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1245/2014

televisio- ja radiotoiminnasta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä
Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:n 2 momentin 7 kohdan nojalla, sellaisena kuin
niistä on Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n 2 momentin 7 kohta laissa 635/2005:

Audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajan
sijoittautuminen

1 §
Sen lisäksi, mitä tietoyhteiskuntakaaren

(917/2014) 207 §:ssä säädetään, audiovisuaa-
lisen sisältöpalvelun tarjoajalla on sellainen
merkittävä liityntä Suomeen, että sen voidaan
katsoa olevan sijoittautunut Suomeen, jos:

1) sillä on päätoimipaikka tai sen ohjelma-
aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat pää-
tökset tehdään Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa tai rajat ylittävistä televisiolähe-
tyksistä tehdyn eurooppalaisen yleissopimuk-
sen (SopS 87/1994), jäljempänä Euroopan
neuvoston televisioyleissopimus, sopimus-
puolena olevassa valtiossa, ja merkittävä osa
työntekijöistä on Suomessa;

2) merkittävä osa sen työntekijöistä työs-
kentelee useammassa kuin yhdessä Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa tai Euroopan
neuvoston televisioyleissopimuksen sopimus-
puolena olevassa valtiossa, ja sen päätoimi-
paikka on Suomessa;

3) yhdessäkään Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa tai Euroopan neuvoston televisio-
yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa

valtiossa ei työskentele merkittävää osaa
työntekijöistä, mutta se on aloittanut toimin-
tansa Suomen lainsäädännön mukaisesti ja
toiminnan harjoittajalla on taloudellisesti
merkittävää toimintaa Suomessa; tai

4) sillä on päätoimipaikka jossain Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa tai Euroopan
neuvoston televisioyleissopimuksen sopimus-
puolena olevassa valtiossa, mutta ohjelma-
aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat pää-
tökset tehdään jossakin muussa valtiossa, tai
jos tilanne on päinvastainen, milloin merkit-
tävä osa työntekijöistä työskentelee Suo-
messa.

2 §
Televisiotoiminnan harjoittaja, joka ei ole

sijoittautunut Euroopan talousalueeseen kuu-
luvaan tai Euroopan neuvoston televisioyleis-
sopimuksen sopimuspuolena olevaan val-
tioon, katsotaan sijoittautuneeksi Suomeen,
jos se käyttää:

1) Suomessa sijaitsevaa satelliittisignaalin
lähetysasemaa;

2) suomalaiselle yritykselle kuuluvaa sa-
telliittikapasiteettia.



Eurooppalaiset ohjelmat

3 §
Tietoyhteiskuntakaaren 209 §:ssä tarkoitet-

tuna eurooppalaisena ohjelmana pidetään oh-
jelmaa, jonka tekemiseen osallistuneista työn-
tekijöistä pääosa asuu yhdessä tai useammassa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai Eu-
roopan neuvoston televisioyleissopimuksen
sopimuspuolena olevassa valtiossa, jos:

1) ohjelman on tuottanut yksi tai useampi
yhteen tai useampaan näistä valtioista sijoit-
tautunut tuottaja;

2) ohjelman tuotantoa on valvonut ja oh-
jannut yksi tai useampi yhteen tai useampaan
näistä valtioista sijoittautunut tuottaja; tai

3) kysymyksessä on yhteistuotanto-oh-
jelma, jonka kokonaiskustannuksista näihin
valtioihin sijoittautuneiden tuottajien osuus
muodostaa valtaosan eikä ohjelman tuotan-
non valvonta ole näiden valtioiden ulkopuo-
lelle sijoittautuneiden tuottajien vastuulla.

Ohjelmaa pidetään eurooppalaisena myös
silloin, jos ohjelman ovat tuottaneet tuottajat,
jotka ovat sijoittautuneet yhteen tai useam-
paan sellaiseen kolmanteen eurooppalaiseen
valtioon, jonka kanssa Euroopan yhteisö on
tehnyt audiovisuaalista alaa koskevia sopi-
muksia. Edellytyksenä on kuitenkin, että
tuottajat ovat tuottaneet ohjelman yksin tai
yhteistuotantona yhden tai useamman Euroo-
pan talousalueelle sijoittautuneen tuottajan
kanssa ja että pääosa tuotantoon osallistu-
neista työntekijöistä asuu yhdessä tai useam-
massa eurooppalaisessa valtiossa.

4 §
Ohjelmaa pidetään eurooppalaisena ohjel-

mana, jos se on tuotettu Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion ja kolmannen valtion
kahdenvälisen yhteistuotantoja koskevan so-
pimuksen mukaisesti. Edellytyksenä on kui-
tenkin, että Euroopan talousalueelle sijoittau-
tuneiden tuottajien osuus muodostaa suurim-
man osan ohjelman tuotantokustannuksista ja
että ohjelman tuotannon valvonta ei ole yh-
den tai useamman Euroopan talousalueen ul-
kopuolelle sijoittautuneen tuottajan vastuulla.

5 §
Ohjelmaa, jota 3 tai 4 §:n perusteella ei

pidetä eurooppalaisena ohjelmana mutta joka

on pääosin yhdessä tai useammassa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asu-
vien työntekijöiden tekemä, pidetään euroop-
palaisena ohjelmana suhteessa, joka vastaa
Euroopan talousalueelle sijoittautuneiden
tuottajien osuutta kokonaiskustannuksista.

Yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat

6 §
Tietoyhteiskuntakaaren 212 §:n 3 momen-

tissa tarkoitettuja Suomessa yhteiskunnalli-
sesti merkittäviä tapahtumia ovat:

1) Kansainvälisen olympiakomitean jär-
jestämät kesä- ja talviolympialaiset

2) Kansainvälisen jalkapalloliiton järjestä-
mien miesten jalkapallon maailmanmesta-
ruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-,
välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maa-
joukkueen ottelut;

3) Euroopan jalkapalloliiton järjestämien
miesten jalkapallon Euroopan mestaruuslop-
pukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja
loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ot-
telut;

4) Kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestä-
mät miesten jääkiekon maailmanmestaruus-
kilpailut;

5) Kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät
pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmesta-
ruuskilpailut;

6) Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjes-
tämät yleisurheilun maailmanmestaruuskil-
pailut;

7) Euroopan yleisurheiluliiton järjestämät
yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut miesten
jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpai-
lujen avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä
Suomen maajoukkueen ottelut, miesten jalka-
pallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen
avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen
maajoukkueen ottelut, miesten jääkiekon
maailmanmestaruuskilpailujen välierä- ja
loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ot-
telut on lähetettävä kokonaan suorina lähe-
tyksinä.

Muut 1 momentissa tarkoitetut tapahtumat
voidaan lähettää kokonaan tai osittain suorina
tai nauhoitettuina lähetyksinä.
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Ohjelmien saattaminen näkö- ja
kuulovammaisten saataviin

7 §

Liitettäessä tietoyhteiskuntakaaren 211 §:ssä
tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu televisio-
toiminnassa lähetettäviin ohjelmistoihin oh-
jelmatunteihin lasketaan tekstityksen osalta
suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun
ottamatta musiikkiesityksiä ja urheiluohjel-
mia sekä äänipalvelun osalta muut kuin suo-
men- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun otta-

matta musiikkiesityksiä ja urheiluohjelmia.
Ääni- ja tekstityspalvelun osuuksista yksi

kolmasosa ohjelmatunneista voidaan toteut-
taa televisiotoiminnan harjoittajan tilausoh-
jelmapalvelussa.

8 §
Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä ohjel-

mistotoimiluvan haltijan ohjelmistoihin, jos:
1) ne ovat vapaasti vastaanotettavissa;
2) niitä voidaan vastaanottaa valtakunnal-

lisesti;
3) ne sisältävät päivittäin suomen- tai

ruotsinkielisiä ohjelmia; ja
4) ne sisältävät päivittäin uutisia ja ajan-

kohtaisohjelmia.
Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa

päätöksellään ne 1 momentissa tarkoitetut oh-
jelmistot, joihin ääni- ja tekstityspalvelu on
liitettävä.

9 §
Ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta

aiheutuva ohjelmatuntikohtainen laskennalli-
nen viitekustannus vuosina 2015 ja 2016 on:

1) äänen liittämisestä ohjelmistoihin 70
euroa;

2) tekstityksen liittämisestä suomen- tai
ruotsinkielisiin ohjelmiin 440 euroa.

10 §
Jos ääni- ja tekstityspalvelun kustannukset

ovat enemmän kuin yksi prosentti televisio-
toiminnan harjoittajan edellisen tilikauden lii-
kevaihdosta, sovelletaan 11 §:ssä säädettyä
alennettua osuutta. Jos alennettukin osuus
ylittää edellä mainitun yhden prosentin rajan,
ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä niin suu-
reen osaan ohjelmista, kuin on mahdollista
rajaa ylittämättä.

11 §
Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden kalente-

rivuoden ohjelmatunneista on valtakunnalli-
sen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävien
8 §:ssä tarkoitettujen ohjelmistojen osalta ol-
tava seuraavat:

Vuosi Tekstityspalvelun osuus
ohjelmatunneista, suomen-
ja ruotsinkieliset ohjelmat

Tekstityspalvelun
osuus ohjelmatun-
neista, alennettu osuus

Äänipalvelun osuus ohjelma-
tunneista, muut kuin suomen-
tai ruotsinkieliset ohjelmat

2015 45 % 30 % 45 %
2016 50 % 35 % 50 %

Vuoden 2015 osalta sovelletaan 1 momen-
tin taulukkoa muihin tekstityspalvelun pii-
rissä oleviin ohjelmiin kuin lastenohjelmiin.
Tekstityspalvelun osuus kalenterivuoden suo-
men- ja ruotsinkielisistä lastenohjelmatun-
neista vuonna 2015 on 30 %.

12 §
Tekstityspalvelun osuuden kalenterivuo-

den ohjelmatunneista on julkisen palvelun
ohjelmistojen osalta oltava seuraavat:

Vuosi Tekstityspalvelun osuus suomen- ja
ruotsinkielisistä ohjelmatunneista

2015 90 %
2016 100 %

Vuoden 2015 osalta sovelletaan 1 momen-
tin taulukkoa muihin tekstityspalvelun pii-
rissä oleviin ohjelmiin kuin lastenohjelmiin.
Tekstityspalvelun osuus kalenterivuoden suo-
men- ja ruotsinkielisistä lastenohjelmatun-
neista vuonna 2015 on 50 %.
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13 §
Äänipalvelu tulee liittää kaikkiin julkisen

palvelun ohjelmistoihin sisältyviin käännös-
tekstitettyihin ohjelmiin lukuun ottamatta
musiikkiesityksiä ja urheiluohjelmia.

Velvollisuus välittää vaaratiedote

14 §
Yleisradio Oy on velvollinen välittämään

väestölle vaaratiedotteita televisio- ja radio-
ohjelmistoissa.

Vaaratiedotteen sisältöä ei saa muuttaa sitä
välitettäessä.

Voimaantulo

15 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2015.
Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvos-

ton asetus (838/2003) viestintämarkkinoihin
liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja vi-
ranomaisten vaaratiedotteiden välittämisvel-
vollisuudesta.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi
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