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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Yleisradiolähetykset ovat kansalaisille eräs 
merkittävä tiedonsaantikanava samalla, kun 
niistä on muodostunut omaleimainen kulttuu
riväline. Ohjelmatuotannon kalleus on johtanut 
siihen, että ohjelmien kauppa on laajasti kan
sainvälistä ja on johtanut erityisesti anglosak
sisen kulttuuripiirin näennäiseen korostumi
seen. Jotta myös kansallinen kulttuuri pääsisi 
esille medioissa, sen tuottamista ja esittämistä 
on tuettava. Oy. Yleisradio Ab. muodostaa 
erään keskeisen kanavan tässä suhteessa. Yh
tiön toimintaa rahoitetaan lupamaksuvaroin ja 
lähinnä tästä syystä katsotaan, että yhtiölle 
voidaan asettaa erityisiä velvotteita suomalai
sen kulttuurin vaalimisessa. 

Kilpailun lisääntyessä ja koventuessa siihen 
tulee vastata säilyttämällä kuuntelijoiden ja 
katsojien mielenkiinto ohjelmien avulla. Mikäli 
eri yleisradiotoiminnan harjoittajien ohjelma
tuotanto pyrkii kilpailemaan samalla kentällä, 
tuloksena on yhtenäinen ohjelmatarjonta kai
kilta kanavilta. 

Oy. Yleisradio Ab:n pitkän tähtäimen toi
minnan suunnittelemiseksi vastaamaan yllä esi
tettyihin haasteisiin on syytä turvata yhtiön 
talous myös pitkällä tähtäimellä. Hallitus on 
laatinut tästä syystä esillä olevan lakiesityksen. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Lainsäädäntö 

Yleisradiotoimintaa säätelevät keskeiset 
säännökset ovat: 

l) radiolaitteista annettu laki (8/27); 
2) laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa 

yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu 
omaisuus osakeyhtiölle (216/34); 

3) radiolaki (517/88); sekä 
4) radiovastuulaki (219/71). 
Jobtimitse tapahtuvaa ohjelman lähetystoi

mintaa koskee lisäksi kaapelilähetystoiminnas
ta annettu laki (307/87). Televerkoissa tapah
tuvaa ohjelmansiirtoa koskee teletoimintalaki 
(183/87). 

Edellä mainittujen lakien nojalla on annettu 
alemmanasteisia säädöksiä, joista keskeisimpiä 

ovat asetus radiolaitteista (859/92), valtioneu
voston päätös Oy. Yleisradio Ab:n hallintoneu
voston jäsenten lukumäärästä (266/49), radio
asetus (821188), asetus valtion radiorahastosta 
(1 000/80) ja valtioneuvoston päätös televisiolu
pamaksuista (861192). 

Kaapelilähetystoiminnasta annettua lakia 
täydentää asetus kaapelilähetystoiminnasta 
(526/87) ja eräät tämän lainsäädännön nojalla 
annetut muut säännökset ja määräykset. 

Radiolaitteista annetussa laissa ovat sään
nökset toimiluvan myöntämisestä yleisradiotoi
mintaan ja televisiolupamaksuja koskeva pe
russäännös. Oy. Yleisradio Ab:n toimintaperi
aatteisiin sekä eduskunnan ja valtioneuvoston 
osallistumiseen yhtiön hallintoon liittyvät sään
nökset ovat laissa valtioneuvoston oikeudesta 
luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle 
hankittu omaisuus osakeyhtiölle. Radiolaki 
puolestaan koskee radioviestinnän tekniikkaa 
ja taajuuksien käyttöä. 

Toimiluvat 

Radiolaitteista annetun lain ja asetuksen 
nojalla valtioneuvosto myöntää toimiluvan 
yleisradiotoiminnan harjoittamiseen enintään 
kymmeneksi vuodeksi. 

Valtakunnalliseen yleisradiotoimintaan on 
myönnetty toimilupa vain Oy. Yleisradio 
Ab:lle, joka saa käyttää toiminnassaan apu
naan MTV Oy:tä, joka siis toimii Oy. Yleisra
dio Ab:n toimiluvalla. Tämän hetkinen toimi
lupa on voimassa 14 päivään joulukuuta 1999. 
MTV Oy on kuitenkin tehnyt hakemuksen 
omasta toimiluvastaan. Hakemusta on yleisesti 
puollettu. 

Paikalliseen ääniyleisradiotoimintaan myön
nettyjä toimilupia on tällä hetkellä 60, joista 
niin sanottuja ei-kaupallisia paikallisradioita 
on seitsemän kappaletta. Varsin useiden pai
kallisradioiden taloudellinen tilanne on vaikea. 

Paikalliseen televisiotoimintaan, jota kutsu
taan myös lähitelevisiotoiminnnaksi, on myön
netty yhdeksän toimilupaa. Tällä alueella toi
minta käynnistynee hyvin hitaasti. Vain kah
den, lähinnä harrastajapohjalta toimivan lu
vanhaltijan tiedetään aloittavan toimintansa 
lähiaikoina. 

Toimiluvissa on määritelty yksityiskohtaises
ti toimilupien haltijoiden ja valtiovallan suhteet 
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sekä yleisradiotoiminnan ohjelmapoliittiset ja 
ta1oude11iset velvoitteet. Niissä on asetettu 
myös yleisluontoisia rajoituksia ohjelmien sisäl
lölle, esimerkiksi mainoksien tai omatuotannon 
määrälle. 

Oy. Yleisradio Ab. 

Oy. Yleisradio Ab:n toimintaa johtaa edus
kunnan vaalikaudeksi kerrallaan valitsema 21-
jäseninen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston 
tehtävänä on muun muassa ottaa ja erottaa 
pääjohtaja, muut johtajat sekä apulaisjohtajat, 
valita johtokunnan jäsenet ja valvoa yleistä 
ohjelmatoimintaa. 

Oy. Yleisradio Ab. on organisoitu kahteen 
suomenkieliseen televisioyksikköön, radioyk
sikköön, alue- ja uutisyksikköön sekä ruotsin
kieliseen yksikköön. Lisäksi yhtiössä on resurs
siyksikkö, jonka vastuulla ovat yhtiön tekniik
kaan, talouteen ja ha11intoon liittyvät asiat. 

Yhtiön käytössä on kaksi televisiokanavaa ja 
kuusi radioverkkoa, joista neljä valtakunnan
kattavaa kanavaa (kolme suomenkielistä ja 
yksi ruotsinkielinen) ja lisäksi pienemmät ra
dioverkot ruotsinkielistä ja saamenkielistä pal
velua varten. Yhtiö on vuokrannut kolmannen 
televisiokanavan MTV Oy:lle. Vuonna 1992 
yhtiön henkilökunnan lukumäärä oli 4 646. 

Yhtiön talous on vakaana pohjalla. Suomen 
kansantalouden tila ja lähivuosien näkymät 
ovat kuitenkin heikentäneet Oy. Yleisradio 
Ab:n tulorahoitusnäkymiä sekä tuoneet uusia 
kustannuspaineita. Myös sekä tuloihin että 
menoihin liittyvät epävarmuustekijät ovat li
sääntyneet. Tällaisina voidaan mainita esimer
kiksi havaittavissa oleva lupakannan pienene
minen ja siitä seuraava lupatulojen lasku, 
markan keliunta ja sen mukanaan tuoma ul
komaisten ohjelmien esitysoikeuksien hinnan 
nousu, lisääntynyt kilpailu erityisesti urheiluoh
jelmien esitysoikeuksista ja sen mukanaan tuo
ma hinnan nousu sekä erilaisten julkisten mak
sujen, kuten työttömyysvakuutusmaksun, nou
su. 

Yhtiön tulot olivat tilikaudella 1991/92 yh
teensä 1 809,6 miljoonaa markkaa ja kulut 
vastaavasti 1 566,5 miljoonaa markkaa. Yhtiön 
omavaraisuusaste on 55,5 %. 

