminnan sääntelyn tavoitteena on luo
da toiminnalle sellaiset muodot ja puitteet, joi
den avulla pyritään varmistamaan tiedonvälityk
sen monipuolisuus, kansalaisten yhdenvertainen 
kohtelu ja muiden yhteiskunnassa yleisesti hyväk
syttyjen tavoitteiden toteutuminen. 

Kaapeliverkkojen rakentamisella ja joukkotie
dotuksella on laajaa yhteiskunnallista merkitystä. 
Vaikka joukkotiedotus johtoverkoissa poikkeaa
kin jakelutavaltaan radioaalloilla harjoitettavasta 
ääniohjelma- ja televisiotoiminnasta, myös siinä 
joudutaan harkitsemaan keinoja sananvapausnä
kökohtien ja toimintaan kulloinkin käytettävissä 
olevien voimavarojen yhteensovittamiseksi. Myös 
taloudellisten ja teknisten voimavarojen niuk
kuus sähköisessä joukkotiedotuksessa saattaa käy
tännössä rajoittaa sananvapauden toteutumista. 
Johtoverkkojen hyväksikäyttö joukkotiedotukses
sa on nykyisin varsin laajamittaista ja etenkin 
kaapelitelevisiotoiminta on kasvamassa yhteis
kunnallisilta vaikutuksiltaan yhä merkittäväm
mäksi. Jo nyt noin puolet maamme kotitalouksis
ta saa televisio-ohjelmansa yhteisantennien väli
tyksellä ja noin kahdeksan prosenttia kotitalouk
sista kuuluu laajamittaista kaapelilähetystoimin
taa harjoittavien televisioyhtiöiden jakeluverkkoi
hin. 

Suomessa ei ole kaapelilähetystoimintaa koske
vaa lainsäädäntöä, mitä kaapelitelevisiotoimin
nan olemassaolo ja sen nykyinen laajuus huo
mioon ottaen on pidettävä puutteena. 

Kaapelilähetystoiminnan vaikutusten ja yhteis
kunnallisen merkityksen vuoksi tavoitteena on 
säätää siitä lailla. 

1.2. Keinot 

Kaapelilähetystoiminnasta ehdotetaan annetta
vaksi laki, jota sovellettaisiin sekä ääni- että 
televisio-ohjelmien lähettämiseen kaapelitse. 
Kaapelilähetystoiminnalla tarkoitetaan tällöin 
ohjelman lähettämistä yleisön vastaanotettavaksi 
johtimia pitkin eteneviä sähkömagneettisia aalto
ja hyväksi käyttäen. laissa säädettäisiin myös 
kotimaisten ja ulkomaisten yleisradiolähetysten 
jakamisesta. 

Johtoverkkokysymykset liittyvät läheisesti sään
telyn kohteena oleviin joukkotiedotuksen muo
toihin. Johtoverkoissa voidaan hoitaa toisaalta 
perinteistä kohdeviestintää kuten puhelujen, 
tekstin tai clarasiirron edellyttämien merkkien 
välittämistä. Toisaalta johtoverkoissa voidaan lä
hettää vastaanottajille myös palveluja tai ohjel
mia, joita perinteisesti on pidetty joukkotiedo
tukseen kuuluvina, kuten ääni- ja televisio-ohjel
mia. Johtoverkkojen laajuus ja sijainti vaikuttavat 
mahdollisuuteen harjoittaa verkoissa kaapelilähe
tystoimintaa. Johtoverkkojen kapasiteetti ja nii
den hallinta puolestaan vaikuttavat siihen, onko 
halukkailla yksityisillä henkilöillä ja yhteisöillä 
mahdollisuus päästä verkkoon harjoittamaan kaa
pelilähetystoimintaa. 
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että ohjel

mien lähetystoimintaan käytettävien johtoverk
kojen rakentamisesta, ylläpidosta ja liikenteen 
hoidosta säädettäisiin erikseen. Tämän lain sään
nöksiä sovellettaisiin vain siihen kaapelilähetys
toimintaan, jota johtoverkoissa harjoitetaan. 

lakia ei sovellettaisi sellaisiin toimintamuotoi
hin, joita on pidettävä kaapelilähetystoiminnan 
kokonaisuuden kannalta vähäisinä. Näitä olisivat 
yleisten televerkkojen välityksellä tapahtuva pu
helinpalvelutoiminta, kuva-, piirros- ja tekstiesi
tysten lähettäminen tiedonhakujärjestelmissä 
sekä toiminta, jossa lähetetään yksinomaan mu
siikkia. Soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät myös 
vastaanotettujen yleisradiolähetysten jakelu yh
teisantennijärjestelmien kautta sekä sellainen toi
minta, jossa lähetykset on mahdollista vastaan
ottaa vain laissa erikseen mainitun tai sitä vastaa
van toiminnan piiriin kuuluvassa rakennuksessa 



4 1985 vp. - HE n:o 108 

tai lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa. Liiken
neministeriön tehtävä olisi tarvittaessa päättää, 
mitä muuta toimintaa olisi pidettävä sellaisena 
vähäisenä toimintana, johon lakia ei sovellettaisi. 

Lakia sovellettaisiin muuhun kuin yhteisanten
nijärjestelmissä tapahtuvaan yleisradiolähetysten 
jakeluun siltä osin kuin on kysymys lähetysten 
jakelua ja lähetettyjen ohjelmien vastuuta koske
vista säännöksistä. 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittamiseen vaa
dittaisiin ehdotuksen mukaan toimilupa. Oikeus 
harjoittaa kaapelilähetystoimintaa voisi olla 
ainoastaan Suomen kansalaisella ja suomalaisella 
yhteisöllä. Toimilupamenettelyssä ehdotetaan 
noudatettavaksi lähtökohtaisesti niin sanottua si
dottua harkintaa. Toimiluvan myöntäisi valtio
neuvosto hakijalle, joka täyttää laissa säädetyt 
vakavaraisuuden ja säännöllisen kaapelilähetys
toiminnan harjoittamisen edellytykset. Toimilu
pa olisi myönnettävä, jos hakija on vakavarainen 
ja jos on ilmeistä, että hän kykenee säännölliseen 
kaapelilähetystoimintaan sekä noudattaa tätä la
kia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja mää
räyksiä. Toimilupa myönnettäisiin toimiluvassa 
määrätylle alueelle määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Lakiehdotuksen mukaan kaapelilähetystoimin
nassa olisi edistettävä sananvapauden periaatteita 
ja nojauduttava kansanvaltaisiin arvoihin, tarjot
tava tietoja ja mielipiteitä toimialueen asioista, 
edistettävä kansalaisten avointa keskustelua sekä 
noudatettava hyviä tapoja. Koska kotimaisella 
ohjelmistolla tulisi kaapelilähetystoiminnassa olla 
merkittävä sija, ehdotetaan, että kansallisen kult
tuurin edistämisen ja säilyttämisen kannalta riit
tävän osan ohjelmista olisi oltava suomalaista 
alkuperää. 

Raakaa väkivaltaa sisältävän, mielenterveyttä 
vahingoittavan ja epäsiveellisen ohjelman lähet
täminen ehdotetaan kiellettäväksi. 

Toiminnan rahoituksen turvaamiseksi mainon
ta olisi sallittua kaapelitse lähetettävissä ohjelmis
sa. Mainonnan enimmäismääräksi ehdotetaan 
11 prosenttia kunkin kaapelilähetystoiminnan 
harjoittajan kuukauden ohjelma-ajasta kullakin 
ohjelmakanavalla. 

Kaapelilähetysten vastuu- ja oikaisukysymykset 
ehdotetaan järjestettäväksi radiovastuulaissa 
(219/71) säädettyjen periaatteiden mukaisesti. 
Ohjelmatoiminnan harjoittajan tulisi täten mää
rätä vastaava ohjelmatoimittaja, jonka vastuu 
määräytyisi samojen periaatteiden mukaan kuin 
vastaavan ohjelmatoimittajan vastuu radiovastuu
lain mukaan. Vastuukysymysten vastaista selvittä-

mistä varten jokainen kaapelitse lähetetty ohjel
ma olisi ehdotuksen mukaan tallennettava ja 
säilytettävä kolmen kuukauden ajan. 

Yleisradiolähetysten jakelu olisi sallittua ilman 
toimilupaa. Ennen jakelun aloittamista muissa 
kuin yhteisantennijärjestelmissä asiasta olisi kui
tenkin ilmoitettava liikenneministeriölle. Ilmoi
tuksesta tulisi käydä selville muun muassa ohjel
man alkuperäinen lähettäjä ja se, millaisia ohjel
mia lähetykset pääasiassa sisältävät. 

Ehdotus sisältää niin sanotun must carry -peri
aatteen, joka esitykseen otetussa muodossa tar
koittaa sitä, että kaapelilähetystoiminnan harjoit
taja olisi aina velvollinen jakamaan koko maassa 
vastaanotettaviksi tarkoitetut yleisradiolähetykset 
sekä toimilupa-alueellaan vastaanotettaviksi tar
koitetut Oy Yleisradio Ab:n muut yleisradiolähe
tykset. 

Kaapelilähetystoiminnan ohjaus ja valvonta 
kuuluisi ehdotuksen mukaan liikenneministeriöl
le. Liikenneministeriön tulisi valvoa tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
sekä toimiluvan ehtojen noudattamista, sekä suo
rittaa muut lakiehdotuksen mukaan ministeriölle 
kuuluvat tehtävät. 

2. Nykyinen tilanne Ja astan 
valmistelu 

2 .1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Suomi 

Suomessa ei ole erityisesti kaapelilähetystoi
mintaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Kaapelilähetystoimintaan tarvittavien verkko
jen rakentamiseen ja ylläpitoon on sovellettu 
muun muassa rakennuslain (3 70/ 58) ja sähkö
lain (319/79) säännöksiä sekä niiden perusteella 
annettuja määräyksiä. Verkoissa harjoitettavan 
toiminnan kannalta on merkitystä myös radiolait
teista annetun lain (8/27) ja asetuksen (9/27) 
säännöksillä. Niiden mukaan radiolaitteiden ra
kentamiseen ja käyttämiseen tarvitaan lupa. Lu
pamenettely koskee muun muassa välityssatelliit
tien kautta tulevien lähetysten vastaanottamiseen 
tarvittavien laitteiden rakentamista ja käyttä
mistä. 

Ohjelmien lähettämiseen ja jakamiseen sovel
letaan myös tekijänoikeudellisia säännöksiä. Kaa
pelilähetystoimintaan tarvitaan, samoin kuin 
yleisradiotoimintaankin, lähetettävien ohjelmien 
tekijänoikeuksien haltijoiden luvat. Yleisradio-



1985 vp. - HE n:o 108 5 

lähetysten jakaminen edellyttää muiden tekijän
oikeuksien haltijoiden lupien lisäksi myös yleisra
dioyhtiön suostumuksen. 

Suomessa on 1970-luvun alusta lähtien perus
tettu useita yhtiöitä, joiden toimialaan kuuluu 
muun muassa kaapelitelevisiotoiminnan harjoit
taminen. Yhtenä yhtiöiden keskeisenä toiminta
muotona on yleisradio-ohjelmien edelleenjakelu 
eli yhteisantennitoiminta. Kaapelitelevisioyhtiöi
den lisäksi on perustettu yhtiöitä, joiden tarkoi
tuksena on jakaa edelleen yleisradio-ohjelmia 
yhteisantennien kautta. Eräissä tapauksissa yh
teisantennitoimintaa harjoittavat yhtiöt lähettä
vät myös kaapelitelevisio-ohjelmia. 

Kaapelilähetystoimintaa harjoittavia yhteisöjä 
on nykyisin useita kymmeniä eri puolilla maata. 
Niiden toiminta on kuitenkin useissa tapauksissa 
varsin suppeaa. Yhteistyötä varten on perustettu 
Suomen Kaapelitelevisioliitto ry, johon kuitenkin 
kuuluvat pääasiassa vain suurimmat yritykset. 

Laajamittaista kaapelitelevisiotoimintaa har
joittaa tällä hetkellä muun muassa Helsinki Tele
visio Oy, joka on perustettu vuonna 1973. Muista 
yhtiöistä voidaan mainita syksyllä 1983 ohjelma
toiminnan aloittanut Tampereen Tietoverkko 
Oy. Useissa kaupungeissa on vireillä kaapelitele
visiotoiminnan aloittaminen. 

Ensisijaisesti jakelutoimintaan tarkoitettuja 
suuryhteisantennijärjestelmiä on esimerkiksi Tu
run seudulla ja Pohjanmaalla. Myös posti- ja 
telelaitos on rakentanut yhteisantennijärjestelmiä 
omalla paikallispuhelinalueellaan noin 30 paik
kakunnalla muun muassa Rovaniemellä, Varkau
dessa ja Kristiinankaupungissa. 

Nykyisin arviolta puolet maan kotitalouksista 
saa televisio-ohjelmansa yhteisantennien välityk
sellä. Yhteisantenneja käytetään pääasiassa Suo
men yleisradiolähetysten vastaanottamiseen sekä 
Ruotsin ja Tallinnan televisio-ohjelmien seuraa
miseen. Yli 300 kotitaloutta käsittäviin yhteis
antennijärjestelmiin kuuluu noin yhdeksän pro
senttia kotitalouksista. Helsinki Televisio Oy:n 
vaikutuspiirissä on tällä hetkellä noin viisi pro
senttia maan kotitalouksista. 

2.1.2. Muut pohjoismaat 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisradiolainsää
dännön soveltamisala kattaa sekä vapaasti etene
viä sähkömagneettisia aaltoja käyttäen tapahtu
van yleisradiotoiminnan että kaapelitse tapahtu
van lähetystoiminnan. Erityistä kaapelilähetystoi
mintaa koskevaa lainsäädäntöä ei näissä maissa 

siis ole. Kaapelilähetystoimintaan liittyviä laajoja 
lainsäädännöllisiä, taloudellisia, teknisiä ja vies
tintäpoliittisia selvityksiä sen sijaan on ollut ja on 
edelleen vireillä. 

Ruotsi 

Kaapelilähetystoiminta kuuluu Ruotsin radio
lain (radiolagen, 1966:755) yleiseen soveltamis
alaan ja se sisältyy yleisradiolähetyksen käsittee
seen. Ruotsin radiolain 5 §:n mukaan hallitus 
päättää, mitkä yritykset saavat lähettää yleisradio
lähetyksiä. Saman pykälän mukaan keskusanten
nilla vastaanotetun vapaasti eteneviä aaltoja käyt
täen välitetyn yleisradiolähetyksen saa ilman eri
tyistä lupaa lähettää edelleen vastaanottajille an
tenniin liittyneessä kiinteistössä. 

Huhtikuussa 1984 tuli voimaan radiolain muu
tos sekä laki erityisten johdinlähetysten kokeilu
toiminnasta. Laki on voimassa vuoden 1985 lop
puun. Näillä säännöksillä järjestettiin mahdolli
suus välityssatelliittien lähetysten edelleen lähet
tämiseen johdinverkoissa. Myös nämä johdinlä
hetykset edellyttävät hallituksen lupaa. 

Käytännössä hallitus on antanut luvan yleisra
diotoimintaan vain neljälle Sveriges Radio-kon
serniin kuuluvalle ohjelmayritykselle (Sveriges 
Television, Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalra
dio ja Sveriges U tbildningsradio). Lisäksi SR-kon
serni ja valtio (valtiopäivät) ovat solmineet sopi
muksen ohjelmatoiminnasta. 

Ruotsin kaapelitelevisiota koskeva kokeilutoi
minta noin kymmenellä paikkakunnalla (muun 
muassa Lundissa) tapahtuu SR-konsernin ja val
tion välisen sopimuksen puitteissa ja Sveriges 
Televisionin vastuulla. 

Ruotsissa suunnitellaan modernin kaapelitele
visioverkon rakentamista muun muassa välityssa
telliittitoiminnassa tapahtuneen kehityksen takia. 
Ruotsin telelaitoksen suunnitelmien mukaan kaa
pelitelevisioverkko kattaisi 213 Ruotsin koti
talouksista vuoteen 1990 mennessä. Tällä hetkel
lä kaapelitelevisiotoimintaa suunnitellaan Ruot
sissa muutamalla kymmenellä paikkakunnalla. 

Ruotsissa asetettiin 20 päivänä elokuuta 1982 
joukkoviestintäkomitea (massmediekommitten) 
selvittämään eräitä joukkoviestintään liittyviä ky
symyksiä. Komitea ehdotti mietinnössään (SOU 
1984:65) erityisen kaapelilähetyslain ja kaapeli
vastuulain säätämistä sekä muutoksia eräisiin voi
massa oleviin lakeihin. 

