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Pohjoismaiden neuvoston jäsen Gunilla Carlsson (S) on esittänyt Tanskan hallitukselle 

seuraavan kysymyksen E 18/2018, johon vastaan alla. 

 

Kysymys: 

”Millaisia seurauksia uudella tanskalaisella mediapolitiikalla uskotaan olevan 

Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden yhteistyöhön esimerkiksi pohjoismaisten 

yhteistuotantojen osalta ja ennen kaikkea demokratian toteutumisen kannalta 

Pohjoismaissa?” 

 

Vastaus: 

Olen pyytänyt Tanskan yleisradioyhtiöltä (DR) näkemyksiä vastaukseen siltä osin kuin 

se koskee DR:n odotuksia yhteistyölle Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kanssa 

vuosina 2019–2023. Kyseessä on DR:n yleisradiotoimintaa koskeva uusi sopimuskausi 

sekä sopimuksessa määritetyt DR:n yleisradiotehtävät. Yleisradiotoimintaa koskeva 

sopimus allekirjoitettiin 29. kesäkuuta 2018 osana mediapoliittista sopimusta 

hallituksen (Venstre, liberaali allianssi ja konservatiivinen kansanpuolue) ja Tanskan 

kansanpuolueen välillä. 

 

Tanskan yleisradioyhtiö (DR) toteaa seuraavaa: 

 

”DR tekee yhteistyötä muiden Pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kanssa Pohjoisvisio-

yhteistyön parissa. Siihen osallistuvat yleisradioyhtiöt tekevät yhteistyötä monella eri 

alalla, kuten yhteistuotannoissa, ohjelmien vaihdossa, formaattien kehittämisessä, 

teknisen osaamisen jakamisessa sekä jakelussa. 

 

Viime vuosina DR on tiivistänyt toimintaansa muiden pohjoismaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa etenkin Nordic12 -draamayhteistyön puitteissa. 

Hankkeen avulla laajennetaan pohjoismaista draamayhteistyötä, jotta yhä useammat 

pohjoismaiset sarjat olisivat katsottavissa tavallista pidempään kunkin maan 

suoratoistopalveluissa. Tällä tavoin tanskalaisille katsojille tarjotaan tulevaisuudessa 

enemmän pohjoismaisia draamasarjoja kuluttajien toivomalla tavalla. Yhteistyö on 

siten myös tärkeä osa DR:n pyrkimystä vahvistaa DRTV:n sisällön yleisradioprofiilia ja 

lisätä laadukasta tanskalaista ja pohjoismaista sisältöä DR:n säästöistä huolimatta. 

 



 

Sivu 2 

Jos DR:n taloustilanteen muuttumista tarkastellaan yleisemmin, budjettileikkaukset 

johtavat luonnollisesti siihen, että DR:n ohjelmat tavoittavat aiempaa vähemmän 

katsojia, ja sama koskee myös sen tarjoamaa pohjoismaista sisältöä. Vuodesta 2020 

lähtien DR vähentää lineaarisia tv-kanavia kuudesta kolmeen kanavaan, minkä 

seurauksena DR:n tv-lähetysten, ja siten myös Pohjoisvisio-yhteistyön puitteissa 

tarjottavan pohjoismaisen sisällön, tuntimäärät vähenevät huomattavasti.” 

 

Merkitsen DR:n katsauksen tiedoksi. 

 

Lisään vielä edelliseen, että uudella mediapoliittisella sopimuksella ja DR:n 

yleisradiotoimintaa koskevalla uudella sopimuksella on kaksi peruslähtökohtaa. 

 

DR:n tulee ensinnäkin muuttua laajasti toimivasta mediayhtiöstä merkittäväksi, 

yhteiseksi kulttuurilaitokseksi, joka keskittyy uutisiin, tiedottavaan toimintaan, 

kulttuuriin ja opetukseen sekä laadukkaisiin lasten ja nuorten ohjelmiin. Tässä 

yhteydessä DR:n budjettia leikataan 20 prosenttia vuosina 2019–2023. DR:n toiminnan 

on oltava selkeämpää, ja tämän vuoksi sen tulee keskittyä selvemmin yleisradion 

perustoimintaan ja sen myötä entistä enemmän omiin perustehtäviinsä. 

 

Toiseksi DR:n sisällönjakelun lähtökohtana tulee olla digipalvelujen käytön lisääminen. 

DR:n tulee siis ottaa huomioon lisääntynyt digitalisaatio, tanskalaisten muuttuneet 

mediatottumukset ja sukupolvien väliset erot mediakulutuksessa. 

 

Nämä kaksi peruslähtökohtaa ja 20 prosentin leikkaukset on sisällytetty DR:n uuteen 

yleisradiotoimintaa koskevaan sopimukseen. Siitä käytyjen neuvottelujen yhteydessä 

tiedustelin DR:n näkemyksiä sopimuksesta sekä yhtiön tulevaa kanavatarjontaa 

koskevia suunnitelmia mediapoliittisen sopimuksen pohjalta. DR laati tämän 

perusteella yhtiön tv- ja radiokanavia sekä verkkopohjaista tv-tarjontaa koskevan 

uuden suunnitelmaluonnoksen, joka on sisällytetty muuttumattomana uuteen 

sopimukseen.  

 

On selvää, että DR:n toiminta muuttuu ja supistuu 20 prosentin budjettileikkauksen 

myötä – ja että lähetysajat ja uuden sisällön määrä vähenevät. Poliittisena tavoitteena 

on uusi, suppeammin toimiva ja entistä paremmin digitalisoitu DR, jonka 

yleisradiotarjonta on niukempaa mutta selkeämpää. On syytä mainita, että DR:n on 

jatkossakin tarkoitus tarjota pohjoismaista ohjelmistoa ja panostaa ohjelmiin, joiden 

alkuperäiskielenä on tanska tai jokin muu pohjoismainen kieli. 
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