Yhtiön toimintaa on huolimatta kiristyneestä 
taloudellisesta tilanteesta kyetty laajentamaan. 
Televisio-ohjelmien lähetysaika oli ennen tele
vision kanavauudistusta eli ennen vuoden 1993 

alkua 6 200 tuntia vuodessa ja ohjelma-aika 
5 359 tuntia sekä radio-ohjelmien lähetysaika 
70 563 tuntia vuodessa. Vuoden 1993 arvioitu 
television ohjelma-aika on noin 6 300 tuntia, 
jossa on lisäystä noin 17,6 %. Radio-ohjelmien 
arvioitu lähetysaika vuonna 1993 on 54 000 
tuntia. Yhtiö on ilmoittanut tavoitteekseen 
lisäksi noin 50 %:n tason television katseluun 
käytetystä ajasta. 

2.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lain
säädäntö 

Yleisradiotoiminta Skandinaviassa 

Ruotsi 

Ruotsissa valtakunnallista yleisradiotoimin
taa koskevat ratkaisut tehdään lainsäädäntö
teitse. Ha11itus myöntää luvan valtakunnalli
seen yleisradiotoimintaan. Toiminnan harjoit
tajan kanssa solmitaan yksityiskohtainen, toi
minnan ehdot sisältävä sopimus. Viime kädessä 
eduskunta hyväksyy kyseiset sopimukset. Lu
pamaksun suuruudesta päätetään lailla. 

Perinteinen julkisen palvelun Sveriges Radio 
(SR) oli keskitetty organisaatio vuoteen 1978, 
jolloin siitä muodostettiin konserni, jossa olivat 
emoyhtiö (SR) ja seuraavat tytäryhtiöt: 2-ka
navan televisio (SVT), paikallisradio (LR}, 
opetusohjelmat (UR), valtakunnallinen radio 
(RR). SR:n omistus on yksityinen: sivistysjär
jestöt omistavat konsernista 60 %, lehdistö 20 
% ja elinkeinoelämä 20 %. 

Vuoden 1993 alusta konserni on purettu ja 
samalla on muodostettu uudet itsenäiset julki
set radio- ja televisioyhtiöt vanhojen yhtiöiden 
muodostamalle pohjalle. LR ja RR yhdistettiin 
uudeksi Sveriges Radio nimiseksi radioyhtiöksi. 
UR ja SVT jäivät ennalleen. Emoyhtiö päätet
tiin purkaa. Yhtiöiden omistukseen ei puutut
tu. Ruotsin hallitus nimittää yhtiöiden hallin
toneuvostojen yhdeksästä jäsenestä neljä, mu
kaanlukien puheenjohtajan. Yhtiökokous ni
mittää kaksi. Lisäksi hallintoneuvostoon kuu
luu lakisääteisesti toimitusjohtaja ja kaksi hen
kilöstön edustajaa. 

Uutta järjestelyä koskevat sopimukset ovat 
voimassa vuoteen 1996. Yhtiöiden rahoitus 
perustuu lupamaksuihin ja jakosuhde eri yhti
öiden välill_ä on kiinteä, esimerkiksi SVT saa 
61,1 %. Samalla on päätetty julkisen sektorin 
rahoittamiseen liittyvistä muista järjestelyistä. 
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Norja 

Norjassa hallitus myöntää toimiluvat valta
kunnalliseen yleisradiotoimintaan. Uusien ka
navien perustamisesta päättävät suurkäräjät, 
jotka päättävät myös lupamaksujen suuruuden. 

Norjassa perinteistä julkista palvelua hoitaa 
Norsk Rikskringkasting (NRK), jolla on käy
tettävissään yksi televisiokanava ja kaksi radio
kanavaa. NRK saa kolmannen radiokanavan 
syksyllä 1993. Rahoitus tapahtuu lupamaksu
varoin. Lisäksi radiolaitteiden hintaan on van
hastaan liitetty NRK:lle tuleva maksu. 
NRK:sta tehtiin säätiö vuonna 1988. Aikaisem
min se oli kiinteämpi osa valtionhallintoa. 

Tanska 

Tanskan valtakunnallista yleisradiotoimintaa 
koskevat ratkaisut tehdään lainsäädännöllä. 
Toimilupajärjestelmää ei ole. Lupamaksun suu
ruudesta päättää liikenneministeri Danmarks 
Radion (DR) hallintoneuvoston ehdotuksen ja 
suurkäräjien valtiovarainvaliokunnan hyväk
synnän pohjalta. 

DR on perinteinen julkisen palvelun keski
tetty organisaatio, jossa on sekä radio- että 
televisiotoimintaa (yksi televisiokanava). Toi
minta rahoitetaan kokonaan lupamaksuilla ei
kä yhtiö saa harjoittaa mainontaa. DR:n orga
nisaatiota ollaan parhaillaan kehittämässä si
ten, että keskitettyä toimintaa, esimerkiksi tuo
tantotekniikkaa, jaetaan televisio- ja radiotoi
minnan vastuulle. 

Tanskassa toimii lisäksi valtiollinen julkisen 
palvelun TV 2-kanava, joka on organisoitu 
erilleen DR:stä. Kanava on aloittanut toimin
tansa vuonna 1988. Mainonnan myynti on 
organisoitu erilliseen valtion omistamaan osa
keyhtiöön. Kanava rahoitetaan pääosin mai
nonnalla, jota on rajoitettu. Lupamaksujen 
osuus rahoituksesta on noin 20 %. 

DR ja TV 2 ovat lailla perustettuja julkisia 
yhtiöitä. 

Yleisradiotoiminta muualla 

Eri maissa on olemassa varsin erilaisia yleis
radiotoiminnan rakenteita. Seuraavassa tarkas
tellaan eräiden muiden, lähinnä Länsi-Euroo
pan maiden yleisradiojärjestelmiä, jotka voita
neen ryhmitellä kolmeen ryhmään. 

Esimerkiksi Itävallassa, Alankomaissa, Irlan
nissa ja Sveitsissä on olemassa edelleen joko 
muodollinen tai asiallinen julkisen yleisradio
toiminnan monopoli. Vastaavaa asemaa kuun
telijoiden tai katselijoiden suhteen niillä ei ole, 
koska kilpailua aiheutuu rajakatselusta ja sa
telliitti-ja kaapelitelevisiotoiminnasta. Maiden 
pienestä koosta johtuen kilpailu on merkittä
vää. 

Belgia, Espanja, Portugali, Kreikka ja Italia 
ovat maita, joissa on duopoli. Tämä tarkoittaa 
sitä, että maanpäällisiä (ei-satelliitti) lupamak
su- ja mainosrahoitteisia televisiokanavia on 
julkisella ja yksityisellä sektorilla viestintäpo
liittisten päätösten seurauksena yhtä paljon. 

Suomen kaltaisia sekajärjestelmiä on muun 
muassa Islannissa, Ranskassa, Saksassa ja Eng
lannissa. Sekajärjestelmällä tässä yhteydessä 
tarkoitetaan sitä, että julkisten ja yksityisten 
televisiokanavien lukumäärä on eri. 

Kansainvälinen yhteistyö järjestöissä 

Oy. Yleisradio Ab. harjoittaa maailmanlaa
juista yhteistyötä muiden julkisen palvelun 
yleisradioyhtiöiden kanssa. Keskeisimmällä si
jalla on yhteistyö, joka tapahtuu Euroopan 
Yleisradioliitossa (The European Broadcasting 
Union; EBU). EBU:n toimintaan kuuluu muun 
muassa jäsenmaiden keskinäinen uutisvaihto, 
ohjelma yhteistyö, yhteishankinnat (esimerkiksi 
urheiluohjelmat) ja ohjelmansiirron hoito liiton 
yhteyksillä. Ajankohtaisena EBU:n hankkeena 
voidaan mainita käynnissä oleva kehitysapu ja 
koulutus, joka on suunnattu itä- ja keski
eurooppalaisille yleisradioyhtiöille. 

Esityksen suhde eurooppalaiseen kehitykseen 

Yleisin eurooppalainen asetelma on julkisen 
ja yksityisen yleisradiosektorin toiminta rin
nakkain ja siten, että ne ovat kilpailutilantees
sa. 

