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Viite: Kommentointipyyntö tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaluonnoksesta 5.7.12

Radiomedian lausunto tietoyhteiskuntakaaren
pykäläkokoelmaluonnoksesta
Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaa myös
näin ylimääräisen kommenttikierroksen muodossa. Kannatamme mahdollisimman avointa
ja läpinäkyvää lainvalmistelua. Tästä näkökulmasta pidämme hyvänä mahdollisuutta
kommentointiin myös prosessin tässä vaiheessa, vaikka käsillä on vasta luonnos
pykäläkokoelmaksi ilman sen perusteluja.
Toisaalta on kuitenkin samaan aikaan todettava, että tässä vaiheessa kattavien kommenttien
tai yksityiskohtaisten sisältöä koskevien näkemysten esittäminen ei vielä ole mahdollista
juuri perustelujen sekä sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa käsiteltävien
asioiden puuttumisen vuoksi. Radiotoimialan kannalta sähköisen median viestintäpoliittisen
ohjelman yhteydessä tehtävät linjaukset ovat olennaisen tärkeitä tietoyhteiskuntakaaren
kokonaisuuden kannalta.
Kommentoimme mielellämme tietoyhteiskuntakaaren sisältöä tarkemmin prosessin
edetessä. Toteamme tässä lausunnossamme asiasta ainoastaan yleisellä tasolla seuraavaa.
•

Radio on tärkeä osa tietoyhteiskuntaa, minkä vuoksi pidämme myös loogisena
radiotoimialaa koskevien sääntöjen sisällyttämistä tietoyhteiskuntakaareen.

•

Tietoyhteiskuntakaareen
on
suunniteltu
sisällytettävän
erittäin
laaja
lainsäädäntökokonaisuus. Kaaren puitteissa säädetään niin teletoiminnasta kuin
televisio- ja radiotoiminnastakin. Kaareen sisältyy sääntöjä taajuushallintoa, sähköisen
viestinnän yksityisyyden suojaa, viestintäverkkoja, -palveluita ja -laitteita koskien sekä
sääntöjä mainonnasta, toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta ja viranomaisten
toiminnasta. Kaikki sääntelyalueet liittyvät kiistatta tietoyhteiskuntaan, mutta
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kokonaisuus jää jokseenkin hajanaiseksi. Pykäläkokoelman perustelut selkeyttänevät
sitä, millä perusteilla nykyiseen kokonaisuuteen on päädytty.
•

Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteeksi on asetettu sääntelyn selkeyttäminen. Tämän
hetkinen luonnos on laajuutensa ja siihen sisällytettyjen useiden aihealueiden vuoksi
kovin raskas kokonaisuus. Tämä tekee tietoyhteiskuntakaaresta paikoin vaikealukuisen
ja vaikeaselkoisen. Kokonaisuutta on vaikea hahmottaa otsikkotasolla, minkä vuoksi
luettavuutta toivoisi kehitettävän muun muassa otsikointia selkeyttämällä.

•

Toivomme jatkovalmistelussa kiinnitettävän huomiota myös määritelmien luettelointiin.
Tämän laajuiseen säädöskokoelmaan sisältyvien käsitteiden määrä kasvaa valtavaksi.
Nyt kaaren alkuun on sisällytetty 50-kohtainen määritelmäluettelo, minkä lisäksi
käsitemääritelmiä on sisällytetty kaaren keskelle. Alkuun sisällytetty luettelo on
massiivinen, mistä huolimatta siihen ei ole pystytty sisällyttämään kaikkia määritelmää
edellyttäviä käsitteitä ja termejä.

•

Selkeyden parantamisen näkökulmasta pidämme tärkeänä, että jatkovalmistelussa
kiinnitetään erityistä huomiota säännösten soveltamisalan selkeään määrittelyyn.
Erityisesti toimilupiin ja taajuushallintoon liittyvien säännösten osalta säännösten
soveltamisalan selkeä määritteleminen on olennaisen tärkeää. Toimilupamenettelyä
koskevat säännöt poikkeavat olennaisesti toisistaan eri toimialojen välillä.
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Radiomedia ry on vuonna 1983 perustettu yksityisten radioiden etujärjestö Suomessa.
Liittoon kuuluu 31 toimilupayhtiötä, joilla on yhteensä 54 radiotoimilupaa. Radiomedia ry
on myös Viestinnän Keskusliiton ja Euroopan kaupallisten radioiden etujärjestön
Association Of European Radios (AER) jäsen.
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