Mietinnön pohjalta valmisteltu hallituksen esi
tys radio- ja televisiolähetyksistä kaapeliverkoissa 
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(Prop. 1984 1 8 5: 199) annettiin eduskunnalle 
huhtikuussa 1985. Esityksen mukaan paikallinen 
yleisradiotoiminta johdinverkoissa olisi luvan
varaista. Lupaa ei kuitenkaan tarvittaisi yhteis
antennin kautta vastaanotetun yleisradiolähetyk
sen edelleen lähettämiseen. Alle 50 asuntoa kä
sittävät kaapelilähetykset olisivat myös lupavel
voitteen ulkopuolella. 

Lupaviranomaisena toimisi erityinen valtion 
asiantuntijaelin, kaapelilautakunta. Luvassa voi
taisiin myöntää enintään kolmeksi vuodeksi: 

1) oikeus lähettää edelleen kiinteän liikenteen 
satelliitista vastaanotetut ohjelmakanavat; 

2) oikeus lähettää omia lähetyksiä; tai 
3) oikeus luovuttaa kanavia omaa lähetystoi

mintaa varten. 
Kohdissa 1 ja 3 mainittu lupa voitaisiin myön

tää joko verkon omistajalle tai paikalliselle kaape
lilähetysyritykselle. Verkon omistajalla olisi näissä 
tapauksissa velvollisuus luovuttaa korvauksetta 
yksi kanava paikallisen kaapelilähetysyrityksen 
omiin lähetyksiin. 

Luvan edellytyksenä olisi muun muassa, että 
hakija osoittaisi täyttävänsä toiminnan vaatimat 
taloudelliset velvoitteet. Ennen luvan myöntä
mistä olisi lähetysalueen kunnille varattava tilai
suus tulla kuulluiksi. 

Satelliittilähetyksiin tai kanavien luovutukseen 
luvan saaneilla olisi esityksen mukaan velvolli
suus huolehtia siitä, että lupa-alueella vastaan
otettavaksi tarkoitetut kansalliset yleisradiolähe
tykset ovat kaapeliverkkoon liittyneiden kiinteis
töjen asukkaiden vastaanotettavissa tyydyttävällä 
tavalla. 

Edellä kohdassa 2 mainittu lupa omiin lähe
tyksiin voitaisiin myöntää vain paikalliselle kaa
pelilähetysyritykselle. Yrityksen pääasiallisena 
tehtävänä olisi ohjelma-aikojen jakaminen haluk
kaille yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille hen
kilöille. Yrityksen olisi huolehdittava siitä, että 
kanavalla vallitsee laaja ilmaisu- ja informaatio
vapaus. 

Kaapelilähetysluvat voitaisiin peruuttaa määrä
tyin edellytyksin. Peruuttaminen tulisi kysymyk
seen esimerkiksi silloin, kun luvan edellytykset 
ovat lakanneet, kanavilla lähetetään väkivaltaisia 
tai pornografisia ohjelmia taikka kun mainontaa 
koskevia rajoituksia tai kieltoja on rikottu. 

Mainonta olisi ehdotuksen mukaan kokonaan 
kielletty paikalliskanavilla. Kiinteän liikenteen 
satelliitista vastaanotetun ohjelmakanavan osalta 
mainontarajoitus ilmenee luvan peruuttamista 
koskevasta säännöksestä; lupa voitaisiin peruut
taa, jos lähetykset olisivat pitkällä aikavälillä ja 

merkittävässä laajuudessa sisältäneet kaupallisia 
mainoksia, jotka on katsottava suunnatuiksi eri
tyisesti ruotsalaisille kuluttajille. 

Norja 

Norjan radiolain (lov 13. juni 1980 om kring
kasting) 1 luvun 1 § :ssä on säädetty, että Norjan 
yleisradiolla on yksinoikeus yleisradiotoiminnan 
harjoittamiseen. Yleisradiotoiminnalla tarkoite
taan puheen, musiikin, kuvien ja muun vastaa
van lähettämistä radioaaltoja käyttäen tai "lan
gan avulla''. Langallisella lähettämisellä tarkoite
taan muun muassa kaikkia kaapelitse tapahtuvia 
lähetyksiä. Hallitus voi myöntää poikkeuksia yk
sinoikeudesta erityistapauksessa. 

Laissa oleva poikkeusmahdollisuus on antanut 
hallitukselle oikeuden myöntää paikallisia lupia 
kokeiluihin muun muassa kaapelitelevisiotoimin
taan. 

Keväällä 1984 voimaan tulleen radiolain muu
toksen mukaan rajoitetun yleisradiotoiminnan 
harjoittamiseen kokeilutoimintana voidaan antaa 
lupa. Lainmuutos mahdollistaa myös ECS-välitys
satelliitin kautta välitetyn ohjelman edelleen lä
hettämisen kaapeliverkoissa. 

Kaapelitelevisiotoiminnan sääntelyä on Norjas
sa selvittänyt vuonna 1982 mietintönsä antanut 
kaapelitelevisiokomitea (NOU 1982:34). Komi
tean ehdotusten periaatteellisena tavoitteena oli 
kansallisen ja paikallisen kulttuurin edistäminen. 
Ehdotuksen mukaan kaapelitelevisiotoiminta oli
si toimiluvan varaista. Toimiluvassa asetettaisiin 
muun muassa paikallisuuteen ja riippumatto
mien ohjelmatuottajien ohjelmien lähettämiseen 
liittyviä velvoitteita. Lupaviranomaisena toimisi 
lähiradioneuvosto, joka käsittelisi myös lähitele
vision toimilupa-asiat. 

Tanska 

Tanskan radio- ja televisiotoiminnasta annetun 
lain (lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 
nr. 421 af 15 juni 1973) 1 §:n mukaan Tanskan 
Radiolla on yksinoikeus lähettää yleisön vastaan
otettaviksi tarkoitettuja ääni- ja kuvaohjelmia. 
Tanskan Radiolla on myös oikeus jakaa ohjelmia 
kaapelitse lain 2 §:n mukaan. Kulttuuriministe
riö voi määrätyin edellytyksin antaa luvan sekä 
vapaasti eteneviä aaltoja käyttäen että jobtimitse 
tapahtuvaan paikalliseen kokeilutoimintaan. Lain 
3 §:n mukaan yhteisantenneja ja muita kaapeli-
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laitteistoja, joita käytetään kuva- ja ääniohjel
mien jakamiseen yksityisasumoihin, saadaan 
käyttää ainoastaan edellä mainittujen sallittujen 
lähetysten sekä ulkomaisten yleisradioyhtiöiden 
lähettämien ohjelmien edelleen lähettämiseen. 
Näitä saadaan jakaa ainoastaan samanaikaisesti ja 
muuttamattomina. Tanskassa ei ole sallittua ot
taa vastaan lähetyksiä välityssatelliittien kautta ja 
lähettää niitä edelleen. 

Tanskassa on helmikuussa 1984 annettu radio
lainsäädännön muutosehdotus, jonka mukaan 
lupia alueellisiin ja valtakunnallisiin yleisradio
lähetyksiin voitaisiin myöntää myös muille kuin 
Tanskan Radiolle. Yhteisantennien ja muiden 
kaapeliverkkojen käyttöoikeutta laajennettaisiin. 
Verkoissa saataisiin jakaa Tanskan Radion ohjel
mia ja muita tanskalaisia ohjelmia, joita lähete
tään tai jaetaan laillisesti. Lisäksi verkoissa saatai
siin jakaa sellaisia ulkomaisia radio- ja televisio
ohjelmia, jotka voidaan vastaanottaa suoraan ra
diolähetyksille tarkoitetuilla taajuuksilla tai jotka 
siirtää verkkoon telelaitos tai puhelinyhdistys. 
Viimeksi mainittuihin kuuluvat myös ohjelmat, 
jotka siirretään välityssatelliitin kautta yhteis
antenneissa edelleen jaettaviksi. 

Tanskan vuonna 1980 asetettu suuri viestintä
komitea antoi vuonna 1983 neljännen osamietin
tönsä (97 4183 ). Siinä käsiteltiin kaapelilähetyksiä 
ja ulkomaisten televisiolähetysten edelleen lähet
tämistä. Komitea ehdotti valtakunnallista kaape
lointipolitiikkaa, jonka mukaan rakennettaisiin 
koko maan kattava integroitu laajakaistainen kaa
peliverkko. Verkko olisi "hybridiverkko", joka 
rakentuisi taloverkoista, puhelinyhdistysten ver
koista, yhteisantenneista, näitä yhdistävistä ver
koista sekä linkkiyhteyksistä. 

Islanti 

Islannin radiolain (Radiolov, N r. 19, 5. april 
1971) mukaan Islannin radiolla on yksinoikeus 
yleisölle tarkoitettuun radiolähetystoimimaan. 
Oikeus koskee sekä vapaasti eteneviä aaltoja käyt
täen että johtimitse tapahtuvaa lähetystoimintaa. 

2.1.3. Eräät muut maat 

Englanti 

Englannissa on vastikään annettu uusi teletoi
mintalaki (The Telecommunications Act 1984) 
sekä kaapeli- ja yleisradiolaki (The Cable and 

Eroadcasting Act 1984). Teletoimintalain mukai
sen kauppa- ja teollisuusministeriön luvan lisäksi 
tarvitaan verkossa toimimiseen lupa hallituksen 
asettamaita kaapelitelevisioviranomaiselta (Cable 
Authority), jolla on yleinen velvollisuus edistää 
kaapelitelevisiojärjestelmien ja -palvelujen kehi
tystä maassa. 

Viranomainen myöntää toimilupia kaapelitele
visiotoimintaan, kehittää ja soveltaa tiettyjä oh
jelmien sisältöä ja mainontaa koskevia normeja 
sekä valvoo kaapelitelevisiotoimintaa. Toimilupa 
myönnetaan paikallisen kaapelitelevisioverkon 
haltijalle, jolle muodostuu toimiluvan perusteella 
yksinoikeus ohjelmatoimintaan. Toimiluvat an
netaan harkinnan ja "parhaan tarjouksen" -peri
aatteen pohjalta. Luvan myöntämisen edellytyk
senä on, että asianmukainen osa ohjelmista on 
peräisin Englannista tai muista Euroopan Talous
yhteisöön kuuluvista maista. Luvan myöntämisen 
yhteydessä kiinnitetään huomiota kunnan ja pai
kallisten järjestöjen tarpeisiin. Verkoissa tulee 
jakaa englantilaiset yleisradio-ohjelmat ja niissä 
tulee varautua kansallisten yleisradiosatelliittien 
kanavien jakeluun. 

Ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa 
hallitus oli myöntänyt alustavat toimiluvat yhdel
letoista toiminnanharjoittajalle. 

Englannissa on nykyisin noin 2, 5 miljoonaa 
taloutta tilaajina suuryhteisantenneissa. Käytössä 
olevien verkkojen kapasiteetti on verrattain alhai
nen, 4-6 kanavaa. Verkoissa ei yleensä ole omaa 
ohjelmatoimintaa, vaikka muutamille toiminnan 
harjoittajille on annettu siihen lupa. Toiminta 
rahoitetaan nykyisin yksinomaan tilaajamak
suilla. 

Ranska 

Vuonna 1982 annettiin Ranskassa uusi kaapeli
ja yleisradiotoimintaa koskeva laki audiovisuaali
sesta viestinnästä (Loi no 82-652 du 29 juillet 
1982 sur la communication audiovisuelle). Tässä 
yhteydessä hallitus päätti antaa kansallisen kaa
peloinnin kehittämissuunnitelman. Asetettujen 
tavoitteiden mukaan vuoteen 1986 mennessä 
kaapeliverkkoihin kytkettäisiin 1,4 miljoonaa ta
loutta ja vuoteen 1992 mennessä 4, 5-7 miljoo
naa taloutta. 

Vuoden 1982 lainsäädännöllä perustettiin au
diovisuaalista viestintää koskevia asioita varten 
kansanedustuslaitoksen piiriin parlamentaarinen 
valtuuskunta ja eri alueille alueelliset komiteat. 
Keskeisimmäksi viestintäalan elimeksi perustet-
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tiin audiovisuaalisen viestinnän viranomainen (La 
Haute Autorite). Viranomainen myöntää luvat 
paikallisradiotoimintaan sekä paikalliset kaapeli-, 
radio- ja televisiotoimintaa koskevat luvat. Nämä 
toiminnat ovat luvanvaraisia 31 päivään joulu
kuuta 1985 saakka ja sen jälkeen ilmoituksen
varaisia. Muut toimiluvat antaa hallitus. 

Amerikan Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa kaapelitelevisiotoiminta on ol
lut jo pitkään laaja joukkotiedotuksen osa-alue ja 
se on edelleen voimakkaassa kasvuvaiheessa. Ta
loudellisesti kaapelitelevisiotoiminta ( ohjelmatoi
minta) perustuu tilausmaksuihin (maksu-tv) tai 
mainontaan. Väestöstä yli 40 prosenttia kuuluu 
kaapelitelevisiojärjestelmien ja yli 30 prosenttia 
maksu-tv-järjestelmien piiriin. Ohjelmien siirros
sa paikallisille kaapelitelevisiojärjestelmille käyte
tään hyväksi huomattavassa määrin tietoliikenne
satelliitteja. Alunperin toiminta Yhdysvalloissa 
rajoittui olemassaolevien yleisradio-ohjelmien 
laajempaan jakeluun ja muiden ohjelmien lähet
täminen kaapeliverkostossa oli kiellettyä. Liitto
valtion viestintäkomissio (FCC) salli kuitenkin 
1960-luvulla muiden ohjelmien lähettämisen ja 
purki alaa koskevan sääntelynsä 1970-luvulla. 
Sääntelyn vähentymiseen on vaikuttanut keskei
sesti se, että Yhdysvalloissa katsotaan, ettei kaa
pelitelevisiotoiminnassa ole samoja teknisiä rajoi
tuksia kanavamäärän osalta kuin perinteisessä 
yleisradiotoiminnassa. Toiminta on tällä hetkellä 
lähinnä kuntien myöntämien toimilupien 
varaista. Toimiluvan saaja saa yksinoikeuden toi
mintaan (verkon rakentaminen ja ohjelmatoi
minta) tietyllä alueella kunnan asettamien ehto
jen mukaisesti. Nyttemmin on jälleen vaadittu 
toimilupajärjestelmän tiettyä keskittämistä, koska 
kuntapohjaisen toimilupajärjestelmän on katsot
tu johtaneen liian tiukkoihin ehtoihin ja tätä 
kautta vaikeuttaneen taloudellisesti alueellisten 
kaapelitelevisiojärjestelmien toimintaa. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja aineisto 

2. 2.1. Aikaisempi hallituksen esitys 

Hallitus antoi 23 päivänä marraskuuta 1973 
eduskunnalle esityksen kaapelilähetystoiminnasta 
(hall. es. 228/1973 vp. ). Hallituksen esityksen 
mukaan kaapelilähetystoiminta olisi vaatinut val
tioneuvoston luvan ja toimintaa valvovaksi eli-

meksi olisi perustettu parlamentaarinen neuvos
to. Lisäksi esitykseen sisältyi muun muassa mai
nonnan rajoitusta koskeva säännös, mutta ei 
esimerkiksi ehdotusta kotimaisen ohjelmiston 
määrästä. Tämä esitys raukesi. 

2. 2. 2. Valmisteluelimet 

Valtioneuvosto asetti 20 päivänä joulukuuta 
1979 parlamentaarisen komitean, jonka tehtävä
nä oli laatia radio- ja tv-toimintaa koskeva koko
naisselvitys ja sen pohjalta valmistella hallituksen 
esitys uudeksi radiolainsäädännöksi. 

Komitea antoi 6 päivänä lokakuuta 1981 kaa
pelitelevisiotoimintaa koskevan kolmannen osa
mietintönsä (komiteanmietintö 1981 :46). Mie
tintö sisälsi selvityksen kaapelitelevisiotoiminnas
ta sekä komitean ehdotuksen kaapelitelevisiotoi
mintaa koskevaksi laiksi. 

Komitean ehdottamaa lakia olisi sovellettu 
sellaiseen kaapelitelevisiotoimintaan, jossa vas
taanottopisteiden lukumäärä olisi yli 400, ja 
kaapeliradiotoimintaan, jossa vastaanottopistei
den lukumäärä olisi yli 500. Lakiehdotus ei olisi 
koskenut yksinomaan kotimaisten yleisradiolähe
tysten vastaanottamiseen tarkoitettua yhteisan
tennitoimintaa eikä alle 1 500 vastaanottopisteen 
yhteisantennitoimintaa, jossa olisi vastaanotettu 
ulkomaisia yleisradiolähetyksiä. Samoin lain ul
kopuolelle ehdotettiin jätettäväksi yleisten puhe
linverkkojen välityksellä tapahtuva puhelinpalve
lutoiminta sekä nykymuotoiset videotex- ja tele
texjärjestelmät. 