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan asema 
ja sen kehittyminen Länsi-Euroopan eri maissa 
on riippuvainen kunkin maan valtiovallan har
joittamasta viestintäpolitiikasta. Ei ole toden
näköistä, että sen paremmin Euroopan Neu
vosto kuin Euroopan Yhteisötkään tulevat 
puuttumaan julkisen palvelun yleisradioyhtiöi
den organisointiin, vaan se jää jäsenvaltioiden 
omaan päätäntävaltaan. Julkisen palvelun ke-
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hittyminen ei kuitenkaan riipu pelkästään po
liittisesta päätöksentekijästä, vaan myös siitä, 
miten julkista palvelua harjoittavat yleisradio
yhtiöt onnistuvat strategioissaan ja miten ne 
sopeutuvat yhä laajenevaan kilpailuun. 

Vaikka on todennäköistä, että kilpailu au
diovisuaalisella alalla laajenee, ei ole nähtävis
sä, että Euroopassa luovuttaisiin julkisen pal
velun yleisradioyhtiöistä. Useat eurooppalaiset 
maat tukeutuvat edelleen ratkaisuissaan julki
seen toimintaan. Tällaisista maista ovat esi
merkkeinä Ruotsi, Norja, Tanska, Sveitsi, Itä
valta ja Alankomaat. Eräänä keskeisenä syynä 
tähän on se, että varsinkin pienissä maissa juuri 
julkiset yleisradioyhtiöt vastaavat kansallisesta 
ohjelmatuotannosta, jota kaikissa maissa pide
tään tärkeänä identiteetti- ja kulttuurikysymyk
senä. 

Euroopan Yhteisöt ovat eräässä arviossaan 
esittäneet, että painopiste televisiotoiminnan 
rahoituksessa siirtyy yhä selvemmin mainon
taan. Kun vuonna 1989lupamaksujen osuus oli 
yli puolet audiovisuaalisten palveluiden me
noista, tämä osuus laskee vuoteen 1995 men
nessä kolmannekseen. Mainonnan kasvu kos
kee sekä julkista että yksityistä sektoria. Jul
kisten televisioyhtiöiden mainosoikeutta on vii
me vuosina jonkin verran laajennettu. Mainos
oikeutta ei ole esimerkiksi BBC:llä eikä poh
joismaisilla yhtiöillä Tanskan TV 2-yhtiötä 
lukuunottamatta. Espanjassa ja Portugalissa 
puolestaan on vain mainosrahotteista julkista 
yleisradiotoimintaa. 

Euroopan Yhteisöjen arvioissa lähdetään 
yleisesti siitä, ettei lupamaksujen reaaliarvo 
nouse. Tulojen kasvun tyrehtyminen onkin 
merkinnyt sitä, että julkiset yleisradioyhtiöt 
ovat ryhtyneet hankkimaan lisäresursseja te
hostamalla toimintaansa ja järjestämällä uudel
leen sisäistä resurssien jakoa. 

Julkisen yleisradiotoiminnan organisoinoissa 
Länsi-Euroopassa on suhteellisen suuria eroja. 
Useissa tapauksissa kuitenkin julkisilla yleisra
dioyhtiöillä on lailla perustettu erityinen raken
ne. Yleisradioyritysten hallinto, keskeisten elin
ten nimitysprosessi ja itse käytännön organi
saatio sen sijaan on kaikissa tapauksissa erilai
nen. 

2.3. Nykytilan arviointi 

Valtakunnallinen televisiotoiminta tapahtuu 
kolmella kanavalla, joista vuoden 1993 alusta 

yhtä käyttää MTV Oy. Oy. Yleisradio Ab:n ja 
MTV Oy:n välinen yhteistyö perustuu yhtiöi
den väliseen perussopimukseen, joka on vii
meksi uudistettu vuonna 1989 ja on voimassa 
vuoteen 1999. MTV Oy harjoittaa toimintaan
sa Oy. Yleisradio Ab:n toimiluvalla sekä sen 
omistaman ohjelmansiirto- ja lähetysasemaver
kon välityksellä. MTV-konserni maksaa Oy. 
Yleisradio Ab:lle erikseen tehdyn hintasopi
muksen mukaan erillistä korvausta. Tämä 
koostuu lähetysverkon vuokrasta ja niin sano
tusta julkisen palvelun maksusta. Julkisen pal
velun ohjelmistovelvoitteet eivät juurikaan 
kohdistu MTV Oy:öön. 

Yllä esitetty rakenne muodostaa sähköisen 
viestinnän perusstruktuurin Suomessa. Raken
ne on ollut hyvin toimiva. Paine kotimaista 
sähköistä viestintää kohtaan kuitenkin lisään
tyy kilpailun lisääntyessä niin kotimaassa kuin 
ulk omailtakin. 

Julkisen palvelun periaate ei ole enää itses
tään selvä. Eräät sen perusteet ovatkin vanhen
tuneet tai poistuneet kokonaan. Toisaalta taas 
on tullut joitain uusia tarpeita, joiden tyydyt
tämistä varten julkisen palvelun yleisradioyh
tiötä tarvitaan. Nykyisin julkisen palvelun yh
tiöltä vaaditaan erityisesti tehokkuuden nosta
mista ja yleisösuhteen parantamista. Valtioval
lan tarkoituksena ei ole puuttua ohjaavasti 
ohjelmien sisältöön, mutta valtiovallan tehtä
vänä on järjestää julkisen palvelun yleisradio
yhtiön organisaatio ja rahoitus siten, että teho
kas ja korkealaatuinen julkinen palvelu sähköi
sessä viestinnässä on kansalaisten käytettävissä. 

Sähköisen viestinnän struktuurin kehittymi
nen Suomessa on johtanut siihen, että yleisesti 
pidetään perusteltuna myöntää MTV Oy:lle 
oma toimilupa. Samassa yhteydessä halutaan 
turvata julkisen palvelun yleisradiotoiminta ja 
sen rahoitus uusimalla lainsäädäntöä. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

Suomalaisen viestintäpolitiikan perustehtävä 
on ylläpitää maassa sellainen sähköisen viestin
nän järjestelmä, että jokainen suomalainen voi 
vastaanottaa yhteiskunnallisesti merkittävim
mät yleisradio-ohjelmat. Tavoitteeseen kuuluu 
myös palvella yhtäläisin perustein suomen- ja 
ruotsinkielisiä kansalaisia. Periaatteen merkitys 
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on erityisen tärkeä laajassa ja harvaanasutussa 
maassa. Jos jakeluverkko tehtäisiin vain kau
pallisen kannattavuuden perusteella, jäisivät 
laajat osat maata ilman palvelua. 

Tavoitteena on myös turvata erityisesti koti
maisen luovan kulttuurin tuottaminen ja kehit
täminen. Suomen tunnetuksi tekemistä ulko
mailla yleisradiotoiminnan keinoin voidaan 
myös pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä 
pyrkimyksenä. 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttami
seksi on välttämätöntä, että on olemassa julki
sen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava 
yhtiö, jonka asema ja rahoitus on lailla turvat
tu. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä annetta
vassa laissa ehdotetaan säädettäväksi yhtiön 
tehtävistä, hallinnosta ja rahoituksesta. Yhtiön 
nimi ehdotetaan muutettavaksi kaksikieliseksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että Oy Yleisradio
Rundradion Ab tulisi vast'edes toimimaan suo
raan lain nojalla ilman toimilupaa. 

EsitYksen keskeinen sisältö muodostuu yhti
ölle annettavista julkisen palvelun tehtävien 
määrittelystä. 

Esityksellä pyritään yhtiön hallinnon nyky
aikaistamiseen. Hallintoneuvosto esitetään va
littavaksi neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tavoit
teena on, että hallintoneuvostoon valittaisiin 
myös muita kuin poliittisesti suuntautuneita 
kansalaisia. Tämä saattaisi antaa yhtiölle uusia 
mahdollisuuksia vastata nopeasti kehittyvään 
kilpailuun. Hallintoneuvoston tehtäväksi jäisi 
itsenäisesti nimittää yhtiön johtajistosta vain 
pääjohtajan arvonimen omaava toimitusjohta
ja. Hallituksen hallintoneuvosto nimittäisi toi
mitusjohtajan esityksestä. 

