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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om Rundradion Ab och lagen 
om statens televisions- och radiofond  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

I propositionen föreslås det att lagen om 
Rundradion Ab och lagen om statens televi-
sions- och radiofond ändras. Propositionen 
syftar till att trygga finansieringen av Rund-
radion Ab och precisera både tillsynen över 
bolagets allmännyttiga verksamhet och bola-
gets allmännyttiga uppdrag.  

I propositionen föreslås det att Rundradion 
Ab:s nuvarande skyldighet att tillhandahålla 
ett heltäckande programutbud ersätts med en 
skyldighet att tillhandahålla ett mångsidigt 
och täckande televisions- och radioprogram-
utbud för alla på lika villkor. Enligt förslaget 
kompletteras uppdragsformuleringen så att 
tjänster också kan erbjudas regionalt. Det fö-
reslås att de särskilda uppgifter som ingår i 
den allmännyttiga programverksamheten 
kompletteras så att det i uppgifterna utöver 
att producera, skapa och utveckla också ingår 
att bevara inhemsk kultur, konst och stimule-
rande underhållning. I programutbudet ska 
dessutom också utbudet för ungdomar beto-
nas.   

Det föreslås att förvaltningsrådets uppgifter 
preciseras så att också en förhandsprövning 
av nya betydande tjänster och funktioner in-
går i förvaltningsrådets uppgifter. Enligt för-
slaget tas det i lagen in bestämmelser om 
förhandsprövning. Riksdagens möjlighet att 
få information förbättras genom att förvalt-
ningsrådet åläggs att årligen lämna en berät-
telse till riksdagen om den allmännyttiga 
verksamheten.  

I propositionen föreslås det att Kommuni-
kationsverkets får större befogenheter än de 
nuvarande att utöva ekonomisk tillsyn över 
den allmännyttiga verksamheten. Kommuni-
kationsverket ska övervaka att den särredo-
visningsskyldighet i fråga om verksamhet, 
material och nättjänster som förutsätts av 
Rundradion i denna lag följs samt att varken 
underprissättning eller korssubventionering 
förekommer. Verket ska också övervaka att 

förbudet mot reklam och sponsring följs. I 
lagen tas det också in bestämmelser om sank-
tioner. Rundradion ska årligen lämna en be-
rättelse om sin verksamhet samt sina bok-
slutshandlingar till Kommunikationsverket 
som utifrån dem ska avge ett utlåtande till 
statsrådet. Utlåtandet ska delges det riks-
dagsutskott som behandlar ärenden som gäll-
er Rundradion Ab. 

Det föreslås att den televisionsavgift som 
är baserad på användningen av televisions-
apparater ska slopas.  Enligt förslaget ska fi-
nansieringen från ingången av 2013 grunda 
sig på ett anslag som överförs från statsbud-
geten till statens televisions- och radiofond 
och som är avsett att täcka kostnaderna för 
Rundradions allmännyttiga verksamhet. Av-
sikten är att det belopp som motsvarar ansla-
get ska samlas in genom den nya rundra-
dioskatten i samband med inkomstbeskatt-
ningen och intäktsföras i statsbudgeten. 

Det föreslås att nivån på finansieringen av 
Rundradion bestäms i lagen om statens tele-
visions- och radiofond. Enligt förslaget är fi-
nansieringsnivån 500 miljoner euro år 2013. 
Från och med 2014 justeras nivån så att den 
motsvarar den årliga stegringen i kostnadsni-
vån. Som grund för justeringen används ett 
index som till en tredjedel består av levnads-
kostnadsindexet och till två tredjedelar av 
förtjänstnivåindexet. 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag 
om rundradioskatt och lagar om ändring av 
vissa lagar som har samband med den. I den 
propositionen föreslås bestämmelser om den 
nya rundradioskatten och skattens genomfö-
rande. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 
2013.  

Propositionen inverkar på budgeten för 
2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING

1  Inledning 

Enligt lagen ska den allmännyttiga rundra-
dioverksamheten i Finland skötas av Rund-
radion Ab (nedan Rundradion). Systemet 
med den allmännyttiga verksamheten bygger 
på lagen om Rundradion Ab (1380/1993) och 
på de bestämmelser som kompletterar den. I 
lagen om Rundradion Ab föreskrivs det om 
Rundradions verksamhet och förvaltning. 
Bestämmelser om finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten finns i lagen om 
statens televisions- och radiofond 
(745/1998). 

Den allmännyttiga rundradioverksamheten 
skiljer sig på många sätt från den kommersi-
ella verksamheten. Den allmännyttiga verk-
samheten sköts av en offentlig organisation. 
Staten deltar i finansieringen av den allmän-
nyttiga verksamheten och myndigheterna har 
möjlighet att delta i styrningen av och tillsy-
nen över den organisation som tillhandahål-
ler allmännyttiga tjänster. Dessutom ställs det 
särskilda krav på det programutbud som er-
bjuds av den organisation som tillhandahåller 
allmännyttiga tjänster.  

Den allmännyttiga rundradioverksamheten 
anses ha en vedertagen och betydande roll i 
fråga om att trygga yttrandefriheten. Den 
allmännyttiga verksamheten tryggar var och 
ens rätt till information, allmänbildning, kul-
tur och självutveckling. Verksamheten är 
också en viktig del av det moderna informa-
tionssamhället. Rundradions utbud spelar en 
betydande roll på massmediemarknaden och 
i den nya digitala verksamhetsmiljön.  

Rundradions allmännyttiga verksamhet är 
också central när det gäller att trygga demo-
kratin och medborgardiskussionen. Alla 
medborgare ska på lika villkor ha tillgång till 
det allmännyttiga innehållet, oberoende av 
boningsort och social eller ekonomisk ställ-
ning. Betydelsen av den allmännyttiga verk-
samheten betonas dessutom särskilt i ett glest 
bebyggt land som till stora delar blir utan 
tillgång till tjänster om distributionen ordnas 
enbart på basis av kommersiell lönsamhet.  

Ett bolag som utövar allmännyttig rundra-
dioverksamhet ska vara oberoende av poli-
tiska och ekonomiska intressegrupper samt 

av övriga intressegrupper. Endast då kan oli-
ka åsikter och värderingar i samhället beaktas 
på ett jämlikt sätt i Rundradions allmännytti-
ga programutbud. Oberoendet tryggar förut-
om ett jämlikt programutbud även att den in-
formation som förmedlas är tillförlitlig. Be-
tydelsen av dessa principer har lyfts fram vid 
regleringen av Rundradions programverk-
samhet. 

Det centrala med det allmännyttiga syste-
met är att riksdagens ägarstyrning genom 
Rundradions förvaltningsråd är tydlig och att 
aktiebolagsmodellen fungerar flexibelt. 
Rundradion är ett bolag som verkar direkt 
under riksdagens tillsyn och styrning. Bola-
get skiljer sig från de andra statsägda bolagen 
i fråga om att man vill ha en så parlamenta-
riskt bred tillsyn över Rundradion som möj-
ligt för att kunna trygga bolagets oberoende. 
Även besluten om finansiering ska fattas med 
tanke på bolagets oberoende.  

Den allmännyttiga verksamhetens ställning 
erkänns även i fördraget om Europeiska uni-
onens funktionssätt. Fördraget kompletteras 
av protokollet om systemet för radio och tv i 
allmänhetens tjänst i medlemsstaterna (pro-
tokoll nr 29, nedan Amsterdamprotokollet) 
som har bifogats till Amsterdamfördragets 
beslutshandling samt av meddelandet från 
kommissionen om tillämpningen av reglerna 
om statligt stöd på radio och tv i allmänhe-
tens tjänst (2009/C 257/01, nedan meddelan-
det om statligt stöd), i vilka man beaktar den 
allmännyttiga rundradioverksamhetens sär-
drag.  

De lagändringar som föreslås bygger på det 
meddelande som godkändes den 16 decem-
ber 2011 av riksdagsgruppernas ordförande 
och bostads- och kommunikationsminister 
Krista Kiuru (nedan meddelandet) samt det 
principbeslut som statsrådet antog den 21 de-
cember 2011 (nedan statsrådets principbe-
slut), vilka innehåller de centrala riktlinjerna 
för reformen av den allmännyttiga verksam-
hetens finansiering, styrning, tillsyn och de-
finiering. 
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2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning 

Definitionen av allmännyttig verksamhet  

Rundradions allmännyttiga uppdrag defini-
eras i 7 § i lagen om Rundradion Ab. Enligt 
den är bolagets uppdrag att tillhandahålla ett 
heltäckande tv- och radioprogramutbud jämte 
special- och tilläggstjänster för alla på lika 
villkor. Dessa och andra innehållstjänster 
som ansluter sig till den allmännyttiga verk-
samheten kan tillhandahållas i alla telenät. 

Det allmännyttiga uppdraget preciseras i 7 
§ 2 mom. och enligt det ska den allmännytti-
ga programverksamheten särskilt stödja de-
mokratin och enskildas möjlighet att påverka, 
genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud 
av fakta, åsikter och diskussioner samt en 
möjlighet till växelverkan. Med allmännyttig 
verksamhet avses också att producera in-
hemsk kultur, att i programutbudet beakta 
synpunkter som har att göra med allmänbild-
ning och jämställdhet, att producera program 
avsedda för barn samt att tillhandahålla 
andaktsprogram.  

Även den språkliga jämlikheten betonas i 
definitionen. Förutom att sända program för 
den finsk- och svenskspråkiga befolkningen 
är bolagets uppgift även att sända program på 
samiska, romani och teckenspråk. Bolaget 
sänder också program avsedda för minorite-
ter och specialgrupper. Rundradion ska också 
upprätthålla ett programutbud som riktar sig 
utomlands. Dessutom ska den se till att den 
har beredskap för att förmedla myndighets-
meddelanden under alla omständigheter och 
trygga verksamheten även under undantags-
förhållanden. 

När den gällande definitionen av allmän-
nyttig verksamhet fastställdes år 1993 kon-
staterades det att det inte går att ge en hel-
täckande och entydig definition av den all-
männyttiga verksamheten (RP 124/1993 rd) 
eftersom definitionen och innehållet även är 
beroende av samhällets utveckling. Därför 
definieras den allmännyttiga verksamheten 
genom en förteckning över exempel på såda-
na uppgifter som anses vara centrala i den 
allmännyttiga rundradioverksamheten. Dess-
utom bör noteras att den allmännyttiga verk-

samheten ska kunna svara på förändrade be-
hov i fråga om användningen av innehålls-
tjänster samt kunna utnyttja den tekniska ut-
vecklingens möjligheter.   

Definitionen av det allmännyttiga uppdra-
get har senast ändrats år 2005 i samband med 
att ändringar på förslag av en parlamentarisk 
arbetsgrupp (Niemeläs arbetsgrupp) genom-
fördes (RP 43/2005 rd). Samtidigt revidera-
des 7 § i syfte att framhäva det allmännyttiga 
programutbudets karaktär och tyngdpunkter. 
Till definitionen av den allmännyttiga verk-
samheten fogades en punkt enligt vilken bo-
laget ska stödja demokratin och medborgar-
nas möjlighet att påverka genom att tillhan-
dahålla en möjlighet till växelverkan. Dess-
utom fogades till definitionen ett separat om-
nämnande om barnprogram och jämställdhet 
samt om skyldigheten att stödja tolerans och 
kulturell mångfald.  
 
Styrningen av och tillsynen över Rundradion  

Rundradion är ett statsbolag av samhällelig 
betydelse där också riksdagen, statsrådet, 
kommunikationsministeriet samt bolagets 
förvaltningsråd och styrelse spelar en viktig 
roll. Bestämmelser om bolagets ställning, 
ägoförhållanden och verksamhetsbetingelser 
finns i 1 kap. i lagen om Rundradion Ab.  

Enligt 1 § är Rundradion ett aktiebolag 
inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde som utövar allmännyttig verk-
samhet. Enligt 2 § i lagen ska det av bolagets 
aktier i statens ägo och besittning vara ett an-
tal som utgör minst 70 procent av samtliga 
aktier i bolaget och av det röstetal som samt-
liga aktier medför.  

I 2 kap. i lagen om Rundradion Ab före-
skrivs det om bolagets förvaltning. Bolagets 
förvaltningsorgan utgörs av förvaltningsrå-
det, styrelsen och generaldirektören som är 
bolagets verkställande direktör. I enlighet 
med 5 § i lagen är Rundradions högsta för-
valtningsorgan ett förvaltningsråd med 21 
medlemmar som väljs av riksdagen och som 
med stöd av 6 § i lagen har omfattande upp-
gifter.   

Rundradion är ett bolag som verkar direkt 
under riksdagens tillsyn och styrning. Med-
lemmarna i förvaltningsrådet väljs av riksda-
gen. I enlighet med 6 § i lagen om Rundradi-
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on Ab beslutar förvaltningsrådet om riktlin-
jerna för ekonomin och verksamheten samt 
granskar och godkänner styrelsens årsberät-
telse. Förvaltningsrådet ska övervaka för-
valtningen av bolaget och ge sitt yttrande om 
bolagets bokslut och revisionsberättelse till 
den ordinarie bolagsstämman. Förvaltnings-
rådet väljer och entledigar också bolagets 
styrelse och styrelseordförande.  

Med tanke på styrningen av och tillsynen 
över den allmännyttiga verksamheten är för-
valtningsrådets centrala uppgift att besluta i 
ärenden som avser betydande inskränkning 
eller utvidgning av verksamheten eller vä-
sentlig ändring av bolagets organisation. 
Förvaltningsrådets skyldighet är dessutom att 
se till och övervaka att de uppgifter som hör 
till den programverksamhet som bedrivs i 
allmännyttigt syfte blir fullgjorda.  

Vartannat år efter att ha hört Sametinget i 
ärendet lämnar förvaltningsrådet riksdagen 
en berättelse om hur den allmännyttiga verk-
samheten har genomförts under två verksam-
hetsår. Förvaltningsrådet ska utöver de upp-
gifter som nämns ovan dessutom behandla 
övriga ärenden som styrelsen förelägger det. 

Riksdagens roll som övervakare av den 
allmännyttiga verksamheten fastställs i och 
med förvaltningsrådets uppgift enligt 6 § 4 
punkten i lagen. Uppgiften fogades till lagen 
år 2003 i samband med revideringen av lagen 
om Rundradion Ab (396/2003, RP 112/2002 
rd). Vartannat år ska förvaltningsrådet lämna 
riksdagen en berättelse om bolagets verk-
samhet. Berättelsen till riksdagen innebar ett 
nytt verktyg för att möjliggöra diskussion i 
riksdagen om Rundradions allmännyttiga 
verksamhet och tjänsteinnehåll samt om bo-
lagets verksamhet i allmänhet. Syftet med 
berättelsen var också att förbättra riksdagens 
möjligheter att genom förvaltningsrådet ut-
öva tillsyn över verksamheten.  

Enligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab ska 
bolaget ha en styrelse med minst fem och 
högst åtta medlemmar, som inte får vara 
medlemmar i förvaltningsrådet och inte hel-
ler höra till bolagets övriga högsta ledning. 
Styrelsens uppgift är att välja och entlediga 
bolagets verkställande direktör och övriga 
högsta ledning, besluta om budgeten för det 
följande året, sammankalla bolagsstämman 
och bereda de ärenden som ska behandlas vid 

den samt årligen lämna Kommunikationsver-
ket en berättelse om bolagets verksamhet. 

Lagligheten i Rundradions verksamhet 
övervakas av Kommunikationsverket. Enligt 
12 a § i lagen om Rundradion Ab ska Rund-
radion årligen före utgången av april lämna 
en berättelse till Kommunikationsverket om 
de allmännyttiga tjänster som den tillhanda-
hållit föregående kalenderår. I berättelsen till 
Kommunikationsverket ska lämnas sådana 
uppgifter som behövs för Kommunikations-
verkets tillsyn över tv- och radioverksamhe-
ten. Kommunikationsverket ska avge ett utlå-
tande om berättelsen till statsrådet. Förutom i 
lagen om Rundradion Ab föreskrivs det om 
Kommunikationsverkets tillsynsuppgifter 
även i lagen om televisions- och radioverk-
samhet (744/1998) samt i lagen om statens 
televisions- och radiofond.  

