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Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite
Liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistion mukaan televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys tai yhteisantennijåirjestelmän ylläpitäjä (esim. asunto-osakeyhtiö)
on velvollinen välittämään verkossaan tiettyjen valtakunnallisten yleiskanavien ohjelmia. Siirtovelvoitteen tavoitteena on varmistaa yhteiskunnallisesti merkittävien kanavien saatavuus
myös kaapel iverkoissa.
Sääntelyllä halutaan varmistaa sananvapauteen liittyvä oikeus ottaa vastaan viestejä ja näin
antaa katsojille edellytykset moniarvoiselle viestinnälle ja vapaalle mielipiteenmuodostukselle.

Siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat tällä hetkellä Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisioohjelmistot eli YLE TV1, YLE TVz, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen
Televisio-ohjelmien siirtovelvoitteesta säädetään tietoyhteiskuntakaaren 227 g:ssä, jonka 1
momentin mukaan verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen
siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetussa laissa tarkoitetut, verkon
sijaintikunnassa vastaanotettavissa olevat julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot ja
ohjelmistoihin sisåltyvää ohjelmaa varten toimitetun vapaasti vastaanotettavan aineiston sekä
ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut sellaisen televisio- ja radiotoiminnan osalta, jota
harjoitetaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, 2) verkon sijaintikunnassa vastaanotettavat tietoyhteiskuntakaaressa tarkoitettuun yleisen edun televisiotoimintaan kuuluvat valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät televisio-ohjelmistot; 3) 2 kohdassa tarkoitettuihin ohjelmístoihin sisältyvää ohjelmaa varten toimitetun vapaasti vastaanotettavan aineiston, ohjelmistoihin liittyvät mainokset sekä ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut.
Kohtien 2) ja 3) osalta siirtovelvoite on voimassa vain vuoden 2016 loppuun. Ministeriö on
laatinut arvioinnin velvoitteen jatkamisesta tai lopettamisesta. Arviomuistiossa ehdotetaan,
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tietoyhteiskuntakaaren 227 $:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaisen yleisen edun kanavia koskevan siirtovelvoitteen voimassaoloa ei jatketa 3I.12.2016 jälkeen, jollo
sen voimassaolo tietoyhteiskuntakaaren 351 g:n mukaan päättyy
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oikeus vastaanottaa viestejä turvataan muulla tavoi
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tietoyhteiskuntakaaren 227 g jää muilta osin (Yleisradio Oy:n tv- ja radio-o
toistaiseksi voimaan

Kuntaliitto yhtyy arviomuistion ehdotukseen korostaen kuitenkin samalla, että nä
rajoitteisten oikeuksien lisäksi on tarpeen myös varmistaa eri asteisen kriisiviesti
kattavuus myös televisioverkossa
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Arviomuiston mukaan useat sidosryhmät ovat ehdottaneet kyseisen säännöksen poistamista
osittain tai kokonaan erityisesti siitä syystä, että kuluttajilla on nykyisin lukuisia vaihtoehtoja
vastaanottaa tv-lähetyksiä. Kuntaliitto ei pidä tätä hyvänä perusteena siirtovelvoitteen lopettamiseksi, koska melko suurella osalla väestöstä ei näitä vaihtoehtoja ole kuitenkaan käytettävissään.
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