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Ääni- ja tekstityspalvelun liittäminen ohjelmistoluvan haltijan ohjelmistoihin
Yritykset, joita päätös koskee
MTV Oy
Sanoma Media Finland Oy
Brilliance Communications Oy
Päätös
Valtioneuvoston televisio- ja radiotoiminnasta antaman asetuksen (1245/2014) 8 §:ssä tarkoitettuja ohjelmistoja ovat MTV Oy:n MTV3, Sanoma Media Finland Oy:n Nelonen ja Brilliance Communications
Oy:n AlfaTV.
Päätöksen perustelut
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 211 §:n 1 momentin mukaan suomen- ja ruotsinkielisiin televisioohjelmiin on liitettävä tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman
teksti muutetaan ääneksi (ääni- ja tekstityspalvelu) pykälässä säädetyllä tavalla. Pykälän 2 momentin
mukaan ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä Yleisradio Oy:stä annetussa laissa tarkoitettuihin julkisen
palvelun ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelua ei
kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä
lähetettäviin urheiluohjelmiin.
Tietoyhteiskuntakaaren 26 §:ssä säädetään ohjelmistotoimiluvan myöntämisestä yleisen edun televisiotoimintaan. Ääni- ja tekstitysvelvoite asetetaan yleisen edun kanaville, joille velvoite asetetaan yleisen edun kanavan aseman myötä. Ohjelmistotoimilupa on hakemuksesta myönnettävä muun muassa,
jos lähetyksiin sisältyy 211 §:ssä tarkoitetut ääni- ja tekstityspalvelut. Viestintävirasto on 7.12.2017
muuttanut MTV3:lle ja AlfaTV:lle myönnetyt tavalliset ohjelmistotoimiluvat yleisen edun ohjelmistotoimiluviksi. Toimilupien muutokset perustuivat yritysten hakemuksiin. Yleisen edun kanavien jakelu tapahtuu UHF-alueen antennitelevisioverkon A-kanavanipussa, joka kattaa 99,96 prosenttia väestöstä.
Molempien kanavien jakelua täydennetään katvealueilla satelliitin avulla siten, että niiden näkyvyysalue
kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta, jolloin kyseisten kanavien väestönpeitto nousee
100 prosenttiin. MTV3:n muutettu toimilupa astuu voimaan 1.1.2018 ja AlfaTV:n 1.2.2018. Näin ollen
MTV3:n ja AlfaTV:n on täytettävä tietoyhteiskuntakaaren 211 §:n mukaiset vaatimukset ääni- ja tekstityspalveluiden osalta. Molemmat toimijat ovat lisäksi hakemuksensa yhteydessä toimittaneet Viestintävirastolle kirjallisen sitoumuksen siitä, että sitoutuvat tietoyhteiskuntakaaren 211 §:n mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen.
Valtioneuvosto on antanut 18 päivänä joulukuuta 2014 asetuksen televisio- ja radiotoiminnasta. Asetuksen 9, 11 ja 12 §:n tehtiin 29. joulukuuta 2016 muutoksia, jotka tulivat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Asetuksen 8 §:n mukaan ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä ohjelmistotoimiluvan haltijan
ohjelmistoihin, jos ohjelmistot ovat vapaasti vastaanotettavissa, niitä voidaan vastaanottaa valtakunnal-
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lisesti ja jos ne sisältävät päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia sekä uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Pykälän 2 momentin mukaan liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa päätöksellään erikseen ne
ohjelmistot, joihin ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä.
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. Yleisen edun kanaville velvoitteet asetetaan yleisen edun kanavan aseman myötä, kuten yllä on kuvattu.
Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 82/2017 vp) perusteluiden osassa 3.3 ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville todetaan, että
esitystä valmisteltaessa on katsottu, että velvoite tulisi sovellettavaksi valtakunnallisiin yleisohjelmistoihin, joita ovat MTV3 sekä Nelonen. Yleisohjelmistoa ei ole esityksen perusteluissa määritelty, mutta
sen voidaan katsoa tarkoittavan väestönpeitoltaan valtakunnallisia kanavia, joita ovat yleisen edun kanavien (MTV3 ja AlfaTV) lisäksi Nelonen. Nelosen osalta myös kanavan katseluosuudet puoltavat sille
asetettavaa ääni- ja tekstitysvelvoitetta, koska vuonna 2016 Yleisradion kanavien jälkeen suurimmat
katseluosuudet Finnpanelin mukaan katsotuimmat kanavat olivat MTV3 ja Nelonen.
Yllä esitetyn perusteella ääni- ja tekstitysvelvoite ehdotetaan asetettavaksi MTV3:lle ja AlfaTV:lle yleisen edun kanavan aseman myötä ja Neloselle sen valtakunnallisen ohjelmiston perusteella.
Lainkohdat
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 8 §.
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