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Suvi Juurakko-Lehikoinen
Paallikko, Taajuudet ja media

Lausunnot pyydetaan toimittamaan Liikenne- ja viestintaviraston kirjaamoon 
sahkdposti (kiriaamo@traficom.fij viimeistaan torstaina 27. toukokuuta 2021. 
Viestissa tulee mainita asian diaarinumero 1445/11.03.09/2021.

Liikenne- ja viestintavirasto on laatinut luonnoksen audiovisuaalisten 
sisaltdpalvelujen esteettdmyyden valvontamalliksi. Valvontamalliluonnos on 
lausuntopyynndn liitteena. Pyydamme teita tutustumaan luonnokseen ja 
esittamaan nakemyksenne siita ja siina esitetyista nakdkohdista.

Esteettdmyyden valvontamalli on tarkoitus julkaista syksylla, kun 
lausuntopyyntddn saadut lausunnot on kasitelty.

Uudistetulla audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivilla laajennettiin 
audiovisuaalisten sisaltdpalvelujen esteettdmyytta koskevia velvollisuuksia. 
Velvollisuudet soveltuvat kaikkiin audiovisuaalisten sisaltdpalvelun tarjoajiin eli 
seka televisio- etta tilausohjelmapalvelun tarjoajiin. Direktiivi edellyttaa toimijoilta 
esteettdmyytta koskevia toimintasuunnitelmia siita, kuinka niiden palveluja 
saatetaan jatkuvasti ja asteittain esteettdmammiksi vammaisille henkildille seka 
saanndllista raportointia esteettdmyyden toteutumisesta.

Sahkdisen viestinnan palveluista annetun lain aani- ja tekstityspalveluita koskevaa 
saantelya on laajennettu kattamaan tiettyjen tv-ohjelmistojen lisaksi vastaavat 
ohjelmistot tilausohjelmapalveluissa. Lakiin on myds lisatty tekstityksen laatuun 
liittyva velvollisuus.

Lisatietoja asiassa antavat tarvittaessa erityisasiantuntija Tiina Aaltonen, puh. 
0295 390 526 ja lakimies Eliisa Reenpaa, puh. 0295 390 418. Sahkdpostiosoitteet 
ovat muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi.
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Yleisradio Oy
MTV Oy
Sanoma Media Finland Oy
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Kuurojen liitto ry.
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Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom). Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa Traficomin kirjaamosta. 
 
Dokumentet har undertecknats elektroniskt. Transport- och kommunikationsverket 
(Traficom). Underskriftens riktighet kan verifieras hos Traficoms registratorskontor. 
 
This document has been signed electronically. Finnish Transport and Communications Agency (Traficom). 
The authenticity of the signature can be verified from Traficom’s registry. 
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