Myös komitean ehdotuksen mukaan valtioneu
vosto olisi myöntänyt toimiluvan kaapelitelevisio
toiminnan harjoittamiseen. Toimilupa olisi ollut 
myönnettävä sellaiselle Suomen kansalaiselle tai 
suomalaiselle yhteisölle, joka olisi täyttänyt toi
miluvan myöntämiselle laissa asetetut edellytyk
set. Siten valtioneuvoston olisi tullut myöntää 
toimilupa, jos olisi ollut perusteltua aihetta olet
taa, että kaapelitelevisiotoiminta täyttää riittävät 
tekniset vaatimukset yleisen turvallisuuden ja 
häiriöttömyyden takaamiseksi ja että toimiluvan 
hakija on vakavarainen ja kykenee säännölliseen 
kaapelitelevisiotoimintaan. Tämän lisäksi toimi
luvan myöntäjän olisi ollut varmistuttava siitä, 
että hakija turvaa laissa kaapelitelevisiotoiminnan 
periaatteista ja kaapelitelevisio-ohjelmista annet
tujen säännösten noudattamisen, sekä siitä, että 
toimiluvan myöntäminen ei johda sananvapau
den vaarantumiseen tiedotustoiminnassa. Yhtei
sölle toimilupa olisi voitu myöntää vam, JOS 
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jokainen kunta, jonka alueella kaapelitelevisio
toimintaa olisi aiottu harjoittaa, olisi kunnan sitä 
halutessa ollut yhteisössä osallisena. Oy Yleisra
dio Ab:lla olisi komitean ehdotuksen mukaan 
ollut oikeus harjoittaa kaapelitelevisiotoimintaa 
ilman valtioneuvoston lupaa. 

Komitean ehdotuksen mukaan kaapelitelevi
siotoiminnassa olisi ollut lähdettävä sananvapau
den periaatteista ja siinä olisi ollut nojauduttava 
kansanvaltaisiin arvoihin siten, ettei kenenkään 
oikeutta loukata. Toiminnassa olisi ollut otettava 
huomioon yhteiskunnassa esiintyvien mielipitei
den ja käsitysten moninaisuus ja kohdeltava niitä 
tasapuolisesti. Edelleen kaapelitelevisio-ohjelmaa 
lähetettäessä olisi komitean ehdotuksen mukaan 
ollut pyrittävä monipuolisilla ohjelmilla hyödyt
tämään kansalaisia ja edistämään kansallista kult
tuuria sekä tarjoamaan kansalaisille mahdolli
suuksia ohjelmiin osallistumiseen ja antamaan 
heille eri näkökulmista tosiasiatietoa yhteiskun
nasta ja maailmasta. Toiminnassa olisi myös 
tullut noudattaa hyviä tapoja. 

Komitean ehdotuksen mukaan kaapelitelevi
sio-ohjelma ei olisi saanut olla raaistavaa, mielen
terveyttä vahingoittavaa tai epäsiveellistä. Suo
malaista alkuperää olevan ohjelmiston vähim
mäismääräksi ehdotettiin 21 5 ohjelmiston mää
rästä. Kullakin ohjelmakanavalla olisi saanut olla 
mainoksia 7, 5 prosenttia kuukauden ohjelma
ajasta ja mainokset olisi ollut ~sit~t~ävä ~hte~äisi~ 
nä kokonaisuuksina ennen yksittälSlä ohJelmta tat 
niiden jälkeen. 

Lisäksi komitea ehdotti, että kaapelitelevisio
toimintaa olisi valvonut valtioneuvoston asettama 
parlamentaarinen v.altakunnallinen ~aape~itelev~
siolautakunta. Valtioneuvoston vahvtstamtlle toi
mialueille olisi lisäksi asetettu aluelautakunnat, 
joiden kokoonpanossa olisi ollut ot~ttav~ huo
mioon eri alojen asiantuntemuksen ltsäkst myös 
paikallisten olojen tuntemus ja toimilupa-alueen 
asukkaiden yhteiskunnalliset näkemykset. Ennen 
aluelautakunnan asettamista valtioneuvoston olisi 
tullut pyytää lausunto niiltä kunnilta, joiden 
alueella lautakunta olisi toiminut. 

Komitean mietinnöstä pyydettiin lausunnot 36 
intressitaholta. Viranomaisten lisäksi näihin kuu
luivat kunnalliset keskusjärjestöt sekä keskeiset 
kulttuurin, tiedonvälityksen, teollisuuden, mai
nonnan, lehdistön sekä tekijänoikeuden alalla 
toimivat järjestöt. Liikenneministeriössä on laa
dittu annetuista lausunnoista yhteenveto. 

Merkittävimmät komitean ehdotuksista eroavat 
lausunnonantajien käsitykset koskivat kysymystä 
siitä, minkä periaatteiden mukaan kaapelilähe-
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tystoiminta olisi yleisesti järjestettävä. Eräissä lau
sunnoissa korostettiin toiminnan yhtäläisyyksiä 
lehdistön toimintaperiaatteiden kanssa, mistä 
syystä järjestelmä vaadittiin rakennettavaksi pai
novapauslaista jobdettavia lehdistön mimiotape
riaatteita noudattaen. Osa lausunnonantajista 
katsoi perustelluksi sen, että kaapelilähetystoi
minnassa noudatettaisiin samoja periaatteita kuin 
yleisradiotoiminnassa. 

Erilaisia käsityksiä esitettiin myös siitä, minkä
laisia kotimaisuusvaatimuksia ohjelmistolle tulisi 
asettaa sekä kuinka paljon mainontaa ohjelmis
tossa saisi olla. Keskeinen kysymys oli myös se, 
tulisiko lain koskea myös pelkkää ohjelmien 
jakelua. 

Lausuntokierroksen jälkeen lainsäädännön val
mistelua on jatkettu liikenneministeriössä ja hal
lituksen asettamassa viestintäpoliittisessa ministe
rivaliokunnassa. 

2.2.3. Eräät muut selvitykset 

Suoraan lähettävien yleisradiosatelliittien lähe
tysten kaapeliverkoissa tapahtuvaan edelleenlä
hettämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä on 
selvitetty niin sanotun Nordsat-hankkeen yhtey
dessä (Pohjoismaisten radio- ja televisio-ohjel
mien satelliittilähetykset, pääraportti, NU A 
1979 4F sekä oikeudellinen osaraportti, NU A 
1979 7F). Vuosien 1982-1984 tutkimus- ja 
selvitysvaiheen oikeudellinen osaraportti on val
mistunut vuoden 1984 syyskaudella. 

Pohjoismaiden ministerineuvosto asetti 4 päi
vänä helmikuuta 1983 virkamiestyöryhmän sel
vittämään erityisesti muista maista peräisin ole
vien radio- ja televisiolähetysten sekä välityssatel
liittien avulla välitettyjen ohjelmien edelleenlä
hettämistä kaapeliverkoissa. Työryhmä antoi mie
tintönsä lakiluonnoksineen (NU 1983: 12) vuo
den 1984 alkupuolella. Samanaikaisesti Suomessa 
julkaistiin opetusministeriön asettaman TV-jake
lutyöryhmän raportti (Opetusministeriön työryh
mien muistioita 1984: 18) kaapelitse tapahtuvaa 
edelleenlähettämistä koskevine lakiehdotuksi
neen. Valmistelutyötä jatkamaan asetettiin lop
puvuodesta 1984 uusi työryhmä. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaiko tukset 

3 .1. Yleistä 

Esityksen tarkoituksena on luoda puitteet kaa-
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pelilähetystoiminnan harjoittamiselle eikä siitä 
sinänsä aiheudu taloudellisia vaikutuksia valtion
taloudelle eikä kuntien talouksille. Esityksessä ei 
ehdoteta perustettavaksi uusia toimielimiä. Kaa
pelilähetystoiminnan yleinen ohjaus ja valvonta 
kuuluisi liikenneministeriölle. Tehtäv:lt suoritet
taisiin liikenneministeriön nykyisen organisaation 
puitteissa. 

Laajentuvalla kaapelilähetystoiminnalla on sen 
sijaan huomattavia yksityistaloudellisia vaikutuk
sia, jotka tulevat liittymis-, tilaus- ynnä muina 
maksuina viime kädessä kotitalouksien ja muiden 
mahdollisten vastaanottajien kannettaviksi. 

Mikäli kaapeliverkkojen rakentamiseen osallis
tutaan julkisilla varoilla, kustannukset tulee ottaa 
huomioon valtion ja kuntien tulo- ja meno
arvioissa. 

Jos kaapeliverkoissa harjoitetaan muuta laaja
kaistaisiin verkkoihin soveltuvaa palvelutoimin
taa, sen käyttäjien osuus sekä investointikustan
nuksista että verkkojen käyttö- ja ylläpitokustan
nuksista tulee ottaa maksuissa huomioon, jolloin 
kaapelilähetysten vastaanottajina olevien koti
talouksien osuus maksuista vastaavasti pienenisi. 

3.2. Kaapelilähetystoiminnan kustannukset 

3.2.1. Verkon rakentamiskustannukset 

Vuonna 1983 laaditun arvion mukaan maam
me taajamissa on ensi vuosikymmenen alussa 
liitetty kaapeliverkkoihin 435 000-535 000 
asuntoa. Vuoden 1984 lopussa liittymiä oli noin 
200 000. Käytettäessä tähtimäistä verkon raken
netta arvioidaan uuden liittymän keskimääräisek
si hinnaksi 2 300 markkaa vuoden 1983 hintata
sossa. Kaapeliverkon ulottamisen 500 000 asun
toon arvioidaan täten maksavan noin 1,1 miljar
dia markkaa. 

Kaikkiaan on maamme taajamissa 1,4 miljoo
naa asuntoa. Näiden kaikkien saattaminen kaa
pelijakelun piiriin maksaisi 3,2 miljardia mark
kaa. Näiden taajamien ulkopuolella asuu noin 
20 prosenttia koko väestöstä. 

Mainittakoon, että Ruotsin telelaitos esitti vuo
den 1981 loppupuolella laskelman, jonka mu-

kaan 21 3 Ruotsin kotitalouksista eli noin 2, 2 
miljoonaa taloutta kattava verkko (runko- ja 
haaraverkot) olisi vaatinut noin 2,3 miljardin 
kruunun investoinnin. Verkko kattaisi tällöin 
kaikki taajamat, joissa on yli 5 000 asukasta. 
Ruotsissa kysymyksessä on 20-30 kanavainen 
verkko, joten kustannukset Ruotsissa ja Suomessa 
eivät ole täysin vertailukelpoisia. 

Verkon rakentamiskustannukset yksityiskohdis
saan vaihtelevat verkon teknisestä suorituskyvystä 
ja rakentamistavasta riippuen. Kaapelilähetystoi
mintaan soveltuvan suuren verkon rakentamisesta 
on saatu kokemuksia pääkaupunkiseudulta, Hel
sinki Televisio Oy:n verkosta, josta ovat seuraavat 
kustannusesimerkit. Runkoverkon rakentaminen 
ja taloverkkoon liittäminen maksaa kaupunki
alueella kerrostalojen osalta, jos verkko kattaa 
kaikki kotitaloudet, noin 650 markkaa ja, jos 
verkko kattaa puolet kotitalouksista, noin 1 100 
markkaa kotitaloutta kohden. Lähiöalueilla, jois
sa talot ovat erillään, vastaavat kustannukset ovat 
noin 950 markkaa ja noin 1 500 markkaa kotita
lautta kohden. Kaavoitetulla omakotialueella, 
jossa verkon piiriin kuuluisivat kaikki kotitalou
det, kustannukset vaihtelevat 3 900 markasta 
5 800 markkaan. Harvaan asutuilla alueilla kus
tannukset vaihtelevat 4 000 markasta yli 10 000 
markkaan. 

Rakentamiskustannuksista kaapeleiden kaivuu
työn osuus on noin 50 prosenttia. 

Edellä mainitut kustannustiedot perustuvat 
viime vuosien aikana käytettyyn tekniikkaan, 
jolloin myös kanavien lukumäärä on ollut rajoi
tettu ainakin osittain kuuteen kanavaan. 

3.2.2. Ohjelma- ja lähetyskustannukset 

Kaapelilähetystoiminnan ohjelmakustannukset 
muodostuvat oman ohjelmatuotannon kustan
nuksista ja ulkopuolella tuotettujen ohjelmien 
lähetysoikeuksien hankintakustannuksista. 

Oma ohjelmatuotanto edellyttää teknisiä re
sursseja, kuten studioita, kameroita, nauhoitti
mia ja niin edelleen. Kalusto voi olla kaapeli
lähetystoiminnan harjoittajan omistuksessa tai 
vuokrattua. 

Ohjelmakustannusten rakenne on seuraava: 
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1 Ohjelmakustannukset l 
1 \ 

1 Oma ohjelmatuotanto 1 Ulkopuolella tuotettujen 

1 _\ ohjelmien hankinta 

Toimeksianto 1 tilaus- Oma ohjelmatuotanto - kotimaiset 1 ulkomaiset 
pohjainen tuotanto elokuvat ym. ohjelma-

- studiot tallenteet 
- kamerat, laitteet - yleisradioyhtiöiden ym. 
- henkilökunta ohjelmien edelleen 

Ohjelmakustannukset Helsinki Televisio Oy:n 
verkossa ovat tällä hetkellä arviolta noin 7 000 
markkaa tunnilta. Tästä summasta noin puolet 
aiheutuu ohjelmien käännöstyöstä. 

Lähetyskustannukset, jotka muodostuvat lähe
tyskalusto- ja henkilökustannuksista, ovat arviolta 
500 markkaa tunnilta. 

3.2.3. Lähetystoiminnan rahoitus 

Kaapelilähetystoimintaa voidaan rahoittaa eri 
tavoin. Jätettäessä julkinen rahoitus tarkastelun 
ulkopuolelle, voidaan tulot hankkia muun muas
sa perusmaksuna kaapeliverkkoon liittyneiltä, 
maksuna tv-ohjelmapalveluista (maksu-tv) tilaa
jatalouksilta, mainostuloina sekä tuloina lähetys
ajan myynnistä muille ohjelmatoiminnan harjoit
tajille. 

Eri rahoituslähteiden osuutta kaapelilähetystoi
minnassa on toistaiseksi vaikea ennakoida. Ny
kyisin esimerkiksi mainonnan merkitys kaapelilä
hetysten rahoituksessa vaihtelee huomattavasti. 
Esimerkiksi Tampereen Tietoverkko Oy:n tuloista 
maksu-tv:stä, mainosajan myynnistä ja perus
maksuista kertyvät tulot ovat noin 50 prosenttia 

lähettäminen 

liikevaihdosta. Liittymismaksujen osuus on noin 
30 prosenttia ja kaupallisesta videotoiminnasta 
kerryvien tulojen osuus 20 prosenttia. Vastaavasti 
Helsinki Televisio Oy:n tulolähteistä maksu-tv:n 
osuus on noin 30 prosenttia ja mainosajan myyn
nistä kerryvien tulojen osuus noin 20 prosenttia. 
Muusta liiketoiminnasta, kuten videotuotannosta 
ja ohjelmien myynnistä, kertyvät tulot ovat noin 
15 prosenttia. Verkon liittymismaksujen osuus on 
2_0 prosenttia ja perusmaksujen osuus 15 prosent
tia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

4.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Ehdotettu laki kaapelilähetystoiminnasta ei 
koske kaapeliverkon rakentamista, vaan siitä sää
dettäisiin erikseen. Valmisteilla on hallituksen 
esitys teletoimintalaiksi, jossa olisivat yleiset sään
nökset televerkkojen rakentamisesta. Teletoimin
talakia sovellettaisiin siten myös kaapeliverkon 
rakentamisessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kaapelilähetystoiminnasta 

1 §. Soveltamisa/a. Lakia sovellettaisiin pykä
län 1 momentin mukaan kaapelilähetystoimin
taan. Kaapelilähetystoiminnalla tarkoitetaan oh-

jelman lähettämistä yleisön vastaanotettavaksi 
johtimia pitkin eteneviä sähkömagneettisia aalto
ja hyväksi käyttäen. Kaapelilähetystoimintaan 
kuuluu sekä ääni- että televisio-ohjelmien lähe
tystoiminta. Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi
vat myös radiolinkin tai välityssatelliitin kautta 
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välitetyn ohjelman edelleen lähettäminen yleisön 
vastaanotettavaksi. 

