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Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta
annettujen lakien muuttamisesta (LVM 017:00/2012)

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:tä ja sen
rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Luonnoksen taustana on pääministeri Kataisen hallitusohjelma, jonka mukaan Yleisradio Oy:n rahoitus uudistetaan siten, että yhtiön rooli suomalaisen kulttuurin tuottajana, moniarvoisena ja riippumattomana tiedonvälittäjänä sekä sananvapauden foorumina turvataan. Valtionvarainministeriössä on samanaikaisesti valmisteltu uutta yleisradioveroa koskeva hallituksen esitysluonnos.
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry pitää Yleisradio Oy:n tarjoamaa julkista palvelua keskeisenä peruspalveluna, jonka pitää olla jokaisen suomalaisen saatavilla. Kuluttajaliitto on ottanut aiemmin kantaa
Yleisradion rahoittamiseen viime vuoden keväänä hallitusohjelmatavoitteissaan, joissa kannatettiin Yleisradion rahoittamista valtion talousarviosta. Kuluttajaliitto on myös tuonut esille kielteisen kantansa Lintilän työryhmän keväällä 2009 ehdottamaan julkisen palvelun mediamaksuun.
Yleisradion julkista tehtävää koskevaan sääntelyyn esitetään pääasiassa vähäisiä muutoksia, jotka ovat
joko puhtaasti teknisiä tai jo olemassa olevan asiatilan toteamista. Sisällöllinen muutos on Yleisradio
Oy:stä annetun lain 7 §:n 2 momenttiin ehdotettu täydennys, jolla velvoitetaan painottamaan lapsille
suunnattujen ohjelmistojen ohella myös nuoret ikäryhmät tavoittavaa ohjelmatarjontaa. Täydennystä perustellaan sillä, että pystytään tarjoamaan julkisen palvelun määrittelyn mukaisia kaupalliselle tarjonnalle
vaihtoehtoisia sisältöpalveluita myös sellaiselle kohderyhmälle, joiden sisältöpalveluiden kulutus katseluja kuuntelutilastojen valossa painottuu kaupalliseen sisältötarjontaan. Kuluttajaliitto pitää ehdotusta perusteltuna.
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan luovuttavaksi television käyttöön perustuvasta televisiomaksusta ja rahoituksen ehdotetaan 2013 alusta perustuvan valtion televisio- ja radiorahastolle valtion talousarviosta siirrettävään määrärahaan, joka on tarkoitettu Yleisradion julkisen palvelun kustannusten kattamiseen. Rahat on tarkoitus kerätä kansalaisilta uudella yleisradioverolla. Kuluttajaliitto katsoo nykyisen
televisiomaksun olevan epäoikeudenmukaisen, koska se kerätään samansuuruisena kaikilta television
omistavilta kotitalouksilta riippumatta kotitalouden koosta tai tuloista. Siksi Kuluttajaliitto kannattaa tele-
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visiomaksusta luopumista. Yleisradioverosta on erillinen lausuntopyyntö, joten siihen otetaan kantaa asiaa
koskevassa lausunnossa.
Yleisradion rahoituksen tasosta ehdotetaan säädettäväksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa
laissa. Rahoituksen tason ehdotetaan vuonna 2013 olevan 500 miljoonaa euroa. Tasoa on tarkoitus tarkistaa vuodesta 2014 lähtien vastaamaan vuotuista kustannustason nousua. Yleisradioveroa koskevassa esitysluonnoksessa todetaan, että yleisradioveron perusteita, erityisesti henkilöiden yleisradioveron veroprosenttia olisi ajoittain tarkistettava. Kuluttajaliitto onkin huolissaan siitä, että Yleisradion rahoituksen tason
automaattinen tarkistaminen johtaa kansalaisten maksettavaksi tuleva määrä saattaa kasvaa nopeammin
kuin heidän tulonsa.
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