Esityksen mukaan yhtiön rahoitus säilyisi 
entiseen tapaan lupamaksupohjalla. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaiku
tuksia. Esityksellä ei ole myöskään välittömiä 
vaikutuksia Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n 
talouteen. Sitä vastoin esitys antaa mahdolli-

suuden suunnitella yhtiön toimintaa turvatun 
talouden pohjalta. 

4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia henkilöstövai
kutuksia. 

Lailla ei ole tarkoitus puuttua suoranaisesti 
Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n organisaati
oon. Sen kehittäminen jää hallintoneuvoston 
tehtäväksi. Johtajiston asemaan sen sijaan eh
dotetaan muutoksia, jotka mahdollistavat siir
tymisen modernimpaan ja yritysmäisempään 
johtamistapaan. 

4.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia. 

4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan 

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa on 
täyden palvelun periaate. Se tarkoittaa toimin
nan monipuolisuutta, yleisyyttä ja laajaa ohjel
mistotarjontaa uutisista sivistysohjelmiin ja 
viihteeseen. 

Täyteen palveluun sisältyy myös alueellinen 
palvelu. Julkisen palvelun tehtävänä on antaa 
myös maan sisäisille kulttuuri- ja talousalueille 
niiden asioita käsittelevä palvelu. 

Julkisen palvelun tehtävänä on tuottaa pal
veluita maan muille kuin suomenkielisille kie
liryhmille, vähemmistöryhmille ja erityisryhmil
le. Suomen Hallitusmuoto velvoittaa käsittele
mään kieliryhmiä yhtäJäisin perustein. Ruotsin
kielinen yleisradiopalvelu on lähes kokonaan 
julkisen palvelun periaatteen varassa .. Kohde
yleisö ei riitä ylläpitämään kaupallista tuotan
toa. Ruotsinkielisille on tärkeätä, että he voivat 
riittävän kattavasti seurata kotimaansa ja maa
ilman tapahtumia omalla äidinkielellään. 

Saamelaisia Suomessa on noin 6 000 asukas
ta. Nykyisin saamelaisten oikeus kuulla omalla 
äidinkielellään keskeinen palvelu radiosta on 
hyvin toteutettu. 

Suomessa on muitakin kielivähemmistöjä ja 
niitä syntynee tulevaisuudessa lisää. Näillekin 
ryhmille tulee aikanaan järjestää palvelua. 

Lapset muodostavat tärkeimmän erityisen 
kohderyhmän yleisradiotoiminnassa. Ilman jul-
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~i~~ _palvelu~ olisi vaara, että lasten ohjelmat 
Jätstvat pääasiassa ulkomaisen tuonnin varaan. 

Muista vähemmistöistä esimerkkinä voidaan 
mainita huonokuuloiset tai kuurot. Tätä noin 
500 000 ihmisen ryhmää palvelee tekstitelevisio 
ympäri vuorokauden. 

. Lakiesityksen tarkoituksena on turvata jul
ktsessa palvelussa sekä täyden palvelun periaat
teen mukainen ohjelmisto kaikille että ottaa 
palvelutarjonnassa huomioon vähemmistöt ja 
erityisry hmät. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Yleisradiolakia on pyritty uudistamaan usei
ta kertoja. Asiaa selvitti aikaisemmin muun 
muassa ~osina 1979-1984 työskennellyt par
lamentaannen radio- ja televisiokomitea. Ko
mit~a ':al~i~teli m_uun_ ohella ehdotuksen yleis
radlOl~tksl, JOka e1 kuitenkaan eri syistä johta
nl!t lamsäädäntötoimenpiteisiin. Sen sijaan ko
mitean ehdotukset johtivat vuonna 1987 voi
ma_an tulleeseen lakiin kaapelilähetystoiminnas
ta Ja vuonna 1988 säädettyyn radiolakiin, joka 
k<?skee m_uu~ m:uassa radiotaajuuksia ja -lait
!eita, rad10la1ttetden rakennetta, hallussapitoa 
Ja käyttöä sekä radioviestinnän suojaamista 
häiriöiltä. Radiohallinto on myös organisoitu 
uudelleen perustamalla liikenneministeriön 
alaiseksi virastoksi Telehallintokeskus. Radio
laki ei koske radioviestinnän sisältöä eikä 
yleisradiotoiminnassa välitettyjä ohjelmia. 

_Eduskunta lausui radiolakia hyväksyessään 
tmvomuksen, että hallitus pikaisesti valmistelee 
j<l; an~a. hallitusohjel!Jlan mukaisesti yleisra
diOlaktesttyksen. Yleisradiotoiminnalle tulee 
an!aa sellaiset lainsäädännölliset puitteet, jotka 
edtstävät kans~llista radio- ja televisio-ohjelma
t~ot~ntoa, laaJentavat sananvapautta ja estävät 
vtestmnän keskittymistä. Yleisradiolakia val
misteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
Y!eis~ad~oto~!ll~nnan tuk~mi~een kulttuuri- ja 
vtestmtäpolnttlsten velvmttetden sekä alueelli
sesti tasapainoisen viestintärakenteen kehittä
misessä. 

Liikenneministeriö selvitteli edellä lausutun 
pohjalta tuolloin mahdollisuuksia laatia uutta 
yleisradiolainsäädäntöä, mutta hanke ei eri 
syistä toteutunut. 

Syksyllä 1992 liikenneministeriö antoi erityi-

selle selvitysmiehelle tehtäväksi saman vuoden 
loppuun mennessä tehdä ehdotuksen julkisen 
palvelun asemasta sähköisessä viestinnässä 
1990-l~vun viestintäpolitiikassa. Selvitysmies 
ehdotti muun muassa sellaisen sähköisen vies
tinnän puitelain laatimista, jossa säädettäisiin 
l<l;illa julkisen palvelun tehtävät ja Oy. Yleisra
dto Ab:n asema. Selvityksestä hankituissa lau
sunnoissa on puollettu yleisradiolain laatimista. 

.. Esitys .of! v~lmisteltu pääosin virkatyönä 
lnkennemtmstenössä neuvotellen muun muassa 
Oy. Yleisradio Ab:n edustajien kanssa. 

5.2. Lausunnot 

Esityksestä ei ole pyydetty erikseen lausun
toja. Valmistelun kannalta on katsottu edellä 
jaksossa 5.1 mainitusta selvityksestä "Julkinen 
palvelu 1990-luvun viestinnässä" annettujen 
lausuntojen olevan riittäviä. Siihen saatiin lau
sunnot Kansallinen Kokoomus r.p:ltä, Suomen 
Keskusta r.p:ltä, Svenska Folkpartiet i Finland 
r.p:ltä, Suomen Kristillinen Liitto r.p:ltä, Suo
men Sosiaalidemokraattiselta r.p:ltä, Suomen 
Maaseu~un I:'_uolue r.p:ltä, Vihreä Liitto r.p:ltä, 
Vasemmtstolntolta, valtiovarainministeriöltä 
oikeusministeriöltä, opetusministeriöltä, kulut~ 
taja_-asiamieheltä, kilpailuvirastolta, Oy. Yleis
radto Ab:ltä, MTV Oy:ltä, Suomen Viestintä
rahoitus Oy:ltä, Maakuntien Viestintä Oy:ltä, 
Sanoma Osakeyhtiöitä, Sanomalehtien Liitolta 
~i~a~_auslehtien Liitolta, Suomen Kaapelitele~ 
vtstolntto ry:ltä, Suomen Paikallisradioliitto 
ry:ltä, Suomen Elokuvatuottajien keskusliitto 
IY::ltä, Suomen elokuvasäätiöltä, Mainostajien 
L_ntolta, Mainostoimistojen Liitto ry:ltä, Ko
p10sto ry:ltä, Gramex ry:ltä, Teosto ry:ltä, 
Suomen Journalistiliitolta, Yleisradion Ammat
tiyhdistysten Yhteistyövaliokunta YTV:ltä 
~an~an Radi<;>liitto ry:ltä, Helsingin yliopisto~ 
v~est~nll:~f! l~ttoksel!a, Jyväskylän yliopiston 
vtestmtatletetden laitokselta, Tampereen yli
opis~~m tiedotusopin laitokselta, Kaupan Kes
kusht!olta, Keskuskauppakamarilta, Teollisuu
den Ja Työnantajain Keskusliitolta Kirkon 
tiedotuskeskukselta ja saamelaisvaltu~skunnal
ta. 

