LAUSUNTO

1(2)

11.6.2012

Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Luonnos sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi (LVM/1262/01/2012)

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut luonnoksen sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi.
Ohjelman tavoitteita ovat huolehtia katsojasta ja kuuntelijasta, taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja
monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen ainakin nykyisellä tasolla, luoda edellytyksiä
maanpäällisen television kehittymiselle, luoda televisiomarkkinaan kilpailua ja keventää hallintoa, tehostaa radiotaajuuksien käyttöä, edistää uusien, vaihtoehtoisten jakeluteiden leviämistä sekä turvata monipuolinen radiotarjonta.
Tavallisen kuluttajan kannalta konkreettisimmat ja keskeisimmät ehdotukset liittyvät uuteen DVB-T2 -lähetystekniikkaan siirtymisen aikatauluun. Nykyiset verkkotoimiluvat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun ja uuteen lähetystekniikkaan siirrytään vuoden 2017 alussa. Osassa nykyisin myynnissä olevissa televisiovastaanottimissa on mahdollisuus seurata DVB-T2 -lähetyksiä, mutta myynnissä on vielä paljon
pelkästään nykyisin käytössä olevaa DVB-T -lähetystekniikkaa tukevia vastaanottimia. Ohjelmaluonnoksen mukaan yksi televisiokanavanippu varataan nykyistä DVB-T -lähetystekniikkaa käyttäville Yleisradion ja yleisen edun kanaville (MTV3, Nelonen, FOX) tarvittaessa vuoden 2026 loppuun saakka. Tällä tavalla varmistetaan perustelevisiopalvelujen jatkuminen vuoden 2016 jälkeen myös niille kotitalouksille,
joilla ei ole halua tai mahdollisuutta uusia laitteitaan.
DVB-T2 -lähetystekniikkaan siirtyminen mahdollistaa rajallisen taajuusmäärän nykyistä tehokkaamman
käytön ja sitä kautta joko tarjolla olevien kanavien määrän lisääntymisen tai siirtymisen teräväpiirtolähetyksiin nykyisin tarjolla olevilla peruslaatuista kuvaa lähettävillä kanavilla. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry pitää siksi perusteltuna siirtymistä DVB-T2 -lähetystekniikkaan vuoden 2016 jälkeen. Kuluttajaliiton mielestä on erittäin tärkeää, että kuluttajilla säilyy mahdollisuus saada perustelevisiopalvelut nykyisillä laitteillaan vielä vuoden 2016 jälkeen.
Kuluttajaliitto yhtyy ohjelmaluonnoksen näkemykseen siitä, että kuluttajille tiedottaminen on avainasemassa uudistusta toteutettaessa. Tiedottamisen tulee olla riittävän tehokasta ja alkaa riittävän aikaisessa
vaiheessa eli viimeistään heti sen jälkeen, kun ohjelma on hyväksytty. Uutta lähetystekniikkaa ja siihen
siirtymisen aikataulua koskeva tieto on kuluttajalle erittäin tärkeää hänen suunnitellessaan uusien televisiolähetysten vastaanottamiseen tarkoitettujen laitteiden hankkimista, koska nykyisin hankittavien laitteiden tekninen käyttöikä jatkuu vielä kauas vuoden 2016 jälkeiseen aikaan. Erityisesti on huolehdittava,
että laitteiden myyjät informoivat kuluttajia asiasta heidän hankkiessaan uusia laitteita.
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Ohjelmaluonnoksessa esitetään myös nykyisin televisiotoiminnalle varatun 698–790 MHz:n taajuusalueen siirtämistä matkaviestinkäyttöön. Tätä perustellaan sillä, että kuluttajien mobiilisti siirtämän datan
määrä tulee moninkertaistumaan ja tämä vaatii entistä laajemman taajuusalueen varaamista mobiilille
viestinnälle. Ehdotettu 700 MHZ:n taajuusalue sopii erityisen hyvin datasiirtoon harvaan asutuilla alueilla. Kuluttajaliitto pitää esitystä perusteltuna.
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