Pykälän 2 momentissa on lueteltu sellaisia 
kaapeliverkon välityksellä tapahtuvia toimintoja, 
joiden ottamista lain soveltamisalan piiriin ei ole 
pidetty perusteltuna niiden tämän lainsäädännön 
kannalta vähäisen merkityksen vuoksi. 

Momentin 1 kohdassa tarkoitettua yleisten te
leverkkojen välityksellä tapahtuvaa puhelinpalve
lutoimintaa ovat esimerkiksi puhelimella kuun
neltavat uutiset, viikon levy ja ruokaohje sekä 
veikkaus- ja lottouutiset. 

Momentin 2 kohdassa tarkoitettuja kuva-, piir
ros- ja tekstiesityksiä lähetetään nykyisin esimer
kiksi videotextoiminnassa. Videotex on toimin
taa, jossa puhelimen ja näyttöpäätteen avulla 
voidaan ottaa yhteys tietopankkiin ja hakea tieto
kantaan tallennettuja tietoja. Videotexjärjestelmä 
on vuorovaikutteinen, jolloin käyttäjä voi valita 
päätteeseensä lähetettävät tiedot. Järjestelmä te
kee mahdolliseksi myös esimerkiksi sanomanväli
tyksen ja erilaiset tilaus- ja varauspalvelut. 

Momentin 3 kohdan mukaan lain soveltamis
alaa ulkopuolelle ehdotetaan jätettäväksi toimin
ta, jossa lähetetään yksinomaan musiikkia sisältä
vää ohjelmaa. Esimerkiksi yleisötiloissa soitetta
van taustamusiikin lähettämistä on pidettävä sel
laisena pienimuatoisena ja suppealla alueella ta
pahtuvana toimintana, ettei ole tarkoituksenmu
kaista saattaa sitä lain soveltamisalaa piiriin. 

Momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin yleisra
diolähetyksiin kuuluvat sekä kotimaiset että ul
komaiset yleisradiolähetykset. Jakelu tapahtuu 
ohjelman keskitettyä vastaanottoa varten raken
netun yhteisantennin välityksellä samanaikaisesti 
ja muuttamattomana. Jo nyt noin puolet kotita
louksista vastaanottaa yleisradiolähetyksensä yh
teisantennien välityksellä. Laki ei koskisi yleisra
diolähetysten jakelua kotitalouksien käyttöön ra
kennettuissa yhteisantenneissa. Yleisradiolähe
tyksiä ovat myös yleisradiosatelliittien lähetykset. 

Momentin 5 kohdassa lain soveltamisalan ul
kopuolelle jätettäisiin sellainen rajoitettu toimin
ta, jossa ohjelmat lähetetään vain puheena ole
vassa lainkohdassa lueteltujen ja vastaavien laitos
ten johtoverkkoihin. Toiminnan tulee tällöin 
tapahtua samassa rakennuksessa tai lähekkäin 
sijaitsevissa rakennuksissa. Vaikkakin toiminta 
tässä tarkoitetuissa tapauksissa voi olla laajaa, 
voidaan sitä kuitenkin pitää suljettuna ja määrät
tyä toimintaa palvelevana. Esimerkiksi korkea
koulun tai sairaalan päätoiminnan luonteesta 
johtuu, että lähetykset ovat päätoimintaa tukevia 

ja toiminnan piirissä olevien vastaanotettavaksi 
tarkoitettuja. 

Momentin 6 kohdassa ehdotetaan, että liiken
neministeriö päättäisi, mitä muuta toimintaa on 
pidettävä lain soveltamisen kannalta niin vähäise
nä, ettei siihen sovellettaisi tämän lain säännök
siä. Näin on mahdollista rajatapauksissa täsmen
tää lain soveltamisalaa sellaisen toiminnan osalta, 
joka on rinnastettavissa varsinkin 4 ja 5 kohdassa 
mainittuihin toimintoihin, mutta joka ei kuiten
kaan kuulu niiden piiriin. Esimerkkinä voidaan 
mainita suppealla ja rajoitetulla alueella tapahtu
va pienimuotoinen kaapelilähetystoiminta. Lii
kenneministeriön päätös voisi olla yleispäätös tai 
se voisi koskea yksittäistä tapausta. 

Pykälän 3 momentin mukaan muuta kuin 2 
momentin 4 kohdassa tarkoitettua yleisradiolähe
tysten jakelua laki koskisi vain näiden lähetysten 
jakelua ja vastuuta koskevien säännösten osalta. 

2 §. Måarite/mzå". Pykälässä on määritelty lain 
soveltamisen kannalta keskeisimmät käsitteet. 
Pykälän 1 kohdassa määritellyn kaapelilähetystoi
minnan käsite sisältää kaapelitse välitettävän tele
visio- ja ääniohjelman lähettämisen. Lähetyksenä 
voi olla esimerkiksi kuva tai ääni taikka molem
mat yhdessä. 

Kaapelilähetystoiminnassa voidaan puhua var
sinaisesta kaapelilähetystoiminnan harjoittajan 
omasta kaapelilähetystoiminnasta. Toisaalta kaa
peliverkossa voidaan lähettää myös antennilait
teiston avulla vastaanotettuja yleisradiolähetyk
siä. Tällainen kaapelilähetystoiminta on jäljem
pänä 6 kohdassa määriteltyä vastaanotettujen 
yleisradiolähetysten jakelua, josta laissa on eri
tyissäännöksiä. 

Kaapelilähetystoimintaa on myös radiolinkin 
tai välityssatelliitin kautta välitetyn ohjelman 
edelleen lähettäminen johtoverkossa sekä saman
aikaisesti ja muuttamattomana että tallennusvai
heen jälkeen. Radiolinkkien tai välityssatelliittien 
kautta tapahtuvaan ohjelmavälitykseen käytetään 
taajuusalueita, jotka on varattu kansainväliseen 
pikatiedotusyleissopimukseen (SopS 38/7 5) liit
tyvässä radio-ohjesäännössä tarkoitetulle kiinteäl
le radioviestinnälle (fixed service). Nämä lähetyk
set on tarkoitettu vain määrättyjen kiinteiden 
maa-asemien välisiksi eikä yleisön suoraan vas
taanotettaviksi. Ohjelman edelleen lähettäminen 
rinnastuu siis sääntelyn kannalta varsinaiseen 
kaapelilähetystoimintaan. 

Kaapelilähetystoiminta eroaa vapaasti eteneviä 
sähkömagneettisia aaltoja käyttäen tapahtuvasta 
radiolähetystoiminnasta siinä suhteessa, että lä
hetykset tapahtuvat johtimitse. Johdin voi olla 
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metallikaapeli, optinen kaapeli tai muu sähkö
magneettisia aaltoja johtava aine. 

Kaapelilähetystoiminnassa ohjelman vastaanot
rajana tulee olla yleisö. Yleisöllä tarkoitetaan 
yleensä ennalta määrittelemätöntä henkilöjouk
koa olipa se suuri tai pieni. Myös ennalta määri
telty henkilöjoukko voi muodostaa yleisön, jos 
henkilöiden määrä on suuri. Suppeankin kaapeli
verkon vastaanottajajoukko on laissa tarkoitettu 
yleisö, mikäli verkkoon voi liittyä uusia, ennalta 
määrittelemättömiä vastaanottajia. Lähetysten 
vastaanottaminen rajoittuu niihin rakennuksiin, 
jotka on liitetty kaapeliverkkoon. Tavanomaista 
on, että rakenteilla oleviin verkkoihin voivat 
liittyä verkon vaikutuspiirissä olevat kotitaloudet 
ja muut mahdolliset vastaanottajat. 

Pykälän 2 kohdassa tarkoitettuun johtimien 
kokonaisuuteen kuuluvat runko-, haara- ja talo
verkot varusteineen. Johtoverkon piirissä voi olla 
myös linkkejä. 

Pykälän 3 kohdan mukaisella yhteisantennijär
jestelmällä tarkoitetaan yleisradio-ohjelmien vas
taanottamista varten rakennettua antennijärjes
telmää, jossa verkon vastaanottopisteet sijaitsevat 
samassa tai lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa. 

Pykälän 4 kohdassa tarkoitettujen ohjelmaka
navien määrä voi olla suuri. Tällä hetkellä runko
ja haaraverkot ovat yleisesti 12-kanavaisia ja talo
verkot kuusikanavaisia. Periaatteessa voitaisiin 
ajatella käytettävän myös useita rinnakkaisia 
verkkoja, mikäli kanavien tarve ylittää yhden 
verkon kapasiteetin. 

Pykälän 5 kohdan mukaan ohjelmatoiminta on 
ohjelman lähettämistä tai lähetyttämistä omaan 
lukuun yleisön vastaanotettavaksi. Kaapelilähe
tystoiminnan harjoittaja voi toimia ohjelmatoi
minnan harjoittajana ja lähettää ohjelmia omaan 
lukuunsa. Ohjelmaa voi lähettää tai lähetyttää 
omaan lukuunsa myös ohjelmatoiminnan harjoit
taja, joka on vuokrannut kaapelilähetystoimin
nan harjoittajalta koko verkon, yhden tai useam
pia kanavia taikka ohjelma-aikaa verkosta ohjel
man lähettämistä varten. 

Ohjelmatoiminnan harjoittaja voi oman tuo
tannon lisäksi hankkia ulkopuolella tuotettuja 
ohjelmia ja lähettää niitä omaan lukuunsa. Oma 
ohjelmatuotanto voi olla paitsi itse valmistettua 
myös tilauspohjaista tai perustua toimeksiantoon. 

Pykälän 6 kohdassa oleva yleisradiolähetyksen 
määritelmä on kansainvälisen pikatiedotusyleis
sopimuksen ja sen liitteenä olevan radio-ohje
säännön mukainen. Yleisradiolähetykset voivat 
olla ääni- tai televisiolähetyksiä tai muunlaatuisia 
lähetyksiä. Tässä tarkoitetaan yleisradiosatelliitin 

tai maanpäällisen yleisradioasemaverkon välityk
sellä tapahtuvia yleisradiolähetyksiä, jotka voivat 
olla Oy Yleisradio Ab:n ja mahdollisten muiden 
kotimaisten sekä ulkomaisten yleisradioyritysten 
lähetyksiä. Sen sijaan määritelmällä ei tarkoiteta 
välityssatelliitin kautta lähetettäviä lähetyksiä, 
koska näitä ei ole tarkoitettu yleisön suoraan 
vastaanotettaviksi. Kiinteä radioviestintä, johon 
luetaan myös välityssatelliittien kautta tapahtuvat 
lähetykset, kuuluu radio-ohjesäännön määrittele
män tietoliikennesalaisuuden piiriin. Salassa
pidon turvaamiseksi tällaisen radioviestinnän vas
taanotto edellyttää asianomaisen telehallinnon 
lupaa. 

Pykälän 7 kohdassa tarkoitettu jaettava yleis
radiolähetys voi olla peräisin kotimaasta tai ulko
mailta. Samanaikaisuusvaatimus edellyttää, ettei 
kaapelilähetystoiminnan harjoittajan vastaanotta
maa yleisradiolähetystä tallenneta ennen sen lä
hettämistä johtoverkkoon. Tallennetun yleis
radiolähetyksen lähettäminen johtoverkkoon ei 
siis ole määritelmän mukaista jakelua, vaan lain 
yleiseen soveltamisalaan kuuluvaa kaapelilähetys
toimintaa. Myöskään välityssatelliittien kautta vä
litettyjen lähetysten lähettäminen edelleen ei ole 
määritelmän mukaista jakelua, koska nämä satel
liittilähetykset eivät ole yleisradiolähetyksiä. 

Yleisradiolähetyksen jakelua on ainoastaan sen 
välitön edelleen lähettäminen muuttamattamassa 
muodossa. Kaapelilähetys, jossa alkuperäiseen 
yleisradiolähetykseen on tehty muutoksia tai li
säyksiä esimerkiksi tekstittämällä tai lisäämällä 
tekstikäännös, kommentoiva puhe tai simultaani
tulkkaus, on sellainen varsinainen kaapelilähetys, 
joka kuuluu lain yleiseen soveltamisalaan. 

Pykälän 8 kohtaan otettu välityssatelliitin mää
ritelmä pohjautuu kansainvälisen pikatiedotus
yleissopimuksen liitteenä olevaan radio-ohjesään
töön. Radio-ohjesäännössä on kiinteäksi satelliit
tiviestinnäksi (Fixed-Satellite Service) määritelty 
radioviestintä määrätyissä kiinteissä sijaintipai
koissa olevien maa-asemien välillä. Toimintaan 
voidaan käyttää yhtä tai useampaa satelliittia. 
Tällaisia satelliitteja kutsutaan tässä laissa yksin
kertaisuuden vuoksi välityssatelliiteiksi. 

Kiinteä radioviestintäpalvelu on aina tarkoitet
tu määrättyjen lähettäjien ja vastaanottajien väli
seksi, tapahtuipa se pelkästään maa-asemien väli
senä tai myös satelliitteja käyttäen. Kiinteässä 
radioviestintäpalvelussa ei käytetä yleisön suoraan 
vastaanotettavaksi tarkoitettuja lähetystaajuuksia. 

3 §. Toimzlupa. Kaapelilähetystoiminnan har
joittaminen ehdotetaan saarettavaksi lupamenet
telyn piiriin. Toimiluvan saajana voisi olla yksi-
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tyinen henkilö sekä yritys, kunta, seurakunta, 
järjestö ja muu yhteisö. Myös jo ennen lain 
voimaantuloa kaapelilähetystoimintaa harjoitta
neen yhtiön olisi lain tultua voimaan haettava 
toimilupa asetuksella tarkemmin säädetyn ajan 
kuluessa. Lupamenettelyllä pyritään varmista
maan kaapelilähetystoiminnan jatkuvuus sekä 
turvaamaan keskeisinä pidettävät sananvapau
teen, ohjelmien kotimaisuuteen sekä paikallisuu
teen liittyvät tavoitteet. 

Oy Yleisradio Ab:ltä ei sen erityisaseman 
vuoksi vaadittaisi 1 momentissa tarkoitettua toi
milupaa. 

4 §. Toimiluvan myöntäminen. Ehdotuksen 
mukaan kaapelilähetystoiminnan harjoittamiseen 
oikeuttavan toimiluvan myöntäisi valtioneuvosto. 
Valtioneuvosto myöntää toimiluvan myös yleis
radiotoiminnan harjoittamiseen. 

Pykälän 2 momentissa asetettujen edellytysten 
täyttyessä hakijalle olisi myönnettävä toimilupa. 
Toimiluvan saadakseen hakijan tulisi ensinnäkin 
olla vakavarainen. Tämän lisäksi tulisi olla ilmeis
tä, että hakija kykenee säännölliseen kaapelilähe
tystoimintaan sekä noudattaa tätä lakia ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Hakemuksen oheen liitetyistä tarvittavista asia
kirjoista on mahdollista tarkastella hakijan vaka
varaisuutta ja sitä, kykeneekö hakija säännölli
seen kaapelilähetystoimintaan. Sen sijaan on vai
kea etukäteen tietää, tuleeko tämä noudatta
maan lakia sekä muita säännöksiä ja määräyksiä. 
Toimiluvan myöntämistä harkittaessa on kuiten
kin pääsääntöisesti lähdettävä siitä, että hakija 
täyttää momentissa säädetyt edellytykset. Epäily
jä edellytysten täyttymisestä saattaa syntyä esi
merkiksi silloin, kun hakija on aikaisemmin esi
merkiksi rikkonut ehdotetun lain säännöksiä tai 
toimiluvan ehtoja. Jos hakija on tuomittu ran
gaistukseen tämän lain perusteella tai jos hänen 
toimilupansa on aikaisemmin peruutettu, saattaa 
olla aihetta epäillä, ettei hakija vastaisuudessa
kaan tulisi noudattamaan toimintaa koskevia sää
döksiä. Tällöin toimiluvan epääminen voi tulla 
kysymykseen. Lain 5 §:n mukaisessa lausunnos
saan asianomainen kunta voi saattaa toimiluvan 
myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja 
lupaviranomaisen tietoon. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimiluvassa on 
määrättävä alue, jolla toimintaa saa harjoittaa. 
Toimilupa-alue voi käsittää yhden tai useamman 
kunnan tai se voi rajoittua osaan kunnan aluees
ta. Toimilupa-alue tulisi määrätä sellaiseksi, että 
se muodostaa toiminnan kannalta luonnollisen 

alueellisen kokonaisuuden. Toimilupa voidaan 
myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Pykälän 4 momentin mukaan toiminta on 
käynnistettävä kahden vuoden kuluessa toimilu
van voimassaolon alkamisesta uhalla, että toimi
lupa raukeaa. Aika lasketaan siitä päivästä lu
kien, jolloin toimilupakausi alkaa. Toimiluvan 
voimassaolon aikaruispäivä voitaisiin määrätä toi
miluvan myöntämispäivää myöhäisemmäksi. 