:t-~usunnoissa on arvioitu laajasti yleisradio
tmmmnan kenttää ja tarvetta julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnan turvaamiseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n asema. 
Pykälän 1 momentissa on esitetty annettavaksi 
perussäännös Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n 
asemasta. Siinä määritellään yhtiön ensisijai
seksi tehtäväksi harjoittaa julkisen palvelun 
yleisradiotoimintaa. Samoin todetaan Oy Yleis
radio-Rundradion Ab:n yhtiömuodoksi osake
yhtiö. Tarkoituksena on, että osakeyhtiölakia 
(734/78) noudatetaan yhtiön toiminnassa kai
kilta niiltä osin, joista ei ole tässä laissa 
poikkeusta säädetty. Esityksessä ehdotetaan, 
että yhtiön nimi muutetaan kaksikieliseksi. 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab harjoittaa pe
rinteisesti myös sellaista toimintaa, jota ei 
voida sisällyttää julkisen palvelun yleisradiotoi
minnan määritelmään. Toiminnan jatkaminen, 
esimerkiksi siirto- ja lähetysverkon vuokraami
nen MTV Oy:lle, on yleisradiotoiminnan koko
naisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. La
kiehdotuksen mukaan yhtiöllä on mahdollisuus 
muunkin toiminnan harjoittamiseen yhtiöjär
jestyksen puitteissa. Yhtiöjärjestystä voidaan 
muuttaa tavanomaisella tavalla yhtiökokouk
sen päätöksellä, sen mukaan kuin yhtiölle 
myönnetyt toimiluvat sallivat. 

Pykälän 2 momentin mukaan Oy Yleisradio
Rundradion Ab:lle ehdotetaan suoraan lakiin 
perustuvaa oikeutta harjoittaa yleisradiotoi
mintaa. Vastaavasti lakiehdotukseen sisältyy 
tarkempi määrittely yhtiön keskeisistä tehtävis
tä, jotka aiemmin ovat olleet toimiluvan varas
sa. Ohjelmatoiminnan valvonta olisi edelleen 
eduskunnan valitsemalla hallintoneuvostolla. 
Ehdotusta pidetään perusteltuna siitä syystä, 
että nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ei ole 
syntymässä tilannetta, jossa julkisen palvelun 
yleisradiotoimintaa harjoittavalle Oy Yleisra
dio-Rundradion Ab:lle ei myönnettäisi toimilu
paa. Lailla perustettu oikeus toiminnan harjoit
tamiseen antaa yhtiölle mahdollisuuden hoitaa 
sille annettu julkisen palvelun tehtävä pitkäjän
nitteisemmin ja taloudellisesti turvatummin 
kuin nykyisin. Myös keskustelu vastaanotti
miin liittyvän lupamaksun laillisuudesta tulisi 
tarpeettomaksi. . 

2 §. Yhtiön omistussuhteet. Valtio omistaa 
Oy. Yleisradio Ab:n osakkeista 99,98 %. Lain 

2 330792K 

mukaan valtion omistusosuuden tulee olla vä
hintään yhdeksänkymmentä sadasosaa kaikista 
osakkeista. Tämä määrä saattaa aiheuttaa on
gelmia vähemmistösuojan suhteen. Yleisesti pi
detään edelleen perusteltuna, että valtio säilyt
tää määräysvaltansa yhtiössä. Ottaen huo
mioon yleisradiotoiminnan kentässä tapahtu
nut yhteiskunnallinen kehitys ja yhtiön mah
do!Hnen pääomantarve katsotaan kuitenkin, 
että valtion osake-enemmistön suuruudeksi riit
tää 70 %. Tällöin valtiolla säilyy edelleen 
yksinkertainen enemmistö yhtiössä. Tarkoituk
sena ei kuitenkaan ole ryhtyä yhtiön osakkei
den myyntiin. 

3 §. Yhtiön hallinnonala. Oy. Yleisradio Ab:n 
asioita valtioneuvostoon on perinteisesti val
mistellut liikenneministeriö. Esitetty pykälä 
vastaa nykyistä käytäntöä. Esityksen mukaan 
liikenneministeriölle asetettaisiin yleinen velvol
lisuus ottaa huomioon julkisen palvelun yleis
radiotoiminnan toimintaedellytykset valmistel
taessa muita yleisradiotoimintaan liittyviä rat
kaisuja. Tätä pidetään perusteltuna ottaen huo
mioon julkisen palvelun yleisradiotoiminnan 
erityisluonne. On myös tärkeätä, että liikenne
ministeriö ja opetusministeriö toimivat tiiviissä 
yhteistyössä ratkaisuissa, jotka ovat kulttuuri
poliittisesti merkittäviä. 

Esitetään myös säilytettäväksi nykyinen käy
täntö, jonka mukaisesti liikenneministeriön 
edustajalla on oikeus olla läsnä yhtiön hallin
toneuvoston kokouksissa. Tämä on osoittautu
nut toimivaksi tiedonkulkukanavaksi yhtiön ja 
ministeriön välillä. Ministeriön edustajalla on 
vain läsnäolo- ja puheoikeus. Ohjelmapolitiik
kakysymyksiin hänen ei ole tarkoitus puuttua. 

2 luku. Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n hallinto 

4 §. Yhtiön hallintoelimet. Pykälässä esitetään 
säädettäväksi keskeisistä yhtiön hallintoelimis
tä. Yhtiön korkein hallinto esitetään säilytettä
väksi ennallaan. 

5 §. Hallintoneuvosto. Yhtiön hallintoneuvos
to on 21-jäseninen ja sen valitsevat eduskunnan 
valitsijamiehet vaalikauden mittaiseksi toimi
kaudeksi. Valtioneuvosto vahvistaa nykyisin 
hallintoneuvoston jäsenten enimmäismäärän. 
Jäsenten lukumäärä esitetään suoraan laissa 
vahvistettavaksi kahdeksikymmeneksiyhdeksi. 



10 1993 vp - HE 124 

Tavoitteena on se, että puoluesidonnaisuuteen 
pyrittäisiin kiinnittämään entistä vähemmän 
huomiota ja esimerkiksi kulttuurielämän asian
tuntemusta voitaisiin hallintoneuvostossa lisä
tä. 

Esityksessä luovuttaisiin valtioneuvoston oi
keudesta päättää hallintoneuvoston jäsenten 
lukumäärä. Tätä pidetään tarpeellisena siksi, 
että kysymyksessä on eduskunnan valitsema 
elin. Hallintoneuvoston toimikausi olisi edel
leen neljä vuotta. 

Pykälän 3 momentissa on säädetty kriteerit, 
joiden mukaan hallintoneuvoston jäsenet tulee 
valita. Kriteereissä ei ole asiallisia muutoksia 
aiemman suhteen. 

Eduskunnan toimivaltaan ei kuulu hallinto
neuvoston puheenjohtajan eikä varapuheenjoh
tajan valitseminen, vaan esitetään, että sen 
tekee hallintoneuvosto itse. Tämä vastaa myös 
nykyistä käytäntöä. 

Nykyisen käytännön mukaan yhtiön henki
löstöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon 
kaksi edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoi
keus. Henkilöstön edustukseen ei tällä lailla ole 
tarkoitus puuttua. 

6 §. Hallintoneuvoston tehtävät. Pykälässä esi
tetään säädettäväksi hallintoneuvoston tehtä
vät. 

