PARLAMENTAARISEN TYÖRYHMÄN MUISTIO: YLEISRADIO OY:N JULKISEN PALVELUN
TEHTÄVÄT JA SIIHEN LIITTYVÄT MUUT UUDISTUKSET

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asetti 30.10.2015 parlamentaarisen työryhmän
arvioimaan Yleisradio Oy:n tehtäviä ja rahoitusta.
Työryhmän tehtävänä oli selvittää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän laajuutta,
toteuttamistapaa ja rahoituksen tasoa, arvioida Yleisradio Oy:n asemaa ja merkitystä
suomalaisilla mediamarkkinoilla, arvioida yhtiön merkitystä demokratian, sananvapauden ja
viestinnän riippumattomuuden kannalta sekä arvioida, miten eduskunnan omistajaohjaus
Yleisradioon toteutetaan. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä on määritelty Yleisradio
Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä. Julkisella palvelulla on vakiintuneesti pyritty
turvaamaan sananvapautta sekä jokaisen oikeutta saada tietoa, nauttia sivistyksestä ja
kulttuurista sekä kehittää itseään. Julkisen palvelun tulee olla kaikkien kansalaisten
vastaanotettavissa yhtäläisin ehdoin, asuinpaikasta ja sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta
riippumatta.
Julkinen palvelu on osa modernia tietoyhteiskuntaa. Yleisradio Oy:n sisältötarjonnalla on vahva
rooli joukkoviestinnän kentässä ja julkisen palvelun tarjontaa arvostetaan. Vuonna 2015 Ylen
palveluja käytti päivittäin 71 prosenttia suomalaisista. Palveluihin on laskettu mukaan myös
Ylen tarjoamat sosiaalisen median sisällöt. Yle Radio Suomi on edelleen kuunnelluin
radiokanava ja Yle TV1 katsotuin televisiokanava Suomessa (v. 2015). Vuoden 2015 aikana
Ylen verkko- ja mobiilipalveluihin tehtiin yhteensä yli 660 miljoonaa käyntiä.
Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat on vuoden 2013 alusta alkaen kerätty
valtiolle suoritettavalla vuotuisella yleisradioverolla (laki yleisradioverosta, 484/2012).
Verokertymän muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta Yleisradion rahoitukseen, koska
yleisradioverolla kerättävät verotulot tuloutetaan valtion budjettiin. Valtion talousarvioon
otettavasta
määrärahasta
suoritetaan
korvaus
talousarvion
ulkopuoliselle tvja
radiorahastolle, josta puolestaan siirretään vuosittain tv- ja radiorahastolaissa säädetty summa
Yleisradio Oy:lle. Määrärahan suuruus on tällä hetkellä 508 miljoonaa euroa.
Työryhmä on saamansa tehtävän mukaisesti arvioinut Yleisradio Oy:n julkisen palvelun
tehtävää ja rahoitusta ottamatta kantaa Ylen ohjelmasisältöihin. Työryhmä on työnsä kuluessa
kuullut laajasti mediatoimialaa ja muita työn kannalta tarpeelliseksi katsottavia sidosryhmiä ja
asiantuntijoita.
1 Julkisen palvelun tehtävän määrittely
Työryhmä esittää, että julkisen palvelun tehtävänantoja ja erityisiä tehtäviä päivitetään alla
selostetulla tavalla.
Työryhmä esittää, että julkisen palvelun tehtävänantoa tarkennetaan siten, että Ylen tulee
tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti. Ehdotettu muotoilu korvaisi nykyisen muotoilun, jonka mukaan Yle voi
tarjota julkisen palvelun sisältöpalveluja yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja
alueellisesti. Ehdotettu kirjaus ei poista alueellisen julkisen palvelun tarvetta osana
maakunnallista palvelua, vaan määrittää ainoastaan julkisen palvelun alueellisen tehtävän
täyttämisen vähimmäistason.
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Työryhmä esittää, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan erityisiä tehtäviä tarkennetaan
siten, että Ylen tehtävänä olisi tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista,
suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Kyseinen
tehtävä korvaisi nykyisen tehtävän, jonka mukaan Ylen tulee tukea suvaitsevaisuutta ja
monikulttuurisuutta. Tehtävänmäärittelyn tarkentaminen edellä mainitulla tavalla ei muuta
kyseisen tehtävän perusluonnetta, jonka mukaan julkinen palvelu pyrkii omalta osaltaan
