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Jäsenehdotus 
geoblokkauksen vähentämisestä 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että digitaalisten tv-palvelujen geoblokkausta vähennetään Pohjoismaiden 

välillä, kuten raportissa Nordisk TV på tværs af grænser ehdotetaan. 

Taustaa 

Hyvä tapa edistää pohjoismaisten kielten ja kulttuurien ymmärtämistä on varmistaa 

naapurimaiden tv-lähetysten näkyvyys niin perinteisten eli lineaaristen kuin tilauspal-

velujenkin tarjoamien tv-ohjelmien. Pohjoismaisten tv-ohjelmien kysyntä on suurta 

sekä globaalisti että paikallisesti.[1] Geoblokkaus vaikeuttaa edelleen naapurimaan 

TV-ohjelmien katsomista, mukaan lukien erilaiset suoratoistopalvelut ja uutislähe-

tykset. Tällaiset rajaesteet on poistettava, jotta Pohjoismaiden asukkaat voivat kat-

soa naapurimaiden tv-ohjelmia. Järjestelmässä on luonnollisesti huomioitava tekijän-

oikeudet niin, että tekijöille maksetaan asiaankuuluvat korvaukset. Näin tekijätkin 

saavat ohjelmilleen laajemman kohdeyleisön Pohjolassa.  

  

Keskiryhmä on tehnyt aikaisemmin (2017) jäsenehdotuksen geoblokkauksen poista-

misesta. Pohjoismaiden ministerineuvosto tilasi sen perusteella tutkimuksen Laurit-

zenConsulting-konsulttiyritykseltä. Tammikuussa 2019 julkaistussa raportissa Nor-

disk tv på tværs af grænser (Pohjoismaista tv:tä yli rajojen) esitettiin viisi ehdotusta 

geoblokkauksen vähentämiseksi.  

  

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle raportin Nor-

disk TV på tværs af grænser sisältämien viiden suosituksen toteuttamista. 

  

Suositus 1: Yleisradioyhtiöiden tulisi käyttää ohjelmissa maakohtaisia estoja vain 

välttämättömissä tapauksissa.   

  

Suositus 2: Pohjoisvisiossa tehtävää yhteistuotanto- ja ohjelmavaihtoa – ml. Nordic 

12 – voitaisiin kehittää.   

                                                                    
[1] https://www.filmtake.com/streaming/streaming-in-scandinavia/  

https://www.filmtake.com/streaming/streaming-in-scandinavia/
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Suositus 3: Televisio-ohjelmien jakeluyhtiöiden tulisi jatkaa naapurimaiden kanava-

tarjonnan laajentamista.  

  

Suositus 4: Pohjoismaat voivat varmistaa tekijänoikeudet, joissa otetaan huomioon 

tilauspalveluiden jakelu.   

  

Suositus 5: Pohjoismaiden tulee panna EU:n satelliitti- ja kaapelidirektiivin muutos 

nopeasti täytäntöön.   
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