Monipuolinen mediatarjonta nuorille tulee turvata Yle-lakia
uudistettaessa
Kataisen hallitusohjelmaan otetun kirjauksen mukaan Yleisradion rahoitus uudistetaan
siten, että Yleisradio Oy:n rooli suomalaisen kulttuurin tuottajana, moniarvoisena ja
riippumattomana tiedonvälittäjänä sekä sananvapauden foorumina turvataan.
Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen Yleisradion julkisesta palvelusta 21.12.2011.
Periaatepäätöksessä on myös täydennetty Ylen julkisen palvelun tehtävää.
Julkisen yleisradiotoiminnan tulee tarjota ohjelmistovalikoima puhutellakseen koko
yhteiskuntaa. Yleisradion tulee tarjota ohjelmisto jokaisen saataville y htäläisin ehdoin. Tämä
tarkoittaa, että Yleisradion tulee tarjota ohjelmistoja kaikille suomalaisille, myös nuorille.
Yleisradiosta annetun lain 7 §:n 3-kohtaa on kuitenkin ehdotettu täydennettävän siten, että
julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti ”ottaa ohjelmistossa huomioon sivistysja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen,
painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia”.
Tilanne on ongelmallinen, kun lakiin asetetaan Yleisradiolle velvollisuus nimenomaan
painottaa ohjelmistoja erityisesti sellaiselle kohderyhmälle, jolle yksityinen mediakenttä jo
tarjoaa runsaasti monipuolista ohjelmasisältöä niin televisiossa, radiossa kuin printissäkin.
Tasapainoisen julkisen ja yksityisen mediatarjonnan moniarvoisuuden säilyttäminen on
yleisen edun mukainen tavoite. Jos Yleisradion velvollisuudeksi asetetaan ohjelmistojen
painottaminen erityisesti nuorille, synnyttää tämä kilpailuoikeudellisen ongelman.
Yleisradion julkisen palvelun tehtävämäärittely ei saa vaarantaa yksityisen mediakentän
toimintaedellytyksiä. Yleisradion ohjelmasisällön suuntaamista erityisesti nuorille ei voida
pitää tarkoituksenmukaisena julkisen palvelun tehtävänä. Pahimmassa tapauksessa tämä
vaarantaa julkisen ja yksityisen mediakentän muodostaman nuorille suunnatun
monipuolisen mediatarjonnan kokonaisuuden.
Liiton mukaan on selvää, että Ylen tulee tarjota ohjelmistoja myös nuorille, samoin kuin
aikuisväestöllekin. Kyse on siitä, ettei Yleisradion lakisääteiseksi velvollisuudeksi ja julkisen
palvelun tehtäväksi voida asettaa nuorille suunnattujen ohjelmistojen erityistä painottamista.
Radiomedia ry esittää, että Yleisradiosta annetun lakiehdotuksen 7 §:n 3-kohdasta
poistetaan velvollisuus painottaa nuorille suunnattuja ohjelmistoja, jottei Yleisradion
julkisen palvelun tehtävä vääristä kilpailua ja vaaranna nuorille suunnatun monipuolisen
mediatarjonnan kokonaisuutta. Mikäli nuorille suunnattu ohjelmisto kuitenkin halutaan
huomioida myös laissa, Radiomedia esittää lain 7 §:n 3-kohtaa muutettavan seuraavasti.
Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti
3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille suunnattuja ohjelmistoja, ottaa
nuoret huomioon ohjelmistossa sekä tarjota hartausohjelmia.
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