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Viite: Lausuntopyyntö Viestintäviraston määräyksen 2 uusimisesta 18.1.2013

RadioMedian lausunto
Viestintäviraston määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä
(2/2001 M)
Kiitämme mahdollisuudesta lausua Viestintäviraston määräyksen numero
kaksi uusimista koskevassa asiassa.

Pääviestit
1. RadioMedia ei pidä tarkoituksenmukaisena määräysluonnoksen 4 §:n
muutostarkastusvelvollisuuden asettamista esitetyn laajuisena. Näin laaja muutostarkastusvelvollisuus aiheuttaisi toteutuessaan radiotoimijoille
merkittäviä lisäkustannuksia ja hankaloittaisi maanpäällisen radiotoiminnan harjoittamista.
2. RadioMedia esittää, että tarkastusmenettelyä kehitetään kevyempään
suuntaan. Määräysluonnoksen 3 §:n 2 momentissa määritelty kirjallinen
tarkastusmenettely tulisi ottaa soveltuvilta osin käyttöön myös FMradiolähettimien kohdalla.
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Muutostarkastus ja kirjallinen tarkastusmenettely
Määräysluonnoksessa esitetään, ettei ääniradio- tai televisiolähetintä saisi
ottaa uudelleen käyttöön ennen kuin Viestintävirasto on tarkastuksen perusteella hyväksynyt käyttöönoton. Muutostarkastusvelvollisuus koskisi tapauksia, joista säädetään 4 §:ssä. RadioMedia ei kannata velvollisuuden
asettamista tilanteissa, joissa kyse on radiolupaehtojen mukaisista muutoksista. Radiolupaehtojen mukaisten muutosten tulisi pääsäännön mukaan
olla sallittuja ilman uusintatarkastusvelvollisuutta.
Määräysluonnoksen 4 §:ssä esitetään muutostarkastusvelvollisuuden asettamista muun muassa silloin, jos väliaikaisesti toisella lähettimellä korvattu
vikaantunut lähetin otetaan uudelleen käyttöön tai korvataan pysyvästi toisella lähettimellä. RadioMedian näkemyksen mukaan tällaisessa tilanteessa
lähettimien asetukset pystytään asettamaan uudelleen samoihin arvoihin,
jotka Viestintävirasto on hyväksynyt lähettimen käyttöönottotarkastuksen
yhteydessä, eikä uusintatarkastusta tule edellyttää.
Esitetyt uusintatarkastusvelvoitteet aiheuttaisivat radiotoimialalle merkittäviä lisäkustannuksia, minkä lisäksi velvollisuus hankaloittaisi ja hidastaisi
radiotoimiluvan haltijoiden toimintaa. Kyse on pienestä toimialasta, jonka
yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli 55,4 miljoonaa euroa. RadioMedia edustaa 29 radiotoimintaa harjoittavaa yritystä. Niiden joukossa on
myös lukuisia pieniä yrityksiä, joiden kohdalla lisäkustannusten vaikutukset
kertaantuisivat. RadioMedia esittää, että jokaista määräysluonnoksessa esitettyä uutta tarkastusvelvollisuutta arvioidaan uudelleen. Uusia tarkastusvelvoitteita tulee asettaa vain, jos siihen on välttämätön tarve.
RadioMedia esittää, että tarkastusmenettelyä kehitetään kevyempään suuntaan. Määräysluonnoksen 3.2 §:ssä määritelty kirjallinen tarkastusmenettely tulisi ottaa käyttöön myös FM-radiolähettimien osalta.
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