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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 a §:n 4 momentti ja 8 a §:n 2
momentti, sellaisina kuin ne ovat, 7 a §:n 4 momentti laissa 492/2002 ja 8 a §:n 2 momentti
laissa 396/2003,
muutetaan 6 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 6 a §, 7 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 ja 3
kohta sekä 12 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 6 a § sekä 7 §:n 1 momentti sekä 2
momentin 2 ja 3 kohta laissa 635/2005 sekä 12 a § laissa 396/2003, ja
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 635/2005, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2
ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 6 b ja 12 b § seuraavasti:
2 luku
Yhtiön hallinto
6§
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvoston tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —
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;
HE 29/2012
LiVM 8/2012
EV 64/2012

— — — — — — — — — — — — —
6) tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus;
— — — — — — — — — — — — —
Hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus 7 §:n mukaisen julkisen
palvelun toteutumisesta sekä ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteuttamisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen
antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä.
— — — — — — — — — — — — —
6a§
Ennakkoarviointi
Ennakkoarviointi on tehtävä sellaisista uusista palveluista ja toiminnoista, joilla on vä-
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häistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien
sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka
ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan
ja kustannuksiltaan olennaisia. Arviointi voidaan tehdä hallintoneuvoston harkinnan mukaan muutoinkin, jos se on perustellusta
syystä tarpeellista.
Ennakkoarviointi tehdään Yleisradio Oy:n
tai muun oikeushenkilön tai luonnollisen
henkilön perustellusta syystä tekemästä
pyynnöstä taikka hallintoneuvoston omasta
aloitteesta.
Arviointiin on sisällytettävä arvio suunnitellun palvelun tai toiminnon vaikutuksista
markkinoihin ja kilpailuun sekä muista vaikutuksista.
Arviointia laadittaessa on pyydettävä kilpailuviranomaisen, kuluttajaviranomaisen ja
alan keskeisten toimijoiden lausunnot tai
kuultava heitä suullisesti. Lisäksi voidaan
kuulla muita tarpeelliseksi katsottavia asiantuntijoita.

7§
Julkinen palvelu
Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen
ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto 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:
— — — — — — — — — — — — —
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;
— — — — — — — — — — — — —
5 luku

6b§

Erinäiset säännökset

Hallitus

12 a §

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.

Viestintäviraston taloudelliset
valvontatehtävät
Viestintävirasto valvoo 7 a, 8, 8 a ja 12 §:n
noudattamista sekä sitä, että käytössä ei ole
alihinnoittelua eikä ristikkäistukia.
Yhtiön on toimitettava Viestintävirastolle
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tilinpäätöksensä, eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä yhtiön tilintarkastajien lausunto eriyttämislaskelmista. Yhtiön on salassapitosäännösten estämättä Viestintäviraston pyynnöstä toimitettava myös muut valvonnassa tarvittavat tiedot.
Jos yhtiö rikkoo 7 a, 8, 8 a, 12 tai 12 a §:n
säännöksiä, Viestintävirasto voi velvoittaa
yhtiön korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa
uhkasakko tai uhka siitä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään yhtiön kustannuksella.
Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään
uhkasakkolaissa (1113/1990).
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12 b §
Kertomus Viestintävirastolle
Yhtiön on vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä annettava Viestintävirastolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Kertomuksessa on esitettävä
tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston
televisio- ja radiotoiminnan valvontatehtävässä.
Viestintäviraston on annettava valtioneu-
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vostolle lausuntonsa kertomuksesta ja 12 a
§:n 2 momentissa tarkoitettujen tilinpäätösasiakirjojen perusteella syyskuun loppuun
mennessä. Lausunto annetaan tiedoksi sille
eduskunnan valiokunnalle, joka käsittelee
Yleisradio Oy:tä koskevat asiat.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.
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