luomaan edellytyksiä sille, että esimerkiksi Suomen sisäiset kielelliset, alueelliset ja
uskonnolliset kulttuurit ovat voineet kehittyä ja ilmaista itseään omilla ehdoillaan.
2 Julkisen palvelun ohjaus ja valvonta
Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan siten, että se
jatkossa
päättää
Ylen
strategiasta.
Lisäksi
säädetään
pysyvästä
asiantuntijakuulemismenettelystä. Hallintoneuvoston olisi kuultava valitsemiaan, käsiteltävän
asian kannalta tarpeellisiksi katsottavia asiantuntijoita sen suorittaessa Yleisradio Oy:stä
annetun lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisia tehtäviään. Näitä ovat palveluiden ja
toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden
kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin,
sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella palvelun tai toiminnon
aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä päättäminen.
Asiantuntijakuulemismenettelyä voidaan käyttää myös silloin, kun hallintoneuvosto päättää
yhtiön strategiasta sekä silloin, kun se antaa eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 §:n
2
momentissa
tarkoitetun
vuosikertomuksen
julkisen
palvelun
toteutumisesta.
Hallintoneuvoston valitsemien asiantuntijat voivat muun muassa arvioida Yleisradio Oy:n
onnistumista
julkisen
palvelun
tuottajana
sekä
sen
toiminnan
vaikutuksia
viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Asiantuntijakuulemismenettely olisi luonteeltaan
neuvoa-antava. Päätökset tekisi aina yksinomaan hallintoneuvosto.
Työryhmä esittää, että Ylen hallintomallia koskevien, työryhmän esittämien uudistusten
vaikutuksia arvioidaan seuraavalla vaalikaudella.
Työryhmä esittää, että jokaisen poliittisen puolueen, joka on saanut eduskuntavaaleissa
vähintään kolme kansanedustajapaikkaa, tulee olla edustettuna hallintoneuvostossa.
3 Rahoitus
Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten
ulkopuolella. Yleisradio Oy:n riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua, että julkisen
palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin.
Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n rahoitukseen ei tehtäisi valtion televisio- ja
radiorahastosta annetun lain 3 §:n mukaista indeksitarkistusta vuosille 2017–2019.
Indeksitarkistuksen jäädytys on perustelu ottaen huomioon valtiontalouden yleinen tilanne.
Lisäksi
Yleisradio
Oy
arvioi
säästävänsä
noin
5
miljoonaa
euroa
vuodessa
kilpailukykysopimuksen ansiosta. Eduskuntaryhmät arvioivat syksyllä 2018 taloustilannetta ja
mahdollisuuksia toteuttaa vuoden 2019 indeksikorotus. Vuodelle 2020 ja tämän jälkeen
noudatetaan televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n indeksitarkistuslauseketta
sellaisena kuin se on säädetty. Tästä järjestelystä poikkeaminen edellyttää kaikkien
eduskuntapuolueiden yhteisymmärrystä.
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Indeksitarkistuksen jäädyttäminen merkitsee, että Yleisradio Oy:n seuraavien kolmen vuoden
tulot eivät lisäänny vuoteen 2016 verrattuna. Indeksitarkistuksen suuruus tältä ajalta olisi ollut
valtiovarainministeriön arvion mukaan yhteensä noin 39 miljoonaa euroa.
Työryhmä esittää, että Ylen hallintoneuvostolta tulee jatkossa pyytää lausunto, kun Ylen
rahoitusta koskevia päätöksiä valmistellaan.
4 Riippumattomien tuottajien ohjelmat
Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n tulee lisätä ostoja kotimaisilta ja eurooppalaisilta
riippumattomilta tuottajilta, sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja
käyttökorvausten hankintoja 30–35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Tavoite asetetaan
vuoden 2016 ennusteen mukaisesti. Kyseisen ennusteen mukaan riippumattomien tuottajien
tuotantojen ostot tulevat vuonna 2016 olemaan 25,6 prosenttia Ylen ohjelmistobudjetista eli
noin 47,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vastaava summa olisi vuonna 2022 noin 62–
