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Yleisradion lausunto varautumista ja viranomaistiedottamista
koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta,
LVM/1010/07/2013
Yleisradio kiittää mahdollisuudesta lausua varautumista ja
viranomaistiedottamista koskevassa valtioneuvoston asetuksen muuttamisessa.
Lausuntonaan Yleisradio esittää seuraavaa:
1

Muutosehdotus asetusluonnoksen toiseen pykälään

Toisen pykälän kolmannessa kappaleessa todetaan, että televisiotoiminnan
harjoittaja, jolla on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1
momentissa tarkoitettu toimilupa digitaalisen maanpäällisen
joukkoviestintäverkon kanavanipussa B, on velvollinen välittämään väestölle
vaaratiedotteita vapaasti vastaanotettavissa televisio-ohjelmistoissa.
Esitetään harkittavaksi, että tekstiä muutetaan seuraavasti:
… digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipussa A ja B, on…
Perusteluna mainittakoon, että jo LVM:n johtaman VIRVA-ryhmän aikana
seurattiin A-kanavanipun FOX-kanavan katsojalukujen kehitystä sen
arvioimiseksi, olisiko se syytä ottaa mukaan viranomaistiedotteiden jakeluun.
Tämä lisäys mahdollistaisi vaaratiedotteiden välityksen laajentamisen
joustavasti.
Sirpaloituneen yleisön tavoittamiseksi televisiossa voitaisiin myös harkita
vaaratiedotteiden välitysvelvoitteen laajentamista kaikkien kanavanippujen
vapaasti katsottaville kanaville silloin, kun kanavan katsojaluvut ovat riittäviä.
Harkintavalta kanavan ottamisesta vaaratiedotuksen piiriin voitaisiin
määrittää Viestintäviraston johtamalle Viranomaistiedotuksen
varmistusryhmälle.
2

Muutosehdotus asetusluonnoksen viidenteen pykälään

Pykälän ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että vaaratiedotteen
välitysjärjestelmällä tarkoitetaan teknistä järjestelmää, joka mahdollistaa
vaaratiedotteen välittämisen samaan aikaan ja samanlaisena televisio- ja
radio-ohjelmistoissa.
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Esitetään harkittavaksi, että tekstiä muutetaan seuraavasti:
… välitysjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa
vaaratiedotteen välittämisen niin samanaikaisesti ja samansisältöisenä televisioja radio-ohjelmistoissa kuin tekniset ja toiminnalliset järjestelyt mahdollistavat.
Perusteluina mainittakoon, että välitysjärjestelmä ei ole pelkästään tekninen
vaan sisältää eri kohteissa toiminnallisia järjestelyjä tiedotteiden julkaisemisen
mahdollistamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat toimivaltaisen viranomaisen
tekemä vaaratiedotteen laatiminen ja välittäminen hätäkeskukseen,
Yleisradion radion kytkentäkeskuksen henkilöstön toimenpiteet yhdessä
Digitan verkonhallintakeskuksen henkilöstön kanssa radioverkkojen
kytkemiseksi Radio Suomen lähetysyksikköön, vaaratiedotteen lukeminen
lähetysyksikössä, Yleisradion uutisalueen henkilöstön toimenpiteet
vaaratiedotteen kirjoittamiseksi ja tallentamiseksi tiedostoksi sekä Yleisradion
Television kytkentäkeskuksen ja MTV3:n lähetysyksikön henkilöstön
toimenpiteet tallenteen siirtämiseksi televisiokanaville ruutukehätekstiksi.
Lisäksi osana järjestelmää on saamenkielisten vaaratiedotteiden
tallentaminen äänitiedotteiksi ja lähettäminen Radion kytkentäkeskukseen
Saamen Radion verkossa julkaistavaksi.
Teknis-toiminnallisista järjestelyjen kestosta johtuen samanaikaisuuteen ei
päästä radio- ja televisiokanavien välillä, ei myöskään televisiokanavilla eikä
saamenkielisten tiedotteiden julkaisun osalta.
Lisäksi vaaratiedotteet eivät ole samanlaisia radiossa ja televisiossa, sen sijaan
sisältö on sama.
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