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Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (kilpailusäännöt)

Amsterdamin pöytäkirja julkisen palvelun
yleisradiotoiminnasta

Komission valtiontukitiedonanto
julkisesta yleisradiotoiminnasta

Kansallinen sääntely:

Laki Yleisradio Oy:stä



Mikä julkisen palvelun sääntelyssä on tärkeintä

Jotta rahoitus voidaan mitoittaa oikein

Jotta tehtävän hoitamista on mahdollista valvoa 

Jotta yhtiö voi ohjata toimintaansa

Jotta kilpailijat voivat suunnitella omaa toimintaansa
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Tehtävä



Erottuvuus kaupallisesta tarjonnasta on keskeinen 
peruste julkiselle palvelulle

• HE 124/1993 julkisen palvelun tehtävästä:
• ”Pykälässä esitetään määritelmänomainen luettelo tehtävistä, joiden katsotaan 

olevan keskeisiä julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa. Yhteistä näille tehtäville 
on, että niitä ei voitaisi rahoittaa kaupallisesti eikä monipuolisuutensa vuoksi 
myöskään minkään ideologisen liikkeen taholta.”

• HE 13/2017 julkisen palvelun tehtävästä:
• ”Lain 7 §:ssä esitetään määritelmänomainen luettelo tehtävistä, joiden katsotaan 

olevan keskeisiä julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa. Yhteistä näille tehtäville 
on, että niitä ei voitaisi rahoittaa kaupallisesti eikä monipuolisuutensa vuoksi 
myöskään minkään ideologisen liikkeen taholta.”
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Satunnaisesimerkki televisiosta
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Satunnaisesimerkki radiosta
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Yle.fi
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Ksml.fi



Ts.fi
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Julkisen palvelun tehtävä

Yleisradiolain 7 §:

• Monipuolinen ja kattava julkisen 
palvelun televisio- ja radio-
ohjelmisto

• Ohjelmatoiminnan erityistehtävät on 
lueteltu 2 momentissa

• Selkeästi eroteltavien erityistehtävien 
osuus Ylen kokonaiskustannuksista on 
4,2 % (NAG)

• Ohjelmistoon liittyvät oheis- ja 
lisäpalvelut 

• Muut julkisen palvelun 
sisältöpalvelut

Valtiontukitiedonanto:

• Velvoitteiden tarkka sisältö on 
määriteltävä

• Määritelmän nojalla on saatava 
varmuus, kuuluuko jokin tietty 
toiminto julkisen palvelun tehtävään

• Jos tehtävää laajennetaan uusiin 
palveluihin, tehtävänantoa on 
muutettava
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Ehdotuksemme julkisen palvelun tehtävään

• Julkisen palvelun tehtävästä poistetaan lehdistön palvelujen kaltainen, 
pääasiassa tekstimuotoinen verkko- ja mobiiliuutisointi

• Päällekkäinen toiminta lehdistön uutisoinnin kanssa – tehtävää siis hoidetaan 
kaupallisesti rahoitettuna

• Muutos selkeyttää julkisen palvelun tehtävää

• Sananvapauden, korkeatasoisen journalismin ja median monimuotoisuuden 
edistäminen siirretään erillisestä yhteistyövelvoitteesta julkisen palvelun 
tehtäväksi

• Viestinnän moniarvoisuuden turvaaminen kuuluu julkiseen yleisradiopalveluun 
Amsterdamin pöytäkirjan mukaan
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Pysyvä asiantuntijakuulemismenettely 6 a §

• Hallintoneuvoston mahdollisuus kuulla asiantuntijoita toimintansa tueksi on 
kannatettava ehdotus

• Hallintoneuvostolla on näin aiempaa paremmat mahdollisuudet arvioida 
julkisen palvelun toimintaa mediamarkkinoiden kokonaisuus huomioon ottaen
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Sääntelyn kehittämistä tulisi vielä jatkaa

• Ennakkoarviointimenettely siirretään media-alan valvovan viranomaisen 
Viestintäviraston tehtäväksi

• Ennakkoarvioinnin kynnystä madalletaan
• Arvioidaan palvelut, jotka ovat olennaisia merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan tai

kustannuksiltaan

• Julkisen palvelun rahoitusta ja markkinavaikutuksia arvioidaan säännöllisin 
väliajoin

• Rahoituksen indeksisidonnaisuudesta luovutaan pysyvästi

• Yleisradion kanssa kilpailevat mediayritykset vapautetaan velvollisuudesta 
rahoittaa kilpailijaansa Yle-veron muodossa
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satu.kangas@medialiitto.fi

Kiitos!


