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LAUSUNTO
Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta
Taustaa:
Brilliance Communications Oy lausuu ministeriön pyynnöstä seuraavaa:
Alfa TV on valtakunnallisessa antennijakelussa ja kaapeliverkossa näkyvä
toimija 95% peitolla tällä hetkellä.
Alfa TV:n tahtotila on ollut sen perustamisesta lukien uutistuotannon
käynnistäminen. Tämä ei ole ollut mahdollista vielä laajemmassa
mittakaavassa taloudellisista seikoista johtuen. Tulemme lisäämään jo
syksyn 2017 säännöllistä uutistuotantoamme ja tulemme hakemaan nyt
vireillä olevaa avustusta, mikäli se toteutetaan.
Tulemme myös laajentamaan näkyvyyden 100% ja hakemaan yleisen
edun kanavan statusta, mikäli ministeriö myöntää tässä
lausuntopyynnössä esitetyn tuen toiminnallemme.
Alfa TV on start up vaiheen TV- yhtiö, jonka toiminta alkoi syksyllä 2013.
Toiminta on jo vakiintunut ja vahvistunut. Yhtiöllä on toimitilat ja HD
tasoinen kalusto ja mm käytössään HD tasoinen ulkotuotantoauto, jolla

mm suoritettiin Seinäjoen Tangomarkkinoiden televisiointi suorana
lähetyksenä. Kohderyhmänä kanavalla ovat 45+, kuitenkaan unohtamatta
nuorempia katsojia. Erityisenä kohderyhmänä ovat Suomen 1,5
eläkeikään saapunutta kuluttajaa, koska tämä kohderyhmä on unohdettu
muilta kaupallisilta TV kanavilta.
Kanavamme on tähän mennessä tuottanut viikoittaisen uutiskatsauksen
ja toimittaa myös muita säännöllisiä ajankohtaisohjelmia, sekä
yhteiskunnallisia talk show- tyyppisiä ohjelmia. Ohjelmistossamme on
runsaasti kulttuuri, musiikki, urheilu, luonto, historia, viihde, ruoka- ja
matkailuohjelmia. Kotimaisuusaste näissä on korkea, noin 80%,
katsojaosuutemme on ollut vahvassa nousussa katso (liite 1).
Alfa TV ei ole pääkaupunkikeskeinen, vaan huomioi toiminnassaan
maaseudun ja maaseutukaupungit. Kanavamme ottaa huomioon myös
kielivähemmistöt, sekä mm viittomakieliset palvelut joidenkin
tuotantojen yhteydessä.
Lausumme seuraavaa ministeriön esitykseen ( § 1 ):
Ministeriön esityksessä ( § 1.) painotetaan yleishyödyllisen kanavan
statusta tämä on sinänsä ymmärrettävää ja hyväksyttävää, kuitenkin tulisi
huomioida, että tämän tyyppisen toiminnan aiheuttamat
lisäkustannukset mm jakelun, tekstityksen, synteettisen äänen yms
johdosta ei saisi tuoda sellaista ylimääräistä rasitusta, joka käytännössä
söisi osan uutistoiminnalle tarkoitetusta tuesta. Edellä mainitut kulut olisi
syytä huomioida ministeriön taholta lisäbudjettina tai vaihtoehtoisesti
hyväksyä kuluina uutistoimintaan tarkoitetussa avustuksessa.
( § 4.) Avustuksen tarkoitus. Tarkoitus on hyvä, jos tämä toteutuu siten,
että myös uusille toimijoille annettaisiin mahdollisuus tuottaa uutisia,
tällöin monimuotoisuus toteutuu kotimaisessa uutiskentässä.
( § 11. ) Hakemuksen käsittely.
Katsomme, että kotimaisuusaste tulisi huomioida merkittävänä
kriteerinä. (kohta c).

( § 12. ) Avustuksen maksaminen
Ehdotamme, että avustuksen maksaminen perustuisi kanavan antamaan
uutistoiminnan budjettiin ja avustuksen maksaminen toimijoille olisi
etupainotteinen, toisin kuin nyt esitetyn maksuperiaatteen mukaan
toteutuneista kustannuksista. Edellä mainittu ehdotuksemme helpottaisi
huomattavasti uusien toimijoiden halukkuuteen käynnistää uutistoiminta.
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