Keskeisenä tehtävänään hallintoneuvostolla 
on toimitusjohtajan valinta. Tarkoitus on, että 
hallintoneuvosto valitsee toimitusjohtajan, jon
ka toimikausi olisi edelleen määräaikainen eli 
viisi vuotta. Yhtiön hallitus valittaisiin siten, 
että toimitusjohtaja tekisi ehdotuksen asiasta 
hallintoneuvostolle, joka suorittaisi sen valin
nan. Tarkoitus on, että yhtiön hallitus muo
dostettaisiin yhtiön johtajiston keskuudesta va
lituista henkilöistä. Yhtiön hallituksen kokoon
panon tulisi olla monipuolinen. Sen jäsenten 
tulisi edustaa erilaista yhteiskuntaelämän tun
temusta kuten esimerkiksi elinkeinoelämää ja 
kulttuuria. Myös eri yhteiskunnalliset ajatus
suunnat tulisi huomioida. Hallituksessa tulisi 
olla ainakin televisio- ja radiotoiminnan sekä 
ruotsinkielisen yksikön edustus. Henkilöstön 
edustus hallituksessa jatkuisi erityislainsäädän
nön ja yhtiön tekemien sopimusten mukaisesti. 
Tämän järjestelyn avulla pyritään parantamaan 
edellytyksiä järjestää yhtiön johtaminen entistä 
tehokkaammalla tavalla. 

Muina tehtävinään hallintoneuvostolla olisi
vat pääpiirteissään nykyiset tehtävät. Hallinto
neuvosto päättäisi yhtiön perusorganisaatiosta 
ja sen toiminnan laajuudesta, erityisesti niiltä 

osin, kuin yhtiö omistaisi muita yhtiöitä tai 
kysymys ei olisi julkisen palvelun yleisradiotoi
minnasta. Hallintoneuvosto päättäisi myös 
merkittävimmistä taloudellisista hankkeista. 
Tätä on pidettävä tärkeänä yhtiön pitkäaikai
sien vastuiden kannalta. 

Erityisen tärkeänä tehtävänä hallintoneuvos
tolla olisi julkisen palvelun ohjelmatoiminnan 
valvominen. Hallintoneuvosto voisi antaa oh
jeita ohjelmistosta ja sen tulisi valvoa lain ja 
ohjeiden noudattamista. 

Hallintoneuvosto päättäisi myös yhtiön hal
lituksen ehdotuksesta henkilökunnan palvelus
suhteen perusteet ja yleiset ehdot. Vaikka 
yhtiön toiminnan kannalta olisikin tarkoituk
senmukaisinta sopeutua yleisiin työmarkki
naehtoihin, saattaa toiminnan erityisluonne 
vaatia poikkeavia perusteita. 

Hallintoneuvosto päättäisi yhtiön talousar
viosta samoinkuin myöntäisi valtuuden yhtiön 
toiminimen kirjoittamiseen, tarkastaisi hallituk
sen vuosikertomuksen ja hyväksyisi sen. Vii
meksimainitussa tehtävässä hallintoneuvosto 
luonnollisesti ottaisi huomioon tilintarkastajien 
mahdollisesti tekemät huomautukset. Mikäli 
tilintarkastajat tekisivät huomautuksen hallin
toneuvoston toimista, hallintoneuvosto antaisi 
huomautuksen johdosta aiemman käytännön 
mukaan selityksen yhtiökokoukselle. 

Hallintoneuvosto valvoisi aiemmin noudate
tulla tavalla yhtiökokouksen päätösten toteu
tumista ja hoitaisi yhtiökokouksiin liittyvät 
asiat. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallinto
neuvostolle oikeus käsitellä myös 1 momentissa 
mainitsemauomia asioita, jotka yhtiön hallitus 
katsoo tarkoituksenmukaiseksi alistaa hallinto
neuvoston käsiteltäviksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin aiemmal
la tavalla hallintoneuvoston ylimääräisen ko
kouksen koollekutsumisesta. 

7 §. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät. 
Yleisradiotoiminnan kenttä on hyvin monipuo
lisen kehityksen ja lisääntyvän kilpailun koh
teena. Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n tulee 
säilyttää julkisen palvelun yleisradiotoiminta 
kansallisesti merkittävänä. Tässä tehtävässä 
ohjelmien sisältö ja kiinnostavuus edellyttävät 
tekijöiltään ammattitaitoa. Taloudellinen kehi
tys puolestaan edellyttää selviytymistä mahdol
lisimman vähillä rahoilla. Esityksen tarkoituk
sena on antaa mahdollisuus kehittää yhtiön 
organisaatiota kohti tavanomaista osakeyhtiön 
organisaatiota. Tämän uskotaan nostavan yh-
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tiön tuotteiden tasoa ja tehostavan talouden 
hoitoa. Tästä syystä hallituksen ja toimitusjoh
tajan tehtävissä esitetään noudatettavaksi ta
vanomaisia osakeyhtiölain määräyksiä. 

3 luku. Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n tehtävät 

8 §. Julkinen palvelu. Oy Yleisradio-Rundra
dion Ab:n ensisijaisena tehtävänä on hoitaa 
julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Valmiste
lun yhteydessä on käynyt selväksi, että täysin 
kattavaa ja yksikäsitteistä määritelmää tälle 
käsitteelle ei ole löydettävissä. Siitä huolimatta 
esitetään otettavaksi käyttöön tällainen käsite, 
koska tarkoituksena on korostaa lupamaksuilla 
rahoitettavan toiminnan erityisluonnetta. Pykä
lässä esitetään määritelmänomainen luettelo 
tehtävistä, joiden katsotaan olevan keskeisiä 
julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa. Yhteis
tä näille tehtäville on, että niitä ei voitaisi 
rahoittaa kaupallisesti eikä monipuolisuutensa 
vuoksi myöskään minkään ideologisen liikkeen 
taholta. Luettelon ei ole tarkoitus olla täydel
linen kaikkien yksittäisten toimintalohkojen 
suhteen, vaan hallintoneuvosto voi täsmentää 
ja laajentaa sitä yksityiskohtaisemmilla oh
jeilla. 

9 §. Muut tehtävät. Esityksen mukaan yhtiö
kokous voisi päättää, että yhtiö toimisi myös 
muussa toiminnassa kuin julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnassa. Yhtiöjärjestystä muutet
taisiin päätöstä vastaavasti. Koska ei pidetä 
tarkoituksenmukaisena sitä, että tällainen liike
toiminta rahoitettaisiin lupamaksuvaroilla, esi
tetään sille säädettäväksi erillinen tilinpitovel
voite. 

10 §. Mainonnan kielto. Pykälässä ehdotetaan 
mainonnan kieltämistä Oy Yleisradio-Rundra
dion Ab:n ohjelmien välityksellä. Koska yhti
ölle on asetettu edellä 9 §:ssä julkisen palvelun 
velvoitteet ja yhtiön rahoitus turvataan lupa
maksujärjestelmällä, ei katsota aiheelliseksi an
taa yhtiölle erillistä mainosoikeutta. 

Valtioneuvostolle esitetään kuitenkin oikeut
ta myöntää poikkeuslupa mainontaan esimer
kiksi kalliiden, suurta yleisöä kiinnostavien 
tapahtumien lähetyskustannusten rahoituksen 
järjestämiseksi. 

4 luku .. Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n rahoitus 

11 §. Radiorahasto. Radiorahastoa koskevat 

perussäännökset sisältyvät radiolaitteista an
nettuun lakiin (8/27) ja sen nojalla annettuihin 
säännöksiin, jotka jäävät edelleen voimaan. Oy 
Yleisradio-Rundradion Ab:ta koskevaan laki
esitykseen on tarpeellista ottaa yhtiön rahoitus
ta koskevan kokonaiskuvan saamiseksi viit
tauksina radiolaitteista annettuun lakiin radio
rahastoa ja vastaanotinlupamaksuja koskevat 
säännökset. Nämä noudattavat nykyistä käy
täntöä. Telehallintokeskuksen esitetään jatka
van radiorahaston hoitoa. Tässä tehtävässään 
Telehallintokeskus käyttää Posti- ja telelaitok
selta ostamaansa tietokonepalvelua ja postipal
velua. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne tarkoi
tukset, joihin rahaston varoja saisi käyttää 
julkisen palvelun yleisradiotoiminnan rahoitta
misen lisäksi. 