Lakiehdotuksen mukaan on mahdollista, että 
samalle paikkakunnalle myönnetään useampia 
toimilupia, koska toimilupa on aina myönnettävä 
hakijan täyttäessä laissa säädetyt edellytykset. 

Toimilupapäätöksestä voisi hakija, joka katsoo 
päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, valittaa muu
toksenhausta hallintoasioissa annetun lain ( 154/ 
50) mukaisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

5 §. Kuuleminen. Kaapelilähetystoiminnan 
paikallisen luonteen vuoksi ja jotta asianomainen 
kunta saisi varhaisessa vaiheessa tietää sen alueel
la virinneistä suunnitelmista kaapelilähetystoi
minnan harjoittamiseksi, kunnalta olisi pyydettä
vä lausunto toimilupahakemuksesta. Lausunnos
saan kunta voisi kiinnittää huomiota muun 
muassa luvan myöntämisen edellytyksenä oleviin 
seikkoihin. 

6 §. johtoverkon käyttö. Kaapeliverkolla, 
vaikkakin se on yhtenäinen kokonaisuus, on 
yleensä useita omistajia. Runko- ja haaraverkon 
omistaa tavallisesti paikallinen puhelinlaitos tai 
posti- ja telelaitos. Omistajana voi olla myös 
verkon rakentamista varten perustettu yhtiö, esi
merkiksi kaapelitelevisioyhtiö, määrätyn alueen 
huoltoyhtiö tai muu alueen asukkaiden yhteinen 
organisaatio. Taloverkot ovat tavallisesti taloyh
tiöiden omistuksessa. 

Pykälän mukaan johtoverkon omistaja on vel
vollinen antamaan kohtuullisin ehdoin ja yhtäläi
sin perustein oikeuden verkkonsa käyttöön kaikil
le niille, joilla on oikeus harjoittaa kaapelilähe
tystoimintaa. Käyttöoikeuden voisivat siten saada 
toimiluvan saajat ja Oy Yleisradio Ab. Säännök
sen tarkoituksena on estää kansantaloudellisesti 
epätarkoituksenmukainen rinnakkaisten verkko
jen rakentaminen. 

Kohtuullisilla ehdoilla tarkoitetaan tässä niin 
taloudellisia kuin muitakin luovutusehtoja. Koh
tuuttomana on pidettävä esimerkiksi tarjoushin
taa, joka ei ole asiallisessa suhteessa verkon 
investointeihin eikä käyttö- ja kunnossapitokus
tannuksiin. Yhtäläisten perusteiden vaatimus tar
koittaa sitä, että verkon omistaja ei saa estää 
jonkin kaapelilähetystoiminnan harjoittajan pää
syä verkkoon vaatimalla tältä perusteettomasti 
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korkeampaa hintaa tai tiukempia käyttöehtoja 
kuin muilta kaapelilähetystoiminnan harjoit
tajilta. 

Nykyinen käytössä oleva kanavamäärä monissa 
verkoissa on suhteellisen rajoitettu. Kun lupa 
kaapelilähetystoiminnan harjoittamiseen on 
myönnettävä 4 § :ssä säädettyjen edellytysten 
täyttyessä, saattaa ainakin periaatteessa syntyä 
kilpailua johtoverkon käyttöoikeudesta. Esityk
sessä on lähdetty siitä, että johtoverkon käyttö
oikeuden luovutuksessa tulisi noudattaa aikajär
jestystä eli verkon kapasiteettia olisi luovutettava 
siinä järjestyksessä kuin halukkaita kaapelilähe
tystoiminnan harjoittajia ilmaantuu. Luovutus
velvollisuus kohdistuisi kulloinkin käytettävissä 
eli vapaana olevaan osaan verkkoa. Uusien toimi
luvanhaltijoiden ilmaantuminen ei siis merkitsisi 
sitä, että verkon käyttöoikeus olisi jaettava uudel
leen näiden ja verkkoa jo ennestään käyttävien 
kaapelilähetystoiminnan harjoittajien kesken. 
Luovutustilanteissa mahdollisesti syntyvät ongel
mat poistunevat tulevaisuudessa, kun kanavia 
saadaan käyttöön nykyistä huomattavasti enem
män. 

Luovutusvelvollisuus koskisi vain runko- ja 
haaraverkkoja. Velvollisuus ei sen sijaan 2 mo
mentin mukaan koskisi taloyhtiöiden omistamia 
taloverkkoja. 

7 §. Ohjelmakanavan käyttöoikeus. Esityksen 
mukaan kaapelilähetystoiminnan harjoittaja huo
lehtisi verkossa tapahtuvasta ohjelman lähettämi
sestä ja verkon välityskapasiteetin jakamisesta 
ohjelmatoiminnan harjoittajien käytettäväksi. Py
kälän mukaan kaapelilähetystoiminnan harjoitta
jalla olisi velvollisuus luovuttaa käytettävissä ole
vat kanavat jokaisen ohjelmatoiminnan harjoitta
jan käyttöön. Tällöin kaapelilähetystoiminnan 
harjoittaja myisi ohjelma-aikaa sitä haluaville. 
Luovutuksen on tapahduttava kohtuullisin eh
doin ja yhtäläisin perustein ottaen huomioon 
tämän lain ja sen nojalla annetut säännökset, 
määräykset sekä toimiluvan ehdot. Viimeksi mai
nitussa on kysymys esimerkiksi toimiluvan halti
jalle asetetun ohjelmiston kotimaisuusvaatimuk
sen noudattamisesta. Tässä pykälässä säädetty 
velvollisuus on saman suuntaineo edellisessä py
kälässä verkon omistajalle asetetun luovutusvel
vollisuuden kanssa. 

Verkkokapasiteetin niukkuuden vuoksi saattaa 
käytännössä syntyä ongelmia siitä, miten oh
jelma-aikaa käyttöönsä haluavia voidaan kohdella 
tasapuolisesti. Jos kaikille halukkaille ei voitaisi 
antaa pyydettyä ohjelma-aikaa, olisi pyrittävä 
siihen, että kukin saisi kohtuullisen osuuden 

myös niin sanotuista hyvistä katseluajoista. Oh
jelmakanavan käytöstä perittävän maksun ja sen 
käyttöä koskevien muiden ehtojen suhteen olisi 
noudatettava yhdenvertaisuutta eri ohjelmatoi
minnan harjoittajien kesken. 

8 §. Kaapelilähetystoiminnan yleiset periaat
teet. Kaapelilähetystoiminnan yhteiskunnallisen 
merkittävyyden vuoksi on katsottu tarpeelliseksi 
säätää kaapelilähetystoiminnan yleisistä periaat
teista. Kaapelilähetystoiminnassa olisi edistettävä 
sananvapauden periaatteita ja nojauduttava kan
sanvaltaisiin arvoihin. Samoin toiminnassa olisi 
tarjottava tietoja ja mielipiteitä toimialueen 
asioista, edistettävä kansalaisten avointa keskuste
lua sekä noudatettava hyviä tapoja. 

9 §. Kotimaisuus. Kaapelilähetystoiminta tu
lee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia myös koti
maisen kulttuurin edistämiseen. On lähdetty 
siitä, että kaapelilähetystoiminnassa olisi turvat
tava kotimaisen ohjelmiston asema, vaikkakaan 
ehdottoman vähimmäisrajan asettamista kotimai
selle ohjelmistolle ei lakiehdotuksessa ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena. Esimerkiksi prosentuaali
nen, ohjelma-aikaan kohdistuva rajoitus saattaisi 
johtaa ajallisesti suureen määrään laadullisesti 
huonoa ohjelmistoa, jolloin säännös tulisi toimi
maan itseään vastaan. Tämän vuoksi on päädytty 
lain tasolla säännökseen, jonka mukaan kansalli
sen kulttuurin edistämisen ja säilyttämisen kan
nalta riittävän osan ohjelmistosta on oltava suo
malaista alkuperää. 

Tarkemmat määräykset kotimaisen ohjelmis
ton osuudesta on 2 momentin mukaan sijoitetta
va toimiluvan ehtoihin. Toimilupaan sisällytetty
nä kotimaisuusvaatimukseen saadaan toiminnan 
laadun ja laajuuden sekä alueellisten olosuhtei
den vaatimaa joustavuutta. Harkintavalta koti
maiselle ohjelmistolle asetettavasta vähimmäis
määrästä jäisi siten valtioneuvostolle, jonka olisi 
noudatettava ehtojen asettamisessa yhdenvertai
suusperiaatetta. 

Kotimaisen ohjelmiston riittävyyttä arvioitaessa 
ei ole kiinnitettävä huomiota yksinomaan koti
maisen ja ulkomaisen ohjelmiston määrän keski
näiseen suhteeseen. Päähuomio tulisi kotimaisen 
ohjelmiston riittävyyttä arvioitaessa kiinnittää sii
hen, onko kotimaisten ohjelmien määrä toimin
nan kokonaisuuden huomioon ottaen riittävä 
kansallisen kulttuurin edistäruistavoitteiden kan
nalta. Tämän huomioon ottaen kotimaisuusvaati
mus voitaisiin toimiluvassa asettaa joko määrä
tyksi ohjelmakestoksi tiettyä ajanjaksoa kohti tai 
määrätä kotimaisen ja ulkomaisen ohjelmiston 
välinen suhde. 
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Ehdotuksen mukaan kotimaisuusastetta harkit
taessa on otettava huomioon myös toimialueen 
kieliolot. Tällöin esimerkiksi voisi olla ajateltavis
sa, että eräillä maan ruotsinkielisillä alueilla toi
miville kaapelilähetystoiminnan harjoittajille voi
taisiin kotimaisuusvaatimusta asetettaessa ottaa 
huomioon muissa pohjoismaissa tuotettujen 
ohjelmien saatavuus. 

Ohjelman katsotaan olevan alkuperältään suo
malainen muun muassa silloin, kun sen on 
tuottanut Suomen kansalainen tai suomalainen 
yhteisö taikka kun ohjelma on olennaisilta osin 
valmistettu Suomessa tai saanut lopullisen muo
tonsa täällä. Kotimaisuusvaatimuksen voi täyttää 
myös yhteistuotantona valmistettu ohjelma. 

10 §. Mainonta. Mainonta kaapelilähetyksissä 
olisi sallittua. Esityksessä on kuitenkin lähdetty 
siitä, että mainonnan vaikutus varsinaisen ohjel
miston sisältöön pyrittäisiin pitämään mahdolli
simman vähäisenä. Tämän vuoksi mainonnan 
määrää ehdotetaan pykälän 1 momentin 1 koh
dassa rajoitettavaksi siten, että kullakin ohjelma
kanavalla mainoksia saisi olla enintään 11 pro
senttia kuukaudessa kunkin kaapelilähetystoi
minnan harjoittajan ohjelma-ajasta. 
Kaapelilähetystoiminnassa harjoitettavan mai

nonnan määrää voidaan verrata esimerkiksi mai
nonnan määrään MTV Oy:n ohjelmissa. MTV 
Oy:n omasta ohjelma-ajasta saa mainoksia olla 
enintään 15 prosenttia. Keskimäärin mainosaste 
on ollut 11 prosenttia. Oy Yleisradio Ab:n ja 
MTV Oy:n kokonaisohjelma-ajasta mainosten 
osuus on noin 2,5-3 prosenttia. Television kat
sojien kannalta ehdotettu mainonnan määrän 
rajoitus johtaa siihen, että mainosten osuus kaa
pelilähetyksissä ei olennaisesti poikkea Yleis
radion verkossa lähetettävien mainosten mää
rästä. 

Momentin 2 kohdan mukaan mainostaminen 
olisi kuitenkin mahdollista varta vasten mainos
ten lähettämiseen varatulla ohjelmakanavalla. 
Erillisen kanavan mainosaikaa ei otettaisi mukaan 
ohjelmakanavien mainosaikoja laskettaessa. Täl
laista kanavaa voitaisiin käyttää esimerkiksi ilmoi
tuskanavana. 

Pykälän 2 momentin mukaan mainoksia voi
daan sijoittaa selvästi erotettavina kokonaisuuksi
na myös pitkien ohjelmien sisälle. Näin voidaan 
esimerkiksi pitkä urheiluohjelma tai elokuva kat
kaista mainosten esittämistä varten. Mainokset 
olisi tällöin kuitenkin sijoitettava siten, ettei 
ohjelmien asiallinen tai taiteellinen sisältö kärsisi, 
vaan ohjelmajaksot muodostaisivat sisällöllisiä 
kokonaisuuksia. Mikäli ohjelma, esimerkiksi pit: 

kä elokuva, ei sisällä "luonnollista" kohtaa oh
jelman katkaisemiseen, mainoksia ei tulisi siihen 
sijoittaa. 

Mainosten tulee olla siten selvästi erotettavissa, 
ettei niitä sekoitettaisi varsinaiseen ohjelmistoon. 

Mainonnassa tulisi noudattaa sitä koskevia eri
tyissäännöksiä. Esimerkkinä tällaisista voidaan 
mainita alkoholilain (459/68) ja toimenpiteistä 
tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/ 
76) mainontaa koskevat säännökset. Kaapelitse 
lähetettävään, samoin kuin muuhunkin mainon
taan, sovelletaan myös kuluttajansuojalain (38/ 
78) säännöksiä. 

Pykälän 3 momentin mukaan mainonnassa 
tulee noudattaa mainosalalla yleisesti hyväksytty
jä periaatteita. Keskeiset periaatteet on koottu 
Kansainvälisen Kauppakamarin Mainonnan kan
sainvälisiin perussääntöihin. Näitä sääntöjä nou
datetaan yleisesti Suomessa mainosalalla. Valtioi
den kesken hyväksytyistä kansainvälisistä mai
nontaa koskevista suosituksista mainittakoon Eu
roopan Neuvoston helmikuussa 1984 antama 
suositus televisiomainonnassa noudatettavista pe
riaatteista. Liikenneministeriö voisi tämän lisäksi 
antaa mainonnasta tarkempia yleismääräyksiä. 
Tällaisina voisivat tulla kysymykseen esimerkiksi 
määräykset lasten käyttämisestä mainontaan tai 
tarkemmat määräykset siitä, että mainokset tulisi 
laatia sellaiseen muotoon, että niiden kaupalli
nen luonne on selkeästi havaittavissa ja että 
kustakin mainoksesta kävisi ilmi kuka on mainos
taja. 

11 §. Våfityssatellzitiohjelmat. Koska useilla 
paikkakunnilla Suomessa vastaanotetaan ja lähe
tetään edelleen välityssatelliittiohjelmia, ei ole 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa tilan
netta siten, että tämä lähetystoiminta tyrehtyisi. 
Tämän vuoksi kaapelilähetystoiminnalle asetettu
ja yleisiä periaatteita samoin kuin kotimaisuudel
le ja mainonnalle asetettuja vaatimuksia ei sovel
lettaisi tämän pykälän mukaan välityssatelliittien 
kautta välitettyihin ohjelmiin silloin, kun ohjel
ma lähetetään edelleen samanaikaisesti ja muut
tamattomana sitä varten varatolla ohjelmakana
valla. Säännös koskee ainoastaan ulkomaisten 
lähetystoiminnan harjoittajien ulkomaisia ohjel
mia. 

Edellä tarkoitettuun lähetystoimintaan ehdo
tettua lakia sovellettaisiin kaikilta muilta osin. 

Lakia sovellettaisiin kaikilta osin muun muassa 
silloin, kun välityssatelliittiohjelmat lähetetään 
tallennusvaiheen jälkeen tai muutettuna, taikka 
jos niitä lähetetään samalla kanavalla muiden 
kaapelilähetysten kanssa. 
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Sopimuksia kansainvälisten ohjelmatarjoajien 
kanssa soimiessaan ohjelmatoiminnan harjoitta
jan tulee ottaa huomioon Suomessa voimassa 
olevat sekä varsinaisia ohjelmia että mainontaa 
koskevat säännökset. Tähänastinen käytäntö on 
myös osoittanut, että kansainväliset ohjelmatar
joajat ottavat ohjelmistoa suunnitellessaan huo
mioon eri maiden kansallisen lainsäädännön. 

