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Perustiedot 

Hankkeen nimi 
(HE/asetus/strategia; suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi) 

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Toimielimen/strategian tyyppi säädöshanke 

VAHVA-numero VN/4283/2020 

Hankeikkuna-tunniste LVM010:00/2020 

 
Aikataulu 

Hankkeen asettamispäivä 2.3.2020 

Hankkeen toimikausi kevät 2020 

Etapit Toimenpide Arvio aikataulusta 

suunnitteilla Hanke alkaa 2.3.2020 

 Arviomuistio mahdollisista 
säädösvalmistelutarpeista 

 

Johtopäätökset 
esivalmistelusta 

 

Kuulemistilaisuus  

Dispositio HE:stä/asetuksesta  

Luonnos taustasta (johdanto, 
nykytila, valmistelu) 

 

Pykäläluonnokset ja 
säädösperustelut 

maaliskuu 2020 

Luonnos vaikutusten 
arvioinneista 

maaliskuu 2020 

Luonnos 
säätämisjärjestyksestä 

 

HE/asetus-luonnoksen 
johtoryhmäkäsittely ennen 
lausuntokierrosta 

maaliskuu 2020 

käynnissä HE/asetus -luonnos 
lausuntokierroksella 

maaliskuu-huhtikuu 
2020 

 Lausuntotiivistelmä huhtikuu 2020  

Osaston johtoryhmän puolto huhtikuu 2020 

Virkamiesjohtoryhmä huhtikuu 2020 

Ministerin hyväksyntä toukokuu 2020 

Ministerityöryhmä  

Laintarkastus toukokuu  

Laintarkastuksen aiheuttamat 
muutokset tehty 

toukokuu 2020 

Rahakuntakäsittely  

Valtioneuvostokäsittely  

Eduskuntakäsittely alkaa  
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TP vahvistaa lain  

päättynyt Lain/asetuksen voimaantulo 2.6.2020 

 

Kuvaus 

Asiasanat tv- ja radiotoiminta, suorat lähetykset, tekstitysvelvollisuus 

Tavoitteet  
 

Asetukseen sisältyvää määräaikaista poikkeusta, jonka 
mukaan suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan 
1.6.2020 asti toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä 
jatkettaisiin 31.12.2020 asti. Asetusta tarkastellaan 
seuraavan kerran syksyllä 2020 sähköisen viestinnän 
palveluista annetun lain muutosten tultua voimaan. 
Samassa yhteydessä arvioitaisiin tarve suorien lähetysten 
tekstityksen asteittaiseen nostamiseen määräajan 
päätyttyä. 
 

Nykytilanne tai lähtökohdat  
(miksi hanke on käynnistetty?) 

Voimassa olevan asetuksen mukaan tekstitysvelvoitteen 
piiriin kuuluvat suorat lähetykset voidaan lähettää 
tekstitettynä uusintalähetyksen yhteydessä 1.6.2020 asti. 
Yleisradion osalta määräajan päättyminen tarkoittaa, että  
suorat lähetykset (poislukien urheilu- ja musiikkilähetykset) 
tulisi lähettää 100 %:sti tekstitettynä. Velvoitteen 
täyttäminen ei ole kaikkien suorien lähetysten – kuten 
alueuutisten - osalta teknisesti mahdollista eikä 
taloudellisesti järkevää. Puheentunnistusteknologia ei 
myöskään tällä hetkellä ole vielä niin kehittynyttä, että 
tekstitys voitaisiin toteuttaa riittävän laadukkaasti ilman 
ihmistyövoiman käyttöä. Tekstitysvelvoitteen nousu 100 
%:iin aiheuttaisi Yleisradiolle merkittäviä lisäkustannuksia. 
Syksyllä 2020 asetuksen päivittämisen yhteydessä 
arvioidaan tarve tekstitysvelvoitteen asteittaiselle 
nostamiselle määräajan päättymisen jälkeen.  
 
Uudistettu audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva 
direktiivi (”AVMS-direktiivi”) velvoittaa mediatoimijoita 
saattamaan tarjoamiaan mediapalveluja jatkuvasti ja 
asteittain esteettömämmiksi vammaisille loppukäyttäjille. 
Direktiivistä seuraa mediatoimijoille myös uudenlaisia 
raportointia ja esteettömyyttä koskevien 
toimintasuunnitelmien laatimisvelvoitteita. Lisäksi 
kansallisista tarpeista esiin nousseena tekstitykselle 
asetetaan tekstityksen laatua koskeva velvoite. Velvoite 
soveltuu myös suorien lähetysten tekstitykseen. AVMS-
direktiivi täytäntöön pannaan sähköisen viestinnän 
palvelulakiin tehtävillä muutoksilla.  
 
