
1(2) 
 

 
 

     
Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 

 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 

 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 

     

 

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
asetuksen (1245/2014) muuttamiseksi 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutosta valtioneuvoston 
asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta.  Asetukseen sisältyvää 
määräaikaista poikkeusta, jonka mukaan tekstityspalvelu voidaan suorien 
lähetysten osalta toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä 1. päivään 
kesäkuuta 2020, ehdotetaan jatkettavaksi 31. päivään joulukuuta 2020.  
 
Ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville säädetään 
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 211 §:ssä. 
Säännöksen mukaan suomen- tai ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin on 
liitettävä tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn 
ohjelman teksti muutetaan ääneksi. Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on 
oltava Yleisradion ohjelmistojen osalta 100 prosenttia ohjelmistoista ja 
useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta 75 prosenttia 
ohjelmista. Ääni- ja tekstityspalvelua ei tarvitse liittää suorana lähetyksenä 
lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä lähetettäviin 
urheiluohjelmiin.  
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää muun muassa ääni- ja 
tekstityspalvelun teknisestä toteuttamisesta ja lähettämisestä.Televisio- ja 
radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 12 §:n 
mukaan ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu 
voidaan 1 päivään kesäkuuta 2020 toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. 
Uusinta, johon tekstitys on liitetty, on lähetettävä yleisön kannalta 
tarkoituksenmukaisena lähetysaikana vuorokauden kuluessa suorasta 
lähetyksestä sekä esitettävä tekstityksen valmistuttua 
tilausohjelmapalvelussa mahdollisimman pian. Määräajan päätyttyminen 
tarkoittaa mm. Yleisradion osalta sitä, että suorat lähetykset tulisi lähettää 
100 %:sti tekstitettynä. Velvoitteen täysimääräinen toteutuminen ei ole 
kaikkien suorien lähetysten osalta teknisesti mahdollista.  
 
Syksyllä 2020 voimaan tuleva sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 
muutos sisältää uusia mediapalvelujen esteettömyyteen, kuten tekstityksen 
laatuun liittyviä velvoitteita. Asetukseen sisältyvän määräajan pidentäminen  
edesauttaisi sääntelymuutoksiin sopeutumista ja laadukkaan 
tekstityspalvelun kehittämistä. Asetusta tarkastellaan seuraavan kerran 
syksyllä 2020 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutosten 
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tultua voimaan. Lain voimaan tulon yhteydessä on luontevaa arvioida 
uudelleen myös suorien lähetysten tekstitysvelvollisuutta. 
Tekstitysvelvollisuus voisi tulla voimaan esimerkiksi asteittain. Tavoitteena 
on parantaa hallitusti suorien lähetysten tekstitysten saatavuutta. 

 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.4.2020. 
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä 
julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen 
sähköpostitse tai postitse. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua 
Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät 
Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton 
tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Lisätietoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi antaa johtava 
asiantuntija Päivi-Maria Virta, paivi-maria.virta@lvm.fi, puh. 0295 34 2185 
ja yksikön johtaja Elina Thorström, elina.thorstrom@lvm.fi p. 0295 34 2393 
 
 

Liitteet Luonnos valtioneuvoston asetukseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
asetuksen muuttamisesta (1245/2014) 
Muistio 
 

Jakelu Yleisradio Oy 
Sanoma Media Finland Oy  
MTV Oy  
Kuuloliitto ry 
Kuurojen Liitto ry  
Näkövammaisten Liitto ry 
Vammaisneuvosto  
Vammaisfoorumi 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Medialiitto 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Kieliasiantuntijat ry 
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