12 §. Kielletty ohjelma. Raakaa väkivaltaa 
sisältävän, mielenterveyttä vahingoittavan tai 
epäsiveellisen ohjelman lähettäminen olisi kiel
letty. Sääntely voidaan rinnastaa muun muassa 
rikoslain 16 luvun 26 §:ään (283/83), jossa on 
kielletty raakaa väkivaltaa sisältävien, liikkuvia 
kuvia sisältävien tallenteiden levittäminen. Sisäl
löltään kielletyn ohjelman lähettämisestä kaape
litse voitaisiin tuomita rangaistukseen lain 22 §: n 
2 momentin mukaisesti. Lisäksi voisi tulla kysy
mykseen 17 §: n mukainen vahingonkorvausvas
tuu. 

13 §. Velvollisuus tiedotusten lähettämiseen. 
Pykälässä mainittu velvollisuus koskisi lähinnä 
hätäkutsuja ja -ilmoituksia ihmishengen tai 
omaisuuden pelastamiseksi. Valmius tiedotusten 
lähettämiseen olisi oltava kaikkina vuorokauden 
aikoina. Vastaavanlainen velvollisuus sisältyy Oy 
Yleisradio Ab:lle myönnettyyn toimilupaan. 

14 §. Ilmoitus yleisradiolähetysten jakelusta. 
Vaikka yleisradiolähetysten jakelu ei kuulu ehdo
tetun lain yleisen soveltamisalan piiriin, ei jake
lua kuitenkaan ole syytä jättää kokonaan sen 
ulkopuolelle. Tämän vuoksi toiminta ehdotetaan 
saarettavaksi ilmoitusmenettelyn alaiseksi. Ilmoi
tusvelvollisuus ei luonnollisestikaan koskisi lain 
1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua jake
lua, joka ei kuulu lainkaan lain soveltamisalaan. 

Ilmoitusten perusteella viranomainen pystyisi 
seuraamaan jakelutoiminnan kehitystä ja puuttu
maan tarvittaessa havaittuihin epäkohtiin, esi
merkiksi lainvastaiseen lähetystoimintaan. Ilmoi
tuksista saatavat tiedot palvelevat valvontatehtä
vien ohella muun muassa suunnittelua ja tutki
musta. 

Säännöksen mukaan ilmoitusvelvollinen olisi 
jokainen, joka lähettää yleisradiolähetyksiä edel
leen kaapeliverkossa. Merkitystä ei ole sillä, onko 
jakaja luonnollinen vai juridinen henkilö. Ilmoi
tusvelvollisuuden laiminlyönnistä voisi 24 §:n 
mukaan olla seurauksena kielto jakaa yleisradio
lähetyksiä. 

Ilmoitus olisi tehtävä liikenneministeriölle en
nen jakelutoiminnan aloittamista. Myös lain voi
maan tullessa harjoitettava jakelu olisi ilmoitus
velvollisuuden alaista. Tällöin ilmoitus olisi 
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26 §:n mukaan tehtävä asetuksella säädettävän 
määräajan kuluessa. Ilmoituksen tulisi sisältää 
tiedot verkon laajuudesta, alkuperäisestä lähettä
jästä ja alkuperämaasta sekä siitä, millaisia ohjel
mia lähetykset pääasiassa sisältävät. Näin ollen, 
ottamalla selon ohjelmiston sisällöstä ja raken
teesta, jakelija voi välttää sisällöltään lainvastais
ten ohjelmien jakelun ja siitä aiheutuvat seuraa
mukset. 

15 §. Velvollisuus eräiden yleisradiolähetysten 
jakeluun. Säännöksen pääasiallisena tarkoitukse
na on turvata lupamaksuvaroin kustannettujen 
Oy Yleisradio Ab:n radio- ja televisio-ohjelmien 
saatavuus siinäkin tapauksessa, että kotitaloudet 
vastaanottavat nämä ohjelmat kaapeliverkkojen 
välityksellä. Näissä tapauksissa kotitalouksilla ei 
yleensä ole edes käytettävissään yksittäisvastaan
ottoon soveltuvia antennilaitteita. Pykälässä tar
koitettu velvollisuus koskee myös sitä, joka yksin
omaan jakaa yleisradiolähetyksiä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaisia yleis
radiolähetyksiä ovat siten nykyisin Oy Yleisradio 
Ab:n lähetykset. Muina tässä kohdassa tarkoitet
tuina lähetyksinä voivat tulla kysymykseen Suo
messa vastaanotettaviksi tarkoitetut yhteispoh
joismaiset yleisradiosatelliittilähetykset. 

Momentin 2 kohdan mukaisia lähetyksiä ovat 
Oy Yleisradio Ab:n alueelliset ja paikalliset oh
jelmat. 

Mikäli verkossa olisi useita kaapelilähetystoi
minnan harjoittajia, he vastaisivat yhteisvastuulli
sesti siitä, että ohjelmille varataan tarvittavat 
kanavat. 

16 §. Rikosozkeudellinen vastuu. Kaapelitse 
lähetettävää ohjelmaa koskevat vastuusäännökset 
on laadittu mahdollisimman vhdenmukaisiksi 
yleisradiotoiminnassa jo noudat~ttavien vastuu
periaatteiden kanssa. Viimeksi mainitut ilmene
vät voimassa olevasta radiovastuulaista (219/71) 
ja -asetuksesta (621/71). 

Edellä sanotun mukaisesti pykälän 1 momentti 
vastaa radiovastuulain 1 §:n säännöstä. Samanlai
nen vastuusäännös teosta, jonka rangaistavuus 
p~rustuu julkaistun painokirjoituksen sisältöön, 
on painovapauslain 31 § :ssä. Rangaistusvastuun 
kohdistuminen kaapelilähetystoiminnassa lähete
tyn ohjelman sisällön perusteella määräytyisi si
ten rikoslaissa säädetyn mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan ohjelmatoimin
nan harjoittaja on velvollinen määräämään jo
kaista lähetettävää ohjelmaa varten vastaavan 
ohjelmatoimittajan. Tämä velvollisuus olisi siis 
kullakin ohjelmatoiminnan harjoittajalla. Kaape
lilähetystoiminnan harjoittajaan velvollisuus koh-
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distuisi vain silloin, kun tämä samalla toimii 
myös ohjelmatoiminnan harjoittajana. 

Vastaavaan ohjelmatoimittajaan sovellettaisiin 
muilta osin radiovastuulain 2 ja 3 §:n säännöksiä. 
Tämä tarkoittaisi muun muassa radiovastuulain 
2 §:n 2 momentissa säädettyjä vastaavan ohjel
matoimittajan kelpoisuusehtoja eli että vastaavan 
ohjelmatomittajan tulee olla tässä maassa pysy
västi asuva henkilö, joka hallitsee itsensä ja 
omaisuutensa. Vastaavalla ohjelmatoimittajalla 
olisi niin ikään mainitun lain 2 §: n 1 momentin 
mukainen ohjelman sisältöä koskeva valvontavel
vollisuus. Hänen olisi siten valvottava ohjelmaa 
ja estettävä sisällöltään rikollisen ohjelman lähet
täminen. Valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä 
hänet voitaisiin radiovastuulain 3 §:n mukaan 
tuomita rangaistukseen, jollei hän voi näyttää 
rikoksen estämiseksi noudattaneensa kaikkea 
asianaan ollutta varovaisuutta. 

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan oh
jelmatoiminnan harjoittajan olisi huolehdittava 
siitä, että vastaavaa ohjelmatoimittajaa koskeva 
määräys merkitään ennen ohjelman lähettämistä 
kaapelilähetystoiminnan harjoittajan luona pi
dettävään luetteloon. Momentti vastaa radiovas
tuulain 5 §:ää. 

Luettelon pitämistä kaapelilähetystoiminnan 
harjoittajan toimipaikassa on pidetty perusteltu
na, jotta yleisö voisi saada tietoja vastaavista 
ohjelmatoimittajista kunkin kaapelilähetystoi
minnan harjoittajan osalta yhdestä paikasta. 

Pykälän 4 momentti sisältää säännökset sen 
tilanteen varalta, että vastaavaa ohjelmatoimitta
jaa ei ole määrätty tai että määräyksestä ei ole 
tehty merkintää edellisessä momentissa mainit
tuun luetteloon. Momentti vastaa radiovastuu
lain 6 §:n säännöstä. 

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:ää eh
dotetaan erikseen muutettavaksi siten, että yleis
radiotoiminnassa lähetettyyn ohjelmaan sisälty
neen tiedon ilmoittajaa koskeva anonymiteetti
suoja ulotettaisiin myös kaapelitse lähetettyyn 
ohjelmaan. 

17 §. Vahingonkorvausvastuu. Pykälä koskee 
velvollisuutta korvata vahinko, joka on aiheutu
nut sisällöltään rikollisen ohjelman lähettämises
tä. Ehdotettu sääntely vastaa asiallisesti radiovas
tuulain 4 §:ää. 

Pykälän ensimmäinen virke sisältää viittaus
säännöksen siitä, että kaapelilähetystoiminnan 
harjoittajan, ohjelmatoiminnan harjoittajan, ri
koksen tekijän ja siihen osallisen sekä valvonta
velvollisuutensa laiminlyöneen vastaavan ohjel
matoimittajan vastuu määräytyy vahingonkor-

vauslaissa ( 41217 4) säädettyjen perusteiden mu
kaan. 

Pykälän toisessa virkkeessä ulotettaisiin sen 
sijaan kaapelilähetystoiminnan harjoittajan ja oh
jelmatoiminnan harjoittajan isännänvastuu kos
kemaan sellaisia vahingon aiheuttajia, jotka eivät 
ole heidän työntekijäitään tai muita vahingon
korvauslain 3 luvun 1 §:ssä mainittuja henkilöitä. 
Näin ollen kaapelilähetystoiminnan harjoittaja ja 
ohjelmatoiminnan harjoittaja vastaisivat sisällöl
tään rikollisen ohjelman lähettämisestä johtu
neesta vahingosta, jonka nämä itse aiheuttavat, 
vahingonkorvauslain 2 luvun ja kaikesta muusta 
tällaisesta vahingosta saman lain 3 luvun mu
kaan. 

18 §. Vastuu jakelusta. Pykälä koskee 16 ja 
17 §:n vastuusäännösten ulottamista muiden 
kuin 15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleis
radiolähetysten jakeluun. 

Pykälän 1 momentin mukaan rangaistusvastuu 
kohdistuisi ohjelman jakajaan 16 §:n 1 moment
tia vastaavasti silloin, kun häntä on rikoslain 
mukaan pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen 
osallisena. 

Ohjelman jakaja olisi lähtökohtaisesti vastuus
sa sisällöltään rikollisen ohjelman lähettämisen 
aiheuttamasta vahingosta 17 §:n mukaisesti riip
pumatta siitä, onko häntä pidettävä rikoksen 
tekijänä tai siihen osallisena. Jakaja voisi kuiten
kin vapautua vastuusta, jos hän näyttäisi noudat
taneensa rikoksen estämiseksi kaikkea asianaan 
ollutta varovaisuutta. Tätä on pidettävä perustel
tuna, koska jakajalla ei yleensä ole mahdollisuut
ta vaikuttaa lähetetyn ohjelman sisältöön. Jaka
jalla olisi kuitenkin ohjelmien sisältöä koskeva 
selonottovelvollisuus, mikä ilmenee myös 
14 § :stä. 

19 §. Virheellisen tiedon oikaisu. Pykälässä 
asetettaisiin ohjelmatoiminnan harjoittajalle vel
vollisuus oikaista ohjelmassa esiintynyt virheelli
nen asiatieto. Oikaisuvelvollisuudesta voitaisiin 
kuitenkin poiketa kahdella perusteella. Velvolli
suutta ei ensinnäkään olisi, jos oikaisu voisi 
aiheuttaa jollekin vahinkoa, joka on epäsuhteessa 
oikaisulla saavutettavaan hyötyyn. Kysymyksessä 
on toimenpiteestä aiheutuvien hyötyjen ja haitto
jen vertailu. Arvion kohteena oleva vahinko voisi 
aiheutua joko sille, jota virheellinen tieto koskee, 
tai ulkopuoliselle. 

Edelleen velvollisuutta oikaisuun ei olisi, jos 
virheen vähäisyyden vuoksi tai muusta sellaisesta 
syystä ei ole perusteltua tarvetta oikaista tietoa. 
Kysymys on tilanteista, joissa asianomaisen oi-
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keusturvan ei ilmeisestikään voida katsoa vaati
van oikaisun toimittamista. 

Oikaisu olisi tehtävä mahdollisimman joutui
sasti. Samalla olisi kuitenkin kiinnitettävä huo
miota lopputulokseen eli siihen, että virheellisyys 
saadaan mahdollisimman hyvin korjatuksi. Tämä 
voisi puoltaa oikaisun suorittamista esimerkiksi 
ohjelmatoiminnan harjoittajan seuraavassa sa
mantyyppisessä ohjelmassa. 

Velvollisuus oikaisun suorittamiseen syntyy sii
tä riippumatta, pyytääkö oikaisua joku ulkopuo
linen vai havaitseeka ohjelmatoiminnan harjoit
taja virheellisyyden. Ajan kuluminen vähentää 
oikaisulla saavutettavaa hyötyä. Niinpä velvolli
suutta oikaisun toimittamiseen ei olisi, jollei 
virhettä ole pyydetty oikaistavaksi tai sitä muuten 
ole todettu kuukauden kuluessa ohjelman lähet
tämispäivästä. 

20 §. Ohjelman tallennus. Epäselvyyksien tar
kastamisen ja todistelukysymysten selvittämiseksi 
kaapelilähetystoiminnan harjoittajan olisi huo
lehdittava siitä, että jokainen lähetetty ohjelma 
tallennetaan määräajaksi. Tämä koskee kaikkia 
ohjelmia ja siten myös mainoksia. Tallennusvel
vollisuus ei koske jaettuja yleisradiolähetyksiä. 

Sekä ohjelman ääni että kuva on säännöksen 
nojalla tallennettava. Tallennus on suoritettava 
siten, että ohjelma voidaan tarvittaessa toistaa 
kokonaisuudessaan. 

Tallenteen käyttötarkoitus on säännöksessä ra
jattu. Tallennetta saadaan käyttää vain 6 luvussa 
säädetyn vastuun toteuttamiseen. Esimerkkinä 
voidaan mainita tallenteen käyttäminen todistee
na rikosoikeudenkäynnissä. Vastaavanlainen 
säännös on radiovastuuasetuksen 6 § :ssä. 

Radiovastuuasetuksessa Oy Yleisradio Ab on 
velvoitettu järjestämään syyttäjäviranomaisille 
sekä jokaiselle, joka katsoo joutuneensa radiovas
tuulaissa tarkoitetun rikollisen teon kohteeksi tai 
kärsineensä vahinkoa sellaisen teon johdosta, 
mahdollisuuden saada yhtiön varaamissa tiloissa 
seurata tallennettua ohjelmaa, johon rikollisen 
teon ilmoitetaan sisältyneen. 

Ohjelmatoiminnan valvonnan sekä asianosais
ten oikeusturvan vuoksi on perusteltua, että 
valvontaviranomaisilla ja asianosaisilla olisi mah
dollisuus nähdä tai kuunnella tallennettu ohjel
ma. Säännös on laajempi kuin vastaava radiovas
tuuasetuksen säännös siltä osin kuin se koskee 
viranomaisia. Tässä ehdotetaan, että oikeus on 
muillakin kuin syyttäjäviranomaisilla. Kysymyk
seen tulee tällöin lähinnä liikenneministeriö vai-. . 
vontavuanomatsena. 

21 §. Liikennemz.nisteriön tehtäviit. Liikenne
ministeriö olisi kaapelilähetystoimintaa yleisesti 
valvova ja ohjaava viranomainen. 

Pykälän 2 momentin mukaan liikenneministe
riöllä olisi yleinen valta velvoittaa se, joka rikkoo 
kaapelilähetystoiminnasta annettua lakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taik
ka toimiluvan ehtoja, korjaamaan rikkomus. 

Velvoittamispäätöksen ja 24 §:ssä tarkoitetun 
kiellon tehosteeksi liikenneministeriö voi asettaa 
uhkasakon. Jos velvoitetta tai kieltoa ei noudate
ta, ministeriö voi määrätä uhkasakon maksetta
vaksi ja asettaa uuden uhkasakon. 

