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Suomen Yleisradio oy 

Hallintoneuvosto 

 

Arvoisa Yleisradion hallintoneuvoston jäsen, 

 

 

Suomen ja Ruotsin välinen tv-vaihto - vuoden 1986 bilateraalisen ns. 

kahvikuppisopimuksen nojalla toteutuneena - on uhattuna, jos YLE:n ilmoittamat Ruotsiin 

suunnatun TV Finland –kanavan muutokset toteutettaisiin pelkän ilmoitusmenettelyn 

kautta.   

 

 

TV Finland -kanavan Ruotsin sopimusosapuoli Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto RSKL  

vetoaakin täten Yleisradio OY:n hallintoneuvostoon, että 13.1.2014 alkavaksi ilmoitettu 

TV Finlandin ohjelmistorakenteen muutos lykättäisiin loppuvuoteen 2014,  

jotta tarpeelliset, suunniteltua muutosta ja sen pitkäaikaisia seurauksia koskevat 

kahdenväliset  keskustelut ja neuvottelut voidaan käydä Ruotsin kulttuuriministeriön ja 

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön, molempien maiden tekijänoikeusjärjestöjen sekä 

julkisen palvelun median Yleisradion ja SVT:n ja sopimusosapuoli Ruotsinsuomalaisten 

Keskusliitto RSKL:n välillä.  

 

Perusteita tälle YLE:n päätöksen toteuttamista koskevalle lykkäyspyynnölle  ja maiden 

väliselle neuvottelutarpeelle: 

 

1. Tarve varmistaa Ruotsissa pidempi siirtymävaihe TV Finland –kanavan 

katsojien yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi, jotta ikä-, terveys- tai 

kustannussyistä nettitelevision/YLE Areenan palveluiden ulkopuolella olevat katsojat 

eivät täysin syrjäydy, jos YLE TV Finland vain parissa viikossa  siirtyisi toimimaan - 

sisällöltään kattavana -  vain modernia it-tekniikkaa osaavien nuorempien katsojien 

kanavaksi Ruotsissa. 

 

2. RSKL on anonut Ruotsin radio- ja tv-viranomaiselta, www.mrtv.se , 

TV Finlandille toimilupaa Ruotsiin kaudelle 2014-2019. Toimilupasyistä on  pikainen 

tarve selvittää se tarjonta, jota Ruotsin valtion rahoituksella ( Ruotsin hallituksen 

päätös 19.12. 2013, myönnetty  SEK 10 493 000  RSKL:lle TV Finland –kanavan 

lähetystoimintaan Ruotsissa )  on saatavissa Yleisradiosta TV Finlandin kautta 

vuonna 2014 sekä myöhemmin po. toimilupakaudella koko Ruotsiin ja miten TV 

Finlandin näkyvyyden asteittainen laajentaminen koskemaan koko Ruotsia voisi 

yhteistyössä SVT:n kanssa tapahtua. 

 

3. Lisäksi RSKL viittaa Ruotsin lakisääteisiin velvoitteisiin tukea ja elvyttää 

suomen kieltä Ruotsissa. – RSKL korostaa julkisen palvelun median roolia kielen 

ylläpitäjänä ja kehittäjänä monipuolisen ohjelmatarjonnan  ja kielellisten esikuvien kautta. 

http://www.mrtv.se/
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4. Ruotsissa asuu yli 100 000 Suomen valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettua Suomen 

kansalaista, joiden tärkein Suomen asioita ja yhteiskuntaa koskeva tietolähde  on TV 

Finland. Jos suorat uutislähetykset ja ajankohtaiset keskusteluohjelmat poistuvat TV 

Finladin ohjelmistosta, miltä pohjalta nämä äänioikeutetut voisivat muodostaa oman 

poliittisen kantansa? 

 

 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto on Ruotsin hallituksen toimeksiannosta ja Ruotsin 

valtion myöntämin varoin hoitanut tiettyä TV Finland –kanavan hallinnointia Ruotsissa, 

vaikka tehtävä RSKL:n kannan mukaan kuuluu julkisen palvelun median vastuulle.  

 

 

Yleisradion eri kanavien ohjelmista koostetun Ruotsiin lähettävän TV Finland –

kanavan tulevaisuus vaatii  pikaista tarkempaa selvennystä.  
 

