
TV-lupa aikansa elänyt

Television katseluluvan (nyk. televisiomaksu) historia ulottuu 1950-luvun lopul-
le, jolloin televisiot alkoivat yleistÿa. TV-ohjelmien ja niiden v̈alittämiseen tar-
vittiin infrastruktuuria (Yleisradio), jonka toimintaa piti rahoittaa. Päätettiin, etẗa
tv-toiminnan rahoittamiseksi keräẗaän katsojilta katselumaksu, televisiolupamak-
su. Radion kuuntelusta perittiin lupamaksua vuodesta 1927 vuoteen 1977, jolloin
radioita oli jo k̈ayẗann̈oss̈a jokaisella, eik̈a erillisen hyvinvointiveron periminen ol-
lut järkev̈aä.

Television omistaa nykÿaän n. 95% kotitalouksista, joten kyse ei ole enää marginaali-
ilmi ösẗa kuten esim. 1960-luvulla. Television katselu ei ole enää rikkaiden yksi-
noikeus, vaan kaiken kansan huvi. Televisiomaksun keräämisẗa varten on olemassa
oma hallinnollinen yksikk̈ons̈a, Televisiomaksuhallinto (osa Telehallintokeskusta /
Viestinẗavirastoa).

Televisiomaksun keräämisen valvonta ei ole ilmaista. Televisiohallinnon tulosta-
voitteissa todetaan, että televisiomaksuhallinnon kustannukset ovat korkeintaan 3%
televisiomaksutulosta eli luokkaa 12 milj. euroa. 12 miljoonaa euroa kuluu joka
vuosi valvontaan - yhteiskunnan kannalta hukkaan heitettyä rahaa!

Nyt kun televisionkatselu ei ole enää marginaali-ilmïo vaan television omistaa val-
taosa kotitalouksista, voidaan televisiomaksusta luopua kuten luovuttiin radiolu-
vasta 1970-luvulla. Yleisradion rahoitukseen syntyvä tuloaukko katetaan valtion
budjetista. Samalla on kuitenkin luotava mekanismi, joka takaa Yleisradion toi-
minnan tehokkuuden. N̈ain yhteiskunta s̈aäsẗaä jo pelk̈asẗaän televisiomaksuhal-
linnon byrokratian lopettamisessa tuon 12 miljoonaa euroa. Valtion budjettiin syn-
tyvä aukko voidaan paikata tuloveroa korottamalla tai muulla veromuutoksella.
Tärkeinẗa on turhan byrokratian purkaminen.

Opiskelijat ja muut heikossa sosiaalisessa asemassa olevat väesẗoryhmät ovat vaa-
tineet alennusta televisiomaksuun. Alennus olisi oikeutettu, sillä opiskelijalle noin
200 euron vuotuinen menoerä on huomattava verrattuna tuloihin - opintorahan suu-
ruuteen.

Lakkauttamalla televisiomaksu ja siirtämällä Yleisradion rahoitus p̈aäosin valtion
budjettiin, mÿos opiskelijat saavat katsella televisiota halvemmalla - opiskelijat
maksavat valtion veroja keskim̈aärin vähemm̈an kuin muu v̈aesẗo. Ne jotka ovat
sosiaalisesti heikommassa asemassa, maksavat vähemm̈an veroa ja siten mÿos v̈a-
hemm̈an television katselusta. Näinḧan on monien muidenkin yhteiskunnan tarjoa-
mien palveluiden kohdalla aina lähtien esim. tieverkosta.

Lisäksi televisiomaksuhallinnon purkamisesta on kansanterveydellistä hÿotyä, te-
levisiomaksusta pinnaajien ei enää tarvitse stressaantua televisiolupatarkastajien
yhteydenotoista.
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