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Yleisradio Oy:n lausunto

Yleisradio Oy pitää yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaa tärkeänä keinona turvata
kansalaisten oikeus vastaanottaa tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä tapahtumista. Listalla on
merkittävä tehtävä kansalaisten sananvapauden turvaamisessa.

Yle kannattaa listan pitämistä suppeana. Kaikki voimassa olevan listan tapahtumat on perusteltua
säilyttää edelleen listalla.

Listalle tulisi nykyisten tapahtumien lisäksi sisällyttää parhaillaan voimassa olevalla listalla olevia
pelkästään miesten tapahtumia vastaavat naisten tapahtumat. Listalle tulisi lisätä myös kesä- ja
talviparalympialaiset. Listalle tulisi näin ollen uusina tapahtumina lisätä seuraavat tapahtumat:
naisten jalkapallon MM- ja EM-kilpailut
naisten jääkiekkon MM-kilpaillut ja
kesä- ja talviparalympialaiset
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Naisten jalkapallon ja jääkiekon tapahtumien rajaaminen listan ulkopuolelle ei ole perusteltu eikä
oikeutettu. Naisten tapahtumien yhteiskunnallinen merkitys on huomattavasti kasvanut voimassa
olevan listan laatimisen jälkeen. Tapahtumien suosio on lisääntynyt sekä tapahtumia aktiivisesti
seuraavien keskuudessa että myös suuremman yleisön keskuudessa. Naisten jalkapallo- ja
jääkiekkokisat koetaan kulttuurisesti yhdistävinä ja kansalliseen kulttuuri-identiteettiin kuuluvina
tapahtumina. Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen osallistuminen arvokisoihin ja niissä
menestyminen on lisännyt naisten jääkiekkoa kohtaan tunnettua kiinnostusta. Se on yleisemminkin
vaikuttanut naisten urheilutapahtumien yhteiskunnallisen merkityksen vahvistumiseen. Naisten
urheilutapahtumien televisiointien katsojamäärät ovat myös huomattavasti kasvaneet parhaillaan
voimassa olevan listan laatimisajankohdasta.

Paralympialaisten lisääminen listalle on konkreettinen merkki kehityksestä kohti lisääntyvää
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tällä on tärkeä merkitys kansallisen kulttuuriidentiteetin muokkaajana. Myös suomalaisurheilijoiden hyvä menestys paralympialaisissa puoltaa
tapahtumien lisäämistä listalle.

Edellä esitettyjen muutosten lisäksi voimassa olevan säännöksen velvoitetta esittää lähetykset
suorina tulisi täsmentää. Säännöksessä tulisi turvata yleisön mahdollisuus seurata valtaosaa
tapahtumista suorina lähetyksinä. Nykyinen säännös on tältä osin liian tulkinnanvarainen. Nykyisen
säännöksen mukaan vain tietyt jalkapallon ja jääkiekon ottelut olisi lähetettävä suorina.

Laajakaistaverkkojen ja mobiilien tv-katselulaitteiden myötä yleisön mahdollisuudet seurata
tapahtumia ajasta ja paikasta riippumattomasti ovat lisääntyneet. Suorien lähetysten merkitys
yleisölle on kuitenkin edelleen huomattava erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien
kohdalla. Mahdollisuus seurata tapahtumien kulkua reaaliaikaisesti luo yhteisöllisen kokemuksen
sekä muokkaa ja vahvistaa yhteistä kulttuuri-identiteettiä. Voimassa olevan säännöksen mukaan
huomattavan osan listan tapahtumista voi esittää nauhoitettuina. Velvollisuuden esittää tapahtuma
avoimella kanavalla voisi tässä tilanteessa täyttää esittämällä tapahtuman nauhoitettuna
ajankohtana, joka ei olisi yleisön kannalta otollinen. Suorat lähetykset olisi säännöksen estämättä
mahdollista sijoittaa yksinomaan maksullisille kanaville. Nykyinen säännös ei tästä syystä riittävällä
tavalla turvaa yleisön tiedonsaantioikeuden ja sananvapauden toteutumista.

Velvollisuutta esittää tapahtumat suorina lähetyksinä tulisi täsmentää siten, että myös hiihdon ja
yleisurheilun MM-kisoista sekä yleisurheilun EM-kisoista tulee valtaosa esittää suorina lähetyksinä.
Olympialaisista tulee esittää suorina vähintään 100 tuntia.
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