Eftersom Rundradion bedriver verksamhe-
ten inom kommunikationsministeriets för-
valtningsområde är det kommunikationsmi-
nisteriet som representerar staten vid Rund-
radions bolagsstämma. Till kommunika-
tionsministeriets andra uppgifter hör att be-
reda sådana lagar som gäller Rundradions 
allmännyttiga verksamhet och tv- och radio-
verksamhet, att bereda televisions- och radio-
fondens dispositionsplan och fastställa fon-
dens bokslut samt att bereda sådana beslut av 
statsrådet som gäller televisionsavgiften. 

I enlighet med 35 a-d § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet betalar Rundra-
dion årligen en tillsynsavgift på 165 000 euro 
till Kommunikationsverket. Avgiften tas ut 
för att täcka Kommunikationsverkets kostna-
der för tillsynen över tv- och radioverksam-
heten. 
 
Finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten 

Statens televisions- och radiofond 
 
Bestämmelser om finansieringen av den 

allmännyttiga verksamhet som det föreskrivs 
om i lagen om Rundradion Ab finns i lagen 
om statens televisions- och radiofond. Enligt 
1 § i den lagen är syftet med lagen att ordna 
finansieringen av Rundradion Ab:s verksam-
het och förvaltningen av statens televisions- 
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och radiofond samt att även i övrigt främja 
tv- och radioverksamheten.  

För det syfte som anges i 1 § finns, enligt 3 
§ i lagen, statens televisions- och radiofond 
som står utanför statsbudgeten. Till statens 
televisions- och radiofond avsätts de televi-
sionsavgifter som tas ut för användningen av 
en tv-apparat, retroaktiva televisionsavgifter, 
dröjsmålsavgifter, kontrollavgifter och er-
sättningar för de kostnader som indrivningen 
av avgifter medför.  

Enligt 5 § i lagen ska fondens medel an-
vändas för att finansiera Rundradions verk-
samhet samt för att täcka kostnaderna för in-
drivningen av avgifter till fonden. Fondens 
medel kan även användas för att främja tv- 
och radioverksamheten i övrigt. 

Statsrådet beslutar för varje kalenderår i en 
dispositionsplan om fördelningen av fondens 
medel för olika ändamål. Dispositionsplanen 
innehåller exaktare mål för fondens inflöde 
av avgifter samt för de medel som ska anvi-
sas ur fonden för Rundradions bruk och 
andra ändamål. 

 Syftet med statens televisions- och radio-
fond är att sköta finansieringen av Rundradi-
ons allmännyttiga verksamhet. Fonden har 
ingen egen organisation, utan det är Kom-
munikationsverket som svarar för förvalt-
ningen av den. Fondens bokslut fastställs av 
kommunikationsministeriet. Kommunika-
tionsverket sköter de administrativa uppgifter 
som hänför sig till televisionsavgifterna. 
Kommunikationsverkets uppgifter beskrivs 
mera exakt i följande avsnitt om televisions-
avgiften.   
 

Televisionsavgiften 
 
Enligt 7 § i lagen om statens televisions- 

och radiofond tas det ut en televisionsavgift 
för varje tv-apparat som används. Med an-
vändning av en tv-apparat avses att tv-
program tas emot med en tv-apparat eller att 
en tv-apparat innehas eller förvaras så att den 
när som helst genom obetydliga åtgärder kan 
användas för mottagning av tv-program (RP 
34/1998 rd).  

Skyldigheten att betala televisionsavgiften 
uppkommer när en tv-apparat tas i bruk och 
om detta ska det göras en anmälan på för-
hand till Kommunikationsverket. Betalnings-

skyldigheten upphör när Kommunikations-
verket har fått en anmälan av den betalnings-
skyldige om att användningen av tv-
apparaten har upphört. 

I enlighet med 6 § i lagen om statens tele-
visions- och radiofond bestämmer statsrådet 
storleken på den avgift som ska tas ut när en 
tv-apparat används. Enligt lagen ska vid fast-
ställandet av avgiften bland annat beaktas 
Rundradions möjligheter att fullgöra de lag-
stadgade uppgifter som gäller allmännyttig 
verksamhet och som uppställts för den, kon-
kurrensläget i branschen samt den allmänna 
ekonomiska utvecklingen.  

Enligt statsrådets förordning om televi-
sionsavgifter (865/2010) som trädde i kraft 
2011 är avgiftens storlek 244,90 euro när den 
betalas på en gång för en period på 12 måna-
der. År 2012 uppgår avgiften till 252,75 euro 
(SRF 1094/2011). 

Enligt lagen ska det betalas en televisions-
avgift för varje tv-apparat som används. I 
fråga om familjer räcker det dock med endast 
en televisionsavgift för varje plats där en ap-
parat är i permanent bruk. Således täcker den 
betalda televisionsavgiften alla tv-mottagare i 
hushållet, även sådana mottagare som tillfäl-
ligt används utanför hemmet. Detta betyder 
att man inte behöver betala någon separat 
avgift för en sommarbostad, husvagn eller 
någon annan tillfällig plats, om televisions-
avgiften för den plats där en apparat är i 
permanent bruk är betald. 

För tv-apparater som används av enskilda 
näringsutövare eller på samfunds eller stiftel-
sers verksamhetsställen ska det enligt lagen 
betalas en televisionsavgift för varje verk-
samhetsställe. Den som bedriver en härbärge-
ringsrörelse eller härbärgeringsverksamhet 
ska dock för tv-apparater i inkvarterings-
rummen betala en televisionsavgift för varje 
grupp om fyra tv-apparater eller en del av en 
sådan grupp.  

Syftet med bestämmelserna om televi-
sionsavgiften har varit att skapa ett så tydligt 
och jämlikt system som möjligt (RP 34/1998 
rd), och därför har man minimerat undanta-
gen i det nuvarande systemet med betal-
ningsskyldighet. Ett undantag i fråga om be-
talningsskyldigheten utgör de personer intag-
na på en offentlig anstalt som inte behöver 
betala televisionsavgift. Eftersom det huvud-
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sakliga syftet med systemet är att trygga fi-
nansieringen av Rundradion har man inte an-
sett att det är ändamålsenligt att göra en lång 
förteckning över de som undantagsvis inte 
behöver betala televisionsavgift. Detta skulle 
nämligen också försvåra tillsynen över sy-
stemet.  

Kommunikationsverket tar ut en televi-
sionsavgift av den fysiska eller juridiska per-
son som anmälts som tv-användare i anmä-
lan. Något särskilt beslut om betalningsskyl-
dighet krävs inte. I regeringens proposition 
34/1998 tog man i beaktande att det inte är 
ändamålsenligt att kräva ett särskilt skriftligt 
beslut i varje ärende eftersom det är fråga om 
massförfarande. Därför ska en räkning från 
Kommunikationsverket betraktas som ett 
myndighetsbeslut på vilket förvaltningslagen 
(434/2003) tillämpas.  

I lagen föreskrivs separat om de situationer 
då Kommunikationsverket ska fatta särskilt 
beslut om betalningsskyldighet och dess be-
gynnelsetidpunkt. Ett särskilt beslut om be-
talningsskyldighet ska fattas på begäran av 
tv-användaren. Dessutom ska ett sådant be-
slut fattas, om det vid kontrollen har blivit 
uppenbart att någon använder en tv-apparat 
som inte har anmälts i enlighet med lagen.  

Kommunikationsverkets uppgift är att 
övervaka att den anmälningsskyldighet som 
gäller användningen av en tv-apparat iakttas 
enligt bestämmelserna. För denna uppgift 
kan särskilda kontrollanter förordnas. Om 
avgiften har betalats för sent kan det av tv-
användaren, med stöd av lagen om statens te-
levisions- och radiofond, utöver televisions-
avgiften tas ut en dröjsmålsavgift och even-
tuella indrivningskostnader, en retroaktiv te-
levisionsavgift samt en kontrollavgift. Dessa 
avgifter kan utmätas utan dom eller beslut på 
det sätt som bestäms i lagen om verkställig-
het av skatter och avgifter (706/2007).  

Enligt bestämmelserna i 4 kap. ska Kom-
munikationsverket föra ett register inom te-
levisions- och radiofonden över tv-
användare. Registret upprätthålls för att kun-
na ta ut televisionsavgifter och övervaka att 
lagen iakttas. Registret innehåller uppgifter 
om dem som gjort tv-anmälan och dem som 
konstaterats ha brutit mot anmälningsskyl-
digheten enligt lagen. Registret innehåller 
också uppgifter om indrivnings- och betal-

ningstransaktioner som gäller de avgifter 
som tas ut för användningen av tv-apparater. 
 
2.2 Praxis 

Massmediemarknaden 

Den finländska massmediemarknaden om-
fattade ca 4,3 miljarder euro år 2010. År 
2009 fanns det ca 2700 massmedieföretag. 
Antalet företag uppgick till över 7 000, in-
klusive närliggande branscher (t.ex. tryckeri 
och reklam). De största massmedieföretagen 
år 2010 utgjordes enligt företagens omsätt-
ning av Sanoma Oyj (omsättning 2 761 mil-
joner euro), Rundradion Ab (398 miljoner 
euro), Alma Media Abp (311 miljoner euro), 
Otava Oy (223 miljoner euro), MTV Ab (214 
miljoner euro), TS-Yhtymä Oy (213 miljoner 
euro), Edita Abp (110 miljoner euro), Keski-
suomalainen Oyj (102 miljoner euro), A-
Lehdet Oy (91 miljoner euro), Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj (85 miljoner euro), 
Talentum Abp (81 miljoner euro) och Suo-
men Lehtiyhtymä Oy (67 miljoner euro). 
Massmedieföretagen och företagen i närlig-
gande branscher sysselsatte år 2010 samman-
lagt närmare 45 000 personer. 

Massmediemarknaden fördelades år 2010 
på så sätt att grafisk kommunikation (tid-
ningar, böcker, tryckt reklam) utgjorde 64 
procent (ca 2,7 miljarder euro), elektroniska 
massmedier (radio- och tv-verksamhet) 30 
procent (ca 1,25 miljarder) och kommunika-
tion genom upptagningar (ljudupptagning, 
videoupptagning, biografer) 7 procent (ca 0,3 
miljarder euro). I jämförelse med år 2000 har 
de elektroniska medierna ökat samtidigt som 
de grafiska medierna minskat. Den kommu-
nikation som sker genom upptagningar har 
däremot minskat i viss mån. 

Till mediereklam användes sammanlagt 1,4 
miljarder euro år 2011. Av detta omfattade 
kommunikation i tryckt form ca 56 procent, 
television 20 procent, radio 4 procent och 
webbreklam ca 16 procent. Övriga mark-
nadsföringsverktyg (film-, företags- och ut-
omhusreklam) utgjorde 3 procent. 

Förutom Rundradions allmännyttiga radio-
kanaler finns det för närvarande närmare 60 
koncessionsberoende radiokanaler i vårt 
land. I praktiken är det på alla orter möjligt 
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att utöver Rundradions kanaler ytterligare 
lyssna på åtminstone några andra kommersi-
ella kanaler. Förutom antennnätets kanaler 
bidrar det ständigt ökande utbudet av radio-
tjänster på internet till att förbättra radiout-
budets mångsidighet. Den kommersiella ra-
dioverksamheten omsatte ca 55 miljoner euro 
år 2010. De största kommersiella aktörerna 
utgjordes av Suomen Uutisradio Oy (Radio 
Nova), SBS Finland Oy (The Voice, Iskelmä, 
städernas radio), Sanoma Television (radio 
Aalto, Radio Rock), Metroradio Finland Oy 
(Grove FM, SuomiPop, Metro FM) och NRJ 
Finland Oy Ab (Radio Energy, Radio Nos-
talgia). 

Av de finländare som fyllt nio år nås upp 
till 44 procent dagligen och upp till 63 pro-
cent varje vecka av Rundradions kanaler. I 
fråga om de kommersiella radiokanalerna 
uppgår motsvarande tillgänglighet till 49 
procent per dag och 74 procent per vecka.  
Rundradions kanalandel, dvs. procentandel 
av radiolyssnarminuter sammanlagt, utgör 53 
procent och de andra radiobolagens 47 pro-
cent. Den radio som det lyssnas mest på är 
Rundradions Radio Suomi, vars kanalandel 
utgör 36 procent. Av de kommersiella kana-
lerna är det Radio Nova som det lyssnas mest 
på. 

Finlands tv-kanalutbud i de markbundna 
sändningsnäten har ökat avsevärt i och med 
att sändningen har digitaliserats. År 2011 
fanns det över 10 sändningsnät (kanalknip-
pen) avsedda för tv-verksamhet, och när det 
gäller dessa nät 48 gällande programkonces-
sioner för olika tv-kanaler. Rundradion hade 
fem tv-kanaler. Av de tv-kanaler som fanns 
till buds var det 13 kanaler som kunde tas 
emot i hela landet. Även de övriga kanaler-
nas täckningsområde omfattar minst 60 pro-
cent av befolkningen. Mängden av tv-kanaler 
som kan sändas i olika kabel-tv-nät är fler-
dubbel när man jämför med det markbundna 
sändningsnätet. 

Tv-verksamhetens intäkter från reklam 
uppgick till ca 270 miljoner euro år 2010 och 
från betal-tv till ca 230 miljoner euro. De 
största kommersiella aktörerna är MTV Me-
dia (bl.a. MTV3, Subtv, AVA) och Nelonen 
Media (bl.a. Nelonen, Liv, JIM). Dessa aktö-
rer äger de ledande kommersiella kanalerna 

och en stor del av temakanalerna och kana-
lerna för specialgrupper. 

Trots det breda kanalutbudet är det fortfa-
rande de stora inhemska tv-bolagen och tv-
kanalerna som dominerar tittandet. År 2011 
omfattade Rundradions kanaler 44 procent, 
MTV Medias kanaler 30 procent och Nelo-
nen Medias kanaler 15 procent av den sam-
manlagda tittartiden. De övriga kanalernas 
sammanlagda tittartid omfattade endast 10 
procent. Den kanal som det tittades mest på 
var Rundradions TV1, vars kanalandel om-
fattade 23 procent. Den näst största kanalen 
var MTV3 med en kanalandel på ca 22 pro-
cent. 
 
Rundradions allmännyttiga utbud 

Rundradion tillhandahåller program och 
tjänster i tv- och radionät, på internet, i mobi-
la nät och i form av upptagningar. Rundradi-
on har sex radiokanaler och fyra kanaler. Av 
radiokanalerna är det två, och av tv-
kanalerna en, som sänder program på svens-
ka. Dessutom finns det en sjätte kanal som 
sänder program på samiska. Utöver tv- och 
radiokanalerna visar Rundradion sina pro-
gram även på internet i Yle Arenan och Yle 
Arkivet.  

Rundradions samtliga programutbud nådde 
år 2010 så gott som alla finländare varje 
vecka (95 procent) genom tv-, radio- eller in-
ternetförmedling. Antalet finländare som 
också nåddes dagligen uppgick till 78 pro-
cent. Bäst nåddes finländarna av nyheterna, 
emedan 71 procent av tittarna i över 15 års 
ålder följde Rundradions nyhetssändningar 
dagligen. Svenska Yles program nådde år 
2010 sammanlagt 99 procent av vårt lands 
svenskspråkiga befolkning, och av dem nåd-
des 64 procent dagligen eller nästan dagli-
gen. 

Enligt Rundradions berättelse om den all-
männyttiga verksamheten som lämnades till 
Kommunikationsverket i april 2010 är den 
allmännyttiga programverksamheten tämli-
gen etablerad. Årsvisa ändringar orsakas 
främst av stora sportevenemang. Besluten om 
programutbudet har fattats i samband med 
beredning av årliga planer och statsbudgeten 
i anknytning till dessa, och i sista hand i 
Rundradions förvaltningsråd.  
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I sina nyhets- och aktualitetsprogram be-
handlar Rundradion på finska och svenska i 
radio och tv regelbundet sådana händelser 
och utvecklingstrender både i Finland och in-
ternationellt som gäller politik, ekonomi och 
kultur. Som en del av nyhets- och aktuali-
tetsprogrammen sänder Rundradion också 
program med diskussion och resultat som 
anknyter till val.  

Till det allmännyttiga uppdraget hör också 
att producera, skapa och utveckla inhemsk 
kultur, konst och stimulerande underhållning. 
Rundradions utbud av kulturprogram täcker 
olika konstområden och delområden inom 
kultur. Enligt Kommunikationsutskottets be-
tänkande (KoUB 24/2009 rd) tar Rundradion 
på ett lovvärt sätt fram den kulturella mång-
falden t.ex. när det gäller scenkonst, musik 
och stora internationella sportevenemang. 
Enligt utskottets bedömning har underhåll-
ningen, både som sådan och i kombination 
med musik och andra former av kultur, en 
mycket positiv inverkan på Rundradions pu-
blikrelationer. 