Radiorahastoa tulisi edelleen hoitaa 3 mo
mentin mukaan soveltuvin osin valtion tilinpi
don ja maksuliikennemääräysten mukaisesti. 

Radiorahaston vuosittaisesta käyttösuunni
telmasta päättäminen esitetään säilytettäväksi 
valtioneuvostolla nykyiseen tapaan. 

12 §. Vastaanotinlupamaksut. Esitys ei sisällä 
muutoksia televisiolupamaksuja koskeviin 
säännöksiin. Esityksen mukaan julkisen palve
lun yleisradiotoiminnan rahoittamiseksi tarvit
tavat tulot kerättäisiin aiemman käytännön 
mukaisesti edelleen valtioneuvoston päätöksen 
nojalla yleisradiovastaanottimien haltijoilta. 

Tarkoituksena on, että nykykäytäntöä, jon
ka mukaan maksu kerättäisiin televisiovastaan
ottimista, jatkettaisiin muuttamattomana. Val
tioneuvosto päättäisi edelleen radiolaitteista 
annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla myös 
maksun suuruuden ja siinä mahdollisesti erilai
sesta ohjelmatarjonnasta johtuvat erot. Tarkoi
tuksena on, että edelleen voitaisiin periä kun
nittain erilainen vastaanotinmaksu, jolla katet
taisiin TV 4:n erityiskustannukset. 

13 §. Muut maksut. Esityksessä annetaan 
valtioneuvostolle oikeus tarvittaessa päättää 
myös muiden yleisradiotoimintaan liittyvien 
maksujen keräämisestä radiorahastoon. Esityk
sellä pyritään mahdollistamaan muidenkin tu
lolähteiden käyttäminen radiorahastossa. Ot
taen huomioon julkisen palvelun yleisradiotoi
minnan turvaamisen tällaisen mahdollisuuden 
olemassaoloa pidetään tarpeellisena. 

5 luku. Erinäiset säännökset 

14 §. Tarkemmat säännökset. Tarkoituksena 
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on antaa lain soveltamisesta yksityiskohtaisem
pi asetus. 

Suomi on 26 päivänä marraskuuta 1992 
allekirjoittanut Euroopan Neuvoston yleissopi
muksen rajat ylittävästä televisiosopimuksesta. 
Suomi on ollut mukana tekemässä sopimusta 
Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) ja 
Suomi on myös hakenut 18 päivänä maaliskuu
ta 1992 Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä. 

Muun muassa näillä sopimuksilla Suomi 
tulee sitoutumaan erinäisiin yleisradiotoimintaa 
koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. On tar
peen, että sekä näistä että myöhemmistä asiaa 
koskevista sopimuksista voidaan joustavasti 
antaa tarpeelliset määräykset, jotka liittyvät Oy 
Yleisradio-Rundradion Ab:n toimintaan. 

6 luku. Voimaantulo 

15 §. Voimaantulo. Laki esitetään tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ajan
kohta sattuisi yhteen Oy Yleisradio-Rundradi
on Ab:n tilivuoden alkamisen kanssa ja yhtiön 
tilinpidossa tai toiminnassa mahdollisesti tar
vittavat muutokset voitaisiin tehdä joustavasti. 
Voimaantuloa ennen voitaisiin ryhtyä voi
maantulon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

16 §. Kumottavat säännökset. Koska esitetty 
laki sisältää voimassa olevaa Oy. Yleisradio 
Ab:tä koskevan lain säädökset, esitetään aiem
pi laki kumottavaksi. 

Koska Oy. Yleisradio Ab. myy ohjelmansiir
toa muille yhtiöille, esitetään kumottavaksi 
teletoimintalain (183/87) 6 §:n 1 momentti, jolla 
Oy. Yleisradio Ab:n ohjelmansiirtoverkko on 
vapautettu luvanvaraisuudesta. Tämä on pe
rusteltua siksi, että maassamme toimivat tele
laitokset myyvät vastaavaa ohjelmansiirtopal
velua yleisenä telepalveluna ja Oy Yleisradio
Rundradion Ab joutuu tässä tehtävässään kil
pailemaan niiden kanssa telelaitoksen ominai
suudessa. 

17 §. Siirtymäsäännös. Koska esitetty laki 
korvaa kaikilta osin Oy. Yleisradio Ab:lle 
aiemmin myönnetyn toimiluvan, esitetään toi
miluvan raukeavan lain voimaantullessa siten, 
että ne eivät olisi ajallisesti päällekkäisiä. 

Jotta Oy. Yleisradio Ab:n hallinto voisi 
jatkua keskeytyksettä, esitetään, että hallinto
neuvosto jatkaisi työtään toimikautensa lop
puun. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä annetun 
lain perusteella on tarkoitus antaa asetus, jossa 
täsmennetään yhtiön toiminnan käytännön jär
jestelyjä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1994. 

Ottaen huomioon yleisradiotoiminnassa ta
pahtuvan nopean kehityksen hallitus ilmoittaa 
tarkoituksena olevan seurata lain toimivuutta 
ja tarpeen vaatiessa ryhtyä asiassa toimenpitei
siin. 

4. Säätämisjärjestys 

Aiemmin Oy. Yleisradio Ab:tä koskenutta 
lakia valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa 
yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu 
omaisuus osakeyhtiölle on muutettu valtiopäi
väjärjestyksen 67 §:n mukaisessa järjestyksessä 
käsitellyllä lailla (774/48). Säätämisjärjestyksen 
vaikeuttaminen katsottiin tällöin perustelluksi, 
koska eduskunnalle annettiin muutoksessa toi
meenpanotehtävä yhtiön hallintoneuvoston va
litsemisessa. Lakia on muutettu myöhemmin 
kaksi kertaa eikä tällöin ole katsottu tarvitta
van perustuslain säätämisjärjestystä, koska 
eduskunnan tehtäviä ei ole muutettu laajenta
vasti. 

Esityksen mukaan eduskunnan tehtävistä 
säädetään siten, että eduskunta valitsisi hallin
toneuvoston jäsenet neljäksi vuodeksi. Hallitus 
katsoo, että tämä ei muuta eduskunnan tehtä
viä yhtiön hallinnossa ja että esityksen mukai
nen laki voidaan hyväksyä tavallisessa lainsää
dän töjärjesty ksessä. 

Voimassa olevan Suomen Hallitusmuodon 
VI luvun (1077/91) mukaan talousarvion ulko
puolista rahastoa ei voida perustaa tavallisella 
lailla. Radiorahaston osalta ei kuitenkaan ole 
kysymys uuden rahaston perustamisesta eikä 
myöskään rahaston muuttamisesta. Tämän 
johdosta hallitus katsoo, että esityksen mukai
nen laki voidaan hyväksyä tavallisessa lainsää
däntöjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1993 vp - HE 124 13 

Laki 
Oy YJeisradio-Rundradion Ab:stä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 Juku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n asema 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab on julkisen 
palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava osake
yhtiö. Oy Yleisradio-Rundradion Ab voi har
joittaa myös muuta toimintaa yhtiöjärjestyk
sensä mukaisesti. 

Yhtiö saa harjoittaa yleisradiotoimintaa il
man radiolaitteista annetussa laissa (8/27) tar
koitettua toimilupaa niil1ä kanavil1a ja taajuuk
silla, jotka sil1e asianomaisessa järjestyksessä 
on myönnetty tai myönnetään. Toiminnan har
joittamisessa tarvittaviin teknisiin laitteisiin so
veUetaan, mitä radiolaissa (517/88) ja teletoi
mintalaissa (183/87) säädetään. 

2 § 

Yhtiön omistussuhteet 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n osakekan
nasta on valtion omistuksessa ja hallinnassa 
oltava määrä, joka on vähintään 70 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkei
den tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön yhtiö
järjestykseen on otettava sellaiset määräykset, 
että yleiset edut turvataan. 

3 § 

Yhtiön hallinnonala 

Yhtiö kuuluu liikenneministeriön hallin
nonalaan. Liikenneministeriön tulee ottaa huo

. mioon julkisen palvelun yleisradiotoiminnan 
toimintaedellytykset kehitettäessä muuta yleis
radiotoimintaa. 