64 miljoonaa euroa.
Työryhmä esittää, että hallintoneuvosto päättää vuosittain riippumattomien tuottajien
tuotantojen ostojen painotuksesta ja aikataulusta. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon muun
muassa indie-markkinoiden kehitys sekä kyseisten tuotantojen laatu ja saatavuus.
Riippumattomien tuottajien tuotantojen osalta on tärkeää muistaa tilaajavastuu. Työryhmä
pitää tärkeänä sitä, että Yleisradio Oy toimii vastuullisena tilaajana tilaajavastuulain
(1233/2006) hengessä. Kilpailuttaessaan tuotantoja Ylen tulee valvoa, että sen tilaamissa
tuotannoissa noudatetaan lakiin ja työehtosopimuksiin kirjattuja reiluja pelisääntöjä. Ylen tulee
valvoa tilaajavastuulain hengessä, että aikataulut, rahoitus ja tuotantobudjetit ovat realistisella
tasolla ja palkat alan työehtosopimuksen mukaisia. Ylen tulee lopettaa ostot määräajaksi niiltä
tuotantoyhtiöiltä, jotka eivät laillisia pelisääntöjä noudata.
5 Muuta
Media-alan yhteistoiminnan edistäminen
Työryhmä esittää, että Yleisradio Oy:n tehtäviä täydennetään siten, että niihin kuuluisi myös
sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden edistäminen.
Näiden tavoitteiden edistämiseksi Ylen tulisi pyrkiä yhteistyöhön muiden tiedotusvälineiden
kanssa siltä osin kuin se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien
näkökulmasta mahdollista. Yhteistyön tulee hyödyttää molempia osapuolia. Käytännössä tämä
voisi tarkoittaa sitä, että Yle tekee kaupallisten mediatoimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä
esimerkiksi urheilutuotannossa sekä verkossa. Verkossa yhteistyö voisi asiantuntijoiden
mukaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupallisten mediatoimijoiden sisältöjä linkitetään
myös Ylen verkkosivuille.
Yle voisi lisäksi jakaa sisältöjä kaupallisille mediatoimijoille sekä hankkia näiltä uutis- ja
ajankohtaismateriaalia molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Yhteistoimintaan voisi
sisältyä myös yhteistä Ylen ja kaupallisten radiokanavien kuuntelututkimusten tekoa.
Työryhmä ehdottaa lisäksi, että Yleisradio aloittaisi neuvottelut kaupallisen median kanssa
tavoitteenaan Suomen Tietotoimisto STT:n asiakkuus tai muu järjestely, jolla turvataan
monimuotoisen median säilymisen kannalta tärkeä kansallinen perusuutispalvelu Suomessa.
Kansainvälisten vertailujen perusteella näyttäisi siltä, että uutistoimiston ja yleisradioyhtiön
yhteistyö on sitä tiiviimpää ja strategisempaa, mitä suurempi omistaja yleisradioyhtiö on
uutistoimistossa.
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Ylen alueelliset uutisetusivut
Työryhmä on saanut Yleltä tiedon, että se aikoo luopua alueellisista uutisetusivuistaan.
Työryhmä pitää tätä perusteltuna.
Yleisradio Oy:llä on yhteensä 24 aluetoimitusta, joista osa toimii usealla paikkakunnalla. Ylen
alueellisen journalismin merkitys syntyy radion, television ja verkon yhteisvaikutuksena sekä
siitä, että Yle tuo maakunnallisia uutisaiheita myös valtakunnallisiin lähetyksiinsä ja
verkkopalveluunsa.
Digitaalisten sisältöjen arvonlisäverokanta
Työryhmä pitää välttämättömänä, että digitaalisiin sisältöihin voidaan jatkossa soveltaa
alennettua arvonlisäverokantaa. Niin sanottua digi-alvia on ehdotettu EU:n digitaalisia
sisämarkkinoita koskevan DSM-paketin yhteydessä vuoden 2016 aikana tarkasteltavana
erillistoimenpiteenä. Komissio aikoo tehdä lainsäädäntöehdotuksen asiasta jo vuoden 2016
loppuun mennessä.
Työryhmä kaupallisen tv-uutistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
Työryhmä pitää tärkeänä päivittäistä uutistarjontaa myös kaupallisessa tv-toiminnassa.
Työryhmä esittää tämän vuoksi, että hallitus harkitsisi erillisen työryhmän perustamista, jonka
tehtävänä olisi etsiä keinoja kaupallisen tv-uutistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Eduskuntaryhmien puolesta