Den allmännyttiga verksamheten består till 
en väsentlig del i att tillhandahålla program 
för alla samhällsgrupper. Detta betyder att 
man i Rundradions verksamhet bör ta i beak-
tande såväl äldre befolkning som vuxna, 
ungdomar och barn.  

Enligt bestämmelserna är ett av den all-
männyttiga verksamhetens särskilda uppdrag 
också att uppfylla de språkliga skyldigheter-
na. I den allmännyttiga verksamheten ska 
den finskspråkiga och svenskspråkiga be-
folkningen behandlas på lika villkor, tjäns-
terna tillhandahållas på samiska, romani och 
teckenspråk och i tillämpliga delar även för 
andra språkgrupper i landet. Arbetet för jäm-
likhet och mångfald i fråga om språkgrupper 
och minoriteter främjas inom bolagets pro-
gramverksamhet bl.a. genom att producera 
nyheter på ryska, samiska, romani och teck-
enspråk. 

I enlighet med definitionen av allmännyttig 
verksamhet är det viktigt att Rundradion till-
handahåller ett mångsidigt programutbud 
även om sådana ämnesområden som inte är 
kommersiellt lönsamma. Förutom de pro-
gram som sänds för minoriteter och special-
grupper är exempelvis även undervisnings- 
och andaktsprogrammen sådana program. 

Till utbudet av religiösa program hör bl.a. 
andaktsprogrammen och gudstjänsterna.  

Ett särskilt uppdrag inom den allmännytti-
ga verksamheten är enligt bestämmelserna 
också att genom förordning (SRF 838/2003, 
ändrad 644/2007) förmedla exaktare regler i 
form av meddelanden från myndigheter och 
att ha beredskap för att sköta tv- och radio-
verksamheten under undantagsförhållanden. 

Genomförandet av den allmännyttiga verk-
samheten utvärderas i de berättelser som för-
valtningsrådet lämnar till riksdagen vartannat 
år (förvaltningsråds berättelse). Den senaste 
berättelsen om åren 2009 och 2010 lämnades 
vid utgången av 2011 till riksdagen för be-
handling (B 16/2011 rd). Kommunikations-
utskottet gav sitt utlåtande den 15 mars 2012 
(KoUB 1/2012 rd).  Tidigare berättelser som 
har lämnats till riksdagen har gällt år 2003 (B 
9/2004 rd, RSk 23/2004 rd, KoUB 21/2004 
rd), år 2004 (B 2/2005 rd, RSk 12/2005 rd,  
KoUB 12/2005 rd), åren 2005 och 2006 (B 
16/2007 rd, RSk 29/2007 rd, KoUB 17/2007 
rd) och åren 2007 och 2008 (B 14/2009 rd, 
RSk 29/2009 rd, KoUB 24/2009 rd). 
 

Televisionsverksamheten 
 
År 2010 omfattade Rundradions utbud av 

tv-program 20 480 timmar. Av Rundradions 
programkostnader gällde 67,6 procent tv-
verksamhet. Rundradions andel av tv-
tittartiden var 44 procent år 2011. Rundradi-
on är den största aktören inom television i 
Finland. Tittarvanorna i fråga om television 
har förändrats under de senaste åren, trots att 
de traditionella linjära tv-sändningarna fort-
farande når största delen av befolkningen och 
den genomsnittliga dagliga tiden för tv-
tittande har förlängts. Rundradions digitala 
tv-nät utvidgades till ett riksomfattande nät år 
2005. De analoga tv-näten stängdes den 31 
augusti 2007. 

Enligt kommunikationsministeriets utred-
ning om tv-verksamheten 2010 (Kommuni-
kationsministeriets publikationer 25/2011) 
sände kanalerna Yle TV1, Yle TV2, FST5 
(nuvarande Yle Fem) och Yle Teema som 
helhet ett mycket mångsidigt, heltäckande 
och till ganska stor del inhemskt utbud av 
program. Faktaprogrammen var den klart 
största programklassen i Rundradions utbud, 
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men även utländska fiktionsprogram sändes i 
stor utsträckning. Dessa två programklasser 
utgjorde tillsammans hälften av bolagets to-
tala utbud. Rundradion sände program inom 
alla programklasser, och undervisningspro-
gram visades endast på Rundradions kanaler. 
I jämförelse med de kommersiella aktörerna 
ligger tyngdpunkten i Rundradions utbud i 
allt större utsträckning på faktaprogram. 

Förutom nyheterna var det sport- och aktu-
alitetsprogrammen som dagligen nådde tit-
tarna bäst. Fakta- och aktualitetsprogrammen 
nådde närmare 70 procent av befolkningen 
varje vecka. Även underhållningsprogram-
men och de utländska dramaprogrammen 
nådde ca 60 procent av befolkningen varje 
vecka. Även barnprogrammen nådde dagli-
gen befolkningen bra, speciellt i barnfamil-
jer. 

Den framtida utmaningen för de finländska 
medierna är fortsättningsvis att stärka den in-
hemska produktionens konkurrenskraft. Så-
ledes är Rundradions roll som producent av 
inhemskt innehåll, som beställare och som 
främjare och finansierare av inhemsk kreativ 
verksamhet betydande, eftersom det inhems-
ka innehållet har en central ställning i Rund-
radions programutbud. Även satsningarna 
inom den allmännyttiga verksamheten på det 
inhemska innehållet av drama, dokumentärer 
och film är viktigt för utvecklingen av bran-
schen. De inhemska programmens andel av 
Rundradions totala programutbud utgjorde 
48,3 procent år 2010. Bolagets europeiska 
programutbud är också stort. Andelen av öv-
rigt europeiskt programutbud har nämligen 
stigit till över 40 procent av programutbudet. 
 

Radioverksamheten 
 
År 2010 omfattade Rundradions utbud av 

radioprogram 104 254 timmar. Av Rundradi-
ons programkostnader gällde 24,9 procent tv-
verksamhet. Rundradions andel av den tid 
som använts till att lyssna på radio var 53 
procent år 2011. 

Rundradion producerar allmännyttiga ra-
diotjänster i form av riksomfattande och re-
gionala sändningar, utlandssändningar och 
specialtjänster. Rundradion har fem riksom-
fattande radiokanaler och dessa är Yle Ra-
dio1, Yle Radio Suomi, Ylex, Yle Puhe och 

Yle Klassinen. Rundradion har också två ra-
diokanaler som sänder program på svenska, 
nämligen Radio Extrem och Radio Vega. Ut-
över den riksomfattande radioverksamheten 
har Rundradion också 25 landskapsradioka-
naler samt fem regionala radiokanaler med 
program på svenska. Landskapsradiokanaler-
na är tillgängliga på frekvenserna för Yle 
Radio Suomi och de svenskspråkiga regio-
nalradiokanalerna på frekvenserna för Yle 
RadioVega. Program på samiska produceras 
av Yle Saamen radio.  
 

Övriga tjänster 
 
Den allmänna användningen och utbudet 

av nättjänster har ökat under de senaste åren, 
och därmed får också den allmännyttiga 
verksamhetens nättjänster en större betydel-
se. Medieutbudet kommer i allt större ut-
sträckning att präglas av multimedialitet. 
Detta betonar i allt högre grad de olika nät-
tjänsternas stärkande, kompletterande och 
utvidgande betydelse för de traditionella tv- 
och radiotjänsterna.  

Rundradions utgångspunkt är att största de-
len av bolagets innehåll ska finnas tillgäng-
ligt på internet. På internet har Rundradion 
tjänster både för finskspråkiga (yle.fi) och för 
svenskspråkiga (svenska.yle.fi). Antalet be-
sökare på yle.fi steg under år 2010. Under 
hösten 2010 besöktes nätsidorna i genomsnitt 
av 1,46 miljoner olika besökare per vecka. 
Antalet besökare på svenska.yle.fi uppgick år 
2010 i genomsnitt till 83 000 olika besökare 
per vecka.  

De populäraste internetsidorna är de som 
behandlar nyheter, sport och väder, och dessa 
når i genomsnitt närmare 1 miljon webbläsa-
re per vecka. Även Yle Arenans radio- och 
tv-tjänster når närmare 400 000 webbläsare 
per vecka. Tjänsterna för barn kommer på 
tredje plats, och når i genomsnitt över 100 
000 webbläsare per vecka. Rundradions in-
nehåll är tillgängligt även som mobila tjäns-
ter i mobiltelefoner.  

Rundradions text-tv-tjänst tillhandahåller 
omfattande information om nyheter och 
tjänster. Rundradions text-tv-tjänst är den 
mest använda i Finland. Text-tv-tjänsterna 
används fortfarande mest av dem som har 
tillgång till text-tv-tjänsterna via deras tv-
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mottagare, men antalet användare har tydligt 
minskat sedan 2004. Av dem som år 2010 
bodde i hushåll med tillgång till text-tv var 
det 62 procent, dvs. över 2,3 miljoner tittare, 
som använde text-tv. 
 
Styrningen av och tillsynen över den allmän-
nyttiga verksamheten 

I regel är Rundradion en inrättning som 
verkar direkt under riksdagens tillsyn. Styr-
ningen och tillsynen sköts av ett förvaltnings-
råd som har valts av riksdagen inom ramen 
för befogenheterna i enlighet med 6 § i lagen 
om Rundradion Ab. Förvaltningsrådet sam-
manträder ungefär sex gånger om året. Rund-
radion bereder de ärenden som ska behandlas 
av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet ut-
övar tillsyn över och styr bolagets verksam-
het. En central uppgift är dessutom att se till 
att de uppgifter som hör till den allmännytti-
ga programverksamheten blir fullgjorda. Så-
som konstateras ovan, lämnar förvaltningsrå-
det dessutom vartannat år en berättelse till 
riksdagen om hur den allmännyttiga verk-
samheten har genomförts.  

Förvaltningsrådets tillsyn över innehåll och 
verksamhet kompletteras av den övervakning 
av laglighet som det föreskrivs om i lagen 
om televisions- och radioverksamhet och i 
lagen om Rundradion Ab. Tillsynen ska byg-
ga på en berättelse från Rundradion i enlighet 
med 12 b § i lagen om Rundradion Ab. 
Kommunikationsverket ska ge ett utlåtande 
till statsrådet om berättelsen. Enligt praxisen 
har kommunikationsministeriet utarbetat ett 
ställningstagande om utlåtandet, som har 
lämnats till Kommunikationsverket. 

Den berättelse som lämnas till Kommuni-
kationsverket skiljer sig innehållsmässigt 
från den berättelse som lämnas till riksdagen. 
Den först nämnda behandlar lagligheten i bo-
lagets verksamhet och den senare informerar 
om de tjänster som tillhandahålls och om be-
dömningen av innehållet. Den senaste berät-
telse som lämnades den 26 april 2011 och 
som gäller 2010 är den åttonde berättelsen i 
ordningen. De uppgifter i berättelsen som 
Kommunikationsverket behöver för tillsynen 
över tv- och radioverksamheten gäller iaktta-
gandet av bestämmelserna om kvoterna för 
europeiskt programutbud och oberoende pro-

duktion och om programläggningen av pro-
gram som är skadliga för barn samt om re-
klam och sponsring. Dessutom behandlar 
Kommunikationsverket i sitt utlåtande av den 
27 september 2011 berättelsens informativi-
tet i allmänhet i fråga om bolagets program-
utbud och verksamhet samt programutbudets 
kostnadsutveckling och förhållandet mellan 
finansieringen och omfattningen av den all-
männyttiga verksamheten. I sitt utlåtande an-
ser Kommunikationsverket att den allmän-
nyttiga verksamheten år 2010 har uppfyllt 
kraven i lagen i fråga om de bestämmelser 
som ska övervakas av verket. Enligt verket är 
det också omöjligt att få en heltäckande bild 
av bolagets effektivitet eller produktivitet på 
basis av de mätningar i berättelsen som an-
vänds för att beskriva verksamheten.  
 
Förhandsprövning av nya betydande tjänster 

Gällande lagstiftning innehåller inte några 
bestämmelser om förhandsprövning av nya 
betydande tjänster. I kommissionens medde-
lande om statligt stöd förutsätts det att med-
lemsstater på basis av öppet offentligt höran-
de gör en förhandsprövning för att utreda om 
kraven i Amsterdamprotokollet uppfylls i 
fråga om de nya betydande audiovisuella 
tjänster som rundradiobolag planerar. Det 
som då ska prövas är huruvida de nya bety-
dande tjänsterna kan svara på samhällets de-
mokratiska, sociala och kulturella behov när 
man på ett ändamålsenligt sätt beaktar tjäns-
ternas potentiella inverkan på handeln och 
konkurrensen på marknaden.  

Vid sitt möte den 19 oktober 2010 besluta-
de Rundradions förvaltningsråd om Rundra-
dions förfarande för förhandsprövning. Med 
den förhandsprövning som görs i Rundradion 
avses prövning på förhand av de nya bety-
dande tjänstehelheternas allmännyttiga värde 
och inverkan på konkurrensen.  

I enlighet med ett beslut som oberoende av 
bolagets operativa ledning fattas av förvalt-
ningsrådet i egenskap av parlamentariskt or-
gan, kan förhandsprövningen göras av för-
valtningsrådet. Vid förfarandet används ut-
omstående expertis i syfte att stärka förvalt-
ningsrådets roll som ett självständigt besluts-
organ. Vid prövningen ser man över den pla-
nerade verksamhetshelhetens allmännyttiga 
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värde och dess helhetsinverkan på markna-
den.  

Förhandsprövningen kan göras på begäran 
av Rundradion eller på förvaltningsrådets 
eget initiativ. Även en person som bor eller 
har sitt driftställe i Finland kan kräva att en 
förhandsprövning görs. På begäran av för-
valtningsrådet bereder regeringen ärendet för 
förhandsprövningen. 

Den huvudsakliga beredningen av för-
handsprövningsförfarandet i förvaltningsrå-
det sker i ett arbetsutskott vars medlemmar 
väljs inom förvaltningsrådet. I beredande syf-
te väljer arbetsutskottet i enlighet med lagen 
om offentlig upphandling (348/2007) en ut-
omstående sakkunnig eller ett utomstående 
sakkunnigföretag för att assistera det vid 
prövningen.  

Dessa har i uppgift att arrangera ett förfa-
rande för samråd och efter detta bedöma den 
nya tjänstens inverkan på konkurrensen. Vid 
samrådsförfarandet ska Konkurrensverkets 
anvisningar följas. De sakkunniga ska också 
höra utomstående instanser i fråga om tjäns-
tens allmännyttiga värde och sammanställa 
dessa utlåtanden. 

Rundradions högupplösningskanal Yle HD 
är den första rundradiotjänsten i Finland som 
har genomgått en förhandsprövning. Vid 
prövningen anlitade Förvaltningsrådet sak-
kunniga, och konsekvenserna för samhället 
och marknaden utreddes genom ett offentligt 
samråd. Av dem som hördes var det 25 in-
stanser som svarade, och största delen var fö-
retag och organisationer.  
 
Finansieringen av Rundradions verksamhet 

Televisionsavgiften 
 

Nivån på finansieringen av Rundradion ba-
serar sig för närvarande på den avgiftsnivå 
som fastställts av statsrådet och på antalet tv-
anmälningar. Televisionsavgiften har fr.o.m. 
mitten av 2000-talet, med undantag av 2010, 
justerats så att den höjts med en procentenhet 
från den avgiftsnivå som motsvarar stegring-
en i kostnadsnivån. Televisionsavgiftens 
storlek och procentsatsen för höjningen an-
ges i tabellen nedan. 

 
 

År Euro Höjning% 
2005 193,95 3,9 
2006 200,70 3,5 
2007 208,15 3,7 
2008 215,45 3,5 
2009 224,30 4,1 
2010 241,35 3,0 
2011 244,90 6,0 
2012 252,25 3,0 

 
Antalet tv-anmälningar har minskat i jämn 

takt under 2000-talet. Efter år 2001 har anta-
let anmälda televisionsavgifter minskat med 
126 167 anmälningar fram till utgången av 
december 2011. Störst var mängden betalare 
år 2003 då de uppgick till ca 2,02 miljoner. I 
följande tabell anges hur antalet betalare av 
televisionsavgift har utvecklats från 2001 
fram till utgången av 2011. 
 

