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Illan pääuutiset näkyvät
jälleen TV Finlandista 10.2. lähtien
Maanantaista 10. helmi-
kuuta lähtien TV Finland
–kanavalla nähdään jäl-
leen kaksi Ylen päivittäis-
tä pääuutislähetystä,
ruotsinkielinen TV-Nytt
(klo 18.30 Ruotsin aikaa)
ja Yle Uutiset (klo 19.30

Ruotsin aikaa).
TV Finlandin ohjel-

misto on viime päivinä ol-
lut muutosten kourissa.
Ylessä päätettiin, että
suorana lähetettävät oh-
jelmat poistetaan kana-
valta 13. tammikuuta.

Tämä tarkoittaa sitä, että
Alue-TV-uutiset ja ajan-
kohtaisohjelmat, kuten
A-Studio ja Ajankohtai-
nen kakkonen, nähdään
kanavalla jälkilähetyksi-
nä. Aamu-TV:n suoralä-
hetys poistuu, mutta

kooste siitä nähdään ilta-
päivällä. Jotkin urheilu-
ohjelmat, kuten Ravisuo-
ra poistuu. Sotsin olym-
pialähetyksiä TV Finland
ei lähetä. 
Muuten ohjelmatar-

jonta on määrältään suu-

rin piirtein entisen kaltai-
nen, ja maanantaista 10.2.
lähtien Suomen illan pää-
uutislähetys on siis jäl-
leen nähtävissä myös TV
Finlandista. 

Lisätietoja:Yle.fi (RS)

HELSINKI. TV Finland
saattaa jatkaa lähetyksi-
ään myös ensi vuonna.
– Ei ole sellaista päätös-
tä, että se loppuisi ensi
vuoden alussa, kansan-
edustaja Ilkka Kantola
(sdp) sanoo. Ylen hallin-
toneuvoston puheenjoh-
tajana Kantola vakuuttaa,
että ruotsinsuomalaisten
toiveita kuunnellaan.

TV Finlandin tulevaisuus
on Suomen osalta edus-
kunnan käsissä, joka aset-
taa Yleisradion hallinto-
neuvoston. Sen puheen-
johtajana on sosiaalide-
mokraattien kansanedus-
taja Ilkka Kantola Turusta.
Kantola vastasi eduskun-
nassa Ruotsin Suomalaisen
kysymyksiin TV Finlandin
tulevaisuudesta. Hän il-
moitti, ettei päätöksiä ole
tehty, vaan tilanne on vielä
avoin.

– Nykyisellään se näkyy
ainakin tämän vuoden lop-
puun, ja voi olla, että se jat-
kuukin. Ei ole sellaista pää-
töstä, että se loppuisi vuo-
den 2015 alussa. Kun hal-
lintoneuvosto kokoontuu,
niin tästäkin keskustellaan,
koska TV Finland on nyt
keskustelussa, Ilkka Kanto-
la sanoo.
– Itse en pitäisi todennä-

köisenä sitä, että tänä vuon-
na se päättyisi, vaan että oli-
si pidempi siirtymäaika ja
on mahdollista, ettei tv-
pohjaista jakelua lopeteta.
– Olen pyytänyt yksi-

tyiskohtaisen raportin sii-
tä, mitä Ylessä on päätetty
koskien suorien uutislähe-
tysten loppumista ja siirty-
mistä nettiin. Muutos kui-
tenkin vastaa sitä peruslin-
jaa, jota hallintoneuvosto
noudattaa.
Kantola toteaa, että Ylen

toimivan johdon päätök-

sestä ilmeisesti pian infor-
moidaan hallintoneuvos-
toa, joka ei juuri tästä konk-
reettisesta päätöksestä ol-
lut tietoinen.