Arto Satonen

Outi Alanko-Kahiluoto

Sirkka-Liisa Anttila

Ritva Elomaa

Teuvo Hakkarainen

Eero Heinäluoma

Krista Kiuru

Eero Lehti

Mikaela Nylander

Tuomo Puumala

Matti Semi

Peter Östman
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Liite 1
Työryhmä kuuli kokouksissaan seuraavia henkilöitä:
Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeri
Marcus Wiklund, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Sanoma Media Finland
Stefan Möller, toimitusjohtaja, RadioMedia
Satu Kangas, johtaja, lakiasiat ja viestintäpolitiikka, Viestinnän keskusliitto
Pauli Aalto-Setälä, toimitusjohtaja, Aller Media Oy
Petra Wikström, yhteiskuntasuhdejohtaja, MTV Oy
Stiina Laakso, toiminnanjohtaja, Suomen AV-alan tuottajat ry
Tuomas Harpf, oikeustieteen lisensiaatti ja toimitusjohtaja, Suomen Viestintärahoitus Oy
Matti Apunen, johtaja, Elinkeinoelämän valtuuskunta, EVA
Lauri Kivinen, toimitusjohtaja, Yleisradio
Arne Wessberg, ent. Euroopan yleisradiounionin EBU:n puheenjohtaja ja ent. Yleisradion
toimitusjohtaja
Hannu Nieminen, median ja viestintäpolitiikan professori, Helsingin yliopisto
Kimmo Kivelä, Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja
Thomas Wilhelmsson, Yleisradion hallituksen puheenjohtaja
Kari Neilimo, vuorineuvos, SOK:n entinen pääjohtaja, Yleisradion ja Tampereen yliopiston
entinen hallituksen puheenjohtaja
Jouni Kemppainen, päätoimittaja, Maaseudun tulevaisuus
Ari Valjakka, entinen Turun Sanomien ja Uuden Suomen päätoimittaja
Markku Mäenpää, toimitusjohtaja, Järviradio Oy
Jari Niemelä, toimittaja, Yleisradion henkilöstön edustaja
Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab Oy, Anssi Vanjoen työryhmän edustajana
Ismo Silvo, julkaisujohtaja, Yleisradio Oy
Mikko Laitinen, NAG
Gunilla Ohls, strategiajohtaja, Yleisradio Oy
Maisa Hyrkkänen, talousjohtaja, Yleisradio Oy
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja, Yleisradio Oy
Atte Jääskeläinen, Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja ja vastaava päätoimittaja, Yleisradio
Oy
Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos, Valtiovarainministeriö
Työryhmä pyysi toimikautensa aikana media-alan toimijoilta lausuntoja.
Lausunnon toimittivat:
Finnanimation ry
Digita Oy
Folktinget
Kirkkohallitus
Kuluttajaliitto ry
Kuuloliitto ry
Kuurojen Liitto ry
Sanoma Media Finland Oy
MTV
Näkövammaisten liitto ry
RadioMedia ry
Saamelaiskäräjät
Sanomalehtien Liitto
Suomen audiovisuaaliset tuottajat SATU ry
Suomen Journalistiliitto
Svenska Yle
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Yle ohjelmatyöntekijät ry - Alueen osasto
Yle Sápmi

Liite 2

6§
Voimassa oleva laki

Lakiehdotus

6§

6§

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on:
1) valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja
hallituksen puheenjohtaja sekä määrätä
hallituksen jäsenten palkkio;
2) päättää asioista, jotka koskevat
toiminnan huomattavaa supistamista tai
laajentamista tai yhtiön organisaation
olennaista muuttamista;
3) huolehtia ja valvoa, että julkisen
palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät
tulevat suoritetuiksi;
(lisätään uusi kohta)
4) laatia 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja
toimintojen
ennakkoarviointi
suhteessa
julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden
kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen,
vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin,
sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä
arvioinnin perusteella päättää palvelun tai
toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta
jättämisestä
ja
julkaista
päätös
perusteluineen;
5) päättää talouden ja toiminnan
suuntaviivoista;
6) tarkastaa ja hyväksyä hallituksen
toimintakertomus;
7) valvoa yhtiön hallintoa ja antaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa
tilinpäätöksestä
ja
tilintarkastuskertomuksesta.
Hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä annettava
eduskunnalle kertomus 7 §:n mukaisen
julkisen palvelun toteutumisesta sekä ohjausja
valvontatehtäviensä
toteuttamisesta
edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen
kertomuksen
antamista
tulee
kuulla
Saamelaiskäräjiä.
Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä

4) päättää yhtiön strategiasta;

muut hallituksen sille esittämät asiat.
Puheenjohtajan
on
kutsuttava
hallintoneuvosto koolle, jos vähintään
kolmasosa jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouskutsu on toimitettava kuukauden
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

6b§

6b§

(lisätään pykälä)

Asiantuntijakuulemismenettely
Hallintoneuvosto voi toimintansa tueksi
pyytää
tarpeellisiksi
katsomiltaan
asiantuntijoilta lausunnot tai kuulla heitä
suullisesti.