År Tv- 
anmälningar 

2011 1 882 319 
2010 1 895 940 
2009 1 901 789 
2008 1 916 256 
2007 1 947 044 
2006 2 001 633 
2005 2 003 769 
2004 2 005 185 
2003 2 016 753 
2002 2 011 306 
2001 2 008 486 

 
Minskningen av anmälningar skedde till 

stor del under åren 2007-2008 då de minska-
de med ca 100 000 anmälningar. Främst kan 
minskningen förklaras med att den analoga 
sändningsverksamheten upphörde i det 
markbundna tv-distributionsnätet i slutet av 
augusti 2007 och i kabel-tv-näten i slutet av 
februari 2008, vilket förutsatte anskaffningar 
av nya mottagare som kunde ta emot digitala 
sändningar.  
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År 2011 minskade det totala antalet anmäl-
ningar med 0,7 procent, dvs. med 13 621 
anmälningar i jämförelse med år 2010. Det 
totala antalet anmälningar minskade i jämn 
takt trots att man ökade åtgärderna inom kon-
troll, direktmarknadsföring och kommunika-
tion. 

De betalare som utgörs av företag och 
andra samfund uppgår till ca 27 600 och av 
deras tv-anmälningar är ca 41 600 gällande. 
Intäkterna från de televisionsavgifter som be-
talas av företag och samfund uppgår årligen 
till ca 10 miljoner euro, dvs. 2 procent av det 
totala inflödet av televisionsavgifter.  

Antalet hushåll ökar hela tiden i vårt land, 
men trots aktiv marknadsföring och kontroll 
förväntas inte antalet betalare av televisions-
avgift öka avsevärt i framtiden. Orsaken till 
detta är att den allmänna betalningsviljan 
minskar och att avgiften är apparatbunden. 
Dessutom ska det beaktas att det för närva-
rande finns drygt 250 000 potentiella betalare 
i de hushåll som inte gjort en tv-anmälan. Av 
dessa anmälningar är ca 70 000 sådana som 
har återkallats på grund av att avgiften inte 
kunnat drivas in genom utsökning.  
 

Statens televisions- och radiofond 
 
Avgifterna enligt lagen om statens televi-

sions- och radiofond avsätts till statens tele-
visions- och radiofond som står utanför stats-
budgeten och som förvaltas av Kommunika-
tionsverket. Till fonden avsattes fram till 
2007 även de koncessionsavgifter som beta-
lades av koncessionshavare som utövar tv-
verksamhet, men man upphörde med detta i 
och med den fullständiga övergången till di-
gitala sändningar. Intäkterna från konces-
sionsavgifterna var högst år 2001 då de upp-
gick till ca 45,3 miljoner euro. År 2007 av-
sattes det 422,8 miljoner euro till fonden, och 
koncessionsavgifternas andel hade då mins-
kat till 7,1 miljoner euro. År 2008 uppgick 
fondens intäkter till 418,9 miljoner euro, år 
2009 till 432,5 miljoner euro och år 2010 till 
sammanlagt 444,4 miljoner euro. I disposi-
tionsplanen uppskattades intäkterna för 2011 
till 462 miljoner euro.     

Den årliga ökningen av inflödet till fonden 
har under de senaste åren varierat mellan 
mindre än 1 procent och knappt 4 procent. 

Rent allmänt kan sägas att fondens inkomster 
av televisionsavgifter har ökat mindre än te-
levisionsavgiftens förhöjningsprocentsats, 
vilket beror på att antalet tv-anmälningar 
minskat. Det årliga tillägget till de medel 
som ska anvisas för Rundradion har motsva-
rat fondens intäktsökning i och med att de 
medel som anvisats för att täcka övriga utgif-
ter inte har ökat väsentligt. Den största ut-
giftsposten i fråga om övriga utgifter utgörs 
av de utgifter som uppkommer av att ta ut te-
levisionsavgifter, och dessa utgifter uppgår 
till ca 10 miljoner euro. Till fonden avsattes 
fram till 2007 även utgifterna för tillsynen 
över tv- och radioverksamheten. I syfte att 
även täcka utgifterna för tillsynen över tv- 
och radioverksamheten började man, i och 
med att koncessionsavgifterna slopades, ta ut 
en tillsynsavgift av utövarna av tv- och ra-
dioverksamhet enligt lagen om televisions- 
och radioverksamhet.  

Enligt det icke-fastställda bokslutet inflöt 
det år 2011 enligt kontantprincipen 468,2 
miljoner euro till fonden, vilket är ca 21,5 
miljoner euro och 4,8 procent mer än år 
2010. Alla intäkter kom från televisionsav-
gifter. Televisionsavgiften höjdes med 6 pro-
cent vid ingången av 2011. Under år 2011 
har fondens medel använts för att finansiera 
Rundradions verksamhet med 457,0 miljoner 
euro, vilket är ca 21,5 miljoner euro mer än 
föregående år. Rundradion betalar en mer-
värdesskatt enligt en skattesats på 9 procent. 
Fondens verksamhetskostnader uppgick till 
9,8 miljoner euro 2011. Summan består av 
kostnaderna för köp av tjänster, dvs. av 
Kommunikationsverkets kostnader för att ta 
ut och justera de avgifter som ska avsättas till 
fonden samt av det anslag som anvisats för 
kommunikationsministeriet. Verksamhets-
kostnaderna var på samma nivå som föregå-
ende år. De medel som inte delades ut vid ut-
gången av 2011 och som övergick till följan-
de år uppgår till ca 6 miljoner euro. 

Läget år 2012 behandlas närmare i avsnitt 
4.1 nedan. 
 

Rundradions ekonomi 
 
Rundradion har effektiviserat sin verksam-

het i enlighet med de parlamentariska arbets-
gruppernas och förvaltningsrådets riktlinjer. 
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Bolagets kostnader har från 2010 till 2011 
varierat mellan 390 och 415 miljoner euro 
(exklusive pensionskostnader). Utgifterna har 
under tio år ökat endast 2,2 procent, trots att 
bl.a. inkomstnivån samtidigt stigit med 42 
procent och de genomsnittliga konsumentpri-
serna med 16 procent. Rundradion lyckades 
sänka rörelseförlusten på 117 miljoner euro 
år 2001 till ett nollresultat år 2008. Under 
åren 2009-2010 har bolagets resultat uppvisat 
förlust. Resultatet för 2011 beräknas vara be-
tydligt bättre än år 2010, men antas dock 
vara negativt. Målet för 2012 är ett nollresul-
tat. 

Att kunna upprätthålla nästan samma kost-
nadsnivå som år 2001 har krävt sträng eko-
nomisk disciplin av bolaget. Utöver den 
normala årliga kostnadseffektivitetsökningen 
på några procent har bolaget balanserat eko-
nomin genom olika spar- och anpassningsåt-
gärder. Övriga konkreta åtgärder har bestått i 
att upphöra med radiosändningar i mellan- 
och kortvågsfrekvenserna och att avstå från 
en digital tv-kanal. För att minska det under-
skott som uppkommit har det gjorts perso-
nalnedskärningar, nedskärningar i satsning-
arna på programverksamhet och i upphand-
lingen av sportsändningsrättigheter och in-
hemska program samt i musikanvändningen. 
Bolagets personalnedskärningar har gällt ca 
800 personer under en period på tio år, vilket 
omfattar ungefär en femtedel av bolagets 
personal. Vid utgången av 2010 uppgick an-
talet personer i ordinarie arbetsförhållanden 
med månadslön till sammanlagt 3 180 perso-
ner. Med beaktande av alla arbetsförhållan-
den uppgick årsverkena till sammanlagt 3 
515.  

Bolaget har också lagt ut funktioner, och 
även annars effektiviserat verksamheten och 
organisationen i syfte att minimera utgifter-
na. Bolaget har bland annat minskat pro-
gramköpen och filmstöden samt avstått från 
investeringar, särskilt i data- och informa-
tionsteknik. Man fortsätter med motsvarande 
anpassningsåtgärder år 2012 och minskar 
dessutom anslagen för bland annat utländska 
program och undervisningsprogram. 

Enligt det senast fastställda bokslutet om-
satte Rundradion ca 398,4 miljoner euro år 
2010. I jämförelse med föregående år ökade 
omsättningen med 2,7 procent, dvs. med 10,4 

miljoner euro. Omsättningen består enbart av 
intäkter från televisionsavgifter. De övriga 
intäkterna uppgick till 21,7 miljoner euro, 
vilket är 6,8 procent mindre än år 2009. Bo-
lagets kostnader och avskrivningar under rä-
kenskapsåret var sammanlagt 447,1 miljoner 
euro, vilket är 33, 0 miljoner euro mer än fö-
regående år. Kostnadsökningen berodde 
bland annat på att pensionskostnaderna öka-
de med 14,5 miljoner euro och sportsänd-
ningsrättigheterna (bl.a. olympiska spelen i 
Vancouver) med 12,7 miljoner euro.  

Personalkostnaderna utgjorde 219,8 miljo-
ner euro år 2010, vilket innebar en ökning på 
9,8 procent jämfört med föregående år. Kost-
naderna för sändningsrättigheter uppgick till 
84,7 miljoner euro, vilket är 18,4 procent mer 
än föregående år. Affärsverksamhetens övri-
ga kostnader uppgick till 116,2 miljoner 
euro, vilket var 0,8 procent mindre än före-
gående år. Avskrivningarna ökade med 4,4 
procent, dvs. med 26,3 miljoner euro i jämfö-
relse med föregående år. Förlusten uppgick 
till 27,1 miljoner euro, medan den 2009 upp-
gick till 2,9 miljoner euro. Efter finansie-
ringsintäkterna uppgick räkenskapsårets för-
lust till 26,5 miljoner euro. Resultatet för rä-
kenskapsåret 2009 uppvisade efter finansie-
ringsintäkterna vinst för något under 1,9 mil-
joner euro.       

Enligt Rundradions budget för år 2012 be-
räknas bolagets verksamhet ge upphov till 
kostnader och avskrivningar för 441,9 miljo-
ner euro, vilket är tre miljoner euro mer än i 
budgeten för år 2011. Kostnaderna består av 
personalkostnader för 218,9 miljoner euro, 
av sändningsersättningar för 67,9 miljoner 
euro, och av distributionskostnader och kost-
nader för programöverföring för 37,5 miljo-
ner euro. I jämförelse med budgeten för före-
gående år ökar personalkostnaderna med 0,6 
procent och kostnaderna för sändningsrättig-
heter med 3,7 procent. Ökningen av sänd-
ningsersättningarna beror bland annat på de 
olympiska spelen som ska ordnas sommaren 
2012. Distributionskostnaderna och kostna-
derna för programöverföring beräknas mins-
ka med 8,0 procent.  De övriga kostnaderna 
beräknas uppgå till 89,6 miljoner euro, vilket 
är 1,7 procent mer än i budgeten för 2011, 
och avskrivningarna beräknas uppgå till 28,0 
miljoner euro, vilket är 1,8 procent mer än i 
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föregående års budget. Utöver de kostnader 
som nämns ovan beräknas det uppkomma fi-
nansieringskostnader för 0,6 miljoner euro. 
De sammanlagda intäkterna beräknas uppgå 
till 442,5 miljoner euro, dvs. bolaget förvän-
tas uppvisa nollresultat. Av intäkterna utgör 
televisionsavgifterna uppskattningsvis 427,1 
miljoner euro och övriga intäkter 15,4 miljo-
ner euro. År 2011 uppgick de budgeterade in-
täkterna till 431,4 miljoner euro, varav  414,4 
miljoner euro var intäkter från televisionsav-
gifter. Räkenskapsårets resultat kommer en-
ligt budgeten för 2011 att uppvisa en förlust 
på 7,5 miljoner euro. Ovan nämnda intäkter 
från televisionsavgifter är nettotal. Indriv-
ningskostnaderna och mervärdesskatten har 
dragits av från bruttointäkterna från televi-
sionsavgifter. 

Den föreslagna ändringen av förfarandet 
för finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten inverkar på Rundradions ekonomi 
redan under år 2012. Konsekvenserna be-
skrivs noggrannare i avsnitt 4 nedan.  
 
Verksamhet och utgifter inom förvaltningen 
av televisionsavgifter 

Enligt lagen är det Kommunikationsverkets 
uppgift att förvalta statens televisions- och 
radiofond samt systemet med televisionsav-
gifter. Årsverkena har minskat under de se-
naste åren, men antalet kunder som kontaktar 
bolaget ökar. Kommunikationsverket förval-
tar registret över tv-användare och televi-
sionsavgifter.  

Kommunikationsverket övervakar att alla 
tv-användare gör en tv-anmälan. Det finns ca 
2,6 miljoner kunder i registret över tv-
användare. Ur registret sänds årligen ut ca 
5,5 miljoner räkningar. Faktureringen inne-
fattar i genomsnitt 100 000 räkningar per 
vecka. 

Iakttagandet av skyldigheten att betala te-
levisionsavgift övervakas genom kontrollåt-
gärder. Dessutom bedrivs direktmarknadsfö-
ring och telemarknadsföring för att få nya 
anmälningar. Exempelvis sänds av Kommu-
nikationsverket årligen sammanlagt 500 000 
kampanjbrev till olika målgrupper, och till 
dessa bifogas en blankett för anmälan om tv-
användning.  

Vid ingången av januari 2012 omfattade 
Kommunikationsverkets förvaltning av tele-
visionsavgifter sammanlagt 42 tjänstemän i 
ordinarie tjänsteförhållande med arbetet som 
huvudsyssla samt nio personer i tjänsteför-
hållande för viss tid. Personalens uppgifter 
inom förvaltningen består av kundtjänst, fak-
turering, indrivning och kontroll.  

Till största delen består personalen av er-
farna tjänstemän och sådana som varit an-
ställda vid verket länge. Av den ordinarie 
personalen har ca 74 procent varit anställda 
vid verket i över 12 år. Personalens medelål-
der är ca 48 år. 

Till de anställda vid Kommunikationsver-
kets förvaltning av televisionsavgifter hör 
dessutom televisionsavgiftskontrollanter med 
arbetet som bisyssla på deltid eller i ordinarie 
tjänsteförhållande. Som en del av kontroll-
verksamheten besöker televisionsavgiftskon-
trollanterna kontinuerligt de finska hushåll 
som enligt registret över tv-användare inte 
gjort tv-anmälan. I och med att man helt gick 
över till digitala tv-sändningar ökade man an-
talet kontrollanter. År 2007 var det samman-
lagt 83 kontrollanter som började eller fort-
satte arbeta som kontrollanter. Efter det har 
antalet kontrollanter i viss mån minskat.  

Vid ingången av januari 2012 fanns det 
sammanlagt 63 anställda televisionsavgifts-
kontrollanter vid verket. Kontrollanternas 
tjänsteförhållanden har huvudsakligen varit 
långvariga. Av kontrollanterna har 75 pro-
cent varit anställda vid verket i över fyra år. 
Största delen av kontrollanterna har arbetet 
som huvudsyssla vid andra statliga ämbets-
verk och inrättningar. 

År 2011 utgjorde lönekostnaderna för för-
valtningen av televisionsavgifter 2,7 miljoner 
euro. Kostnaderna för förvaltningen av tele-
visionsavgifter har i förhållande till de avgif-
ter som tagits ut under de senaste åren utgjort 
ca 3 procent av inkomsterna från televisions-
avgifter. År 2011 fördelades kostnaderna en-
ligt följande: personalkostnader 29 procent, 
post- och datakommunikation 23 procent, re-
klam och marknadsföring 4 procent, it-teknik 
13 procent, hyror 3 procent, telemarknadsfö-
ring 4 procent och övriga kostnader 24 pro-
cent. Den sistnämnda posten består av ver-
kets gemensamma kostnader, övriga köp av 
tjänster samt övriga motsvarande kostnader. 
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2.3 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen utomlands och i 
EU  

EU:s lagstiftning 

Bestämmelserna om den allmännyttiga 
rundradioverksamheten har till stor del grun-
dats på de nationella regleringsmyndigheter-
nas egna beslut. Den allmännyttiga rundra-
dioverksamheten och dess finansiering regle-
ras med stöd av de bestämmelser om konkur-
rens som ingår i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och av Amsterdam-
fördragets protokoll om systemet för radio 
och tv i allmänhetens tjänst i medlemsstater-
na samt av meddelandet från Europeiska 
kommissionen om tillämpningen av reglerna 
om statligt stöd på radio och tv i allmänhe-
tens tjänst. Den allmännyttiga rundradioverk-
samhetens betydelse för samhället, demokra-
tin och kulturen betonas också i resolutionen 
från Europeiska unionens råd om radio och 
tv i allmänhetens tjänst (resolutionen från rå-
det och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, av den 25 ja-
nuari 1999, C 30, publicerad den 5 februari 
1999). 

