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Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
asetuksen muuttamisesta  
 
Medialiitto kiittää mahdollisuudesta lausua televisio- ja radiotoiminnasta annetun 
asetuksen muuttamisesta. 

 

Pääviestit 

1. Kannatamme asetukseen sisältyvän määräaikaisen poikkeuksen jatkamista.  

2. Ääni- ja tekstityspalveluita koskevia uusia velvoitteita ei tule saattaa voimaan ennen 
kuin tekstityksen toteuttaminen on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ja ennen 
kuin on tehty päätös kaupallisille toimijoille toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten 
kattamisesta julkisin varoin.   
 

Ääni- ja tekstityspalveluiden tuottaminen julkisin varoin  
 
Mediapalveluiden saattaminen esteettömiksi on yhteiskunnallisesti sinänsä 
kannatettava tavoite. Medialiitto edellyttää, että yhteiskunnallisten tehtävien 
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset myös katetaan julkisista varoista.  
 
Kannatamme valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettujen suorien televisiolähetysten 
tekstitystä koskevan poikkeuksen jatkamista. Velvoitetta ei voida saattaa voimaan ennen 
kuin tekstityksen toteuttaminen on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti järkevää ja on 
tehty päätös kaupallisille toimijoille toimenpiteistä aiheutuvien kustannuksien 
kattamisesta.  
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Mediapoliittisesta ohjelmasta vuonna 2018 
linjattiin, että Suomessa poistetaan unionin lainsäädännön yli menevä kansallinen 
sääntely. Ääni- ja tekstityspalveluihin liittyen ohjelmassa päätettiin toimenpiteenä lisäksi, 



 

että Yleisradiota kannustetaan teknologioiden kehittämisessä siten, että kaikki toimijat 
voivat hyödyntää niitä. Näin ei ole vielä tapahtunut.  
 
Myös sähköisen viestinnän palvelulakia koskevan hallituksen esitysluonnoksen 
valmistelun yhteydessä arvioitiin vaihtoehtoa, ettei uusia tekstityksen laatuun liittyviä 
velvoitteita asetettaisi, koska laatu tulee kiistatta paranemaan teknologisen kehityksen 
avulla. Arvioitavana oli myös vaihtoehto, että valtio korvaisi kaupallisille toimijoille 
tekstitysvelvoitteista aiheutuvat kustannukset.  
 
Medialiitto pitää tärkeänä pitäytymistä Mediapoliittisen ohjelman mukaisessa 
päätöksessä. Lisävelvoitteiden asettaminen olisi erityisen haitallista toimialalle, jonka 
mediamyyntitulot ovat vähentyneet merkittävästi koronakriisin seurauksena. 
Lisäkustannukset heikentäisivät televisiotoimijoiden mahdollisuuksia tuottaa laadukasta 
ja luotettavaa sisältöä suomalaisille. 
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Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö. 
Jäsenjärjestömme ovat Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, RadioMedia, 
Sanomalehtien Liitto ja Suomen Kustannusyhdistys. Yhdessä edustamme noin 700:aa 
yritystä uutismedian, aikakausmedian, kirjojen ja oppimateriaalin kustantamisen sekä 
painamisen, radio- ja tv-toiminnan ja jakelun alueilla. Media-alan ja painoalan yritykset 
työllistävät Suomessa suoraan 22 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 
on 4,4 miljardia euroa. 
  

 
 


