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RadioMedian lausunto Määräysluonnoksesta M54C
RadioMedia kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto määräysluonnoksesta
viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen
synkronoinnista. Määräysluonnoksessa esitetään muutettavaksi määräyksen
soveltamisalaa siten, ettei määräystä sovellettaisi radiotoiminnan harjoittajiin, joiden
toimiluvan mukainen väestöpeitto on alle 95 %. Käytännössä määräyksen
soveltamisalan piiriin kuuluisi muutoksen myötä yksi radiokanava.

Yleistä
RadioMedia pitää tärkeänä, että radiotoimialaa kuullaan asiassa. Määräyksellä on
merkittäviä vaikutuksia radiotoiminnan harjoittajille.
RadioMedia pitää olennaisena, että perustelumuistiossa arvioidaan tarve yksityisen
radiotoiminnan varautumisvelvollisuudelle huomioiden erityisesti
vaaratiedotejärjestelmää koskevat muutokset, mediankulutuksessa tapahtuneet
muutokset sekä uuden radiotoimilupakauden myötä muuttunut tilanne. Tämän lisäksi
perustelumuistiosta puuttuu kokonaan määräyksen vaikutusten arviointi yksityiselle
radiotoiminnalle ja kilpailuoikeudellinen arvio.

Pääviestit
1. Radiomedia esittää, että yksityiset radiotoiminnan harjoittajat rajataan
kokonaisuudessaan määräyksen soveltamisalan ulkopuolelle.
2. Radiotoiminnan harjoittajien asettamisesta varautumisvelvollisuuden piiriin
on päätetty aikana, jolloin mediamaisema ja tekniset valmiudet olivat
erilaiset kuin tänä päivänä. Tarve asettaa yksityisiä radiotoiminnan
harjoittajia varautumisvelvollisuuden piiriin tulee arvioida uudelleen.
3. Sähköisen viestinnän palvelulailla tullaan muuttamaan vaaratiedottamista.
Tarkoitus on ottaa käyttöön maantieteellisesti kohdennettavat
vaaratiedotteet matkapuhelimiin vuoden 2022 kesään mennessä, mikä
vähentää tarvetta radiotoiminnan harjoittajien varautumiselle.
4. Määräyksen soveltamisesta yksityiselle radiotoiminnanharjoittajalle
aiheutuvia noin miljoonan euron vuosittaisia kustannuksia ei voida pitää
kohtuullisina. Varautumisvelvollisuuden vaikutukset radiotoiminnalle tulee
arvioida perustelumuistiossa.

Lausunto
23.3.2020

Muuttunut mediamaisema ja mediankulutus
Suomalaisten mediankulutus jakaantuu tänä päivänä lukemattomiin eri lähteisiin.
Internetin merkitys tiedonjakelukanavana kasvaa jatkuvasti. Myös audiosisältöjä
kuunnellaan koko ajan enemmän mobiili- ja laajakaistayhteyksillä.1
Vuoden alusta alkoi uusi radion toimilupakausi ja radion kuuluvuus FM-verkossa kasvoi.
Valtakunnallisia ja osavaltakunnallisia yksityisiä radiokanavia on Suomessa peräti 18.
Näistä kahdentoista radiokanavan väestöpeitto kattaa 2/3 suomalaisista ja kuuden
radiokanavan väestöpeitto on yli 80 %. Lisäksi on huomioitava Yleisradion radiokanavat,
joiden maantieteellinen kuuluvuusalue kattaa koko Suomen.
Yksityisten radiokanavien kuuluvuusalueet ovat yhdenmukaistuneet ja valtakunnallisten
radioiden määrä on kasvanut verrattuna aikaan, jolloin on tehty linjaus yhden
valtakunnallisen radiokanavan asettamisesta varautumisvelvollisuuden piiriin.
Suomalaisten mediankulutuksen jakautuminen useisiin eri lähteisiin ja
muuttunut radiotarjonnan kokonaisuus tulee ottaa huomioon radiotoiminnan
harjoittajien varautumisvelvollisuudesta päätettäessä.

Vaaratiedotejärjestelmän muutokset
Sähköisen viestinnän palvelulain muutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle huhtikuussa. Tässä yhteydessä tullaan tietojemme mukaan esittämään
muutoksia myös vaaratiedotejärjestelmään. Tarkoitus on ottaa käyttöön
maantieteellisesti kohdennettavat vaaratiedotteet matkapuhelimiin vuoden 2022
kesään mennessä.
Päätös tulee arviomme mukaan vähentämään tarvetta radiotoiminnan
harjoittajien varautumiselle. Pidämme tärkeänä, että näkökulma huomioidaan
varautumista koskevan määräyksen muuttamista arvioitaessa.

Varautumisen kustannukset
Varautumisvelvollisuudesta aiheutuu yksittäiselle radiotoiminnan harjoittajalle
vuosittain noin miljoonan euron kustannus. Vuonna 2019 koko kaupallisen
radiotoimialan yhteenlaskettu liikevaihto oli karvan alle 70 miljoonaa euroa.
RadioMedian mielestä varautumisvelvollisuudesta yksityiselle radiotoiminnan
harjoittajalle aiheutuvia kustannuksia suhteutettuna radiotoiminnan kokoon ei
voida pitää kohtuullisina.
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Finnpanel Oy. Kansallinen radiotutkimus. Radion kuunteluväline.

Lausunto
23.3.2020

Lopuksi
Edellä mainitut perustelut huomioiden RadioMedia esittää, että määräystä
viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen
synkronoinnista muutetaan siten, ettei määräystä sovelleta radiotoiminnan
harjoittajiin.
Mikäli yksityisen radiotoiminnan asettamista varautumisvelvollisuuden piiriin
kuitenkin pidettäisiin RadioMedian näkemyksestä poiketen perusteltuna, tulisi
varautumisesta yksityisille radiotoiminnan harjoittajille aiheutuvat kustannukset
kattaa julkisin varoin.
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RadioMedia ry on kaupallisen radiotoimialan kattojärjestö, jonka tehtävänä on edistää
kaupallisen radiotoiminnan harjoittamista ja tukea alan kehitystä Suomessa. Liitto
edustaa sekä paikallisia että valtakunnallisia radiotoimijoita.
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