Ramarna för EU:s regler om statligt stöd 
anges i artiklarna 107-109 i fördraget om Eu-
ropeiska unionens funktionssätt. I fråga om 
bestämmelserna om statligt stöd avses med 
statliga medel alla sådana medel som direkt 
eller indirekt förvaltas eller används av sta-
ten. I regel är statliga stöd förbjudna, men i 
fördraget definieras dock de undantag enligt 
vilka stödåtgärder kan godkännas. Enligt hu-
vudprincipen ska alla stöd enligt artikel 107 
godkännas av Europeiska kommissionen in-
nan de verkställs.  

Finlands system med finansieringen av 
Rundradion trädde i kraft redan före EES-
avtalet av den 1 januari 1994. I enlighet med 
punkt 27 i kommissionens meddelande om 
statligt stöd har det nuvarande stödsystemet 
godkänts såsom gällande och har inte behövt 
få något särskilt godkännande av kommis-
sionen.  

Även om finansieringen genom televi-
sionsavgifter ersätts av finansiering genom 
beskattning kvarstår dock karaktären av stat-

ligt stöd. De ändringar som gjorts i det gäl-
lande stödet betyder inte nödvändigtvis att 
stödet är ett sådant nytt stöd som ska omfat-
tas av anmälningsskyldighet. Enligt EU-
domstolen kan ett gällande system anses vara 
ett nytt stödsystem endast om ändringen in-
verkar på det väsentliga innehållet i det ur-
sprungliga systemet.    Vid bedömningen av 
ändringen granskar kommissionen bl.a. om 
ändringarna inverkar på den ursprungliga 
verksamhetens egentliga innehåll eller om 
ändringarna endast är av formell och admi-
nistrativ natur. I enlighet med punkt 31 i 
meddelandet om statligt stöd bör man i sam-
band med reformen bedöma om den ändring 
som föreslås är ändamålsenlig i förhållande 
till intressets karaktär eller till finansierings-
källan, stödets syfte eller stödtagarens verk-
samhet. Om systemet på grund av ändringen 
anses vara ett nytt stöd, bör det godkännas av 
Europeiska kommissionen.  

Den allmännyttiga rundradioverksamheten 
skiljer sig på många sätt från de övriga tjäns-
ter som tilldelas statliga stöd i allmänna eko-
nomiska syften. Europeiska unionen erkän-
ner den allmännyttiga rundradioverksamhe-
tens ställning och särdrag. Tolkningen av 
dessa bestämmelser behandlas i Amsterdam-
protokollet och särskilt med beaktande av 
rundradioverksamhetens särskilda karaktär. 
Amsterdamprotokollet är ett tolkningsproto-
koll som bifogats till grundfördraget, och det 
innehåller sådana centrala principer som hän-
för sig till rundradioverksamheten. Protokol-
let trädde i kraft år 1998. Enligt Amsterdam-
protokollet har medlemsstaternas allmännyt-
tiga radio- och tv-verksamhet ett direkt sam-
band med de demokratiska, sociala och kul-
turella behoven i varje samhälle och med be-
hovet att bevara mediernas mångfald.  

Enligt protokollet ska inte bestämmelserna 
i EU-fördraget påverka medlemsstaternas 
behörighet att svara för finansieringen av den 
allmännyttiga verksamheten i den utsträck-
ning som denna finansiering beviljas tv- och 
radioföretag för att de ska utföra det allmän-
nyttiga uppdrag som har tilldelats dem och 
som utformats och organiserats av varje med-
lemsstat. Finansieringen får dock inte påver-
ka handelsvillkoren och konkurrensen inom 
gemenskapen i en omfattning som kan strida 
mot det gemensamma intresset, eftersom 
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kraven på att fullgöra det allmännyttiga upp-
draget ska beaktas. I protokollet finns tydliga 
bestämmelser om hur den beslutanderätt som 
gäller den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten ska fördelas mellan medlems-
staterna och unionen. 

I syfte att förtydliga tolkningen av proto-
kollet lämnade kommissionen år 2001 sitt 
första meddelande om hur bestämmelserna 
om statliga stöd ska tillämpas på radio och tv 
i allmänhetens tjänst (C 320, publicerad den 
15 november 2001). Efter det har kommis-
sionen fattat över 20 beslut där tillämpningen 
av dessa bestämmelser förtydligats ytterliga-
re.  

Tillsynen över den allmännyttiga verksam-
heten ska också bedömas med beaktande av 
särskilt kommissionens meddelande om stat-
ligt stöd. Enligt meddelandet ska definiering-
en av den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten höra till medlemsstaternas be-
hörighet och besluten om den fattas i enlighet 
med lagstiftningen i varje land. Verksamhe-
tens speciella karaktär och redaktionella obe-
roende berättigar till en bred definition av ra-
dio- och tv-bolagens uppdrag. På nationell 
nivå kan uppdraget definieras på så sätt att 
uppdraget även innefattar utvecklingen av 
verksamheten samt mångsidigheten.  

I meddelandet betonas tydligt både fullgö-
randet av det allmännyttiga uppdraget och 
den ekonomiska tillsynen över den allmän-
nyttiga verksamheten. I fråga om den eko-
nomiska tillsynen betonas vikten av att und-
vika överkompensation och oproportionerli-
ga effekter av statlig finansiering samt kors-
subventionering när det gäller det allmännyt-
tiga uppdraget och övriga funktioner.  

I punkt 84 i meddelandet förutsätts det att 
väsentliga nya tjänster och funktioner be-
döms på förhand genom ett särskilt pröv-
ningsförfarande före tjänsterna tas i bruk. 
Meddelandet tar således upp behovet av att 
granska den allmännyttiga verksamheten i 
förhållande till den föränderliga mediemil-
jön. Syftet är att på förhand utreda huruvida 
de nya betydande tjänsterna kan svara på 
samhällets demokratiska, sociala och kultu-
rella behov genom att på ett ändamålsenligt 
sätt beakta tjänsternas potentiella inverkan på 
marknaden. I förhandsprövningen ingår två 
delar, en prövning av den allmännyttiga 

verksamheten samt en marknadsanalys. 
Prövningen ska göras antingen av ett obero-
ende organ eller av ett sådant förvaltningsor-
gan inom bolaget som på vissa villkor är obe-
roende av bolagets operativa ledning. 

Även nya betydande audiovisuella tjänster 
ska uppfylla kraven i Amsterdamprotokollet, 
dvs. kraven på att tjänsterna ska svara på 
samhällets demokratiska, sociala och kultu-
rella behov. På basis av resultaten av det of-
fentliga samrådet bör även tjänstens totala 
inverkan på marknaden bedömas. I sista hand 
är det tjänstens allmännyttiga värde som av-
gör om tjänsten tas i bruk.  

På basis av diskussionerna med Generaldi-
rektoratet för konkurrens inom Europeiska 
kommissionen kan riktlinjerna i meddelandet 
och statsrådets principbeslut anses vara för-
enliga med kommissionens meddelande om 
statligt stöd, och ändringarna är inte av sådan 
natur att de bör omfattas av skyldigheten att 
anmäla kommissionen på förhand. 
 
Internationell jämförelse 

De europeiska ländernas arrangemang för 
den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten samt förvaltningsmodellen för 
tv- och radiobolag grundar sig på varje lands 
administrativa och historiska särdrag. Verk-
samheten har av tradition varit väl etablerad i 
Nord- och Västeuropa. I dessa stater har ock-
så finansieringsnivån varit högre i jämförelse 
med staterna i Öst- och Sydeuropa. 

 Enligt kommissionens meddelande om 
statligt stöd får medlemsstaterna fritt välja 
hur de finansierar sin allmännyttiga radio- 
och tv-verksamhet, förutsatt att de inte orsa-
kar oskälig konkurrens inom EU. Verksam-
heten kan enligt meddelandet finansieras i 
enlighet med två olika arrangemang. Arran-
gemanget med "en enda form av finansie-
ring" innebär ett arrangemang där verksam-
heten finansieras enbart genom offentliga 
medel, oberoende av finansieringskällans 
form. Arrangemanget med "dubbel finansie-
ring" omfattar en mängd olika finansierings-
system där verksamheten finansieras genom 
olika kombinationer av statliga medel och 
inkomster från kommersiell verksamhet eller 
från allmännyttig verksamhet.  
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Dubbel finansiering har tagits i bruk bl.a. i 
Tyskland, Österrike, Holland, Lettland och 
Litauen. Finansieringen av den allmännyttiga 
verksamheten sker i dessa länder förutom 
genom televisionsavgifter även genom re-
klaminkomster. Systemet med en enda form 
av finansiering används i alla de nordiska 
länderna. 

Två år efter det att kommissionen lämnade 
sitt meddelande om statligt stöd hade för-
handsprövningen tagits i bruk i åtta EU-
länder. Dessa länder är Österrike, Tyskland, 
Finland, Danmark, Irland, Holland, Sverige 
och Storbritannien. Förhandsprövning görs 
också i Norge samt regionalt i Flandern. Ex-
akta uppgifter om användningen finns dock 
inte eftersom medlemsländerna inte är skyl-
diga att meddela kommissionen hur kraven i 
meddelandet uppfylls på nationell nivå. 

Det är de facto endast några av de ovan-
nämnda länderna som verkligen har gjort 
förhandsprövningar. De mest betydande erfa-
renheterna av förhandsprövning har man fått 
i Storbritannien och Tyskland där den all-
männyttiga radio- och tv-verksamheten också 
är väl utvecklad. Det finns således rätt liten 
erfarenhet av hur förhandsprövningen funge-
rar i praktiken. 
 

Spanien 
 
I Spanien finansieras det nationella radio- 

och tv-bolaget RTVE genom direkta statliga 
stöd och genom avgifter som tas ut av andra 
företag. Enligt en ny lag (8/2009) ska det un-
der 2012-2014 årligen överföras högst 1,2 
miljarder euro, som höjs enligt konsumentin-
dex. Bolagets totala utgifter har varit på 
samma nivå i flera år. Den statliga andelen 
av bolagets utgifter har uppgått till ca 500 
miljoner euro.   

Tidigare finansierade RTVE sin verksam-
het genom reklaminkomster på ca 500-700 
miljoner euro vid sidan om det statliga stö-
det. Den nya lagen förbjuder dock anskaff-
ning av medel genom reklam. Enligt den nya 
lagen ska den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten finansieras genom avgifterna 
för användningen av radiofrekvenser samt 
genom de stödavgifter som samlas in från 
andra tv- och teleföretag. Om RTVE:s utgif-
ter inte kan täckas med skattemedel ska res-

terande utgifter täckas med statens övriga in-
täkter.   

Spaniens bestämmelser om förhandspröv-
ning av nya betydande tjänster finns i den 
nya lagen. Enligt den ska prövningen göras 
av den nya myndigheten, nämligen ett råd för 
audiovisuella medier, som ännu inte har in-
lett sin verksamhet. 
 

Holland 
 

I Holland uppgår finansieringen av den 
allmännyttiga radio- och tv-verksamheten år-
ligen till ca 800 miljoner euro. Dess nuva-
rande regering har dock som mål att minska 
beloppet med 200 miljoner euro före år 2015. 
Efter det skulle finansieringen av verksamhe-
ten uppgå till ca 600 miljoner euro årligen. 
För närvarande är det ca 21 organisationer 
som tillhandahåller allmännyttiga radio- och 
tv-tjänster i Holland.   

I Holland finansieras verksamheten genom 
en inkomstskatt. Landet gick år 2000 över 
från ett system med televisionsavgifter till ett 
system med en radio- och tv-skatt. I lagen 
fastställs ett minimibelopp som i statsbudge-
ten ska anvisas för det ministeriet som sköter 
utbildning, kultur och forskning, och ministe-
riet beslutar årligen om det belopp som ska 
anvisas i enlighet med lagen. Ministeriet 
överför medlen vidare till den myndighet 
som övervakar den allmännyttiga radio- och 
tv-verksamheten, som sedan delar ut summan 
till centralorganisationen för allmännyttig ra-
dio- och tv-verksamhet. Centralorganisatio-
nen fördelar medlen vidare till olika aktörer.   

En myndighet som utövar tillsyn över me-
dieverksamheten övervakar radio- och tv-
verksamheten och dess utgifter, och den kan 
också förelägga sanktioner. Centralorganisa-
tionen för radio- och tv-verksamheten gör 
upp en verksamhetsplan för fem år, i vilken 
den beskriver hur den allmännyttiga verk-
samheten ska genomföras under dessa år. I 
verksamhetsplanen ingår också förhands-
prövningen av nya betydande tjänster om 
vilken myndigheterna inom kultur- och me-
diesektorn ger sina utlåtanden. På basis av ut-
låtandena ger ministeriet ett förslag till nya 
tjänster. Det ordnas ett offentligt samråd an-
gående förslaget. Sedan fattar ministeriet be-
slut om inrättandet av de nya tjänsterna. Be-
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slutet kan överklagas hos förvaltningsdom-
stolen. 
 

Österrike 
 
I Österrike tillhandahålls de allmännyttiga 

tjänsterna av ORF, som är en stiftelse som 
inrättats genom lag. ORF är förpliktigat att 
sköta de allmännyttiga uppgifterna enligt lag 
(Rundfunkgesetz 159/1999). Finansieringen 
av verksamheten sker genom televisionsav-
gifter och reklamintäkter. Televisionsavgif-
ten fastställs enligt en separat lag (Rund-
funkgebührengesetz). Intäkterna från televi-
sionsavgifterna uppgår årligen till ca 500 
miljoner euro, och utöver detta samlar ORF 
årligen in ett lika stort belopp genom övriga 
intäkter. Alla som äger en radio- eller tv-
mottagare, eller en sådan apparat med vilken 
radio- och tv-program kan sändas, är skyldi-
ga att betala televisionsavgift. Avgiftens stor-
lek varierar i landets olika delar, men i ge-
nomsnitt uppgår avgiften till ca 22 euro per 
månad, dvs. 264 euro per år.   

Lagligheten i ORF:s verksamhet övervakas 
av en mediemyndighet och stiftelsens eko-
nomi av en separat revisionsmyndighet.  Me-
diemyndigheten genomför förhandspröv-
ningen av nya betydande tjänster och en 
konkurrensmyndighet ger ett utlåtande om 
prövningen. För en period på fem år utnäm-
ner Österrikes regering dessutom fem perso-
ner till ett råd som ger sina rekommendatio-
ner om förhandsprövningen.  
 

Sverige 
 

I Sverige sker finansieringen av den all-
männyttiga radio- och tv-verksamheten ge-
nom televisionsavgifter. Bestämmelser om 
grunderna för televisionsavgiften finns i lag 
1989:41 om finansiering av radio och TV i 
allmänhetens tjänst. Sveriges intäkter från te-
levisionsavgifter uppgår årligen till ca 760 
miljoner euro. Statsrådet beslutar om fördel-
ningen av intäkterna från televisionsavgifter 
mellan de tre bolag som bedriver allmännyt-
tig radio- och tv-verksamhet. År 2012 uppgår 
televisionsavgiften till 2076 kronor, dvs. ca 
235 euro. Televisionsavgiften ska betalas av 
alla hushåll som innehar en tv-mottagare.  

I Sverige beslutade statsrådet i december 
2010 om förhandsprövning av nya tjänster 
(Ku2009/1674/MFI, 16 december 2010). En-
ligt regeringsbeslutet ska förhandsprövning-
en genomföras av Myndigheten för radio och 
tv, som hör till kulturdepartementet och som 
övervakar den nationella tv- och radioverk-
samheten. Denna myndighet beviljar tillstånd 
till utövande av tv- och radioverksamhet och 
övervakar tv- och radioverksamheten. Pröv-
ningen av en tjänst görs på begäran av det fö-
retag som avser att ta tjänsten i bruk. 

