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Valtion televisio- ja radiorahasto

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotto Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2019 tilinpäätöksestä
Liikenne- ja viestintäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n mukaisen perustellun kannanottonsa valtion
televisio- ja radiorahaston vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Kannanotto on
käsitelty ministeriön johtoryhmissä.
Yleistä
Valtion televisio- ja radiorahaston pääasiallinen tarkoitus on järjestää julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa harjoittavan Yleisradio Oy:n rahoitus. Rahastoon siirretään vuosittain valtion talousarviosta julkisen palvelun kustannusten kattamiseen tarkoitettu määräraha. Valtion televisioja radiorahastolla ei ole omaa organisaatiota, henkilöstöä tai omaisuutta.
Rahaston hallinnoinnista vastaa Liikenne- ja viestintävirasto.
Rahaston tilintarkastus on tilikaudesta 2015 alkaen säädetty valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi lailla 1216/2014. Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöslaskelmat ja liitteet sekä tilinpäätösanalyysi on laadittu säännösten mukaisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty rahastolle huomautettavaa.
Arvio tuloksellisuudesta, sen kehityksestä ja asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Valtioneuvosto vahvisti valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain
(745/1998) 5 §:n nojalla 28.12.2018 rahaston käyttösuunnitelman ajalle
1.1.–31.12.2019. Käyttösuunnitelmaa ei tarkistettu tilikauden aikana.
Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole asettanut rahastolle toiminnallisia tulostavoitteita. Rahaston euromääräiset tavoitteet sisältyvät rahaston käyttösuunnitelmaan ja niiden toteuma ilmenee käyttösuunnitelman toteutumalaskelmasta.
Rahaston varojen kerääminen ja hoito on järjestetty rahastolain 3 §:n ja 4
§:n mukaisesti. Rahaston varoja on käytetty lain 5 §:ssä määriteltyihin tarkoituksiin ja rahaston 3 §:n mukainen tarkoitus on toteutunut.
Rahastoon siirrettiin valtion talousarviosta suunnitelman mukaisesti ja talousarviosiirtoa vastaavasti maksuperusteisesti 519,1 miljoonaa euroa.
Määrärahan suuruuteen tehtiin indeksitarkistus kustannustason nousua
vastaavasti vuoteen 2018 verrattuna (507,9). Määräraha on kokonaisuudessaan käytetty Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Yleisradio Oy maksaa saamistaan varoista arvonlisäveron (10 %, 47,2 miljoonaa euroa).
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Rahaston toiminnan kulut, jotka rahastolain 5 §:n mukaisesti katetaan rahaston varoista, olivat yhteensä 153 000 euroa. Liikenne- ja viestintäviraston kustannukset rahaston hallinnoimisesta olivat 6 200 euroa. Rahastosta veloitettiin 84 500 euroa maanpäällisen televisiotoiminnan seuraavan teknologiasiirtymän (DVB-T2) viestintään liittyviä kustannuksia, jotka
toteutuivat 360 500 euroa arvioitua pienempinä teknologiasiirtymän viivästymisen vuoksi. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön budjetoitu
erä toteutui hieman arvioitua pienempänä ja oli 62 300 euroa vuonna
2019. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 6 a §:n mukaisia
ennakkoarvioinnin laatimisesta aiheutuvia palkkioita ei maksettu vuonna
2019, vaikka käyttösuunnitelmaan oli varattu 150 000 euroa.
Vuoden 2019 lopussa seuraavalle vuodelle siirtyi 8,2 miljoonaa euroa,
mikä oli 0,7 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän.
Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä ministeriön kanta kehittämistarpeista
Rahaston tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti ja liitteenä olevat tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen
edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti.
Toimenpiteet, joihin rahaston on tarpeen ryhtyä tuloksellisuuden parantamiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö ei esitä erityisiä toimenpiteitä rahaston tuloksellisuuden parantamiseksi.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpiteet tuloksellisuuden parantamiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö tekee vuosittain määrärahamomentille
(31.40.60, vuodesta 2020 momentille 31.20.60 Siirto valtion televisio- ja
radiorahastoon) esityksen, jolla valtion talousarviosta siirretään laissa
säädetty määrä rahastoon julkisen palvelun rahoittamiseksi ja valmistelee
päätöksen varojen siirtämisestä talousarviosta radiorahastoon. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n mukaista indeksitarkistusta
ei ole tehty vuosina 2015-2018. Vuodelle 2019 kustannustason muutosta
vastaava indeksitarkistus on tehty.
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