Ylen peruslinjauson selvä.
Ulkomaille ohjelmat jae-
taan yhä suuremmassa
määrin internetin kautta.
Uusi tekniikka on tehnyt
Ylen ohjelmien katsomisen
mahdolliseksi kaikkialla
maailmassa. Siksi satelliit-
tilähetyksetkin aikanaan
lopetettiin. Netin kautta ja-
kelu on paljon edullisem-
paa.
Kantola selittää teknii-

kan rajua muutosta, joka on
pannut Ylenkin muutta-
maan käytäntöjään. Kun
suurin osa katsojista käyt-
tää tietokonetta, erilaisia
mobiililaitteita ja älypuhe-
limia, tarjontaa lisätään
niille kanaville.
– Ylen siirtyminen net-

tiin on seurausta teknologi-
an kehityksestä ja että ih-
misten tapa hakea sisältöjä
on muuttunut. Yle seuraa
kehitystä.
Muun muassa tästä syys-

tä Suomessa luovuttiin tv-
lupamaksuista ja siirryttiin
Yleveroon. Yleisradion toi-
minta rahoitetaan tästä
lähtien verovaroilla, jolloin
ei ole väliä onko televisio-
vastaanotinta vai katsooko
ohjelmia kännykästä tai
tietokoneelta. Ruotsissa tv-
lupa maksetaan edelleen
erikseen.

Mistä TV Finlandintulevai-
suus sitten on kiinni?
Ilkka Kantolan mukaan ti-

lanteesta tehdään koko nais -
arvio, jonka perusteella pää-
tökset tehdään. Ruotsinsuo-
malaisten näkökulmasta pa-
rasta tietysti olisi, että olisi
valtakunnallinen suomen-
kielinen TVFinland.

– Kun saadaan tiedot sii-
tä, mitä teknologiaa ihmi-
set käyttävät Ruotsissa, sit-

ten katsotaan mitä se mer-
kitsee ja jääkö tv-jakelu
pois jollakin aikataululla.
Lähinnä se on kiinni tekno-
logian kehityksestä, Kanto-
la toteaa.
Esimerkiksi ikääntynei-

den ruotsinsuomalaisten
joukossa on suuri joukko,
jolla uusi tekniikka ei ole
hallussa. Tämä väestönosa
ei pääse osalliseksi Ylen tar-
jonnasta. Kantola tiedostaa
ongelman ja pitää tärkeänä,
että Ruotsinsuomalaisten
keskusliitto kampanjoi
TVFinlandin puolesta.
– On tärkeää, että RSKL

on liikkeellä ja tuo vahvan
viestinsä ja tekee analyysia
siitä, kuinka suuria väestö-
ryhmiä se koskee. Tällaiset
viestit Ylen suuntaan ovat
tärkeitä, kun Ruotsin kans-
sa käydään neuvotteluja,
Ilkka Kantola sanoo.

KAJ AALTO

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kantola:

Ehkä TVFinland jatkuu

Ilkka Kantola
Syntynyt 1957
Rymättylässä
Sdp:n kansanedustaja
vuodesta 2007
Teologian tohtori, entinen
Turun arkkihiippakunnan
piispa (1998-2005)
Yleisradion hallintoneu-
voston puheenjohtaja 2011
alkaen.
Ehdolla Euroopan parla-
menttiin kevään 2014
vaaleissa

Ilkka Kantola on turkulainen kansanedustaja, joka on tällä hetkellä Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja. Kantola lupaa, että Ylessä kuunnellaan ruotsinsuomalaisten mielipidettä, kun TVFinlandin
kohtalosta päätetään. Hän pitää tärkeänä, että RSKL tuo vahvan viestinsä Ylelle. KUVAT: KAJ AALTO

Telia aikoo näyttää
Sotsin Olympialaiset
Suomen kanavilla
Puhelinyhtiö Telia, jolla on Suo-
men Yle1 ja Yle2-kanavat maksul-
lisessa tv-kanava-tarjonnassaan
kertoo lehden toimitukselle, että
Telialla on sopimus Copysweden
kanssa. Tämä sopimus antaa Teli-
alle täydet oikeudet näyttää Ruot-
sissa kaikki olympiaohjelmat, jot-
ka Yle Suomen Yle1 ja Yle2-kana-
vien kautta lähettää. (RS)