Sveriges statsråd beslutade den 16 juni 
2011 att grunda en ny kommitté för allmän-
nyttig radio- och tv-verksamhet (public ser-
vice -kommittén), vars uppgift är att göra 
omfattande analyser av verksamheten i Sve-
rige. Kommittén ska bl.a. bedöma förutsätt-
ningarna för verksamheten och finansiering-
en, styrningen och övervakningen av verk-
samheten. Kommittén ska lämna sin utred-
ning och förslag till ändringar till statsrådet 
senast den 1 september 2012. Avsikten är att 
eventuella ändringar ska lämnas till riksda-
gen så att de hinner träda i kraft innan nästa 
koncessionsperiod börjar år 2014.   
 

Tyskland 
 

Tysklands allmännyttiga verksamhet är en 
av de mest omfattande i Europa, mätt enligt 
storleken på finansieringen. Den enskilda 
medborgarens andel av finansieringen är 
dock ungefär lika stor som i Europa i medel-
tal. Intäkterna från televisionsavgifterna upp-
gick i Tyskland sammanlagt till ca 7,55 mil-
jarder euro år 2010 och utöver detta samlas 
årligen in intäkter för ca 500 miljoner euro 
genom reklam. 

I Tyskland görs förhandsprövningen av 
självständiga förvaltningsorgan som bedriver 
allmännyttig radio- och tv-verksamhet. Med-
lemmarna i dessa organ består bl.a. av orga-
nisationer, representanter för förlag och övri-
ga företag samt av representanter för den 
tyska regeringen och parlamentet.  Förhands-
prövningen utförs med hjälp av ett test enligt 
en trestegsmodell.  Det första steget innebär 
att tjänsten ska uppfylla kravet på demokrati 
samt de sociala och kulturella behoven i en-
lighet med Amsterdamprotokollet. Under det 
andra steget bedöms tjänsten med tanke på 
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marknaden och konkurrensen, och under det 
tredje steget görs en beräkning av tjänstens 
utgifter.  Testets tyngdpunkt ligger på det 
andra steget.  
 

Danmark 
 

I Danmark hör den allmännyttiga radio- 
och tv-verksamheten till kulturministeriets 
förvaltningsområde. De bolag som bedriver 
sådan verksamhet kommer med fyra års mel-
lanrum överens med kulturministeriet om 
genomförandet av den allmännyttiga verk-
samheten. Danmarks verksamhet övervakas 
av en radio- och tv-myndighet (Radio- og tv-
nævnet). Den har i uppgift att övervaka lag-
stiftningen samt genomförandet av de avtal 
samt koncessioner som gäller den allmännyt-
tiga verksamheten. I Danmark finansieras 
den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten genom televisionsavgifter vars 
årliga belopp fastställs av kulturministeriet. 
Televisionsavgiften för år 2012 är ca 316 
euro (2352 danska kronor).   

I lagen om den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten (Bekendtgørelse af lov om ra-
dio- og fjernsynsvirksomhed) finns bestäm-
melser om prövning av nya betydande tjäns-
ter. Det slutliga godkännandet för en ny 
tjänst fås av den myndighet som övervakar 
radio- och tv-verksamheten. Förhandspröv-
ning ska göras av nya tjänster och i sådana 
fall när tjänster som redan tagits i bruk änd-
ras avsevärt. Förhandsprövning ska göras när 
värdet på tjänsten är minst 130 000 euro per 
år (1 miljon danska kronor) eller när tjänsten 
används över fyra månader. Vid förhands-
prövningen bedöms tjänstens betydelse i frå-
ga om uppfyllandet av det allmännyttiga 
uppdraget samt tjänstens inverkan på mark-
naden och konkurrensen. Vid förfarandet an-
vänds utomstående konsulter för bedömning-
en av konsekvenserna för marknaden och 
konkurrensen. Det ordnas också ett offentligt 
samråd.   
 
2.4 Bedömning av nuläget 

Definitionen av allmännyttig verksamhet 

Den allmännyttiga verksamheten är av cen-
tral betydelse när det gäller massmediernas 

elektroniska utbud. För att garantera ett 
mångsidigt och pluralistiskt utbud av inne-
håll är det viktigt att regelbundet utvärdera 
definitionen av allmännyttig verksamhet i 
fråga om det innehåll av sådana samhälleligt 
viktiga förutsättningar och delområden som 
krävs för att garantera verksamhetens mång-
sidighet. Definitionen av allmännyttig verk-
samhet ska också beskriva de behov som an-
ses viktiga för samhället. 

När Rundradions förvaltningsråds berättel-
ser till riksdagen om bolagets verksamhet 
behandlades diskuterade kommunikationsut-
skottet i sitt betänkande även sådana frågor 
som gäller den allmännyttiga verksamhetens 
innehåll. Utskottet betonade vikten av att bo-
lagets utbud är heltäckande och av hög kvali-
tet samt mångsidigt och pluralistiskt. I bola-
gets uppdrag läggs betoningen å ena sidan på 
tjänsterna för de stora medborgargrupperna, 
och å andra sidan, enligt principen om med-
borgarnas likställdhet, på beaktandet av be-
hoven hos specialgrupper.  

I sitt senaste betänkande om förvaltnings-
rådets berättelse som lämnades i mars 2012 
konstaterade utskottet också att genomföran-
det av uppdraget enligt lagen förutsätter att 
målgruppen kan nås på bästa möjliga sätt ge-
nom att använda alla de moderna kommuni-
kationssätt och kanaler som står till buds. Ut-
skottet ansåg att de tjänster och regionala 
sändningar som är riktade till barn är särskilt 
nödvändiga, och det framförde synpunkter 
om programmens utbud i fråga om svenska 
språket, samiskan, teckenspråket och karels-
ka språket. Utskottet betonade också den kul-
turella mångfalden och bevarandet av in-
hemsk sport i utbudet samt underhållningens 
betydelse i fråga om att utforma ett mångsi-
digt och attraktivt utbud. Utskottet ansåg 
också att Rundradion i framtiden ska satsa 
särskilt på utvecklingen av kriterierna för 
programmens kvalitet och bedömningen av 
programmens kvalitet.  

Definitionen av allmännyttig verksamhet 
bör även utvärderas med beaktande av kra-
ven i kommissionens meddelande om statligt 
stöd. Enligt meddelandet ska definitionen av 
den allmännyttiga verksamheten vara så ex-
akt som möjligt. Medlemsstaterna har dock 
stor frihet att definiera den allmännyttiga 
verksamhetens innehåll. Definitionen kan 
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omfatta ett brett programutbud med olika 
slag av program och innehåll, oberoende av 
om motsvarande program erbjuds kommersi-
ellt på marknaden. I meddelandet har också 
framtida behov av mångsidighet beaktats, 
och likaså nyttjandet av den tekniska utveck-
lingen, t.ex. användningen av nya distribu-
tionsvägar. En bred definition uppfyller såle-
des också kravet på exakthet. Definitionens 
karaktär är sådan att den motsvarar de syften 
som gäller att svara på samhällets demokra-
tiska, sociala och kulturella behov och garan-
tera mångsidighet.  

Enligt statsrådets principbeslut är syftet att 
bevara rundradions tjänster i dess nuvarande 
omfattning och att möjliggöra en sådan ut-
veckling av det allmännyttiga innehållet som 
motsvarar förändrade behov. Den definition 
av den allmännyttiga verksamheten som an-
ges i 7 § i lagen om Rundradion Ab kan i re-
gel fortfarande anses vara adekvat. Det all-
männyttiga uppdraget bör dock till vissa de-
lar uppdateras så att det bättre motsvarar be-
hoven i vårt nuvarande moderna informa-
tionssamhälle. 
 
Styrning och tillsyn av den allmännyttiga 
verksamheten 

Förändringarna i verksamhetsmiljön inver-
kar på rollen och betydelsen både när det 
gäller definitionen av den allmännyttiga 
verksamheten och styrningen av och tillsy-
nen över den allmännyttiga verksamheten. 
Styrningens och tillsynens betydelse betonas 
också i kommissionens meddelande om stat-
ligt stöd.  

I statsrådets principbeslut konstateras att 
förvaltningsrådets nuvarande modell som ba-
serar sig på styrning och tillsyn är bra och 
fungerar väl. Det finns dock skäl att komplet-
tera den med nya bestämmelser om en för-
handsprövning av tjänster. Eftersom Rundra-
dion verkar under riksdagens tillsyn bör riks-
dagens möjligheter att få information om 
Rundradions allmänna verksamhet, och sär-
skilt om dess allmännyttiga verksamhet, för-
bättras. I principbeslutet fäste man även 
uppmärksamhet vid behovet att utvidga 
Kommunikationsverkets tillsynsuppgifter 
särskilt när det gäller den ekonomiska tillsy-
nen.   

Kommunikationsutskottet betonade i sitt 
betänkande om förvaltningsrådets berättelse 
som lämnades i mars 2012 att riksdagen har 
en betydande roll när det gäller inriktningen 
av Rundradions verksamhet. Enligt utskottet 
är den berättelse som lämnas vartannat år 
inte tillräckligt för att ge riksdagen tid och 
möjlighet att påverka i fråga om de riktlinjer 
som är av betydelse för Rundradions verk-
samhet. Utskottet anser att berättelsen ska 
lämnas varje år och i god tid.    

Det finns således skäl till att förvaltnings-
rådets och Kommunikationsverkets uppgifter 
preciseras i enlighet med statsrådets princip-
beslut och med beaktande av de krav som 
ställs i kommissionens meddelande om stat-
ligt stöd.  
 
Finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten 

Det nuvarande systemet med televisions-
avgifter har en historisk bakgrund och till-
lämpas i många länder i Europa. Man har 
vant sig vid avgifterna och först under den 
senare tiden har hushållen ansett det vara 
omotiverat att betala dem. Det ökade utbudet 
av medieinnehåll och de förändrade använ-
darvanorna har bidragit till förändringen i 
medborgarnas inställning till grunderna för 
televisionsavgiften. Medborgarnas betal-
ningsvilja påverkas av de ökade valmöjlighe-
terna, av att tjänster tillhandahålls gratis på 
internet och av att efterfrågan på betal-tv-
tjänster ökar. 

Eftersom avgiftens benämning är "televi-
sionsavgift" ser man ett samband mellan den 
och säkerställandet av Rundradions allmän-
nyttiga tv-programutbud. Betalningsgrunden 
återspeglar inte den allmännyttiga verksam-
heten som helhet, eftersom den förutom tv-
program även omfattar radioprogram och in-
ternettjänster samt exempelvis arkivtjänster. I 
betalningsgrunden beaktas inte heller den roll 
som den allmännyttiga verksamheten har i att 
lagra och bevara ett nationellt utbud av inne-
håll och kultur. 

Det positiva med systemet med televi-
sionsavgifter anses vara att det stöder Rund-
radions oberoende både när det gäller journa-
listiken och utbudets mångsidighet. I enlighet 
med regeringsprogrammet har utgångspunk-
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ten vid beredningen av reformen varit att 
trygga Rundradions roll som finländsk kul-
turproducent, som en pluralistisk och obero-
ende förmedlare av information samt som ett 
forum för yttrandefrihet. Betydelsen av rund-
radioverksamhetens oberoende betonas också 
i kommissionens meddelande om statligt 
stöd. När finansieringssystemet ändras är det 
viktigt att Rundradions oberoende tryggas. 

På lång sikt hotas systemet med televi-
sionsavgifter av den kommunikationskon-
vergens som den tekniska utvecklingen för 
med sig. Det nuvarande systemet baserar sig 
på ägandet och användningen av en apparat 
som är avsedd för mottagande av tv-
sändningar. Tv-sändningar kan dock tas emot 
även av mobilteleapparater och andra appara-
ter vilkas huvudsakliga användningsändamål 
inte är emottagande av tv-sändningar. Samti-
digt ökar betydelsen av internet och bred-
bandsförbindelser såsom distributionskanaler 
för tv-sändningar. Det traditionella tv-
tittandet stöds av och kompletteras delvis ge-
nom den ökande användningen av terminaler 
av olika slag, vilket innebär att betalnings-
skyldigheten inte längre måste vara anknuten 
till en viss terminalutrustning. I och med att 
mottagningsmöjligheterna blir allt mångsidi-
gare upplevs kontrollsystemet för televi-
sionsavgifterna som föråldrat. På grund av 
detta är det motiverat att slopa den betal-
ningsgrund som baserar sig på användningen 
av en viss apparat.  

Hittills har det gått att göra en ganska exakt 
beräkning av inkomsterna från televisionsav-
gifter för några år framåt. De ekonomiska 
konjunkturerna eller problemen med statsfi-
nanserna har inte i hög grad inverkat på in-
komsterna från avgifterna, vilket har möjlig-
gjort långsiktig planering och utveckling av 
Rundradions verksamhet.  

Antalet betalare har dock inte utvecklats 
enligt förväntningarna. Betalarna minskade 
avsevärt särskilt i samband med den totala 
övergången till digitala sändningar under 
åren 2007 och 2008. Efter det har minsk-
ningen av antalet betalare planat ut. Antalet 
betalare förväntas fortsättningsvis minska 
lite, trots att mängden finländska hushåll 
konstant ökar.   

Den årliga höjningen av avgiftsbeloppet 
har inte räckt till för att kompensera effekten 

av det minskade antalet betalare. För att kun-
na garantera en tillräcklig inkomst från avgif-
terna krävs det att den nuvarande avgiftsni-
vån höjs ytterligare. 

Avgiften tas dock ut på samma sätt av alla 
tv-användare, utan beaktande av betalarens 
betalningsförmåga eller antalet personer som 
hör till hushållet. De som befinner sig i en 
svår ekonomisk ställning har dock möjlighet 
att genom systemet med utkomststöd få stöd 
för att kunna betala avgiften.  

I avsnittet om allmännyttig verksamhet i 
regeringsprogrammet hänvisas det till riks-
dagsgruppernas ställningstagande i mars 
2010. I ställningstagandet konstateras att man 
vid beredningen av finansieringsmodellen 
bör se till att betalningssystemet är socialt 
rättvist. Reformens utgångspunkt är således 
att hitta en sådan modell som är socialt rätt-
vis. I praktiken innebär detta att avgiftsbe-
lastningen i tillräcklig utsträckning ska av-
spegla hushållets inkomster och storlek. 
Denna princip kan bäst förverkligas i form av 
en skatt som fastställs enligt den personliga 
inkomsten, men på så sätt att det fastställs ett 
maximi- och ett minimibelopp för skatten. 
De medel som behövs för finansieringen av 
den allmännyttiga verksamheten ska riktas 
till Rundradion på ett ändamålsenligt sätt, så 
att det inte äventyrar bolagets oberoende.   

Med tanke på Rundradions verksamhet är 
nivån på den finansiering som anvisas av 
elementär betydelse för att kunna täcka den 
allmännyttiga verksamhetens utgifter. Om-
fattningen på det utbud som bolaget kan till-
handahålla är avhängig av nivån på finansie-
ringen. Enligt riksdagsgruppernas ställnings-
tagande år 2010 ska utgångspunkten för den 
fortsatta beredningen av finansieringen vara 
att trygga Rundradions verksamhetsbetingel-
ser i deras nuvarande (2010) omfattning. Ni-
vån på finansieringen ska vara tillräckligt 
hög, så att också utvecklingen i fråga om det 
allmännyttiga innehållet kan tryggas. I ställ-
ningstagandet konstateras vidare att finansie-
ringen år 2010 uppgick till ca 480 miljoner 
euro med skatter. Vidare förutsätts det i ställ-
ningstagandet att målet ska vara att skapa en 
sådan finansierings- och förvaltningsmodell 
som på lång sikt tryggar utvecklingen och 
oberoendet i dess nuvarande utsträckning i 
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fråga om Rundradions allmännyttiga verk-
samhet.   

Under de senaste åren har finansieringen 
av Rundradioverksamheten i hög grad påver-
kats av utgifterna för digitaliseringen av dis-
tributionen och av att inkomsterna från kon-
cessionsavgifterna fallit bort samt av inkoms-
terna från försäljningen av nätbolaget Digita 
Ab:s aktier, av utvecklingen av antalet televi-
sionsavgiftsbetalare och av de televisionsav-
giftshöjningar som gjorts på förslag av ar-
betsgrupper. Den totala övergången till digi-
tala tv-sändningar under åren 2007 och 2008 
ledde till att inkomsterna från televisionsav-
gifterna minskade mer än väntat, och detta 
har orsakat bolaget ett årligt underskott på ca 
25 miljoner euro. Man förberedde för under-
skottet genom att stärka verksamhetskapitalet 
i Rundradions pensionsstiftelse under åren 
2001-2007. Detta kunde sedan användas för 
att balansera ekonomin under åren 2008 och 
2009.  

