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Julkaisuvapaa 

 

Jalkapallon Mestarien liiga vuoteen 2018 saakka Viasatilla sekä 

Viaplayssa 

Viasatin ja Viaplayn emoyhtiö Modern Times Group on hankkinut jalkapallon Mestarien liigan Suomen 

televisiointioikeudet kauden 2017 -2018 loppuun saakka. Nyt julkistettu sopimus sisältää kaikki 

Mestareiden liigan ottelut. Ensi syksystä alkaen jokaisen ottelupäivän pääottelu esitetään uudella Viasat 

Sport Finland –kanavalla ja kaikki ottelut Viaplay-palvelussa.  

Viasatin ja Viaplayn emoyhtiö Modern Times Group sekä UEFA:n Mestareiden liigan markkinointiyhtiö 

TEAM Marketing ovat solmineet kauden 2017-2018 loppuun saakka jatkuvan sopimuksen, joka sisältää 

kaikki Mestareiden Liiga -ottelut. Mestareiden liigan lähetykset alkavat Viasatilla ja Viaplaylla syksyllä 2015.  

”Olemme innoissamme liittäessämme maailman arvostetuimman seurajalkapallokilpailun mukaan 

ohjelmistoomme kattavasti. Panostamme tuotannollisesti edelleen kehittäessämme Suomen johtavia 

urheilupalveluita, joista löytyvät nyt sekä maailman paras jalkapallo että jääkiekko.”, hehkuttaa Viasat 

Finlandin toimitusjohtaja Johannes Leppänen.  

Samassa yhteydessä Viasat uudistaa kanavavalikoimaansa. Aiemmin huippujääkiekon kotina tunnettu 

Viasat Hockey Finland –kanava lisää syksyllä Mestareiden liigan tiistai- ja keskiviikkoiltojen ohjelmistoon. 

Samassa yhteydessä kanava uudistaa nimensä muotoon Viasat Sport Finland. Mestareiden liigan lisäksi 

kanavan ohjelmistossa jatkuu Hockey Finlandilta totuttuun tapaan NHL- ja KHL-jääkiekko entiseen malliin. 

”Mestareiden Liiga, NHL ja KHL luovat uudesta Viasat Sport Finlandista todellisen herkkupaketin 

suomalaisille urheilufaneille. Viaplay-palvelumme taas tuo urheilufaneille jokaisen ottelun syksyn alusta 

alkaen. Julkistamme koko tuotanto- ja tuotepakettimme ensi syksylle myöhemmin kevään aikana, joten 

kutsumme nyt kaikki vanhat ja uudet asiakkaamme vierailemaan verkkosivuillamme www.viasat.fi/ucl , 

jossa he voivat vaikuttaa tulevan kauden Mestareiden liigan tuotantoon”, kannustaa Leppänen.  

Haastattelut:  
Toimitusjohtaja Johannes Leppänen, Viasat Finland Oy,  puh. 040 162 1761, johannes.leppanen@viasat.fi 
 
Lisätietoja: www.viasat.fi/ucl  
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Modern Times Group (MTG) ja Viasat Finland Oy 

Oy Viasat Finland Ab on osa kansainvälistä, neljässä maanosassa toimivaa Modern Times Group (MTG) 

mediakonsernia, johon kuuluu maksu- ja ilmaistelevisioita, radioita ja tuotantoyhtiöitä. MTG:n Viasat 

Broadcastingiin kuuluu ilmais- ja maksutelevisiokanavia, jotka ovat saatavilla Viasatin oman satelliitin 

kautta, televisiolähetysverkoissa (kaapeli, antenni ja IPTV) sekä Internetissä. MTG on Venäjän suurimman 

itsenäisentelevisioyhtiö CTC Median pääomistaja. Modern Times Group on kasvuyritys ja se on listattu 

Tukholman Nasdaq OMX -pörssissä. 

Suomessa Viasat lähettää kanavapakettejaan oman satelliitin kautta sekä kaapeli-, laajakaista-tv- ja 

antenni tv -lähetyksinä. Suomessa Viasat aloitti lähetykset vuonna 1996. Lisätietoja www.viasat.fi 

Viaplay 

Viaplay on Pohjoismaiden johtava televisio-ohjelmien, elokuvien ja urheilun suoratoistopalvelu. Viaplay 

tarjoaa uusimmat tv-sarjat, tuhansia suosittuja elokuvia ja lisäksi huippu-urheilua suorina lähetyksinä. 

Viaplay on saatavilla Internetiin yhdistettävien laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien, tablettien, 

Smart TV-televisioiden, Google Chromecastin, Viasatin digiboksien sekä Xbox 360- ja Playstation 3 ja 

Playstation 4 -pelikonsolien kautta. Lue lisää osoitteessa www.viaplay.fi 

 

 


