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Perustiedot
Hankkeen/toimielimen/strategian
nimi
Toimielimen/strategian tyyppi
Mahti-numero
Hankeikkuna-tunniste

Aikataulu
Hankkeen asettamispäivä
Hankkeen toimikausi
Etapit
suunnitteilla

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain muuttamisesta (viestintäpalvelulain
kokonaisuudistus)
Hallituksen esitys
LVM/2557/03/2018
(lisätään myöhemmin)

1.1.2019
1.1.2019-1.10.2020
Toimenpide
Hanke alkaa
Arviomuistio mahdollisista
säädösvalmistelutarpeista
Johtopäätökset esivalmistelusta
Kuulemistilaisuus

Dispositio HE:stä
Luonnos yleisperusteluista
Pykäläluonnokset
Luonnos yksityiskohtaisista
perusteluista
käynnissä HE-luonnos lausuntokierroksella
Lausuntotiivistelmä
Osaston johtoryhmän puolto
Virkamiesjohtoryhmä
Ministerin hyväksyntä
(Ministerityöryhmä)
Laintarkastus
Laintarkastuksen aiheuttamat
muutokset tehty
Rahakuntakäsittely
Valtioneuvostokäsittely
Eduskuntakäsittely alkaa
TP vahvistaa lain
päättynyt Lain voimaantulo

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Arvio aikataulusta
1.1.2019

Hankkeen edetessä
järjestetään
kuulemistilaisuuksia
elo-syyskuu 2019
lokakuu 2019
lokakuu 2019
lokakuu 2019
loka-marraskuu 2019
joulukuu 2019
tammikuu 2020
tammikuu 2020
tammikuu 2020
(tammikuu 2020)
helmikuu 2020
helmikuu 2020
helmi-maaliskuu 2020
(eduskunnan
päätettävissä)
lokakuu 2020

Puhelin
www.lvm.fi
0295 16001 etunimi.sukunimi@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi
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Kuvaus
Asiasanat
Tavoitteet ja tuotokset

Nykytilanne tai lähtökohdat –
miksi hanke on käynnistetty?

sähköinen viestintä, laajakaista, internet, kuluttajasuoja,
media, audiovisuaaliset mediapalvelut, taajuudet
Hankkeen tavoitteena on kansallisesti täytäntöönpanna
EU:n telepaketti- ja AVMS-direktiivit ja samalla arvioida
myös muut mahdolliset tarpeet viestintäpalvelulain
säännösten muuttamiselle
Euroopan komissio antoi 14.9.2016 ehdotuksensa
direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän
säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) ja 25.5.2016
ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan
direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi).
Telepaketti-direktiivi koskee viestintäverkkojen ja
radiotaajuuksien käyttöä, yleispalveluvelvoitteita,
sähköisiä viestintäpalveluja ja loppukäyttäjien oikeuksia,
numerointia sekä sähköisen viestinnän viranomaisia ja
hallintojen lähentämistä. Samassa yhteydessä komissio
antoi ehdotuksen uudeksi asetukseksi Euroopan
sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten
yhteistyöelimen perustamisesta (ns. ”BEREC-asetus”).
Uudistetussa AVMS-direktiivissä sen soveltamisala
laajenee televisiolähetystoiminnan ja tilausvideopalvelujen
ohella videonjakoalustoihin. Direktiivin tarkoitus on
parantaa kuluttajien ja alaikäisten suojelua, taata
toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset ja
yksinkertaistaa sääntelyä.
Telepaketti-direktiivi ja BEREC-asetus on hyväksytty
EU:ssa 4.12.2018. AVMS-direktiivi hyväksyttiin 6.11.2018.
Telepaketti-direktiivi tulee pääasiassa saattaa osaksi
kansallista lainsäädäntöä 24 kuukauden kuluessa sen
voimaantulosta. AVMS-direktiivi tulee saattaa osaksi
kansallista lainsäädäntöä 21 kuukauden kuluessa sen
voimaantulosta.
Direktiivit täytäntöönpannaan kansallisesti säädetyssä
määräajassa ja samalla arvioidaan muut tarpeet uudistaa
sähköistä viestintää koskevaa sääntelyä.