Rundradions utgifter har ökat från år 2001 
till 2011 med endast 2,2 procent. Vid ut-
gången av år 2012 hade Rundradions perso-
nal minskat med uppskattningsvis en fjärde-
del på ett årtionde. De som är anställda inom 
programproduktionen utgör 84 procent av 
personalen. Antalet anställda med stödupp-
gifter är få i internationell jämförelse (16 
procent). Många funktioner har också lagts ut 
i allt större omfattning.    

Sparåtgärder vidtas fortsättningsvis. 
Minskningen av personalen fortsätter och 
målet är att ha en ordinarie personal på 3 000 
anställda vid utgången av 2012. Sparåtgär-
derna har även påverkat programutbudet. 
Man har gjort nedskärningar i upphandling-
arna av både inhemska och utländska pro-
gram och program har lagts ned. I syfte att 
minska kostnaderna för sändningsrättigheter 
har användningen av inhemsk musik i pro-
gram skurits ned. Bolaget satsar mindre på 
produktion av filmer och dokumentärer. Ut-
budet av sportprogram har skurits ned och 
sändningsrättigheterna i fråga om vissa 
sportgrenar har slopats. Distributionskostna-
derna har man minskat genom att ge avkall 
på sändningarnas tekniska kvalitet. Dessutom 
har man skurit ned på investeringarna i in-
formationsteknik. 

Utgiftsnivån har förblivit konstant, men 
programutbudet har vuxit. Exempelvis tv-
programtimmarna har nästan fördubblats och 
antalet första sändningar har ökat med 15,6 
procent från 2000 till 2010. Även nättjäns-
ternas (Yle Arenan och Yle Arkivet) utbud 
av innehåll har ökat. 

Trots effektiviserandet och sparåtgärderna 
har Rundradion strävat efter att i det stora 
hela bibehålla den nuvarande nivån på tjäns-
ter. Att upprätthålla ett utbud av tjänster av 
god kvalitet och att utveckla det så att det 
motsvarar förändringen i den allmännyttiga 
verksamhetsmiljön förutsätter dock en högre 
finansieringsnivå än den nuvarande.  

Kommunikationsutskottet ansåg i sitt be-
tänkande som lämnades i mars 2012 att det är 
viktigt att finansieringen av Rundradion ar-
rangeras på nytt på ett hållbart och långsik-
tigt sätt så att bolagets verksamhet kan ut-
vecklas i enlighet med bolagets vision.  
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning 

Det viktigaste målet med propositionen är 
att göra ändringar i Rundradions system med 
finansiering av allmännyttig verksamhet på 
så sätt att Rundradions roll som producent av 
finländsk kultur, som en pluralistisk och obe-
roende förmedlare av information samt som 
ett forum för yttrandefrihet tryggas. Målet för 
beredningen är att skapa en sådan finansie-
rings- och förvaltningsmodell som på lång 
sikt tryggar utvecklingen och oberoendet i 
nuvarande utsträckning i Rundradions all-
männyttiga verksamhet. 

Det viktigaste när det gäller detta är att på 
ett hållbart sätt trygga finansieringen av 
rundradioverksamhetens allmännyttiga verk-
samhet. Det nya arrangemanget ska vara 
rättvist och betalningsbasen omfattande. Fi-
nansieringsmodellen ska vara stabil, så att 
den allmännyttiga verksamheten kan genom-
föras och planeras på lång sikt och samtidigt 
trygga det redaktionella oberoendet.  Betal-
ningssystemet ska vara socialt rättvist. 

Målet med propositionen är också att se 
över definitionen av allmännyttig verksam-
het, att ta den förhandsprövning av nya tjäns-
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ter som förutsätts i kommissionens medde-
lande om statligt stöd in i lagen samt att ock-
så i övrigt stärka styrningen av och tillsynen 
över den allmännyttiga verksamheten. 
 
3.2 Alternativ för genomförandet 

Finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten kan i praktiken arrangeras antingen 
helt och hållet med offentliga medel eller ge-
nom att kombinera kommersiell (reklam, be-
tal-tv, sponsring) och offentlig finansiering. 
Den kommersiella finansieringen har dock en 
så betydande inverkan på konkurrensen och 
marknaden att detta alternativ inte kan anses 
ändamålsenligt. 

Det finns många olika arrangemang för fi-
nansieringen av allmännyttig verksamhet ge-
nom offentliga medel, och beroende på ar-
rangemanget, kan den ske antingen genom 
medel som ingår i statsbudgeten eller genom 
andra medel. En del modeller baserar sig på 
en likadan fördelning som den nuvarande 
(hushåll eller bostadsbestånd). Sådana mo-
deller är vid sidan av televisionsavgiften den 
medieavgift för allmännyttig verksamhet som 
en parlamentarisk arbetsgrupp (Lintiläs ar-
betsgrupp) har föreslagit, eller t.ex. den av-
gift som påförs fastighetsägare utifrån antalet 
bostadslägenheter (bostadsskatt). Dessa mo-
deller anses dock inte uppfylla kravet på so-
cial rättvisa, eftersom avgiftsbelastningen är 
lika stor för alla hushåll. Genomförandet av 
dessa modeller kräver också tämligen lång 
tid. 

Ett alternativ är således en personlig betal-
ningsskyldighet i form av en avgift av skat-
tenatur som är lika stor för alla, eller en skatt 
som fastställs enligt inkomsterna och som tas 
ut i samband med beskattningen. Den senare 
av dessa uppfyller kravet på social rättvisa.  

Ett tredje alternativ är att täcka utgifterna 
för den allmännyttiga verksamheten genom 
att höja nivån på någon av de skatter som re-
dan existerar. Det kan t.ex. vara fråga om en 
höjning av fastighetsskatten, en justering av 
inkomst- eller samfundsskatten eller en höj-
ning av mervärdesskattesatsen. Av dessa 
skulle kravet på social rättvisa främst uppfyl-
las i och med en justering av inkomstskatten.  

Vid reformen har man i bred utsträckning 
bedömt ovannämnda alternativa sätt för att 

samla in de medel som behövs för att täcka 
utgifterna för den allmännyttiga verksamhe-
ten. Vid den parlamentariska beredningen 
ansåg man att målen i det meddelande som 
godkändes av riksdagsgrupperna i mars 2010 
uppfylls bäst genom den modell där det av 
inkomsttagarna tas ut en separat skatt (Yle-
skatt) vars storlek fastställs som en procent-
andel av summan av nettoförvärvsinkomsten 
och nettokapitalinkomsten så att en minimi- 
och en maximinivå bestäms för skatten.  

I och med att skattskyldigheten gäller alla 
som uppnått myndighetsåldern ökar antalet 
betalare betydligt, och då sjunker den enskil-
da avgiften avsevärt. Ett förfarande som ba-
serar sig på beskattning innebär också att det 
inte går att försumma skyldigheten att betala 
den lagstadgade avgiften. Ett inflöde till sta-
tens televisions- och radiofond som baserar 
sig på modellen med en personlig skatt skulle 
gå att förutse och detta skulle trygga kontinu-
iteten i finansieringen av den allmännyttiga 
verksamheten. 

I princip är en direkt finansiering genom 
medel ur statsbudgeten den enklaste model-
len eftersom den innebär att finansieringen 
av allmännyttig verksamhet inte kräver sepa-
rata arrangemang. Ur de nuvarande betalar-
nas synvinkel slopas avgiften, men varje 
skattebetalare skulle naturligtvis genom be-
skattningen delta i finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten. Att täcka finansie-
ringen genom medel ur budgeten kräver att 
motsvarande summa inbesparas i fråga om de 
övriga utgifterna inom ramen för statens ut-
gifter eller alternativt att skatteintäkterna 
ökas med motsvarande summa. De ekono-
miska konjunkturväxlingarna återspeglas i 
statens utgifter, vilket kan komma att avspeg-
la sig även i finansieringsnivån och utveck-
lingen när det gäller den allmännyttiga verk-
samheten på lång sikt. Direkt finansiering ur 
budgeten skulle med tanke på dem som an-
vänder allmännyttiga tjänster inte vara trans-
parent eftersom användarna inte vet hur stort 
deras bidrag till finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten är. När det gäller 
Rundradion skulle den publikrelation som 
baserar sig på betalning för allmännyttig 
verksamhet på motsvarande sätt upplösas 
helt. 
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I detta sammanhang är det inte ändamåls-
enligt att bedöma alternativen i fråga om ge-
nomförandet av bestämmelserna om styr-
ningen av och tillsynen över den allmännyt-
tiga verksamheten, eftersom det är det nuva-
rande systemet som genom förslagen precise-
ras i enlighet med det ovannämnda medde-
landet och statsrådets principbeslut. Av 
samma orsak är det inte heller motiverat att 
göra en separat bedömning av alternativa 
modeller för genomförandet av det allmän-
nyttiga uppdraget. 
 
3.3 De viktigaste förslagen 

Definitionen av allmännyttig verksamhet 

I propositionen föreslås det att den nuva-
rande skyldigheten att tillhandahålla ett hel-
täckande programutbud enligt 7 § i lagen om 
Rundradion Ab ska ersättas av en skyldighet 
att tillhandahålla ett mångsidigt och heltäck-
ande utbud av tv- och radioprogram för alla 
på lika villkor. Enligt förslaget kompletteras 
formuleringen av uppdraget på så sätt att 
tjänster kan erbjudas både riksomfattande 
och regionalt. Därtill görs enligt förslaget en 
lagteknisk ändring så att begreppet "i alla te-
lenät" ersätts med uttrycket "i allmänna 
kommunikationsnät". 

Det föreslås att de särskilda uppgifter som 
ingår i den allmännyttiga programverksam-
heten kompletteras, så att det i uppgifterna 
utöver att producera, skapa och utveckla ock-
så ingår att bevara inhemsk kultur, konst och 
stimulerande underhållning. I programutbu-
det ska dessutom också utbudet för ungdo-
mar betonas. 
 
Styrning och tillsyn av den allmännyttiga 
verksamheten 

Det föreslås att förvaltningsrådets uppgifter 
preciseras i syfte att säkra dess roll som 
Rundradions högsta beslutande organ och 
dess uppgift med att trygga oberoendet i bo-
lagets verksamhet. Samtidigt föreslås det att 
nuvarande praxis tas in i lagen, vilket innebär 
att förvaltningsrådet på förhand ska pröva 
Rundradions nya betydande tjänster. Dessut-
om ska också kravet om förhandsprövning i 

kommissionens meddelande om statligt stöd 
tas in lagen. 

Förhandsprövningen ska gälla nya bety-
dande och väsentliga tjänster. Vid prövning-
en är det viktigt att den nya tjänsten bedöms 
på ett heltäckande sätt i fråga om dess inver-
kan på t.ex. konkurrens- och marknadsförhål-
landen samt konsumenter. Förvaltningsrådet 
ska på basis av prövningen besluta om den 
nya tjänsten eller funktionen ska tas i bruk el-
ler inte. 

För närvarande ska förvaltningsrådet vart-
annat år lämna en berättelse till riksdagen om 
genomförandet av Rundradions allmännytti-
ga verksamhet. I syfte att effektivisera riks-
dagens ägarstyrning föreslås det att det ska 
föreskrivas om en årlig rapporteringsskyldig-
het. 

Det föreslås att Kommunikationsverkets 
uppgifter och roll i fråga om tillsynen över 
finansieringen av Rundradions allmännyttiga 
verksamhet ses över. Kommunikationsverket 
ska övervaka att särredovisningsskyldigheten 
i fråga om verksamhet, material och nättjäns-
ter följs, samt att varken underprissättning el-
ler korssubventionering förekommer. Verket 
ska också övervaka att förbudet mot reklam 
och sponsring följs. I lagen ska tas in be-
stämmelser om påföljder. Rundradion ska år-
ligen lämna en verksamhetsberättelse och 
sina bokslutshandlingar till Kommunika-
tionsverket som utifrån dem ska avge ett ut-
låtande till statsrådet. Utlåtandet ska delges 
det riksdagsutskott som behandlar ärenden 
som gäller Rundradion Ab. 
 
Finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten 

Det föreslås att den televisionsavgift som 
baserar sig på användningen av en tv-apparat 
ska slopas från och med ingången av 2013. 
Enligt förslaget ska finansieringen från in-
gången av 2013 grunda sig på ett anslag som 
överförs från statsbudgeten till statens televi-
sions- och radiofond och som är avsett att 
täcka utgifterna för Rundradions allmännyt-
tiga verksamhet. 

Genom att ta ut en ny rundradioskatt är av-
sikten att från och med ingången av 2013 
samla in medel till ett sådant belopp som 
motsvarar den allmännyttiga verksamhetens 
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finansieringsbehov. Förslaget om den nya 
skatten, dess grunder, fastställande och öv-
rigt, ska genomföras genom en separat lag. 
Lagarna om rundradioskatten har beretts vid 
finansministeriet och regeringspropositionen 
om den behandlas i samband med denna pro-
position. Tekniskt intäktsförs skatteintäkterna 
i statsbudgeten. Ett moment som motsvarar 
den allmännyttiga verksamhetens finansie-
ringsbehov införs i statsbudgeten och detta 
moment påverkar inte ramarna för statsfinan-
serna. 

Det föreslås att nivån på finansieringen av 
Rundradion bestäms i lagen om statens tele-
visions- och radiofond. Enligt förslaget ska 
finansieringen år 2013 uppgå till 500 miljo-
ner euro. På fondens medel betalar bolaget en 
mervärdesskatt som vid ingången av år 2012 
uppgår till 9 procent. Från och med 2014 ska 
nivån justeras så att den motsvarar den årliga 
ändringen i kostnadsnivån. Som grund för ju-
steringen används ett index som till en tred-
jedel består av levnadskostnadsindexet och 
till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 
Utgångspunkten vid dimensioneringen av 
den allmännyttiga verksamheten är att bibe-
hålla den nuvarande nivån på Rundradions 
tjänster. Nivån på finansieringen ska vara 
tillräckligt hög, så att också utvecklingen av 
det allmännyttiga innehållet kan tryggas. 

Ändringen av såväl finansieringsnivån som 
av finansieringssättet grundar sig på statsrå-
dets principbeslut. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för medborgarna 

Skyldigheten att betala televisionsavgift 
har grundat sig på tv-användningen och en 
lika stor avgift har tagits ut av alla hushåll. 
Om televisionsavgiften ersätts av en ny per-
sonlig rundradioskatt som baserar sig på in-
komsterna innebär det att fördelningen av 
avgiftsbelastningen ändras. Man kan gene-
rellt säga att de som har den största nyttan av 
det nya systemet, i jämförelse med det nuva-
rande systemet, är alla sådana ensamboende, 
ensamförsörjare och låginkomsttagare som 
hittills har betalat televisionsavgift. Den tota-

la betalningsbördan ökar i viss mån från det 
nuvarande i sådana hushåll som har ett max-
imalt antal betalare på två eller flera perso-
ner. Den nya skattens konsekvenser för med-
borgarna behandlas närmare i samband med 
regeringspropositionen om rundradioskatten. 
 
Konsekvenser för företagen 

Rundradion 
 
Syftet med förslaget är att Rundradions 

ekonomiska förutsättningar för att fullgöra 
det allmännyttiga uppdrag som föreskrivs i 
lagen ska tryggas med beaktande av de för-
ändringar som hänför sig till den tekniska ut-
vecklingens inverkan på innehållet, på an-
vändningen av innehållet, på distributionen 
och på mediemarknaden. 

Enligt Rundradions budget för 2012 beräk-
nas kostnaderna för bolagets verksamhet 
uppgå till 442,5 miljoner euro, avskrivningar 
och finansieringskostnader medräknat. De 
sammanlagda intäkterna beräknas uppgå till 
442,5 miljoner euro, med vilka bolaget för-
väntas uppvisa nollresultat. Enligt budgeten 
uppgår intäkterna från televisionsavgifterna 
till 427,1 miljoner euro av de totala intäkter-
na (efter indrivningskostnader och mervär-
desskatt), och de övriga intäkterna till 15,4 
miljoner euro. 

