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Hankkeen/toimielimen/strategian
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Toimielimen/strategian tyyppi
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Hankeikkuna-tunniste

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä
liikenne- ja viestintäministeriön päätös ääni- ja
tekstityspalvelun liittämisestä ohjelmistoluvan haltijan
ohjelmistoihin.
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Laintarkastuksen aiheuttamat
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Kuvaus
Asiasanat
Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston
asetusta televisio- ja radiotoiminnasta sekä liikenne- ja
viestintäministeriön päätös ääni- ja tekstityspalvelun
liittämisestä ohjelmistoluvan haltijan ohjelmistoihin.

Nykytilanne tai lähtökohdat –
miksi hanke on käynnistetty?

Eduskunta katsoi vastauksessaan EV 144/2017 vp, että
kaupallisille televisiotoimijoille asetuksessa asetettu äänija tekstitysvelvollisuus tulee nostaa nykyisestä 50
prosentista 75 prosenttiin valtakunnallisen
ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri
yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. Eduskunta myös
poisti viittaukset ohjelmistokiintiöiden määräaikaisuuteen.
Esityksen myötä asetusta tulee päivittää vastaamaan
muuttunutta lainsäädäntöä.
Eduskunta tarkensi tietoyhteiskuntakaarta myös siten,
että ääni- ja tekstityspalveluita ei tarvitse liittää suorana
lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä
urheiluohjelmiin. Tämä muutos tuodaan osaksi asetuksen
ohjelmistojen ohjelmatuntien laskemisen sääntelyä.

Vaikutukset ja hyödyt

Lisäksi annetaan liikenne- ja viestintäministeriön päätös
ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä ohjelmistoluvan
haltijan ohjelmistoihin. Televisio- ja radiotoiminnasta
annetun asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan ääni- ja
tekstityspalvelu on liitettävä ohjelmistotoimiluvan haltijan
ohjelmistoihin, jos ne ovat vapaasti vastaanotettavissa,
niitä voidaan vastaanottaa valtakunnallisesti, ne sisältävät
päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia ja uutisia
sekä ajankohtaisohjelmia. Lisäksi toimijoita, jotka ovat
hakeneet yleisen edun kanavan asemaa, koskevat yllä
mainitut velvoitteet. Liikenne- ja viestintäministeriö
vahvistaa päätöksellään erikseen ne ohjelmistot, joihin
ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä.
Nykyisin asetuksen mukaisesta ääni- ja
tekstityspalveluvelvoitteesta koituu velvoitteen alaisille
kaupallisille toimijoille kustannuksia noin 600 000 euroa
vuodessa. Asetusmuutoksen myötä kustannukset
nousevat vuosittain todennäköisesti noin 300 000 eurolla
kunkin velvoitteen alaisen toimijan kohdalta.
Asetusmuutoksella myös parannetaan erityisryhmille
suunnattuja palveluita ja siten kehitetään näkö- ja
kuulovammaisten edellytyksiä moniarvoiseen viestintään.
Palvelut hyödyttävät myös ikäihmisiä ja palveluille on yhä
enemmän tarvetta väestön ikääntyessä ja tästäkin syystä
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on tärkeää, että erityisryhmien tarpeita seurataan tarkoin
jatkossa, kuten liikenne- ja viestintävaliokunta
mietinnössään LiVM 21/2017 vp totesi.

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä)

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen myötä
määritellään yleisen edun kanavien lisäksi muut kanavat,
joita velvoitteet ja siten yllä mainitut kustannukset
koskevat.
Hankkeessa ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston
asetusta televisio- ja radiotoiminnasta (VNA 1245/2014,
jäljempänä asetus).
Eduskunnan edellyttämien tietoyhteiskuntakaareen
tehtävien muutosten myötä asetusta ehdotetaan
päivitettäväksi siten, että asetuksen 7 §:n lisätään viittaus
siihen, että liitettäessä tietoyhteiskuntakaaren 211 §:ssä
tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu televisiotoiminnassa
lähetettäviin ohjelmistoihin ohjelmatunteihin lasketaan
tekstityksen osalta suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat
lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä
musiikkiesityksiä ja urheiluohjelmia sekä äänipalvelun
osalta muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat
lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä
musiikkiesityksiä ja urheiluohjelmia.
Asetuksen 12 §: ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä
poistetaan eduskunnan vastauksen mukaisesti viittaukset
ohjelmistojen vuosikiintiöihin. Lisäksi asetuksen 11 §
esitetään kumottavaksi tarpeettomana.
Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksessä esitetään,
että valtioneuvoston televisio- ja radiotoiminnasta
antaman asetuksen 8 §:ssä tarkoitettuja ohjelmistoja
olisivat MTV Oy:n MTV3, Sanoma Media Finland Oy:n
Nelonen ja Brilliance Communications Oy:n AlfaTV.
Asetusmuutoksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön
päätöksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2018.

Tilannekuvaus

Yhteydet
Suhde hallitusohjelmaan

Painopistealue
Kärkihanke
Toimenpide
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Ylätason hanke (Hankeikkunatunnus)
Hanke liittyy lainsäädäntöön
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Käsittely
Kiireellinen
Budjettilaki
KUTHANEK
Lainsäädännön arviointineuvosto
Hallituksen esityksen numero
Eduskunnan vastauksen numero
Säädösnumero

(täytetään Hankeikkunassa)
(täytetään Hankeikkunassa)
(täytetään Hankeikkunassa)

Henkilöt ja työryhmät
Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) Tomi Lindholm
Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) Tomi Lindholm
Työryhmät
Nimi
Toimikausi

Jäsenet

Taloustiedot
Budjetti (€)
Työmääräarvio (htp)
Rahoitusmomentti

Linkit
Linkin nimi ja www-osoite

Vastuuvirkamiehet
Vastuuyksikkö
Vastuullinen yksikön päällikkö
Vastuu virkamies
Tukivirkamies
Säädöksen tekninen valmistelija

PAO
Maija Ahokas
Tomi Lindholm
Tarja Itäniemi

Viestintä
Viestintä ja vuorovaikutus

Sidosryhmätoiminta
Asianosaisten kuuleminen

Järjestetään avoin lausuntokierros ehdotetuista
muutoksista.

Muu vuorovaikutus
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Muuta
Raportointi
Huomautuksia
Päivämäärä
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Säädöshankepäätöksen käsittely
Osaston johtoryhmän puolto
Virkamiesjohtoryhmän puolto
Ministerin johtoryhmän tai
ministerin hyväksyntä
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