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Johdanto

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat elintärkeitä demokratialle, kun otetaan 
huomioon niiden tärkeä asema mielipiteiden ja ajatusten vapaan ilmaisemisen takaamisessa ja 
niiden panos ihmisten todellisessa osallistumisessa demokraattiseen prosessiin.

Euroopan parlamentti on osoittanut jatkuvasti olevansa huolestunut tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden puolustamisesta ja edistämisestä, koska se on tiedonsaantioikeuden ja 
sananvapauden peruspilari. Nämä oikeudet sisältyvät perusoikeuskirjan 11 artiklaan ja ovat
edelleen demokratian säilyttämisen perusperiaatteita.

Tiedon suuri määrä useista eri lähteistä sekä laaja-alaisen korkeatasoisen tiedon saatavuus 
ovat välttämättömiä edellytyksiä demokraattiselle tiedonvälitykselle avoimessa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa.

Euroopan kansalaisilla ei ole ainoastaan oikeutta riippumattoman, objektiivisen ja 
puolueettoman tiedon taattuun saatavuuteen vaan heille on saatavillaan myös laaja valikoima 
muuta korkealaatuista sisältöä.

Kuten komissio korostaa valmisteluasiakirjassaan,1 tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
käsitettä ei voida rajata tiedostusvälineiden omistuksen keskittymistä koskevaan ongelmaan.
Kun tästä kysymyksestä keskustellaan, esiin nousee useita eri asioita, joihin kuuluvat julkinen 
yleisradiotoiminta, poliittinen vaikutusvalta, taloudellinen kilpailu, kulttuurinen moninaisuus, 
uuden tekniikan kehittäminen ja avoimuus sekä journalistien työolot Euroopan unionissa.

Yksi näistä asioista johtuvista toistuvista kysymyksistä on se, millainen rooli Euroopan 
unionilla pitäisi olla tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistamisessa. Keskustelu 
moniarvoisuudesta on siten johtanut käsittelemään laajempaa kysymystä Euroopan unionin 
mallista ja keskustelemaan siitä, millaista eurooppalaista yhteiskuntaa pyrimme rakentamaan, 
arvoista, joihin sen pitäisi sitoutua, ja perinnöstä, jonka haluamme jättää tuleville 
sukupolville.

Tässä työasiakirjassa tarkastellaan eri näkökohtia, jotka liittyvät näihin eri kysymyksiin, ja 
pyritään osoittamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden suojelemisen nykyiset esteet.

EU:n toimivaltuuden tiedotusvälineiden moniarvoisuuden alalla

EU:n toimivalta tiedotusvälineiden moniarvoisuuden alalla rajoittuu kilpailulainsäädännön 
alaan. Vertikaaliseen ja horisontaaliseen tiedotusvälineiden keskittymiseen suunnatun 
toiminnan taloudellinen mittakaava ei kuitenkaan useimmissa uusissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa ulotu niin pitkälle, että Euroopan unionin kilpailulainsäädäntö olisi 
sovellettavissa.

Tiedotusvälineet eivät ole ainoastaan liiketoimintaa, vaan myös ideologinen ja poliittinen 
väline, jolla on huomattavaa vaikutusvaltaa. Siksi Euroopan unionin ja kansainvälisten 

                                               
1 SEC(2007)0032.
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tahojen osallisuutta voitaisiin lisätä.

Olisi mahdollista harkita tiedotusvälinen vapautta koskevan peruskirjan laatimista ja pyrkiä 
hyväksymään ja ratifioimaan se Euroopan laajuisesti ja jopa maailmanlaajuisesti. Tarvitaan
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantajärjestelmiä, jotka perustuvat selviin, luotettaviin 
ja puolueettomiin indikaattoreihin.

Lisäksi on löydettävä keinoja, joilla välitetään selkeitä viestejä jäsenvaltioista ja Euroopan 
unionin viranomaisilta parannettavista asioista, kuten sellaisen riippumattoman
tiedotusvälineasiamiehen viran perustamisesta, joka on tilivelvollinen ainoastaan yleiselle 
edulle.

Tiedotusvälineiden keskittyminen Euroopassa

Uuden tietotekniikan kehittymisestä huolimatta televisio on edelleen vaikutuksiltaan suurin 
tiedonlähde Euroopan kansalaisille. Katsojilla on nykyään käytössään satoja kanavia. Uusien 
muotojen, kuten mobiilitelevision, kehittämisen ja digitalisoinnin ansiosta saatavilla olevien 
uusien kanavien myötä nykyään on loputtomasti mahdollisuuksia usean erilaisen sisällön 
levittämiseen.