Liikenneministeriön edustajalla on oikeus 
olla läsnä yhtiön hallintoneuvoston kokouksis
sa sekä käyttää niissä puhevaltaa. 

2 Juku 

Oy YJeisradio-Rundradion Ab:n hallinto 

4 § 

Yhtiön hallintoelimet 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n hallintoeli
minä ovat hallintoneuvosto ja hallitus. 

5 § 

Hallintoneuvosto 

. Yhtiöllä tulee olla hallintoneuvosto, jonka 
Jäsenten lukumäärä on 21. 

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskun
ta. Vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamie
het suhteellista vaalitapaa noudattaen. Jäsenet 
valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Hallinto
neuvoston jäseneksi on valittava taide-elämää, 
sivistystyötä, elinkeino- ja talouselämää tunte
via sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edusta
via kansalaisia. 

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

6§ 

Hallintoneuvoston tehtävät 

Hallintoneuvoston tehtävänä on: 
1) ottaa sekä erottaa yhtiön toimitusjohtaja 

viiden vuoden toimikaudeksi sekä vahvistaa 
hänen palkkansa ja muut toimeen liittyvät 
ehdot; 

2) ottaa ja erottaa toimitusjohtajan esityk-
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sestä yhtiön hallituksen jäsenet siten, että hal
litus on kokoonpanoltaan monipuolinen ja 
edustaa muun muassa eri yhteiskuntaryhmiä ja 
molempia kieliryhmiä, sekä vahvistaa heidän 
palkkansa ja muut toimeen liittyvät ehdot; 

3) päättää yhtiön toiminnan laajuudesta, 
perusorganisaatiosta ja ylimmän johdon työn
jaon periaatteista, muiden yhtiöiden osakkei
den ostosta ja myynnistä sekä merkittävimmis
tä taloudellisista hankkeista; 

4) valvoa erityisesti julkisen palvelun ohjel
matoimintaa; 

5) päättää hallituksen ehdotuksesta henkilö
kunnan palvelussuhteen perusteet ja yleiset 
ehdot; 

6) päättää seuraavan vuoden talousarviosta; 
7) myöntää valtuus yhtiön toiminimen kir

joittamiseen; 
8) tarkastaa ja hyväksyä hallituksen vuosi

kertomus; 
9) antaa selityksensä tilintarkastajien huo

mautusten johdosta; 
10) valvoa että yhtiökokouksen päätökset 

pannaan täytäntöön; sekä 
11) kutsua kokoon yhtiökokous ja valmistel

la siinä käsiteltävät asiat. 
Hallintoneuvosto voi ratkaista muitakin hal

lituksen sille alistamia asioita. 
Hallintoneuvosto on kutsuttava kuukauden 

sisällä koolle käsittelemään nimettyä asiaa, 
milloin kolmasosa jäsenistä vaatii sitä kirjalli
sesti puheenjohtajalta. 

7 § 

Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät 

Hallitukseen ja toimitusjohtajaan sovelle
taan, mitä osakeyhtiölaissa säädetään. 

Toimitusjohtajalla on pääjohtajan arvonimi. 

3 luku 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n tehtävät 

8 § 

Julkinen palvelu 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n tehtävänä 
on tuoda täyden palvelun yleisradio-ohjelmisto 
jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. 

Toiminnan tulee julkisen palvelun erityisinä 
tehtävinä: 

1) tukea toimivaa kansanvaltaa tarjoamalla 
yhteiskunnallisista kysymyksistä monipuolisia 

tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja, myös vä
hemmistöryhmille ja erityisryhmille; 

2) tukea ja kehittää kotimaista luovaa kult
tuuria ja välittää sen tuloksia jokaisen saata
ville; 

3) edistää ohjelmiston sivistävää luonnetta, 
tukea kansalaisten opiskelua ja tarjota har
tausohjelmia; 

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin 
perustein suomen- ja ruotsinkielisiä kansalaisia 
ja tuottaa palveluja saamen kielellä sekä sovel
tuvin osin myös maan muille kieliryhmille; 

5) varautua yleisradiotoiminnan hoitamiseen 
poikkeusoloissa; sekä 

6) lähettää suomalaisia ohjelmia ja välittää 
uutisia ja ohjelmia Suomen ja ulkomaiden 
välillä. 

9 § 

Muut tehtävät 

Yhtiökokous voi päättää muuttaa yhtiöjär
jestystä siten, että yhtiö harjoittaa myös muuta 
toimintaa kuin julkisen palvelun yleisradiotoi
mintaa. Tällainen toiminta on järjestettävä 
tilinpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleis
radiotoiminnasta. 

10 § 

Mainonnan kielto 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab ei saa lähet
tää hallitsemillaan radio- ja televisiokanavilla 
liike- tai muuta siihen verrattavaa mainontaa. 
Valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus erityises
tä syystä myöntää Oy Yleisradio-Rundradion 
Ab:lle oikeus liike- tai muun siihen verrattavan 
mainonnan lähettämiseen ohjelmien yhteydes
sä. 

4 luku 

Oy Yleisradio-Rundradion Ab:n rahoitus 

11 § 

Radiorahasto 

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan rahoit
tamista ja yleisradiotoiminnan edistämistä var
ten on valtion talousarvion ulkopuolinen radio
laitteista annetun lain (8/27) mukainen valtion 
radiorahasto, jota hoitaa Telehallintokeskus. 

Radiorahaston varoista suoritetaan myös ra
hastoon kerättävien maksujen perimisestä, tar-
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kastuksista, hallintoneuvoston jäsenten pal
koista sekä julkisen palvelun yleisestä kehittä
misestä aiheutuvat kustannukset. 

Radiorahaston hoidossa on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä valtion tilinpidosta ja mak
suliikenteestä on säädetty tai määrätty. Valtio
neuvosto vahvistaa vuosittain liikenneministe
riön esityksestä radiorahaston käyttösuunnitel
man. 

12 § 

Vastaanotinlupamaksut 

Yleisradiolähetysten vastaanottamiseen tar
koitettujen radiolaitteiden käyttämiseen tarvit
tavista luvista kannettavat maksut ja viivästy
mismaksut kerätään radiolaitteista annetun 
lain (8/27) mukaisesti valtion radiorahastoon. 

13§ 

Muut maksut 

Valtioneuvosto voi päättää myös muiden 
yleisradiotoimintaan liittyvien maksujen kerää
misestä radiorahastoon. 

5 luku 

Erinäiset säännökset 

14 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

Liikenneministeriöllä on oikeus antaa Oy 
Yleisradio-Rundradion Ab:lle Suomea sitovia 
kansainvälisiä sopimuksia vastaavia, yleisradio
toimintaan liittyviä määräyksiä. 

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993 

6 luku 

Voimaantulo 

15 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpane
miseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 

16 § 

Kumottavat säännökset 

Tällä lailla kumotaan: 
1) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa 

yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu 
omaisuus osakeyhtiölle 18 päivänä toukokuuta 
1934 annettu laki (216/34) ja 

2) 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun 
teletoimintalain (183/87) 6 §:n 1 momentti. 

17 § 

Siirtymäsäännös 

Valtioneuvoston Oy. Yleisradio Ab:lle 
myöntämä yleisradiotoiminnan toimilupa lak
kaa olemasta voimassa tämän lain voimaan 
tullessa. 

Oy. Yleisradio Ab:lle 16 päivänä huhtikuuta 
1991 valittu hallintoneuvosto jatkaa tämän lain 
voimaan tultua toimintaansa tämän lain mu
kaisena hallintoneuvostona kuluvan toimikau
tensa loppuun. Hallintoneuvosto tekee siirty
mäkautta koskevat ratkaisut 1 päivänä tammi
kuuta 1990 alkaneeksi viiden vuoden toimikau
deksi nimetyn johtajiston osalta. Siirtymäkau
den katsotaan päättyvän vuoden 1994 loppuun 
mennessä. 

Tasavallan Presidentti 
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Liikenneministeri Ole Norrback 




