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valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 2 §, 3, 4, 6 ja 7 luku

sekä 40 §, sellaisina kuin niistä on 40 § osaksi laissa 491/2002, sekä
muutetaan 3 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti sekä 5 §:n 1, 2 ja 4 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n otsikko ja 4 §:n 2 momentti laissa 395/2003 sekä 3 §:n 2

momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 1069/2007, seuraavasti:

3 §

Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat

— — — — — — — — — — — — —
Rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion

talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleis-
radio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä
säädetyn julkisen palvelun kustannusten kat-
tamiseksi. Vuonna 2013 määräraha on 500
miljoonaa euroa. Määrärahan suuruus tarkis-
tetaan vuosittain kustannustason muutosta
vastaavasti. Tarkistuksen perusteena on in-
deksi, joka muodostuu elinkustannusindek-
sistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa,
sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on
kaksi kolmasosaa.

4 §

Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastajat

— — — — — — — — — — — — —
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa

vuosittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä

tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa. Tilintar-
kastajista toisen tulee olla julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastajista annetussa laissa
(467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja
tai -yhteisö ja toisen tulee olla joko JHTT-
tilintarkastaja tai -yhteisö tai tilintarkastus-
laissa (459/2007) tarkoitettu KHT-tilintarkas-
taja tai -yhteisö. Tilintarkastajien on annet-
tava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskerto-
mus.

5 §

Valtion televisio- ja radiorahaston varojen
käyttö

Rahaston varat muodostuvat valtion ta-
lousarvioon otettavasta määrärahasta suorite-
tuista varoista, kerättävistä maksuista ja edel-
lisiltä tilikausilta kertyneistä ylijäämistä,
jotka ovat rahaston valtion keskuskirjanpi-
dossa olevalla yhdystilillä.

Rahaston varoista käytetään Yleisradio
Oy:n toiminnan rahoittamiseen vuosittain
3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä. Varoja
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voidaan käyttää myös Yleisradio Oy:stä an-
netun lain 6 a §:ssä tarkoitetun ennakkoarvi-
oinnin laatimisesta aiheutuvien palkkioiden
maksamiseen ja rahaston hallinnoimiseen.
Rahaston varoja voidaan käyttää muutoinkin
televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen.
— — — — — — — — — — — — —

Rahaston varoja suoritetaan Yleisradio
Oy:lle käyttösuunnitelman ja yhtiön rahoitus-
tarpeen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Viestintävirastolla on ennen lain voimaan-
tuloa oikeus:

1) periä kaikki ajalle ennen tämän lain
voimaantuloa kohdentuvat televisiomaksut
siten, että ne erääntyvät maksettaviksi vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2012; ja

2) periä joulukuussa 2012 tehtyihin käyt-
töönottoilmoituksiin perustuvat televisiomak-

sut soveltamatta 8 §:ssä säädettyä lyhintä
maksuvelvollisuusaikaa.

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta
olevien televisiomaksujen perimiseen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä 1 päivään tammikuuta
2018.

Vuodelle 2013 kohdistuneet maksetut tele-
visiomaksut palautetaan vähentämättä sum-
masta 17 §:n mukaista palautusmaksua.

Kumotussa 17 §:ssä tarkoitetut televisio-
maksut, joita ei vuoden 2017 loppuun men-
nessä ole saatu palautettua, tuloutetaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2018 valtion televisio- ja
radiorahastoon.

Kumotussa 18 §:ssä tarkoitetun television
käyttäjärekisterin tiedot hävitetään henkilö-
tietolain (523/1999) 34 §:n mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.
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