22 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 mo
mentissa säädetään rangaistavaksi luvaton kaape
lilähetystoiminnan harjoittaminen. Kysymyksessä 
on toiminta joko kokonaan ilman toimilupaa tai 
toimiluvassa asetettujen ehtojen vastaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan 12 §:ssä määri
tellyn sisällöltään kielletyn ohjelman lähettämi
nen tai lähetyttäminen on rangaistavaa. Jos ohjel
ma on hyväksytty esitettäväksi elokuvien tarkas
tuksesta annetun lain (299 165) mukaisesti tarkas
tuksessa, ei rangaistussäännöstä sovellettaisi. Py
kälän 3 momentin mukaan säännös koskisi myös 
muiden kuin 15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
yleisradiolähetysten jakajaa. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitettua rikosta sel
vitettäessä saattaa olla tarpeen toimittaa koti
etsintä esimerkiksi liikehuoneistossa kiellon vas
taisesti lähetetyn ohjelmatallenteen löytämiseksi. 
Takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa annetun 
lain (260/59) 12 §:n 1 momentin mukaan koti
etsinnän toimittaminen kuitenkin edellyttää. että 
tutkittavana olevasta rikoksesta saattaa seurata 
kovempi rangaistus kuin kuusi kuukautta van
keutta. Kun 2 momentissa tarkoitetun rikoksen 
enimmäisrangaistukseksi ehdotetaan kuusi kuu
kautta vankeutta, ehdotetaan 4 momentissa sää
dettäväksi, että kotietsintä voitaisiin siitä huoli
matta toimittaa myös sanottua rikosta tutkit
taessa. 

23 §. Toimtluvan peruuttaminen. Kaapeli
lähetystoiminnan harjoittajaan kohdistuva mer
kittävin seuraamus olisi toimintaan oikeuttavan 
luvan peruuttaminen. Luvan voisi peruuttaa sa
ma viranomainen, joka on sen myöntänytkin, eli 
vai rioneuvosto. 

Toimilupa voitaisiin peruuttaa ensinnäkin, jos 
kaapelilähetystoiminnan harjoittaja rikkoo kaape
lilähetystoiminnasta annettua lakia, sen nojalla 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka toimi
luvan ehtoja. Lain rikkomisessa on kysymys 7, 8, 
10, 12, 13, 19 ja 20 §:n säännösten noudatta-
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matta jättämisestä. Alemmanasteisia säännöksiä 
voi sisältyä 25 §:n nojalla annenavaan asetuk
seen. Määräysten rikkomisessa voisi olla kysymys 
liikenneministeriön 10 §:n nojalla antamien mai
nontaa koskevien määräysten rikkomisesta. 

Toiseksi toimilupa voitaisiin peruuttaa, jos 
toimiluvan haltija rikkoo muuta lakia lähettämäl
lä ohjelman lainvastaisesti tai sisällöltään lainvas
taisen ohjelman. Toimiluvan haltija voi kaapeli
lähetystoiminnassa rikkoa esimerkiksi tekijän
oikeuslainsäädäntöä. Ohjelma voisi olla sisällöl
tään lainvastainen muun muassa silloin, kun se 
sisältää rikoslain 27 luvussa rangaistavaksi sääde
tyn kunnian ja yksityiselämän loukkaamisen. 

Valtioneuvosto harkitsisi, milloin on syytä toi
miluvan peruuttamiseen. Vaikutuksiltaan anka
rana toimenpide voisi tulla kysymykseen lähinnä 
silloin, kun muut tässä luvussa mainitut toimen
piteet ovat osoittautuneet tehonomiksi tai niiden 
voidaan perustellusti arvioida jäävän tuloksetta
miksi. 

24 §. ]akelun kieltäminen. Liikenneministeriö 
voi kieltää jakelutoiminnan, jos jakaja kehotuk
sesta huolimatta laiminlyö lain 5 luvussa mainit
tujen velvoitteiden noudattamisen tai toistuvasti 
lähettää edelleen lainvastaisesti tai sisällöltään 
lainvastaisen yleisradiolähetyksen. Esimerkkinä 
tällaisesta lainvastaisesta lähetyksestä on ohjel
man lähettäminen tekijänoikeuslainsäädäntöä 
rikkomalla. Edellytyksenä jakelun kieltämiselle 
on siis, että ohjelman jakaja ei noudata 21 §:n 
2 momentin nojalla annettua määräystä tai muu
ta kehotusta 5 luvun mukaisten velvoitteiden 
täyttämiseen taikka että lainvastainen tai sisällöl
tään lainvastaisen yleisradiolähetyksen jakaminen 
on toistuvaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa 
kielto voidaan antaa sellaistenkin yleisradiolähe
tysten jakamisen perusteella, joihin 18 §:n nojal
la määräytyvä rangaistusvastuu ei ulotu. 

25 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä sisältää ta
vanomaisen valtuutuksen antaa asetuksella tar
kempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta. 

26 §. Voimaantulosäännökset. Pykälä sisältää 
säännökset lain voimaantulosta. Pykälän mukaan 
sen, joka harjoittaa kaapelilähetystoimintaa tä
män lain voimaantullessa, on haettava toimilupa 

paivaan kuuta 198 mennessä ja 
vastaavasti tehtävä ilmoitus jakelusta viimeistään 

päivänä kuuta 198 . Lisäksi pykä-
lään sisältyy erityinen vahingonkorvaussäännös. 
Sen tarkoituksena on turvata sellaisten oikeusase
ma, jotka tämän lain voimaan tullessa harjoitta
vat kaapelilähetystoimintaa, johon ei myönnetä 
toimilupaa. 

1.2. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
24 §:n muuttamisesta 

Radiovastuulain säätämisen yhteydessä ulotet
tiin jo aikaisemmin lehdistölle turvattu tietoläh
teitä koskeva niin sanottu anonymiteettisuoja 
myös yleisradiotoimintaan. Kysymys on tällöin 
yleisradiotoiminnassa lähetettyyn ohjelmaan si
sältyneestä tiedonannosta. 

Asianomaisessa hallituksen esityksessä (hall.es. 
100/ 1970 vp.) todettiin, että yleisradioyritys 
hankkii uutisensa eri uutislähteiden kautta ja että 
uutisten antajat usein haluavat pysyä tuntematto
mina. Esityksen mukaan voitiin katsoa, että yhtä 
hyvin kuin lehdistön on yleisradioyrityksenkin 
tehtävänä, paitsi välittää tavanomaisia uutisia, 
tuoda julki yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia 
ja asiallisessa mielessä arvostella muun muassa 
viranomaisten toimintaa ja että tämän tarkoitus
perän saavuttaminen voi yleisradioyrityksenkin 
osalta vaarantua, jollei sillä ole oikeutta suojata 
lähteitään. Edelleen todettiin kysymyksen yleisra
dioyritysten juridisesta vastuusta nyt tulevan jär
jestetyksi annettavalla radiovastuulailla. 

Kaapelilähetystoimintaa koskevan lakiehdo
tuksen mukaan kaapelilähetystoiminnassa on 
muun ohella edistettävä sananvapauden periaat
teita, tarjottava tietoja ja mielipiteitä toimialueen 
asioista sekä edistettävä kansalaisten avointa kes
kustelua. Tämän vuoksi ja kun kaapelilähetystoi
minnassa olisi ohjelmavastuun osalta noudatetta
va radiovastuulain periaatteita, ehdotetaan ohjel
matoiminnassa lähetettyä tiedonantaa koskeva 
anonymiteettisuoja ulotettavaksi kaapelilähetys
toiminnasta annettavassa laissa tarkoitettuun vas
taavaan ohjelmatoimittajaan samoin kuin maini
tussa laissa tarkoitetun ohjelmatoiminnan har
joittajan palveluksessa olevaan muuhun henki
löön sekä tiedon antajaan. Tätä koskeva täyden
nys olisi tehtävä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
24 §:n 3 momenttiin. 

1.3. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 

21 a §. Kaapelilähetystoiminnasta annettavan 
lain 20 §:ssä säädetyn tallennusvelvollisuuden to
teuttamiseksi tekijänoikeuslain 2 lukuun ehdote
taan lisättäväksi säännös, jonka nojalla ohjelmat 
voidaan tallentaa hankkimatta niihin sisältyvien 
teosten tekijöiden suostumusta. Tallentamisesta 
ei ehdotetun säännöksen mukaan tarvitse myös
kään maksaa tekijöille korvausta. 
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45 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otet
tavaksi viittaus 21 a § :ään, jolla mainitun sään
nöksen vaikutukset ulotetaan esittäviin taiteilijoi
hin. 

46 §. Pykälän 2 momenttiin lisättävän viit
tauksen nojalla myöskään tallennettavassa ohjel
massa käytetyn äänitteen valmistajan suostumus 
ei ole tarpeen. 

48 §. Pykälän 3 momenttiin lisättävän viit
tauksen johdosta ei myöskään alkuperäisen yleis
radiolähetyksen lähettäjäyrityksen suostumus ole 
tarpeen kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 
20 §:n mukaiseen tallentamiseen silloin kun kaa
pelilähetystoiminnan harjoittaja käyttää aikai
semmasta yleisradiolähetyksestä tehtyä tallen
netta. 

1.4. Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain 
12 §:n muuttamisesta 

Jotta myöskään oikeudesta valokuvaan anne
tun lain ja kaapelilähetystoiminnasta annetun 
lain 20 §:n välille ei syntyisi ristiriitaa, ehdote
taan, että oikeudesta valokuvaan annettuun la
kiin otetaan uusi 12 §:n 2 momentti. Säännös 
vastaa asiallisesti sisällöltään ehdotettua tekijän
oikeuslain 21 a §:ää. 

2. Tarkemmat säännökset Ja 
määräykset 

Ehdotetun kaapelilähetystoiminnasta annetta
van lain 25 §:n nojalla annettavassa asetuksessa 

on tarkoitus saataa muun muassa toimiluvan 
hakemisessa esitettävistä selvityksistä, jakelua 
koskevan ilmoituksen sisällöstä sekä valvonnan ja 
vastuun toteuttamisesta radiovastuuasetuksen ta
paan. 

3. Voimaan tulo 

Lait voisivat tulla voimaan melko pian niiden 
hyväksymisen jälkeen. Esityksen mukaan sen, 
joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa kaa
pelilähetystoimintaa, on haettava toimilupa mää
rättyyn päivään mennessä. Samoin yleisradiolähe
tyksen jakaja on velvollinen tekemään ennen 
jakelutoiminnan aloittamista ilmoituksen. Toi
milupaa ja ilmoitusmenettelyä koskevia säännök
siä voitaisiin soveltaa 6 kuukauden kuluttua lain 
voimaantulosta. 

4. Säätämisjärjestys 

Esitystä valmisteltaessa on katsottu, että laki 
kaapelilähetystoiminnasta voitaisiin antaa VJ 66 
§:n mukaisessa yksinkertaisessa lainsäätämisjärjes
tyksessä. Hallitus pitää kuitenkin aiheellisena, 
että lainsäätämisjärjestyksestä pyydettäisiin perus
tuslakivaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

kaapelilähetystoiminnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaapelilähetystoimin
taan. 

Laki ei kuitenkaan koske: 
1) yleisten televerkkojen välityksellä tapahtu

vaa puhelinpalvelutoimintaa; 
2) kuva-, piirros- ja tekstiesitysten lähettämistä 

tiedonhaku järjestelmissä; 
3) toimintaa, jossa lähetetään yksinomaan 

musiikkia; 
4) yleisradiolähetysten jakelua yhteisantenni

järjestelmissä; 
5) toimintaa, jossa lähetykset on mahdollista 

vastaanottaa vain toiminnan piiriin kuuluvan 
korkeakoulun, muun oppilaitoksen, sairaalan, 
hotellin, tavaratalon tai muun vastaavan toimin
nan käsittävässä rakennuksessa tai tällaisissa lä
hekkäin sijaitsevissa rakennuksissa; eikä 

6) muuta lain soveltamisen kannalta vähäistä 
kaapelilähetystoimintaa sen mukaan kuin liiken
neministeriö erikseen päättää. 

Muuhun kuin 2 momentin 4 kohdassa tarkoi
tettuun yleisradiolähetysten jakeluun tätä lakia 
sovelletaan vain siltä osin kuin 5 luvussa sekä 18, 
21, 22 ja 24-26 §:ssä säädetään. 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kaapeltlähetystoiminnalla ohjelmien lähet

tämistä yleisön vastaanotettaviksi käyttäen hyväk
si johtimia pitkin eteneviä sähkömagneettisia 
aaltoja; 

2) johtoverkolla edellä mainittujen johtimien 
kokonaisuutta tarvittavine varusteineen; 

3) yhteisantennijärjestelmällä johtoverkkoa, 
jossa johtoverkon vastaanottopisteet ovat samassa 
tai lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa; 

4) ohjelmakanavalla kaapelilähetystoimintaan 
käytettävää kanavaa; 

5) ohjelmatoiminnalla ohjelman lähettämistä 
tai lähetyttämistä omaan lukuun; 

6) yleisradiolähetyksellä yleisön suoraan vas
taanotettavaksi tarkoitettua radiolähetystä; 

7) yleisradiolähetyksen jakelulla vastaanotetun 
yleisradiolähetyksen samanaikaista lähettämistä 
edelleen muuttamattomana; sekä 

8) vålityssatellzi'tzlla satelliittia, jota käytetään 
tietyissä kiinteissä sijaintipaikoissa olevien maa
asemien välisessä radioviestintäpalvelussa. 

2 luku 

Oikeus harjoittaa kaapelilähetystoimintaa 

3 § 

Toimilupa 

Oikeus harjoittaa kaapelilähetystoimintaa on 
Suomen kansalaisella tai suomalaisella yhteisöllä, 
jolle on myönnetty toimilupa. 

Oy Yleisradio Ab:llä on oikeus harjoittaa kaa
pelilähetystoimintaa ilman 1 momentissa tarkoi
tettua toimilupaa. 

4 § 

Toimiluvan myöntäminen 

Toimiluvan kaapelilähetystoimintaan myöntää 
valtioneuvosto. 

Toimilupa on myönnettävä, jos hakija on va
kavarainen ja jos on ilmeistä, että hakija kykenee 
säännölliseen kaapelilähetystoimintaan sekä nou
dattaa tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännök
siä ja määräyksiä. 

Toimiluvassa on määrättävä alue, jolla kaapeli
lähetystoimintaa saadaan harjoittaa. Toimilupa 
voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi. 

Toimilupa raukeaa, jollei kaapelilähetystoi
mintaa ole aloitettu kahden vuoden kuluessa 
toimiluvan voimassaolon alkamisesta. 

5 § 

Kuuleminen 

Toimilupaa koskevasta hakemuksesta on pyy
dettävä lausunto niiltä kunnilta, joiden alueella 
kaapelilähetystoimintaa aiotaan harjoittaa. 
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3 luku 

Johtoverkon ja ohjelmakanavan käyttö 

6 § 

johtoverkon käyttö 

Johtoverkon omistaja on velvollinen luovutta
maan kaapelilähetystoimintaa varten käytettävis
sä olevan johtoverkon tai sen osan jokaisen kaa
pelilähetystoimintaan oikeutetun käytettäväksi 
kohtuullisin ehdoin ja yhtäläisin perustein. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus ei 
koske vastaanottajan kiinteistöön kuuluvaa ja 
omistamaa verkkoa. 

7 § 
Ohjelmakanavan käyttöoikeus 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvol
linen luovuttamaan käytettävissä olevat ohjelma
kanavat ohjelmatoiminnan harjoittajien käyttöön 
kohtuullisin ehdoin ja yhtäläisin perustein ottaen 
huomioon tämän lain ja sen nojalla annetut 
säännökset ja määräykset sekä toimiluvan ehdot. 

4 luku 

Ohjelmisto 

8 § 

Kaapelilähetystoiminnan yleiset periaatteet 

Kaapelilähetystoiminnassa on edistettävä sa
nanvapauden periaatteita ja nojauduttava kan
sanvaltaisiin arvoihin, tarjottava tietoja ja mieli
piteitä toimialueen asioista, edistettävä kansalais
ten avointa keskustelua sekä noudatettava hyviä 
tapoja. 

9 § 

Kotimaisuus 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on huo
lehdittava siitä, että kansallisen kulttuurin edistä
misen ja säilyttämisen kannalta riittävä osa ohjel
mista on suomalaista alkuperää, jolloin on otetta
va huomioon myös toimialueen kieliolot. 

Toimiluvassa määrätään, kuinka suuren osan 
ohjelmista vähintään tulee olla suomalaista alku
perää. Ehtojen asettamisessa on noudatettava 
yhdenvertaisuutta kaapelilähetystoiminnan har
joittajien kesken ottaen huomioon toiminnan 
laatu ja laajuus. 

10§ 

Mainonta 

Kaapelilähetystoiminnassa saa olla mainontaa: 
1) jos mainoksia kullakin ohjelmakanavalla on 

kunakin kuukautena enintään 11 prosenttia kun
kin kaapelilähetystoiminnan harjoittajan oh
jelma-ajasta; tai 

2) jos ohjelmakanavalla lähetetään yksinomaan 
mainoksia. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut 
mainokset tulee esittää muusta ohjelmistosta sel
västi erotettavina kokonaisuuksina ja siten, että 
~e eivät riko ohjelmien sisällöllisiä kokonaisuuk
sia. 