6c§

6b§
Hallitus
Yhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu
vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä,
jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä
eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään
johtoon.
Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän
monipuolista asiantuntemusta ja molempia
kieliryhmiä.
Hallituksen tehtävänä on:
1) valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja
sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut
toimeen liittyvät ehdot; toimitusjohtaja ei saa
olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen;
2) valita yhtiön muu ylin johto sekä
vahvistaa heidän palkkansa ja muut toimiin
liittyvät ehdot;
3) päättää seuraavan vuoden talousarviosta;
4) kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella
siinä käsiteltävät asiat;
5) antaa yhtiön toiminnasta vuosittain
kertomus Viestintävirastolle.

(muutetaan 6 c §)

7§

Voimassa oleva laki

Lakiehdotus

7§

7§

Julkinen palvelu

Julkinen palvelu

Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja
kattava julkisen palvelun televisio- ja radioohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja
lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin
ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun
sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä
viestintäverkoissa
valtakunnallisesti
ja
alueellisesti.
Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee
erityisesti:
1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen
osallistumismahdollisuuksia
tarjoamalla
monipuolisia
tietoja,
mielipiteitä
ja
keskusteluja
sekä
vuorovaikutusmahdollisuuksia;
2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää
kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä
viihdettä;
3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistysja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen,
painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja
ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia;
4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin
perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä,
tuottaa palveluja saamen, romanin ja
viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös
maan muiden kieliryhmien kielellä;
5)
tukea
suvaitsevaisuutta
ja
monikulttuurisuutta
sekä
huolehtia
ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja
erityisryhmille;

Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja
kattava julkisen palvelun televisio- ja radioohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja
lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin
ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun
sisältöpalveluja tulee tarjota yleisissä
viestintäverkoissa
valtakunnallisesti
ja
maakunnallisesti.

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja
ylläpitää
ulkomaille
suunnattua
ohjelmatarjontaa;
7)
välittää
asetuksella
tarkemmin
säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua

5) tukea suomalaisen kulttuuriperinnön
vaalimista,
suvaitsevaisuutta,
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista
moninaisuutta
sekä
huolehtia
ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja
erityisryhmille;

televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen
poikkeusoloissa

7a§

(lisätään pykälä)

7a§
Yhteistyö
Yhtiön on toiminnallaan edistettävä
sananvapautta, korkeatasoista journalismia
ja median monimuotoisuutta.

7b§

7a§
Aineiston tarjonnan eriyttäminen
Jos yhtiö tarjoaa julkisen palvelun
televisio- ja radio-ohjelmiston tuotannossa
syntynyttä aineistoa muualla kuin televisioja radiotoiminnassa, sen on eriytettävä
julkisen
palvelun
televisioja
radiotoiminnasta ja muusta julkisesta
palvelusta
muodostuva
toimintansa
toisistaan.
Eriyttämisellä tarkoitetaan tässä pykälässä
sitä, että eriytettäville toiminnoille on
laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja
julkisen palvelun toiminnalle myös tase.
Tuloslaskelma ja tase, joiden tulee olla
yhtiön kirjanpidosta johdettavissa, on
laadittava soveltuvin osin kirjanpitolain
(1336/1997) säännösten mukaisesti.
Jos yhtiö ottaa omaan käyttöönsä julkisen
palvelun televisio- ja radiotoiminnassa
tuotettua aineistoa tarjotakseen sitä muualla
kuin televisio- ja radiotoiminnassa, sen tulee
tapahtua samoin ehdoin kuin yhtiön
luovuttaessa aineistoa yhtiön ulkopuoliseen
käyttöön.
4
momentti
on
kumottu
L:lla
10.8.2012/474.

(muutetaan 7 b §)

