
5. Kysymys 
Yleisradion suomenkieliset radio- ja televisio-ohjelmat ovat vain rajoitetusti katsottavissa ja 

kuunneltavissa Suomen ja varsinkin EU-rajojen ulkopuolella tekijänoikeusmaksuihin vedoten. 

Suomenkieliset radio- ja televisio-ohjelmat ovat kuitenkin ehkä tärkein kulttuurisillisesti ulkomailla 

asuvia ja heidän jälkeläisiään vanhaan kotimaahan yhdistävä tekijä. Monella ulkosuomalaisella tai osan 

vuodesta ulkomailla asuvalla saattaa olla myös esimerkiksi eläketuloa Suomesta, josta he maksavat mm. 

Yle-veron, mutta eivät saa vastaavaa palvelua toisessa asuinmaassaan. Pitäisikö Yleisradion ohjelmat 

vapauttaa maantieteellisesti suljetusta jakelusta?   

Kokoomus: 
Yleisradion tulisi pyrkiä lisäämään palvelujaan suomalaisille veronmaksajille maantieteellisestä 

sijainnista riippumatta. Tällä hetkellä ohjelmantarjoajien kanssa tehdyt sopimukset rajaavat osan 

palveluista maantieteelliseen sijaintiin perustuvaksi. Esimerkiksi suurten urheilutapahtumien sekä 

lastenohjelmien esitysoikeudet ovat usein tiukasti rajattuja ulkomaisten sisällöntuottajien kanssa 

tehtyjen sopimuksien vuoksi. Yleisradion palveluita on onneksi jo nyt saatavilla myös ulkomailla. 

Esimerkiksi uutiset, ajankohtais- ja asiaohjelmat, valtakunnallisten ja alueellisten radioiden lähetykset 

suorana sekä suurin osa Ylen televisiokanavien tarjonnasta ovat katsottavissa ja kuunneltavissa myös 

ulkomailla. Jotta tekijänoikeudet eivät rajoittaisi suomalaisen veronmaksajan oikeutta palveluihin, 

yhtenä keinona olisi mahdollista kehittää Yle-tunnuksia vahvemman tunnistautumisen suuntaan. 

Yleisradion verkkosisällöille voitaisiin lisätä mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen, minkä kautta 

palveluja olisi mahdollista tarjota laajemmin kaikille Yle-veron maksaneille, maantieteellisestä sijainnista 

riippumatta. 

 

Keskusta: 
On hyvä, että Yle on pystynyt laajentamaan ulkomailla katsottavissa ja kuunneltavissa olevia ohjelmiaan 

ja sisältöjään. Kaikkiin Ylen lähettämiin ohjelmiin ei ole kuitenkaan mahdollista hankkia kansainvälisiä 

jakeluoikeuksia. Siksi osa ohjelmista on ns. maarajattuja. Ylen mukaan yli 80 prosenttia Yle Areenan 

sisällöistä on kuitenkin katsottavissa ja kuunneltavissa ulkomailla.  

Yle-vero on entiseen tv-lupamaksuun verrattuna oikeudenmukaisempi. Siitä ovat nyt vapautuneet ne, 

joiden ansio- ja pääomatulot ovat alle 14 000 euroa vuodessa. Näin ollen myös pienituloisimpien 

eläkeläisten ei tarvitse sitä maksaa. Keskustan mielestä tämä on hyvää ja tasa-arvoa luovaa kehitystä. 

SDP: 
Perusperiaate tulisi olla, että Yleisradion ohjelmien tulisi mahdollisuuksien mukaan näkyä ympäri 

maailmaa kaikkialla samalla tavalla. 

Vihreät: 
Verovaroin rahoitetun julkisen palvelun Yleisradion ohjelmasisältö on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. 

Sen tulisi olla mahdollisimman laajasti kaikkien saatavilla. Tähän tulisi selvittää ennakkoluulottomasti 

uusia malleja, miten asiaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset voitaisiin ratkaista. 



 

RKP: 
Tämä olisi toivottavaa. Kuitenkin asiaan liittyy tekijänoikeudelliset haasteet, mutta näitä olisi pystyttävä 

ratkaisemaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Iso askel eteenpäin olisi myös, että ulkosuomalaiset 

maksamalla Yle-veron, pääsisivät käyttämään Yle Areenaa rajattomasti. 

Perussuomalaiset: 
Meidän mielestä Ylen rooli ja Yle-vero kokonaisuudessaan tulee pistää isompaan remonttiin. Esimerkiksi 

Yle-vero on syytä lakkauttaa kokonaan ja siirtää Yle maksukortin taakse kaikille, myös Suomessa asuville. 

Tämä antaa tasapuolisen mahdollisuuden päättää itse siitä, haluaako Yle:n sisällön käyttöönsä. 

Vasemmistoliitto: 
Kaikkia Yleisradion ohjelmia ei luultavasti vapauttaa, mutta esimerkiksi uutisten ja ajankohtaisohjelmien 

osalta tätä voitaisiin selvittää, jos se on teknisesti mahdollista. 

Sininen tulevaisuus: 
Asia on hankala, koska ongelma liittyy Ylen ja tekijänoikeuksien omistajien välisiin sopimuksiin. On 

ymmärrettävää, että sisällöntuottajat eivät halua myydä Ylelle sisältöjä kovinkaan halvalla, jos se 

tarkoittaa oikeutta maailmanlaajuiseen levitykseen. 

Suurin osa Ylen omasta ja kotimaisesta tuotannosta on kuitenkin käytettävissä ulkomailla, jos se vain on 

tekijänoikeuksien kannalta mahdollista. 


