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MTV esittää kotimaisia mediamarkkinoita arvioivalle työryhmälle seuraavia toimenpiteitä
suomalaisen media-alan toimintaedellytysten ja alan kasvun ja kehityksen edistämiseksi
Kotimainen sisältö on suomalaisten media-alan toimijoiden kiistaton kilpailuetu. Jotta mediayritykset voisivat
investoida kotimaisiin viihde- ja urheiluohjelmiin ja laadukkaaseen journalismiin, alalle on luotava reilu
kilpailuympäristö kansainvälisten toimijoiden kanssa.
 Mainontaa tai markkinointia koskevaan lainsäädäntöön ei tulisi lisätä uusia mainoskieltoja tai rajoitteita (esimerkiksi
rajoituksia elintarvikemainontaan).
 Television ja radion erityissääntelystä tulisi luopua. Kaikki media-alan toimijat asetetaan saman sääntelykehyksen alle.
 Kuvaohjelmalain toimivuutta ja velvoitteita tulisi arvioida mahdollisimman pian mediamurroksen näkökulmasta.
Perustelut:
Suomen mediamarkkinalla on tarjolla kansainvälisiä palveluita, joihin Suomen tai EU:n lainsäädäntö eivät yllä. Suomalaisia
mediasisältöjä tuottavat vain Suomessa toimivat media-alan yritykset. Näihin sovelletaan mainonnanrajoituksia ja
velvoitteita, jotka vähentävät yritysten mahdollisuuksia investoida ja työllistää Suomessa. Esimerkiksi alkoholilain
mainonnan rajoitukset ja kuvaohjelmalain jaksokohtaiset luokitteluvelvoitteet eivät ulotu internetissä toimiviin
kansainvälisiin toimijoihin, jotka ovat käytetyimpiä palveluita lasten ja nuorten keskuudessa.
Digitaalisuus luo media-alalle mahdollisuuden kehittää uusia mainosrahoitteisia ja maksullisia kuluttajapalveluja.
 Kuluttajapalvelujen kehittämiseksi ja alan tasapuolisten toimintaedellytysten edistämiseksi digitaalisten
mediasisältöjen verokantaa tulisi alentaa tilattujen lehtien tasolle.
 Digitaalista tekijänoikeusmarkkinaa tulisi kehittää luomalla avoin ja läpinäkyvä tekijänoikeushinnoittelu ja tehostamalla
oikeuksien hankintaa teknologianeutraaleilla sopimuksilla.
Perustelut:
Sisältöjä ja palveluja tulisi julkaisuformaatista riippumatta kohdella sekä sääntelyssä, että verotuksessa yhdenmukaisesti.
Nykytilanteessa tilatut lehdet, kirjat ja Yleisradio nauttivat alennetusta verokannasta. Kilpailukyvyn lisäämiseksi ja
maksullisten digitaalisten palvelujen kehittämiseksi olisi tärkeätä asettaa kaikki media-alan toimijat saman verokohtelun
alle.
Suomen tekijänoikeusjärjestelmää on kehitettävä valmisteilla olevan tekijänoikeuksien yhteishallinnointilain myötä. Uuden
lain tavoitteena tulisi olla tekijänoikeusmarkkinan toimivuuden parantaminen. Laissa tulisi säätää hinnoitteluperusteiden
avoimuudesta ja korvausten teknologianeutraalisuudesta. Yhteishallinnointijärjestöjen toimintaa ja hinnoittelua on
tehokkaasti valvottava riippumattoman viranomaisen toimesta.
Kansalaisten sivistyksen ja maailmankuvan näkökulmasta Suomessa on tärkeätä ylläpitää moniarvoinen ja
monipuolinen tiedonvälitys.
 Yleisradion julkisen palvelun tehtävää tulisi tarkentaa ja sen riippumatonta valvontaa tehostaa.
 Kotimaisen media-alan moniarvoisuuttaa voisi tukea ohjaamalla osa valtion televisio- ja radiorahaston varoista mediaalan edistämiseen ja kaupallisen median julkisen palvelun tehtävien hoitamiseen.
Perustelut:
Suomessa on tarvetta julkisen palvelun yhtiölle, joka tuottaa sellaista kansansivistävää sisältöä, jota ei ole kaupallisesti
mahdollista tuottaa. Yleisradiolle on julkisen rahoituksen vastineeksi asetettava konkreettisia velvoitteita esimerkiksi
riippumattomien tuotantojen lisäämiseksi ja julkisen palvelun sisällön tuottamiseksi eri kohderyhmille. Yleisradion
yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa tulisi kehittää, etenkin kalliiden urheiluoikeuksien osalta. Yleisradion valvonta
tulisi siirtää Viestintävirastolle, jossa yhtiön vaikutuksia mediamarkkinaan tulisi säännöllisesti arvioida.
Julkisen palvelun sisällön monipuolisuutta voisi edistää ohjaamalla valtion televisio- ja radiorahaston varoja myös
kaupallisen median käyttöön. Tukea voisi osoittaa sellaisten audiovisuaalisten tuotantojen ja palvelujen tukemiseen, joiden
katsotaan toteuttavan julkista palvelua suomalaisessa mediakentässä. Esimerkkinä tästä voisi olla kotimaisten ohjelmien
tekstitys kaupallisilla kanavilla.