Vaikutukset ja hyödyt

Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä)
Tilannekuvaus

Yhteydet
Suhde hallitusohjelmaan

Painopistealue
Kärkihanke

Digitalisaatio, kokeilut ja normien
purkaminen
Rakennetaan digitaalisen
liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpide

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto
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Ylätason hanke (Hankeikkunatunnus)
Hanke liittyy lainsäädäntöön
Hanke liittyy talousarvioon

Käsittely
Kiireellinen
Budjettilaki
KUTHANEK
Lainsäädännön arviointineuvosto
Hallituksen esityksen numero
Eduskunnan vastauksen numero
Säädösnumero

(täydennetään myöhemmin)
kyllä
ei

ei
arvioidaan valmistelun yhteydessä
(täytetään Hankeikkunassa)
(täytetään Hankeikkunassa)
(täytetään Hankeikkunassa)

Henkilöt ja työryhmät
Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa) neuvotteleva virkamies Emil Asp, peruspalveluyksikkö
Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa) neuvotteleva virkamies Emil Asp, peruspalveluyksikkö
Työryhmät
Nimi
Toimikausi
Jäsenet

Taloustiedot
Budjetti (€)
Työmääräarvio (htp)
Rahoitusmomentti

Arvioidaan valmistelun yhteydessä
Edellyttää huomattavaa resursointia

Linkit
Linkin nimi ja www-osoite

Vastuuvirkamiehet
Vastuuyksikkö

Vastuullinen yksikön päällikkö
Vastuuvirkamies
Tukivirkamies
Säädöksen tekninen valmistelija

Liikenne- ja viestintäministeriö

(täydennetään myöhemmin)

Peruspalveluyksikkö (PPE), Palveluosasto.
Valmistelu yhteistyössä Palveluosaston markkinayksikön,
Verkko-osaston verkkojen sääntely-yksikön sekä Tietoosaston turvallisuusyksikön kanssa.
yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, PPE
neuvotteleva virkamies Emil Asp, PPE
Yhteinen lainvalmistelutiimi, jossa edustus kaikista
vastuuyksikkö-kohdassa mainituista yksiköistä
Tarja Itäniemi

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto
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Viestintä
Viestintä ja vuorovaikutus

Sidosryhmätoiminta
Asianosaisten kuuleminen

Muu vuorovaikutus

Muuta
Raportointi

Huomautuksia

Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa
muiden hankkeeseen liittyvien ministeriöiden sekä
sidosryhmien kanssa. Hankkeen valmistelua tukee
perustettava seurantaryhmä.

Valmistelun aikana järjestetään mm. teemoittaisia
kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan toimialan järjestöjä,
yrityksiä ja yhteisöjä, palveluiden käyttäjiä edustavia
tahoja sekä viranomaisia. HE-luonnokselle varataan
kuuden viikon lausuntoaika.
Hankkeelle perustetaan myös laajempi seurantaryhmä,
joka tuottaa näkemyksiä ja takaa laaja-alaisen
asiantuntemuksen lainvalmistelun tueksi. Ryhmä on avoin
kaikille ja mukana olisivat ainakin Suomessa toimivat
verkko-operaattorit ja laitevalmistajat, keskeisimmät
tutkimuslaitokset, keskeisimmät mediayhtiöt,
keskeisimmät teollisuuden ja teknologia-alan etujärjestöt
sekä kuluttajajärjestöt sekä keskeisimmät viranomaiset.
Seurantaryhmän on tarkoitus kokoontua aktiivisesti
tarpeen mukaan ja ryhmää kuullaan tarvittavien
näkemysten saamiseksi valmistelutyöryhmän työn tueksi.

Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen
etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö
raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä
Hanke on laaja säädösvalmisteluhanke. Hankkeen
yhteydessä tulevat tarkasteltaviksi myös lain nojalla
annetut asetukset. AVMS-direktiivi edellyttää muutoksia
myös OKM:n hallinnonalalle kuuluvaan kuvaohjelmalakiin.
Kuvaohjelmalain muutosten osalta arvioidaan,
valmistellaanko ne osana hanketta vai omana erillisenä
hankkeenaan. Myös direktiiveistä johtuvia mahdollisia
muutostarpeita muuhun lainsäädäntöön on arvioitava
valmistelutyössä.

Päivämäärä

Säädöshankepäätöksen käsittely
Osastojen johtoryhmien puolto
14.12.2018/17.12.2018
Virkamiesjohtoryhmän puolto
19.12.2018
Ministerin johtoryhmän tai
20.12.2018
ministerin hyväksyntä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 16 (kirjaamo)
Helsinki

Postiosoite
PL 31
00023 Valtioneuvosto
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