Helsinki 12.5.2014
Ministeri Krista Kiuru

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä
eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi
Tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja parantaa radiotoimintaa
koskevaa sääntelyä.
Kannatamme tietoyhteiskuntakaaren voimaan saattamista. Esitämme huomioitavaksi seuraavat radiotoiminnan kannalta olennaiset asiat.

Pääviestit
1. Kannatamme esitystä radiomainonnan sallitun lähetysajan korottamisesta
kahteenkymmeneen prosenttiin päivittäisestä lähetysajasta (223.2 §). Esitys parantaa radion toimintaedellytyksiä. Radion kaupallisen toiminnan tiukka rajoittaminen ei ole perusteltua nykyajan globaaleilla markkinoilla. Radiotoiminta rahoitetaan
yksinomaan mainonnalla.
2. Kannatamme radiotoiminnan ohjelmistolupamenettelyn keventämistä ja ennakoitavuuden lisäämistä. Kannatamme esityksiä radiotoimilupien myöntämisestä
ilman korotettuja taajuusmaksuja, Viestintäviraston toimivallan kasvattamista sekä
erityisesti toimilupaehtojen keventämistä.
•

Esitämme muutosta esityksen 37.1 §:ään. 10 vuoden pituinen toimilupakausi

tulee turvata lain tasolla muuttamalla esityksen 37.1 § vastaamaan Viestintäpoliittisen ohjelman linjausta.
Toimilupaviranomainen myöntää ohjelmistoluvat määräajaksi, pääsääntöisesti 10 vuodeksi.
3. Kannatamme esitystä, jolla estetään analogisen radiotoiminnan toimilupasääntelyn kiertäminen lyhytaikaisella radioluvalla. Mahdollisuus ohittaa toimilupajärjestelmä ja kilpailla markkinoilla eri pelisäännöillä heikentää markkinoiden
toimivuutta. Lyhytaikaisen radioluvan ketjuttaminen harjoittamalla tosiasiassa lyhytaikaisella luvalla pitkäaikaista radiotoimintaa tulee estää. Lyhytaikaiseen radiotoimintaan varatut taajuudet tulee suunnata ei-kaupallisen radiotoiminnan käyttöön (järjestö-, opetus-, tms. käyttö). Kannatamme esityksen 39.5-6 §:n ja 223.3 §:n hyväksymistä.
4. Kannatamme esityksen 71 §:ää sellaisenaan. Huomattavan markkinavoiman
sääntelyn kehittäminen parantamalla Viestintäviraston mahdollisuuksia puuttua huomattavan markkinavoiman yritysten toimintaan on radiotoiminnalle
tärkeää. Huomattavan markkinavoiman yritysten mahdollisuuteen pitää hintaa liian
korkealla tai harjoittaa hintapainostusta käyttäjille haitallisella tavalla tulee puuttua tehokkaasti.
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5. Esitämme verkon neutraliteettia koskevan 110 §:n täsmentämistä siten, ettei
sääntely jätä tosiasiallisesti mahdollisuutta heikentää käyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää haluamiaan palveluita tai sovelluksia. Verkon neutraliteetin
aukoton turvaaminen on sananvapauden ja monipuolisen sisältötarjonnan kannalta
olennaista. Esitykseen sisältyvä syrjimättömyysvaatimus on sisällöntarjoajien kannalta
olennainen.
2
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Stefan Möller
toimitusjohtaja
stefan.moller@radiomedia.fi
puh. 0400 508877

Johanna Halkola
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RadioMedia ry on kaupallisen radiotoimialan kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää radiotoiminnan harjoittamista ja tukea alan kehitystä Suomessa. Liitto edustaa
sekä paikallisia että valtakunnallisia radiotoimijoita. RadioMedian jäsenet harjoittavat radiotoimintaa yhteensä 77 radiotoimiluvalla, joka on 90 prosenttia kaikista
myönnetyistä radiotoimiluvista.
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