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Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksen seurantaryhmän asettaminen
Asettaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään asettanut seurantaryhmän sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksen laaja-alaisen ja avoimen valmistelun tueksi
Toimikausi

28.1- 31.12.2020

Tausta
Euroopan komissio antoi 14.9.2016 ehdotuksensa direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi, 2018/1972) ja 25.5.2016 ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns.
AVMS-direktiivi, 2018/1808).
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 tavoitteena on parantaa
kuluttajien ja alaikäisten suojelua, taata toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset ja
yksinkertaistaa sääntelyä.
Direktiivien implementointi vaatii laajoja muutoksia lakiin sähköisen viestinnän palveluista (917/2014). Samassa yhteydessä arvioidaan myös muut tarpeet sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamiselle.
Tavoitteet
Seurantaryhmän tavoitteena on ohjata sähköisen viestinnän palveluista annetuin lain
uudistamisen toteutusta, tuottaa näkemyksiä ja ehdotuksia sääntelykehyksen uudistamisesta sekä direktiivien joustavasta implementoinnista.
Sähköisen viestinnän sääntelyn tavoitteena on taata toimivat, edulliset ja kattavat yhteydet ja viestintäpalvelut kaikille kansalaisille, kilpailukykyinen toimintaympäristö ja toimivat markkinat yrityksille ja mahdollistaa uusien palveluiden kehittäminen.
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Tehtävät
Seurantaryhmän tehtävänä on:
1. arvioida sähköisen viestinnän lainsäädännön uudistamistarpeita kansalaisten,
elinkeinoelämän ja yhteiskunnan näkökulmista katsottuna,
2. arvioida, millaisilla vaihtoehdoilla ja kansallisella liikkumavaralla tele- ja AVMSdirektiivit voidaan implementoida,
3. tuottaa laajasti tietoa ja näkemyksiä valmistelun tueksi nykytilasta sekä viestintä- ja media-alan kehitystrendeistä ja tulevaisuudennäkymistä,
4. seurata valmistelutyön etenemistä ja ehdottaa keinoja, joilla uudistuksen tavoitteet saavutetaan ja Suomi pysyy edelläkävijänä sähköisen viestinnän
alalla.
Organisointi
Seurantaryhmä on avoin kaikille sidosryhmille. Sen toiminnasta ja kokoontumisesta tiedotetaan avoimesti. Seurantaryhmälle nimetään puheenjohtaja ja sihteeristö. Seurantaryhmälle ei kuitenkaan aseteta nimettyjä jäseniä, vaan seurantaryhmä toimii avoimesti. Seurantaryhmän kokouksiin tulee ilmoittautua. Liikenne- ja viestintäministeriö
hyväksyy osallistujat ilmoittautumisten perusteella, tarkoituksena taata laaja osallistuminen eri sektoreilta.
Seurantaryhmän materiaalit ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa. Kokoukset
voidaan myös lähettää verkossa ja taltioida. Kokouksissa voidaan käyttää myös esimerkiksi viestiseinää ja muita työkaluja, jotka helpottavat osallistumista myös etänä.
Seurantaryhmän perustamisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman laajasti sähköisen viestinnän sääntelyuudistukseen liittyville sidosryhmille. Seurantaryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Laajemman seurantaryhmän kokoontumisten lisäksi voidaan lisäksi järjestää teemakohtaisia kokoontumisia.
Seurantaryhmässä on edustus useista sidosryhmistä. Seurantaryhmän jäseniä ei nimetä ja osallistujan ilmoittaminen seurantaryhmän kokoontumisiin on sidosryhmien
päätettävissä. Seurantaryhmää asetettaessa ei voida taata, että naisten ja miesten
tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a§:n edellytykset toimielimen kokoonpanon sukupuolijakaumasta toteutuvat.
Puheenjohtaja
Olli-Pekka Rantala, ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Varapuheenjohtajat
Sini Wiren, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Maija Ahokas, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö
Sihteeristö:
Pääsihteeri Emil Asp, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö
Sihteeri Kaisa Laitinen, viestintäneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
Sihteeri Mirka Meres-Wuori, neuvotteleva virkamies
Sihteeri Päivi-Maria Virta, johtava asiantuntija
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Kustannukset ja rahoitus

Seurantaryhmän osallistujat vastaavat kukin omista kustannuksistaan. Liikenne- ja
viestintäministeriö viestii avoimesti seurantaryhmän käynnistymisestä ja työskentelystä.

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteerit.
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Tiedoksi

Traficom
KKV
OKM
Tietosuojavaltuutettu
VM
Poliisihallitus
Valvira
VNK
Kavi
Poliisi
MTV
Sanoma
Alma Media
SES
YLE
DNA
Telia
Elisa
Ficom
Finnet-liitto
Ålandstelekommunikation Ab
Medialiitto
Radiomedia
STM
Filmikamari
Elintarviketeollisuusliitto
OM
SM
Veikkaus
Kuuloliitto
Kuurojen liitto
EK
Näkövammaisten liitto
Audiovisual Producers Finland
Kuluttajaliitto
Kuluttajat-Konsumenterna ry
Tampereen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Helsingin yliopisto
Turun yliopisto
Finnpanel
FIAM
Business Finland
Mediapooli
SBS Discovery
FOX Networks Group
Brilliance Communications
Teknologiateollisuus
Mainostajien liitto
ASML
Radio- ja televisiotoimittajien liitto
Journalistiliitto
EFFI
Google
Facebook
Digital Forum
Erillisverkot
Seutuverkot
Ukkoverkot
Google
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Facebook
KRP
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