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Liikenne- ja viestintaministerio on pyytanyt lausuntoa luonnoksesta yleisen
edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta annettavasta
valtioneuvoston asetuksesta. Esityksessa ehdotetaan kaupallisen television
uutistoiminnan tukemista.
Nakernyksernme mukaan asetus heikentaisi entisestaan Suomen televisiomarkkinan
haastavia toirnintaedellytyksia ja johtaisi seka kanavatarjonnan supistumiseen etta
kilpailun heikentymiseen. Suomen kaupallinen tv-markkina on jo entuudestaan
luonteeltaan duopolistinen, jossa kahden markkinajohtajan yhteenlaskettu
markkinaosuus mainosrahoitteisesta TV-markkinasta on 86%. Nyt ehdotettu asetus
ainoastaan rapauttaisi jo entuudestaan puutteellista kilpailua markkinalla.
Huomattavaa on rnyos, etta kaupallisen tv-markkinan toimintaedellvtyksia rajoittaa
rnerkittavaa julkista rahoitusta nauttiva Yle, jonka tulorahoitus on lahes
kaksinkertainen koko mainosrahoitteisen tv-markkinan kokoon verrattuna.
Jo aiemmin osana hallituksen esitysta laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
(HE82/2017) saadettiin asetuksenantovaltuudesta niin, etta aani- ja tekstityspalvelut
voitaisiin jatkossa liittaa rnyos valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla
lahetettaviin useita eri yleisoryhrnia palveleviin ohjelmistoihin, joita ovat esityksen
mukaan MTV3 ja Nelonen. On ilrneista, etta HE 82/2017 yhdistettyna nyt ehdotettuun
asetukseen ohjaisi MTV3:n ja Nelosen hakeutumaan takaisin yleisen edun kanaviksi.
Vastaavasti on hyvin epatodennakoista, etta pienemrnilla kanavilla olisi markkinan
aiheuttamien resurssirajoitteiden vuoksi realistisia mahdollisuuksia panostaa
laadukkaaseen uutistoimintaan nykyisella tv-markkinalla, vaikka sille naennaisesti
tassa asetuksessa luotaisiinkin nimelliset puitteet.
Tarnan seurauksena ehdotettu tuki johtaisi suoraan julkiseen subventioon
kaupallisen mainostelevisiomarkkinan markkinajohtajille, joiden osuus kaupallisesta
mainostelevisiomarkkinasta on jo nykyisellaan aarirnrnaisen vahva. Ehdotettu asetus
rapauttaa televisiomarkkinan elinvoimaa ja johtaa televisiotarjonnan vahenerniseen,
silla se syrjii alan pienernpia toimijoita ja heikentaa siten entisestaan pienempien
toimijoiden toirnintaedellytyksia mainostrahoitteisella tv-markkinalla.
Uutis- ja ajankohtaistoiminta on ennen kaikkea julkisen palvelun tehtava. Niinpa
uutis- ja ajankohtaistoiminnan rnerkitysta tulisi ennen kaikkea korostaa Ylen
tehtavissa ja Ylen nykyisen tulorahoituksen allokoinnissa sen sijaan, etta kaupallisten
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toimijoiden velvoitteita kasvatetaan HE 82/2017 ehdotuksen mukaisesti ja
vastaavasti tata seuraten ohjataan julkisia varoja kaupallisen televisiomarkkinan
kilpailun vaaristarniseksi ja alan toimijoita epatasa-arvoisesti kohtelevaksi.
Huomattavaa on rnyos, etta Suomi on maailman johtavia valtioita vertailtaessa
median sananvapautta. Tastakin nakokulrnasta julkisten varojen kohdentaminen
kaupalliseen uutis- ja ajankohtaistoimintaan Ylen rahoituksen lisaksi olisi tehotonta
julkisten varojen kayttoa.
Korostamme rnyos, etta uutispalveluiden kaytto on aiempaa monikanavaisempaa.
Erityisesti verkon ja sosiaalisen median kaytto uutiskanavana on kasvanut
rnerkittavasti. Koska kyseessa on luonnollinen kehityssuunta, joka tulee jatkumaan
entisestaan, emme nae tarvetta kaupallisen uutistoiminnan tukemiselle lineaarisessa
televisiossa. Saadannon lahtokohtana tulisi olla teknologianeutraliteetti ja siten sen
tulisi kohdella eri mediamarkkinoita ja teknisia alustoja tasapuolisesti. Nyt ehdotettu
tuki onkin paitsi tehotonta julkisten varojen kayttoa suhteessa
kuluttajakayttaytymiseen rnyos epatasa-arvoisesf eri medioita kohtelevaa.
Discovery kannattaa markkinoiden vapaata toimivuutta ja pitaa tarkeana, etta kaikilla
Suomen televisiomarkkinalla toimivilla yrityksilla on tasapuoliset toimintaedellytykset.
Vain talla tavoin voidaan pitaa ylla kaupallisen televisiomarkkinan elinvoimaisuus ja
tarjonnan laajuus. Emme puolla ehdotettua asetusta, silla se on vahvasti kilpailua
vaaristava ja syrjiva alan pienernpia toimijoita kohtaan.
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