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Opetus- ja kulttuuriministeriölle
RadioMedian lausunto
Asia: Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta
Kiitämme Opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston
asetuksesta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta. Toteamme
lausuntonamme seuraavaa.
Asetuksen 2 §:ssä Neuvottelukunnan toimikauden pituudeksi esitetään kolmea vuotta.
Radiomedia pitää tätä kannatettavana. Neuvottelukunnan toimikautta ei tulisi asettaa tätä
lyhyemmäksi.
Jäsenten lukumääräksi esitetään 3 §:ssä enintään 15 henkeä. Radiomedian mielestä
tuloksekkaan toiminnan kannalta jäsenten lukumäärä on syytä pitää maltillisena, eikä
ehdotettua jäsenten enimmäismäärää tule ainakaan korottaa. Neuvottelukunnan
toiminnan luonne muuttuu olennaisesti, mikäli jäsenmäärää kasvatetaan olennaisesti
ehdotetusta. Näkemyksemme mukaan Neuvottelukunnan tulisi kyetä antamaan myös
suosituksia tai tekemään päätöksiä, mikä vaikeutuisi olennaisesti jäsenmäärän kasvaessa
liiaksi.
Radiomedia pitää tärkeänä, että jäsenten edustus on tasapuolinen. Käytännössä tämä
tarkoittaisi sitä, että sekä yhteishallinnointijärjestöillä, oikeudenhaltijoilla että käyttäjillä on
yhtä monta jäsentä Neuvottelukunnassa. Tästä lähtökohdasta ei Radiomedian
näkemyksen mukaan voida tinkiä. Radiomedia pitää Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustusta
tärkeänä esitettyjen Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen
edustusten lisäksi. Käyttäjien edustajana Radiomedia näkee tärkeänä, että käyttäjien
edustajiksi nimetään kattavasti eri tahojen edustajia.
Radiotoimiala on merkittävä tekijänoikeuksien käyttäjä, erityisesti musiikin
tekijänoikeuksien osalta. Radiomedia kaupallisen radiotoimialan kattojärjestönä ilmoittaa
olevansa käytettävissä ja kiinnostunut Neuvottelukunnan jäsenyydestä.
Asetuksen 5 §:n mukaan Neuvottelukunta voi kuulla asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja
tietyn asian käsittelemistä varten. Jaostoon tulee kuulua puheenjohtaja ja tarpeellinen
määrä jäseniä. Radiomedia kannattaa esitettyä toimintatapaa sekä jaostotyöskentelyn
että asiantuntijoiden kuulemisen osalta. Radiomedia pitää tärkeänä, että yhtä lailla
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jaostotyöskentelyssä huomioidaan jäsenten edustuksen tasapuolisuus. Eri intressitahoilla
tulee olla yhtä monta edustajaa jaostossa, josta tulisi voida poiketa vain
poikkeustapauksissa.
Jaostotyöskentely mahdollistaa Neuvottelukunnan ulkopuolisten tahojen kutsumisen
mukaan Neuvottelukunnan työhön. Näin Neuvottelukunnan työhön voivat osallistua myös
sellaiset tahot, jotka eivät muutoin olisi edustettuina Neuvottelukunnassa. Avoimuutta on
mahdollista lisätä myös nimettyjen varajäsenten kautta, kuulemalla Neuvottelukunnan
ulkopuolisia jäseniä ja järjestämällä tarpeen niin vaatiessa avoimia keskustelutilaisuuksia.
Radiomedian näkemyksen mukaan Neuvottelukunnan jäsenmäärää ei tule kasvattaa sen
vuoksi, että kaikkien tulisi olla edustettuina, vaan tiedonkulku ja eri tahojen kuuleminen
voidaan järjestää muilla keinoilla.
Ehdotuksen mukaan yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta toimisi Patentti- ja
rekisterihallituksen yhteydessä. Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvat kulut
maksettaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen määrärahoista. Radiomedia esittää huolensa
määrärahojen riittävyydestä. Neuvottelukunnan toiminnan kannalta on olennaista, että
Neuvottelukunnan toiminnalle varataan riittävät resurssit ja Neuvottelukunnalla on myös
taloudelliset resurssit kuulla asiantuntijoita. Asiantuntijakuulemisista aiheutuvia kuluja ei
tulisi kattaa Patentti- ja rekisterihallituksen valvontatehtävän hoitamiseen varatuista
määrärahoista.

RadioMedia ry on kaupallisen radiotoimialan kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää
kaupallisen radiotoiminnan harjoittamista ja tukea alan kehitystä Suomessa. Liitto edustaa
sekä paikallisia että valtakunnallisia radiotoimijoita.
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