Tasokkaiden suomenkielisten tv- ja radio-ohjelmien saanti yhtäläisin 

mahdollisuuksin koko Ruotsissa olisi RSKL:n kannan mukaan osoitus hyvästä 

pohjoismaisesta yhteistyöstä, jonka toteuttamisesta Suomella ja Ruotsissa on pitkät 

ja hyvä perinteet. Maiden välinen tv-vaihto ja kummankin maan kielivähemmistöjen  

omakielisen media-tarjonnan vahvistaminen ( Ruotsi/SVT World ruotsin kielen 

osalta Suomessa, Suomi/ YLE TV Finland suomen kielen osalta Ruotsissa ) on ja olisi 

vastaisuudessakin hyvien naapuruussuhteiden tunnusmerkki. 

 

 

RSKL:n toimilupaan  sisältyvät TV Finland –kanavan vapaan maaverkon kautta saatavilla 

olevat lähetykset näkyvät Ruotsissa vielä 12.1. 2014 saakka Tukholmassa ja 

Mälarinlaakossa.  

RSKL:n esittää syystä kannanottoanne varten, arvoisat YLE:n hallintoneuvoston jäsenet, 

eikö TV Finland –kanavan sisältö  myös 13.1.2014  lähtien saa vastata sitä tasokkaan 

pääosin suomenkielisen yleis-tv:n sisältöä, jolle TV Finland –kanavan toimilupa on 

Ruotsissa myönnetty ja jota me Ruotsin toimijat edellytämme ja jonka ydinsisältöä ovat 

tuoreet uutis- ja ajankohtaislähetykset.  

 

Vastuuntuntoisena kansalaisjärjestönä  RSKL tukee toiminnallaan  TV Finland –kanavan 

olemassaoloa ja toimii TV Finland -kanavan vapaan näkyvyysalueen laajentamiseksi koko 

Ruotsiin. Tätä tehtävää  RSKL on hoitanut ja hoitaa huomattavan pientä nimellistä 

korvausta vastaan.   

Kansalaisten tasavertaisuuden tukeminen ja yhteiskunnan demokraattisten 

toimintaperinteaatteiden  soveltaminen ja edistäminen ovat lähtökohtia, joiden tulisi 

sisältyä myös Suomen ja Ruotsin välisen tv-vaihdon ja siihen liittyvien kysymysten 

ratkaisuihin. Suomen ja Ruotsin välinen tv-yhteistyö ja sen edelleen kehittäminen olisivat 

arvokas lisä pohjoismaisen tv-yhteistyön tehostamiseen, johon TV Finland –kanavan 

kehittäminen antaisi konkreettista sisältöä ja toimintamallin. 

Lisäksi RSKL näkee Ruotsiin suunnatun TV Finland –kanavan tulevaisuuden  tärkeänä 

myös Suomen julkisuuskuvan kannalta. Ruotsin  yli 700 000 henkilöä kattava 
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suomalaisperäinen väestö on kielellisesti ja kulttuuriltaan identiteettiään lujittava 

väestönosa. Ruotsin kansallisena vähemmistönä ruotsinsuomalaisilla on kasvavaa 

yhteiskunnallista vaikutusvaltaa saava rooli.  Ruotsinsuomalaisilla niin koko Ruotsin 

väestön aktiivisena osana kuin yksittäisinä kansalaisina on kiinnostusta vaalia hyviä kieli-, 

kulttuuri- ja yhteistyösuhteita naapurimaahan Suomeen. Ruotsinsuomalaisten saama kuva 

Suomi-kuva perustuu laajasti TV Finland –kanavan tarjontaan ja siksi on tärkeä, että TV 

Finland –kanavaan ei tehdä lisämuutoksia ilman osapuolten välisiä neuvotteluja. 

 

 

RSKL vetoaa, että  Yleisradio OY siirtäisi TV Finland –kanavan teknistä ja 

ohjelmistorakenteen muutosta ainakin loppuvuoteen 2014, yllä mainituista syistä  

tarvittavien neuvottelujen takia. 

 

 

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto pyytää lopuksi Yleisradio OY:n hallintoneuvoston 

jäseniä arvioimaan TV Finland –kanavan pitkän aikavälin suunnitelmaa  sekä sitä, 

miten Yleisradio voisi yhteistoiminnassa  Ruotsin  julkisen palvelun televisioyhtiö 

SVT:n kanssa suunnitella ja toteuttaa  TV Finland –kanavan sisällyttämisen osaksi  

SVT:n ohjelmistoa,  perusteena SVT:n uuden toimiluvan vuotuinen velvoite lisätä 

suomenkielistä ohjelmatarjontaa. 

  

 

Tukholma  30. joulukuuta 2013 

 

Kunnioittavin terveisin 

 

 

 

Voitto Visuri    Raija Kärkkäinen Eriksson 

Puheenjohtaja    Toimitsija 

    