Saatavilla olevan määrän lisääntyminen ei ole kuitenkaan johtanut laadun paranemiseen. Sen 
sijaan sisällön laatu on laskenut huomattavasti koko Euroopan unionissa, selvimmin ja 
vakavimmin uutisten välityksessä. Televisio välittää koko Euroopassa vähemmän tietoa ja 
enemmän sensaatioita.

Omistuksen keskittyminen on johtanut sisällön laadun heikkenemiseen. Nykyinen ohjelmien 
laadun heikkeneminen on havaittavissa selvimmin jäsenvaltioissa, joissa tiedotusvälineiden 
omistus on keskittynyt voimakkaasti.

Vahvimmat yhtiöt pystyvät hyödyntämään liiketoimintamalliensa laajennettavuutta 
mahdollisten uusien tulokkaiden syrjäyttämiseksi. Uusien ja korkeatasoisten
palveluntarjoajien on vaikea kilpailla sellaista sisältöä vastaan, joka kierrätetään edullisesti 
muilta markkinoilta, muilta kanavilta ja isojen yhtiöiden arkistoista.

Niinpä uusien kanavien nopea lisääntyminen saattaa yksinkertaisesti lisätä harvojen yhtiöiden 
valtaa, jotka ovat kiinnostuneita ainoastaan voiton maksimoinnista.

Tällä hetkellä tilanne vaihtelee huomattavasti Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen.

Italiassa, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa tiedotusvälineiden keskittyminen on hyvin 
suurta. Italian tapaus on erityisen huomiota herättävä, koska RAI ja Mediaset muodostavat
duopolin ja jakavat markkinat lähes samanveroisesti.

Toisaalta joissakin maissa, kuten Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, keskittyminen on 
vähäisempää. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa on nimenomaan julkisen yleisradiotoiminnan 
harjoittajille asetettu velvoite tuottaa asianmukaisesti tasapainotettua palvelua, joka koostuu 
useista eri aiheista ja vastaa eri-ikäisten ja eritaustaisten ihmisten mieltymyksiä ja tarpeita.
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Tiedotusvälinemarkkinoiden kehittyminen uusissa jäsenvaltioissa on erittäin huolestuttavaa. 
Joissakin maissa, kuten Unkarissa ja Virossa, ulkomaisen omistuksen osuus on erittäin suuri 
televisioalalla. Lisäksi joukkotiedotusvälineiden omistus ei ole riittävän avointa kansalaisten 
ja kuluttajien kannalta.

Jos tätä lisääntyvää suuntausta ei säännellä, se muodostaa uhan moniarvoisuudelle, 
demokratialle ja kulttuuriselle moninaisuudelle Euroopan unionissa.

Uuden tekniikan ja digitalisoinnin vaikutus tiedotusvälineisiin

Huonosti toteutettu digitalisointi saattaa antaa johtaville kaupallisille toimijoille 
mahdollisuuden jäytää edelleen moniarvoisuutta ja moninaisuutta sekä syrjäyttää julkisen 
yleisradiotoiminnan tarjoaman korkeatasoisen sisällön.

Televisiokanavien ja viestintäkanavien määrän lisääntymisen ei odotettu välttämättä lisäävän 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta tai parantavan sisällön laatua. Suurin vaara on sellaisten 
kaupallisten kanavien liiallinen määrä, joilla on sama yhdenmukaisen ja kaavamainen sisältö
ja joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa.

Uutta audiovisuaalista tekniikkaa pitäisi ennen kaikkea käyttää tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden varmistamiseen ja korkealaatuisten ohjelmien lähettämiseen suuremmalle 
määrälle kansalaisia.

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on otettava huomioon sosiaaliset, kulttuuriset ja 
poliittiset tekijät, jotta ne voivat turvata tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja edistää 
kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.

Julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien rooli ja yhteisöviestintävälineet

Tehdäkseen tilaa korkealaatuisen ja moninaisen televisiopalvelun tuottamiselle ja jakelulle, 
julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien olisi saatava käyttöönsä paljon resursseja ja 
välineitä, joilla niille taattaisiin todellinen riippumattomuus poliittisesta painostuksesta sekä 
markkinavoimista.

Julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat joutuvat kuitenkin nykyään epäoikeudenmukaisesti 
ja harhaanjohtavasti kilpailemaan markkinaosuudesta kaupallisten kanavien kanssa, joilla on 
yleensä vähän tai ei lainkaan velvoitteita yleisöä kohtaan.

Voidakseen kilpailla kaupallisten kanavien kanssa julkiset kanavat on tarpeettomasti pakotettu 
seuraamaan muiden esimerkkiä ja keventämään sisältöään. Monissa jäsenvaltioissa tilanne on 
kriittinen. Esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa julkisen palvelun television markkinaosuus on 
pudonnut 80 prosentista 20 prosenttiin vuosien 1997 ja 2003 välillä.

Siksi on tärkeää löytää parempi ja tehokkaampi tapa säännellä tiedotusvälineitä ja tarjota 
riittävät resurssit sellaisen korkealaatuisen julkisen palvelun television edistämiseen ja 
varmistamiseen, jolla voidaan tasapainottaa kaupallisten kanavien ylivaltaa ja asettaa
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korkealaatuisia ohjelmia laajasti saataville.

Julkisen ja yksityisen sektorin kilpailulla on ollut päinvastainen vaikutus kuin perinteisen 
liberaalin teorian mukaan olisi ollut odotettavissa. Tällainen kilpailu ei ole johtanut julkisen 
yleisradiotoiminnan laadun paranemiseen. Nykyinen suuntaus suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita johtaa moninaisuuden katoamiseen kokonaan tai suureksi osaksi sisällön 
kaupallistuessa ja latistuessa ja väärien tietojen, sensaatiohakuisuuden ja halvan sekä 
samanlaisen viihteen lisääntyessä.

Siksi on tärkeää lujittaa julkisten palvelujen asemaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
säilyttämisen, demokraattisen vuoropuhelun ja kaikkien kansalaisten saatavilla olevan 
korkealaatuisen sisällön tukipilarina varmistamalla niille riippumattomuus ja itsenäisyys 
riittävällä rahoituksella.

Julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajat ansaitsisivat paremman ja näkyvämmän paikan
Euroopan unionin viestintäalalla, mutta ei markkinaosuudesta ja mainostuloista kilpailemalla 
vaan tarjoamalla laajan valikoiman alkuperäistä tuotantoa ja ohjelmia, joita yksityiset 
lähetystoiminnan harjoittajat eivät tavallisesti tarjoa. Julkisen yleisradiotoiminnan 
harjoittajien pitäisi myötävaikuttaa moniarvoisuuden, innovaatioiden ja erilaisen sisällön 
kehittämiseen korkeiden eettisten ja laatustandardien mukaisesti sekä puolueettomien ja 
riippumattomien uutisten, tietojen ja selontekojen välittämiseen.

Yhteisöviestintävälineitä, kuten yleisesti saatavilla olevia kanavia, sanomalehtiä ja muuta
esimerkiksi opiskelijoiden opiskelijalehdessä tai radiossa julkaistua sisältöä olisi käsiteltävä 
osana julkista palvelua ja tuettava tarvittaessa julkisista varoista.

Samaan aikaan on löydettävä tyydyttävä ratkaisu mainostamista koskevaan kysymykseen 
näillä kanavilla. Toisaalta mainosten julkaiseminen paikallisia palveluja tai liikeyrityksiä
varten saatettaisiin katsoa julkiseksi palveluksia. Siksi olisi voitava hyväksyä tuetut hinnat 
vaatimukset täyttävien liikeyritysten kaupallisille viesteille. Toisaalta olisi pidettävä huolta 
siitä, ettei heikennettäisi ammattijournalismin mainostuloja.

Käyttäjien luoman sisällön käyttö

Varsinkin julkaisuissa, joiden tavoitteena on viihdyttää asiakkaita massamarkkinoilla,
käytetään yhä enemmän lukijoiden ja katsojien tuottamaa sisältöä. Esimerkkejä suuren yleisön 
luomasta sisällöstä, jota julkaistaan voittoa tavoittelevilla kanavilla, ovat matkapuhelimilla 
otetut videot ja kuvat, lomakertomukset tai kertomukset tosielämästä sekä vitsit. Asiakkaat 
saavat enimmillään symbolisen palkkion sisällöstä. Toisinaan palkkio voi olla asiakkaille 
järjestettävät arpajaiset, joissa on yksi pääpalkinto ja monta pienempää palkintoa.