 

Vaikutukset ja hyödyt Esityksellä parannetaan Yleisradion mahdollisuuksia 
tarjota laadukkaita tekstityspalveluja silloin, kun kyse on 
suorista lähetyksistä.  
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Asetukseen sisältyvän määräajan jatkaminen tarkoittaa, 
että tekstitystä ei tarvitsisi toteuttaa reaaliaikaisena, vaan 
se voitaisiin toteuttaa vuoden loppuun uusintalähetyksen 
yhteydessä sekä tilausohjelmapalvelussa kuten 
esimerkiksi Yle Areenassa.  
 

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä) Asetukseen sisältyvää määräaikaista poikkeusta, jonka 
mukaan suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan 
1.6.2020 asti toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä 
jatkettaisiin 31.12.2020 asti. Syksyllä 2020 asetuksen 
päivittämisen yhteydessä arvioidaan tarve 
tekstitysvelvoitteen asteittaiselle nostamiselle. Ehdotus 
edesauttaa laadukkaan tekstityspalvelun kehittämistä 
pitkäjänteisesti suorien lähetysten osalta.   

Tilannekuvaus  

 

Yhteydet 

Suhde hallitusohjelmaan; 
toimenpidealue 

Kestävän talouden Suomi  

Hiilineutraali ja 
luonnonmonimuotoisuuden 
turvaava Suomi 

 

Suomi kokoaan suurempi 
maailmalla 

 

Turvallinen oikeusvaltio Suomi  

Elinvoimainen Suomi  

Luottamuksen ja tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden Suomi 

 

Oikeudenmukainen, osallistava 
ja mukaan ottava Suomi 

Tukee hallitusohjelman 
tavoitetta tasa-arvoisemman 
Suomen rakentamisesta - 
Suomen, joka on esteetön ja 
tukee kaikkia 

Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi 

 

Muu hallinnonalan keskeinen 
lainvalmisteluhanke 

 

HE/asetus ei liity 
hallitusohjelmaan 

 

Ylätason hanke 
(Hankeikkuna-tunnus) 

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistaminen 

Hanke liittyy 
lainsäädäntöön 

 

Hanke liittyy 
talousarvioon 

 

 

Käsittely 

Kiireellinen tultava voimaan 2.6.2020 

Budjettilaki  

KUTHANEK  

Lainsäädännön arviointineuvosto  
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OKV:n tarkastus  

Hallituksen esityksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Eduskunnan vastauksen numero (täytetään Hankeikkunassa) 

Säädösnumero (täytetään Hankeikkunassa) 

 

Henkilöt ja työryhmät 

Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa)  

Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa)  

Työryhmät Nimi Toimikausi Jäsenet 

   

   

 

Taloustiedot 

Budjetti (€)  

Työmääräarvio (htv)  

Rahoitusmomentti  

 

Linkit 

Linkin nimi ja www-osoite 
hankeikkunalinkki, 
selvitykset, tutkimukset, EU- ja 
kv-materiaali, muuta 
 

 

 

Vastuuvirkamiehet 

Vastuuyksikkö PAO/Markkinat 

Vastuullinen yksikön päällikkö Elina Thorström 

Vastuuvirkamies Päivi-Maria Virta 

Tukivirkamies Emil Asp 

Säädöksen tekninen valmistelija Milla Parkkila 

 

Viestintä 

Viestintä ja vuorovaikutus  

 

Sidosryhmätoiminta 

Asianosaisten kuuleminen kuullaan keskeisiä sidosryhmiä erillisissä tapaamisissa ja 
julkisen kuulemisen yhteydessä 

Muu vuorovaikutus  

 

Jälkiarviointi 

Arvioinnin alustava 
toteuttamisajankohta 

 

Jälkiarviointia ei toteuteta  

 

Muuta 

Raportointi  

Huomautuksia  

Päivämäärä  
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Säädöshankepäätöksen käsittely 

Osaston johtoryhmän puolto 6.3.2020 

Virkamiesjohtoryhmän puolto 11.3.2020 

Ministerin johtoryhmän tai 
ministerin hyväksyntä 

24.3.2020 

 


