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Valtioneuvoston asetus
televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
(1245/2014) 11 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 2/2017, sekä
muutetaan 1 §, 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti
sekä 10, 12 ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 12 § asetuksessa 2/2017, seuraavasti:
1§
Sen lisäksi, mitä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 207 §:ssä
säädetään, audiovisuaalisen 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
päätökset tehdään Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 87/1994), jäljempänä Euroopan
neuvoston televisioyleissopimus, sopimuspuolena olevassa valtiossa, ja merkittävä osa
työntekijöistä on Suomessa;
2) merkittävä osa sen työntekijöistä työskentelee useammassa kuin yhdessä Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa tai Euroopan neuvoston televisioyleissopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa, ja sen päätoimipaikka on Suomessa;
3) yhdessäkään Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai Euroopan neuvoston televisioyleissopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa ei työskentele merkittävää osaa
työntekijöistä, mutta se on aloittanut toimintansa Suomen lainsäädännön mukaisesti ja toiminnan harjoittajalla on taloudellisesti merkittävää toimintaa Suomessa; tai
4) sillä on päätoimipaikka jossain Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai Euroopan
neuvoston televisioyleissopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa, mutta ohjelmaaikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat päätökset tehdään jossakin muussa valtiossa, tai
jos tilanne on päinvastainen, milloin merkittävä osa työntekijöistä työskentelee Suomessa.
3§
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 209 §:ssä tarkoitettuna eurooppalaisena
ohjelmana pidetään ohjelmaa, jonka tekemiseen osallistuneista työntekijöistä pääosa asuu
yhdessä tai useammassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa tai Euroopan neuvoston televisioyleissopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa, jos:
1) ohjelman on tuottanut yksi tai useampi yhteen tai useampaan näistä valtioista sijoittautunut tuottaja;
2) ohjelman tuotantoa on valvonut ja ohjannut yksi tai useampi yhteen tai useampaan
näistä valtioista sijoittautunut tuottaja; tai
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3) kysymyksessä on yhteistuotanto-ohjelma, jonka kokonaiskustannuksista näihin valtioihin sijoittautuneiden tuottajien osuus muodostaa valtaosan eikä ohjelman tuotannon
valvonta ole näiden valtioiden ulkopuolelle sijoittautuneiden tuottajien vastuulla.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6§
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 212 §:n 3 momentissa tarkoitettuja Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia ovat:
1) Kansainvälisen olympiakomitean järjestämät kesä- ja talviolympialaiset;
2) Kansainvälisen jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut;
3) Euroopan jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen
ottelut;
4) Kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestämät miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut;
5) Kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut;
6) Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut;
7) Euroopan yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
7§
Liitettäessä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 211 §:ssä tarkoitettu ääni- ja
tekstityspalvelu televisiotoiminnassa lähetettäviin ohjelmistoihin ohjelmatunteihin lasketaan tekstityksen osalta suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia sekä äänipalvelun osalta muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
8§
Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. Ohjelmistot katsotaan useita eri yleisöryhmiä palveleviksi, jos:
1) ne ovat vapaasti vastaanotettavissa;
2) niitä voidaan vastaanottaa valtakunnallisesti; ja
3) ne sisältävät päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia.
4) niillä on merkittävä vuosittainen katseluosuus ja vuosittainen keskimääräinen päivätavoittavuus.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
10 §
Jos ääni- ja tekstityspalvelun kustannukset ovat enemmän kuin yksi prosentti televisiotoiminnan harjoittajan edellisen tilikauden liikevaihdosta, ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä niin suureen osaan ohjelmista kuin on mahdollista rajaa ylittämättä.
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12 §
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.
13 §
Äänipalvelu tulee liittää kaikkiin julkisen palvelun ohjelmistoihin sisältyviin käännöstekstitettyihin ohjelmiin lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluohjelmia.
————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018.
Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2018
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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