Mainosten tulee olla mainosalalla yleisesti hy
väksyttyjen periaatteiden mukaisia. Liikennemi
nisteriö voi antaa tarkempia määräyksiä mainon
nasta. 

11§ 

Välityssatelliittiohjelmat 

Mitä 8 ja 9 §:ssä sekä 10 §:n 1 ja 2 momentissa 
on säädetty, ei koske välityssatelliitin avulla väli
tettyjen ulkomaisten lähetystoiminnan harjoitta
jien ulkomaisia ohjelmia, mikäli ohjelma lähete
tään edelleen samanaikaisesti ja muuttamattoma
na erikseen sitä varten varatulla ohjelmakanaval
la. 

12 § 

Kielletty ohjelma 

Kaapelitse lähetettävä ohjelma ei saa sisältää 
raakaa väkivaltaa eikä olla mielenterveyttä vahin
goittava eikä epäsiveellinen. 

13 § 

Velvollisuus tiedotusten lähettämiseen 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvol
linen, mikäli se teknillisesti on mahdollista, lä
hettämään viranomaisten tiedotuksia, jos siitä on 
erikseen säädetty tai jos viranomainen sitä erit
täin tärkeän yleisen edun vuoksi pyytää. 

5 luku 

Yleisradiolähetysten jakelu 

14 § 

Ilmoitus yleisradiolähetysten jakelusta 

Yleisradiolähetyksen jakaja on velvollinen il-
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moittamaan liikenneministeriölle ennen jakelu
toiminnan aloittamista alkuperäisen lähettäjän ja 
lähetyksen alkuperämaan, verkon laajuuden sekä 
sen, millaisia ohjelmia lähetykset pääasiassa sisäl
tävät. Ilmoitus on niin ikään tehtävä, jos edellä 
mainitut tiedot olennaisesti muuttuvat. 

15 § 

Velvollisuus eräiden yleisradiolähetysten jakeluun 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvol
linen jakamaan: 

1) koko maassa vastaanotettaviksi tarkoitetut 
yleisradiolähetykset; ja 

2) kaapelilähetystoiminnan harjoittajan toimi
lupa-alueella vastaanotettaviksi tarkoitetut Oy 
Yleisradio Ab:n muut yleisradiolähetykset. 

Jos samassa johtoverkossa on useita kaapelilä
hetystoiminnan harjoittajia, näiden tulee huoleh
tia 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta 
yhdessä. 

6 luku 

Vastuu kaapelitse lähetettävästä ohjelmasta 

16 § 

Rikosoikeudellinen vastuu 

Teosta, jonka rangaistavuus perustuu kaapeli
lähetystoiminnassa lähetetyn ohjelman sisältöön, 
vastaa se, jota rikoslain mukaan on pidettävä 
rikoksen tekijänä tai siihen osallisena. 

Ohjelmatoiminnan harjoittaja on velvollinen 
määräämään jokaista lähetettävää ohjelmaa var
ten vastaavan ohjelmatoimittajan, johon nähden 
on voimassa, mitä radiovastuulain (219/71) 2 ja 
3 §:ssä on säädetty vastaavasta ohjelmatoimitta
jasta. 

Ohjelmatoiminnan harjoittajan on huolehdit
tava siitä, että 2 momentissa tarkoitetut määräyk
set merkitään ennen ohjelman lähettämistä kaa
pelilähetystoiminnan harjoittajan luona pidettä
vään luetteloon, josta jokaisella on oikeus saada 
tietoja. 

Jollei vastaavaa ohjelmatoimittajaa ole määrät
ty tai jollei määräyksestä ole tehty merkintää 3 
momentissa tarkoitettuun luetteloon, on vastaa
vana ohjelmatoimittajana pidettävä ohjelmatoi
minnan harjoittajaa tai sitä, joka tämän puolesta 
on velvollinen määräämään vastaavan ohjelma
toimittajan. Mainitusta luettelosta tulee ilmetä, 
ketä tällaisessa tapauksessa on pidettävä vastaava
na ohjelmatoimittajana. 

17§ 

Vahingonkorvausvastuu 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja, ohjelma
toiminnan harjoittaja, rikoksen tekijä ja siihen 
osallinen sekä valvontavelvollisuuden laiminlyö
nyt vastaava ohjelmatoimittaja ovat velvolliset 
vahingonkorvauslaissa ( 4121 74) säädettyjen pe
rusteiden mukaan korvaamaan vahingon, joka on 
aiheutunut sisällöltään rikollisen ohjelman lähet
tämisestä. Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja ja 
ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat vahingonkor
vauslain 3 luvun mukaisessa vastuussa korvauk
sesta silloinkin, kun vahinko on muun kuin 
mainitun luvun 1 §:ssä tarkoitetun henkilön 
aiheuttama. 

18 § 

Vastuu jakelusta 

Mitä 16 §:n 1 momentissa on säädetty, sovelle
taan vastaavasti muiden kuin 15 §:n 1 momen
tissa tarkoitettujen yleisradiolähetysten jakeluun. 

Rikoksen tekijän ja siihen osallisen lisäksi 
1 momentissa tarkoitetun yleisradiolähetyksen ja
kaja on vastuussa sisällöltään rikollisen ohjelman 
lähettämisen aiheuttamasta vahingosta 17 § :n 
mukaisesti, jollei hän voi näyttää noudattaneensa 
rikoksen estämiseksi kaikkea asianaan ollutta 
varovaisuutta. 

19 § 

Virheellisen tiedon oikaisu 

Jos ohjelma on sisältänyt virheellisen astatte
don, asianomainen ohjelmatoiminnan harjoittaja 
on velvollinen oikaisemaan tiedon. 

Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole: 
1) jos oikaisu voisi aiheuttaa jollekulle vahin

koa, joka on epäsuhteessa oikaisulla saavutetta
vaan hyötyyn; tai 

2) jos virheen vähäisyyden vuoksi tai muusta 
sellaisesta syystä ei ole perusteltua tarvetta oikais
ta tietoa. 

Oikaisu on suoritettava ilman kohtuutonta 
viivytystä ja sillä tavoin, että virheellisyys saadaan 
mahdollisimman hyvin korjatuksi. Ohjelmatoi
minnan harjoittaja ei ole velvollinen suoritta
maan oikaisua, jos virhettä ei ole pyydetty oikais
tavaksi tai sitä ei ole muuten todettu 30 päivän 
kuluessa ohjelman lähettämispäivästä. 

20 § 

Ohjelman tallennus 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on huo
lehdittava siitä, että jokainen lähetetty ohjelma 
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tallennetaan. Tallennetta ei saa hävittää ennen 
kuin vähintään kolme kuukautta on kulunut 
ohjelman lähettämisestä. 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvol
linen antamaan valvontaviranomaisille ja asian
osaisille mahdollisuuden nähdä tai kuunnella 
tallennettu ohjelma. Tallennetta saadaan käyttää 
ainoastaan tässä luvussa tarkoitetun vastuun sel
vittämiseksi. 

7 luku 

Ohjaus ja valvonta sekä seuraamukset 

21 § 

Liikenneministeriön tehtävät 

Liikenneministeriön tehtävänä on valvoa tä
män lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten sekä toimiluvan ehtojen noudatta
mista. 

Liikenneministeriö voi velvoittaa sen, joka rik
koo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä taikka toimiluvan ehtoja, korjaa
maan rikkomuksen. 

Velvoitteen ja 24 §:ssä tarkoitetun kiellon te
hosteeksi ministeriö voi asettaa uhkasakon. 

22 § 

Rangaistussäännökset 

Joka harjoittaa kaapelilähetystoimintaa ilman 
tämän lain mukaan tarvittavaa toimilupaa tai 
vastoin toimiluvassa asetettuja ehtoja, on tuomit
tava luvatlomasta kaapelilähetystoiminnan har
joittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka omaan lukuunsa lähettää tai lähetyttää 
ohjelman, joka sisältää raakaa väkivaltaa taikka 
on mielenterveyttä vahingoittava tai epäsiveelli
nen, on tuomittava sisällöltään kielletyn ohjel
man lähettämisestä kaapelitse sakkoon tai van
keuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Sään
nöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos ohjelman sisäl
tämä esitys on elokuvien tarkastuksesta annetun 
lain (299/65) mukaisesti hyväksytty esitettäväksi. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee myös 
sitä, joka jakaa muun kuin 15 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun yleisradiolähetyksen, jollei hän voi 
rtäyttää noudattaneensa rikoksen estämiseksi 
kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta. 

Tutkittaessa 2 momentissa tarkoitettua rikosta 
voidaan toimittaa takavarikosta ja etsinnästä ri
kosasioissa annetussa laissa (260/59) tarkoitettu 
kotietsintä sen estämättä, mitä mainitun lain 
12 §:n 1 momentissa on säädetty. 

4 438400865C 

23 § 

Toimiluvan peruuttaminen 

Valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan, JOS 

kaapelilähetystoiminnan harjoittaja: 
1) rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 

säännöksiä tai määräyksiä taikka toimiluvan 
ehtoja; tai 

2) rikkoo muuta lakia lähettämällä ohjelman 
lainvastaisesti tai sisällöltään lainvastaisen 
ohjelman. 

24 § 

jakelun kieltäminen 

Liikenneministeriö voi kieltää yleisradiolähe
tyksen jakelun, jos jakaja kehotuksesta huolimat
ta laiminlyö 5 luvussa mainittujen velvoitteiden 
noudattamisen tai toistuvasti lähettää edelleen 
lainvastaisesti tai sisällöltään lainvastaisen yleisra
diolähetyksen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan 
koske 15 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisra
diolähetysten jakelua. 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

25 § 

Asetuksenantovaltuus 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön
panosta annetaan asetuksella. 

26 § 

Voimaantulosäännökset 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa harjoit
taa kaapelilähetystoimintaa, on haettava 3 §:ssä 
tarkoitettu toimilupa päivään kuuta 
198 mennessä. Lain 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus 
on tehtävä viimeistään päivänä kuuta 
198 . 

Jollei tässä laissa tarkoitettua toimilupaa myön
netä, on sillä, joka tämän lain voimaan tullessa 
harjoittaa kaapelilähetystoimintaa, oikeus saada 
valtiolta täysi korvaus vahingosta, joka aiheutuu 
siitä, ettei laitteistoja enää voida käyttää kaapeli
lähetystoimintaan eikä muutoinkaan kohtuullista 
hyötyä tuottavalla tavalla. 
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2. 
Laki 

oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin se on 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (220/71), näin kuuluvaksi: 

24 § 

Milloin on kysymys radiovastuulaissa (219/71) 
tarkoitetussa yleisradiotoiminnassa lähetettyyn 
ohjelmaan sisältyneestä tiedonannosta, on vastaa
vaan ohjelmatoimittajaan ja muuhun yleisradio
toiminnan harjoittajan palveluksessa olevaan 
henkilöön sekä tiedonannon laatijaan vastaavasti 
sovellettava, mitä 2 momentissa on säädetty. 
Sama koskee kaapelilähetystoiminnasta annetussa 

3. 

laissa ( ) tarkoitettua vastaavaa ohjel
matoimittajaaja muuta mainitussa laissa tarkoi
tetun ohjelmatoiminnan harjoittajan palvelukses
sa olevaa henkilöä sekä lähetettyyn ohjelmaan 
sisältyneen tiedonannon laatijaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
tekijänoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 45 §:n 3 momentti, 

46 §:n 2 .mome~tti ja 4~ §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 45 §:n 3 momentti ja 46 §:n 2 
momentu 27 pä1vänä hemäkuuta 1984 annetussa laissa (578/84) sekä 48 §:n 3 momentti 8 päivänä 
kesäkuuta 1984 annetussa laissa (442/84), sekä 

lisätään lakiia uusi 21 a § seuraavasti: 

21 a § 
Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja saa val

mistaa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän teoksen 
kappaleen täyttäessään kaapelilähetystoiminnasta 
annetun lain ( 1 ) 20 . §: n 1 momentissa 
säädettyä tallentamisvelvollisuuttaan. 

45 § 

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laittee
seen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja 
siirtämiseen on vastaavasti sovellettava,. mitä 
3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20,21 ja 
21 a §:ssä, 22 §:n 1 ·momentissa, 26 a-26 h, 
27~29, sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty. 

46 § 

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaa-

ditaan valmistajan suostumus; on vastaavasti so
vellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 
2 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 21 ja 
21 a §:ssä, 22 §:n 1 momentissa sekä 26 a-26 h 
§ :ssä on säädetty. 

48 § 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä 
sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. Edellä 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa on lisäksi 
vastaavasti sovellettava, mitä 21 a §:ssä on sää
detty. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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4. 
Laki 

oikeudesta valokuvaan annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudesta valokuvaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 
annetun lain (405/61) 12 §:ään uusi näin kuuluva 2 momentti: 

12 § 

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja saa val
mistaa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän valoku
van kappaleen täyttäessään kaapelilähetystoimin-

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 1985 

nasta annetun lain ( 
tallen tamisvelvollisuuttaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

20 §:ssä säädettyä 

päivänä 

Liikenneministeri Matti Luttinen 
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Liite 

2. 
Laki 

oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin se on 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa (220/71), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

24 § 

Milloin on kysymys radiovastuulaissa (219/71) 
tarkoitetussa yleisradiotoiminnassa lähetettyyn 
ohjelmaan sisältyneestä tiedonannosta, on vastaa
vaan ohjelmatoimittajaan ja muuhun yleisradio
toiminnan harjoittajan palveluksessa olevaan 
henkilöön sekä tiedonannon laatiiaan vastaavasti 
sovellettava, mitä 2 momentissa on säädetty. 

3. 

Milloin on kysymys radiovastuulaissa (219/71) 
tarkoitetussa yleisradiotoiminnassa lähetettyyn 
ohjelmaan sisältyneestä tiedonannosta, on vastaa
vaan ohjelmatoimittajaan ja muuhun yleisradio
toiminnan harjoittajan palveluksessa olevaan 
henkilöön sekä tiedonannon laatijaan vastaavasti 
sovellettava, mitä 2 momentissa on säädetty. 
Sama koskee kaapelilähetystoiminnasta annetussa 
laissa ( 1 ) tarkoitettua vastaavaa ohjel
matoimittajaa ja muuta mainitussa laissa tarkoi
tetun ohjelmatoiminnan harjoittajan palvelukses
sa olevaa henkilöä sekä lähetettyyn ohjelmaan 
sisältyneen tiedonannon laatijaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
tekijänoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annen.~;n tekijänoikeuslain (404/61) 45 §:n 3 momentti, 

46 §:n 2 momentti ja 48 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 45 §:n 3 momentti ja 46 §:n 2 
momentti 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (578/84) sekä 48 §:n 3 momentti 8 päivänä 
kesäkuuta 1984 annetussa laissa (442/84), sekä 

Iisätäiin lakiin uusi 21 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

21 a § 
Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja saa val

mistaa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän teoksen 
kappaleen täyttäessiiän kaapeltlähetystoiminnasta 
annetun lain ( 1 ) 20 §:n 1 momentissa 
säätiettyä tallentamisvelvollisuuttaan. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

45 § 

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laittee
seen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja 
siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 
3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 mo
mentissa, 14§:n 1 momentissa, 17, 20 ja 
21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 26 a-26 h, 27-
29 §:ssä sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laittee
seen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja 
siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 
3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20, 21 ja 
21 a §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 26 a-26 h, 
27-29, sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty. 

46 § 

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaa
ditaan valmistajan suostumus, on vastaavasti so
vellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 
2 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17 ja 
21 §:ssä sekä 22 §:n 1 momentissa sekä 26 a-
26 h §:ssä on säädetty. 

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaa
ditaan valmistajan suostumus, on vastaavasti so
vellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 
2 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 21 ja 
21 a §:ssä, 22 §:n 1 momentissa sekä 26 a-26 h 
§:ssä on säädetty. 

48 § 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä 
sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. 

4. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä 
sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. Edellä 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa on lisäksi 
vastaavasti sovellettava, mitä 21 a §:ssä on sää
detty. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
oikeudesta valokuvaan annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudesta valokuvaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 
annetun lain (405/61) 12 §:ään uusi näin kuuluva 2 momentti: 

Voimassa oleva laki 

12 § 

438400865C 

Ehdotus 

Kaapeltlähetystoiminnan harjoittaja saa val
mistaa lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän valoku
van kappaleen täyttäessäå'n kaapeltlähetystoimin
nasta annetun lain ( 1 ) 20 §:ssä säädettyå· 
tallentamisvelvollisuuttaan. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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