Tällainen sisältö on syrjäyttämässä ammattilaisten tuottaman sisällön viestintäalan 
ammattilaisten toimeentulon ja sisällön journalistisen tason kustannuksella. Tällaisten 
suuntausten vastaisiin toimiin voisi sisältyä vakiintuneen suuruisen korvauksen maksaminen 
käyttäjien luomasta sisällöstä.

Käyttäjien luoman sisällön vaarana on myös se, että julkisuuden henkilöitä sekä yksityisiä 
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kansalaisia seurataan jatkuvasti ja heidän yksityisyyttään loukataan. Siksi olisi keskusteltava 
eettisten ja oikeudellisten sääntöjen sovellettavuudesta tällaiseen sisältöön.

Yksityiset julkaisut – verkkopäiväkirjat tai blogit ja keskustelukanavat

Verkkopäiväkirjojen suosio kasvaa sekä suuren yleisön että viestintäalan ammattilaisten 
keskuudessa. Useissa tapauksissa ne ovat vaikuttaneet huomattavasti liike-elämän ja 
viestintäalan päätöksentekijöiden tekemiin päätöksiin tai jopa mainittuja päätöksentekijöitä 
koskeviin päätöksiin1.

Monet ammattijournalistit pitävät blogia työnantajiensa verkkosivuilla, toiset kirjoittavat niitä 
tähän tarkoitukseen ylläpidetyillä sivuilla. Sellaisten verkkopäiväkirjojen oikeudellista
asemaa, joita viestintäalan ammattilaiset pitävät ”yksityisesti”, ei ole määritelty, mistä 
aiheutuu epävarmuutta lähdesuojan, eettisten sääntöjen sovellettavuuden ja oikeusjuttujen 
tapauksessa vastuuvelvollisuuden suhteen. Sama koskee tietyssä määrin poliitikkojen tai 
julkisuuden henkilöiden ja yksityisten kansalaisten verkkopäiväkirjoja.

Lisäksi, kun viestintäalan ammattilaiset käyttävät laajasti verkkopäiväkirjoja, nousee esiin 
kysymyksiä sisällön moniarvoisuudesta heidän päätyössään.

Medialukutaito

Jotkut voisivat väittää, että katsojat ovat loppujen lopuksi riittävän vastuullisia voidakseen 
säännellä itseään ja päättää vapaasti, mitä he valitsevat katsottavakseen, ja että sääntelyä ei 
tarvita tiedotusvälineiden moniarvoisuuden säilyttämiseksi. Asia olisi näin, jos katselijat 
olisivat medialukutaitoisia. Valitettavasti tämä on kaukana totuudesta.

Tieto on nykyään ennen kaikkea visuaalista. Kaikki tiedotusvälineiden välittämät viestit on 
rakennettu käyttämällä luovaa kieltä, jolla on omat sääntönsä ja jolla edistetään arvoja ja 
tuodaan esiin näkökantoja, ja ne on usein luotu tuottamaan voittoa ja/tai valtaa.

Medialukutaito olisi hyvä väline tiedotusvälineiden moniarvoisuuden säilyttämiseksi, koska 
katsojat voisivat itsenäisesti arvioida ohjelmien sisällön tai tiedot, jotka ovat heidän 
saatavillaan.

Tässä suhteessa Euroopan unionin kansalaisia olisi kannustettava kehittämään sisällön 
analysoinnin ja tietojen hallinnoinnin taitojaan, jotka antaisivat heille mahdollisuuden ajatella 
luovasti ja kriittisesti.

Journalistien työolot Euroopassa

                                               
1 Vrt. Whole Foods -yhtiön toimitusjohtajan John Mackeyn (Yhdysvallat) blogi- ja keskustelukanavakirjoitukset 
ja muut vastaavat tapaukset.
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Monilla journalisteilla on epävarmat työolot Euroopan unionissa. Lyhytaikaisten 
työsopimusten käyttö lisääntyy, varsinkin jos tiedotusvälineiden omistajat ovat sijoittautuneet 
eri maahan kuin heidän henkilöstönsä. Tästä tilanteesta ei synny riippumatonta, eettistä ja 
ammattimaista journalismia edistää ilmapiiriä.
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