År 2013 anvisas det 500 miljoner till Rund-
radion. På medlen ur fonden ska bolaget be-
tala en mervärdesskatt enligt en skattesats på 
9 procent (skattesatsen för 2012). Således 
uppgår Rundradions skattefria fondintäkter 
till 458,7 miljoner euro, dvs. 31,6 miljoner 
euro mer än budgeterat 2012. De övriga in-
komsterna beräknas uppgå till 10 miljoner 
euro. Dessa övriga intäkter täcker Rundradi-
ons utgifter och avskrivningar för 463,7 mil-
joner euro. Utgifterna täcker kostnaderna för 
en sådan verksamhet som motsvarar verk-
samhetsnivån för 2010, med beaktande av 
stegringen i kostnadsnivån, samt de extra 
kostnader som behövs för att utöka det in-
hemska utbudet av innehåll och utveckla 
programutbudet. I avskrivningarna ingår 
dessutom bokföringskostnader för upp till 30 
miljoner euro och finansieringskostnader för 
2 miljoner euro. Resultatet uppgår till 5 mil-
joner euro i vinst. Verksamhetskostnaderna 
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varierar i viss mån från år till år på grund av 
t.ex. sportevenemang och andra stora evene-
mang, eller övriga prioriteringar i program. 
Målet är dock att ekonomin i genomsnitt ska 
vara balanserad. Syftet med de indexjuster-
ingar som ska göras från och med 2014 är att 
bibehålla en sådan finansieringsnivå som 
motsvarar den allmänna kostnadsutveckling-
en. 

Rundradions ekonomiska utveckling och 
vidtagna sparåtgärder behandlas närmare i 
avsnitt 2.2. Trots sparåtgärderna har Rundra-
dion strävat efter att i huvudsak bibehålla sin 
nuvarande nivå på tjänster på det sätt som 
riksdagen förutsatt. Den finansieringsnivå 
som föreslås innebär att nuvarande tjänster 
tryggas, att verksamheten kan utvecklas på 
lång sikt och att kvaliteten på tjänsterna kan 
upprätthållas. I och med den finansiering 
som föreslås kan man också göra nödvändiga 
investeringar i bl.a. informations- och kom-
munikationsteknik och teknik för högupplös-
ningstelevision samt satsa på ökad bred-
bandsdistribution.  Investeringarna är nöd-
vändiga också för säkerställandet av verk-
samhetens kontinuitet. 

Av Rundradions totala kostnader år 2012 
omfattar 81 procent programverksamhet, 15 
procent teknik och 4 procent stödfunktioner. 
I fortsättningen kommer kostnaderna i allt 
högre grad att gälla programverksamhet och 
teknik i anknytning till den. År 2010 fördelas 
kostnaderna för programverksamheten på 
följande sätt: nyhets- och aktualitetsprogram 
31 procent, sport 16 procent, faktaprogram 
13 procent, kultur 22 procent och underhåll-
ning (underhållnings- och barnprogram samt 
populärmusik) 18 procent. 

Den nivå som föreslås tryggar Rundradions 
roll som tillhandahållare av ett nationellt in-
nehåll och som främjare av produktionen av 
finländskt innehåll. Rundradions möjligheter 
förbättras bl.a. när det gäller att öka utbudet 
från utomstående produktionsbolag och 
mängden av inhemsk musik i program. Fi-
nansieringsnivån främjar tryggandet av 
Rundradions nuvarande regionala nätverk-
samhet och förbättrar möjligheterna att upp-
rätthålla ett mångsidigt sportutbud på de ka-
naler som är fritt mottagbara. Utvecklingsåt-
gärderna märks också t.ex. i form av nya 
program och tjänster. 

Den nya finansieringens övergångsperiod 
kan innebära särskilda ekonomiska svårighe-
ter inom Rundradion under 2012 och 2013. 
Övergångsperiodens konsekvenser för inflö-
det av medel till statens televisions- och ra-
diofond behandlas nedan. Enligt den disposi-
tionsplan som godkändes i mars 2012 kom-
mer Rundradion på grund av ändringen att 
redovisa ca 338,9 miljoner euro enligt kon-
tantprincipen år 2012, vilket är 122,2 miljo-
ner euro mindre än vad som kunde redovisas 
utan ändringen. Eftersom Rundradions resul-
tatplan baserar sig på prestationer inverkar 
inte ändringen i sig på bolagets resultatplan 
för 2012, förutsatt att antalet betalare av tele-
visionsavgifter bibehålls på nuvarande nivå. 
På grund av att televisionsavgiften betalas på 
förhand, kommer Rundradions balansräkning 
i slutet av 2011 att uppvisa en skuld för ca 
94,2 miljoner euro som beror på dessa avgif-
ter.  I utlåtandet om ovannämnda disposi-
tionsplan konstaterar Rundradion dock att de 
televisionsavgifter i balansräkningen som be-
talats i förskott, tillsammans med intäkterna 
enligt dispositionsplanen, inte kommer att 
vara tillräckliga enligt budgeten för 2012. 
Med beaktande av mervärdesskatten uppgår 
underskottet till ca 22 miljoner euro och un-
derskottet riskerar helt eller delvis det nollre-
sultat som är bolagets mål för 2012. 

Ändringen inverkar avsevärt på bolagets 
likviditet. Bolagets mål är att täcka likvidi-
tetsunderskottet genom lån. År 2012 beräk-
nas behovet av lånekapital uppgå till ca 120-
150 miljoner euro, och räntekostnaderna till 
ca 0,5 miljoner euro. Underskottet kan växa 
ytterligare under den första halvan av 2013, 
beroende på hur prestationerna betalas till 
Rundradion från fonden. Återbetalningen av 
lånekapitalet ska ingå i dispositionsplanerna 
på så sätt att återbetalningen sker snarast 
möjligt för att minimera räntekostnaderna. 
Det är dock sannolikt att återbetalningen 
räcker flera år. 
 

Företag inom mediebranschen 
 
Massmediemarknaden behandlas mera in-

gående i avsnitt 2.2.  Tillsammans med det 
kommersiella medieutbudet tillhandahåller 
den allmännyttiga verksamheten en mångsi-
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dig, pluralistisk och balanserad helhet av in-
nehållstjänster. 

Rundradions utbud av innehåll konkurrerar 
med övriga innehållstjänster när det gäller tit-
tarnas och lyssnarnas tid. Tryggandet av bo-
lagets finansiering förbättrar möjligheterna 
att tillhandahålla innehållstjänster av god 
kvalitet enligt det allmännyttiga uppdraget, 
och genom de ändringar som föreslås tryggas 
nivån på finansieringen på ett förutsägbart 
sätt, men endast till den grad att den täcker 
ökningen av utgiftsnivån. De ekonomiska 
verksamhetsbetingelserna varierar hos leve-
rantörerna av kommersiella innehållstjänster 
beroende på den allmänna ekonomiska ut-
vecklingen. Under ett sämre marknadsläge är 
leverantörerna tvungna att anpassa sin verk-
samhet till de minskande resurserna, och när 
marknadsläget är gynnsamt kan de satsa hårt 
på att utveckla verksamheten. 

Bestämmelser om innehållet och ordnandet 
av Rundradions allmännyttiga verksamhet 
finns i lagen, och bolaget är skyldigt att till-
handahålla allmännyttiga tjänster till alla på 
lika villkor. De andra leverantörerna av inne-
hållstjänster begränsas inte av dessa rättsliga 
ramar, utan de kan utforma utbudet och ord-
na verksamheten på kommersiella och före-
tagsekonomiska grunder.  Syftet med kon-
cessionerna för tv- och radioverksamheten är 
att styra koncessionsinnehavarnas verksam-
het, men koncessionsvillkoren begränsar inte 
avsevärt deras möjligheter att på företags-
ekonomiska grunder fatta beslut om program 
och innehåll. 

Rundradions andel av det finländska utbu-
det av innehåll är betydande. Till exempel 
marknaden för den finländska televisionens 
produktion av innehåll omfattar ca 180 mil-
joner euro. Av den marknaden omfattar 
Rundradions egen programproduktion 72 
procent och de program som köps av Rund-
radions oberoende producenter ca 20 procent. 
Andelen program från oberoende innehålls-
producenter har på grund av sparåtgärderna 
år 2012 tillfälligt minskat till 15 procent. 
Rundradions andel av det radioinnehåll som 
levereras uppgår till 90 procent. Av bolagets 
inkomster avsätts det årligen ca 60 miljoner 
euro till den inhemska kreativa ekonomin 
och dess finländska aktörer. Stabiliseringen 
av nivån på finansieringen möjliggör ytterli-

gare satsningar särskilt i fråga om utbudet av 
innehåll och således också på företagen och 
aktörerna inom den inhemska kreativa eko-
nomin. 
 

Betalningsskyldiga företag och samfund 
 
Skyldigheten att betala televisionsavgift 

har även gällt näringsutövare samt driftstäl-
len i fråga om företag och andra samfund. 
Antalet betalare som utgörs av företag och 
andra samfund är ca 27 600 och av deras tv-
anmälningar är ca 41 600 gällande. Intäkter-
na från de televisionsavgifter som betalas av 
företag och samfund uppgår årligen till ca 10 
miljoner euro, dvs. 2 procent av den totala 
inkomsten av televisionsavgifter. När televi-
sionsavgiften ersätts av en ny rundradioskatt 
som även gäller företag och andra samfund 
kommer fördelningen av betalningsbördan att 
ändras i och med att betalningsskyldigheten 
baserar sig på omsättningen i stället för på 
ägandet av en viss apparat. Samfundens 
sammanlagda avgiftsbelastning kommer att 
öka från det nuvarande beloppet på 10 miljo-
ner euro till ett belopp på 22 miljoner euro. 
Den nya skattens konsekvenser för företag 
och andra samfund behandlas närmare i sam-
band med regeringspropositionen om rundra-
dioskatten. 
 
Konsekvenser för samhällsekonomin och den 
offentliga ekonomin 

Statens televisions- och radiofond 
 

Den 8 mars 2012 fastställdes en disposi-
tionsplan för statens televisions- och radio-
fond för tiden från den 1 januari till den 31 
december 2012. Dispositionsplanen ersatte 
den föregående dispositionsplan som fast-
ställdes den 21 december 2012 för de första 
sex månaderna. Eventuellt måste disposi-
tionsplanen ses över på nytt i slutet av 2012, 
om de lagändringar som är under beredning, 
anpassningen av Kommunikationsverkets 
verksamhet eller utvecklingen av antalet be-
talare av televisionsavgifter ger skäl till det.   

Enligt den dispositionsplan som har fast-
ställts beräknas intäkterna från televisionsav-
gifterna år 2012 uppgå till 356,3 miljoner 
euro enligt kontantprincipen (473 miljoner 
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euro i statens budgetproposition för 2012). 
Rundradion kommer uppskattningsvis att re-
dovisa ca 338,8 miljoner euro (461 miljoner 
euro). Detta innefattar en mervärdesskatt en-
ligt en skattesats på 9 procent (skattesatsen 
för 2012), som bolaget är tvunget att betala 
genom fondmedel. Kommunikationsverkets 
utgifter för indrivningen av televisionsavgif-
ter och kontrollen över televisionsavgifter 
uppgår till ca 10,7 miljoner euro (11 miljoner 
euro). Dispositionsplanen innehåller dessut-
om ett anslag för 1,0 miljoner euro för änd-
ringen av systemet med televisionsavgifter. 
Med detta anslag ska man täcka de utgifter 
som uppkommer när det nuvarande systemet 
anpassas till den kommande reformen. 

Finansieringens övergångsperiod är för-
knippad med särskilda svårigheter när det 
gäller fondens användning av medel under 
2012 och 2013. I och med att betalningsskyl-
digheten upphör den 31 december 2012 
minskar också inflödet från televisionsavgif-
ter med uppskattningsvis ca 100,2 miljoner 
euro år 2012. Dessutom beräknas minskning-
en av antalet betalare av televisionsavgifter 
medföra en minskning på 16,5 miljoner euro.  
Inflödet kommer därmed enligt kontantprin-
cipen att utgöra 116,7 miljoner euro mindre 
än det skulle utgöra utan denna ändring. På 
grund av att man måste förbereda sig för de 
utgifter som orsakas av intäkternas minsk-
ning, utgifternas tillfälliga ökning och verk-
samhetsanpassningen kommer Rundradion 
att redovisa 122,2 miljoner euro mindre.  

Det slutsaldo som enligt dispositionsplanen 
för fonden överförs till 2013 beräknas uppgå 
till 11,4 miljoner euro. I saldot ingår en re-
servering på ca 6,4 miljoner euro för redan 
betalda avgifter som ska betalas tillbaka 
2013. Kvar blir även de televisionsavgifter 
från tidigare år som ska betalas tillbaka på 
grund av betalarnas uppsägningar, och som 
man inte har kunnat betalas tillbaka tidigare. 
Återbetalningarna kommer uppskattningsvis 
att gälla 190 000 betalare och sammanlagt 
omfatta ca 6,4 miljoner euro. Fondens slut-
saldo är större än normalt också därför att 
man med fondens medel år 2013 ska täcka de 
särskilda utgifter som anknyter till t.ex. per-
sonalanpassningen och andra nedskärningar. 

Från och med 2013 ska det belopp från 
statsbudgeten som varit avsett för finansie-

ringen av den allmännyttiga verksamheten 
enligt lagen om statens televisions- och ra-
diofond överföras till fonden, och detta be-
lopp ska beroende på bolagets finansierings-
behov betalas i sin helhet till bolaget. För de 
televisionsavgifter som i slutet av 2012 är 
obetalda beräknas det dessutom inflyta betal-
ningar för ca 9 miljoner euro till fonden år 
2013. På grund av bestämmelsen om preskri-
bering blir inflödet av betalningar allt mindre 
fram till år 2018. 

Från och med 2013 kommer de utgifter 
som gäller förvaltningen av fonden att gälla 
revision, skötsel av fondens bokföring och 
betalningsrörelse samt övriga motsvarande 
utgifter för förvaltning, och dessa beräknas 
årligen uppgå till ca 100 000 euro. Fondens 
medel ska också täcka de utgifter som upp-
kommer i och med att systemet med televi-
sionsavgifter slopas, vilket innebär utgifter 
bl.a. för återbetalning, indrivning av avgifter 
och upprätthållande av informationssystem. 
Dessa kostnader beräknas uppgå till sam-
manlagt 5 miljoner euro före ingången av 
2018. I enlighet med 6 a § i lagen om Rund-
radion Ab ska också arvoden i anslutning till 
beredningen av förhandsprövningen täckas 
med fondens medel. Storleken på arvodena 
beror på antalet förhandsprövningar som ska 
göras. I praktiken är det tills vidare möjligt 
att med hjälp av fondens intäkter från televi-
sionsavgifter täcka de övriga utgifter som 
inte täcks genom det anslag som anvisats för 
Rundradion. 
 

Statsbudgeten 
 

Statens televisions- och radiofond är en del 
av statsfinanserna, men finansieras utanför 
statsbudgeten. I det gällande systemet in-
täktsförs televisionsavgifterna direkt till fon-
den. Trots att fonden finansieras utanför 
statsbudgeten är det riksdagen med dess lag-
stiftningsbehörighet som med stöd av lagen 
om statens televisions- och radiofond ska sty-
ra användningen av medlen. Från och med 
2013 ska det i statsbudgeten ingå ett anslag 
med vilket det belopp som anges i lagen om 
statens televisions- och radiofond kan över-
föras till fonden. Anslaget ska inte ingå i ra-
marna för statsfinanserna. Anslaget får an-
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vändas för att täcka kostnaderna för den all-
männyttiga verksamheten. 

Avsikten med den nya rundradioskatten 
som tekniskt ska redovisas i statsbudgeten är 
att samla in ett belopp som motsvarar denna 
finansiering. Rundradioskattens konsekven-
ser för statsfinanserna behandlas närmare i 
samband med regeringspropositionen om la-
gen om rundradioskatt och lagar om ändring 
av vissa lagar som har samband med den.  

Anslaget uppgår till 500 miljoner euro år 
2013. Anslaget justeras årligen så att det 
motsvarar stegringen i kostnadsnivån.  
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Konsekvenser för Kommunikationsverket 

Den 10 januari 2012 inrättade Kommuni-
kationsverket på basis av statsrådets princip-
beslut ett projekt för anpassningen av syste-
met och funktionerna med televisionsavgif-
ter, som har behövlig ledning och andra re-
surser för att styra och samordna det praktis-
ka genomförandet av anpassningen. I projek-
tet prioriteras televisionsavgifternas operati-
va anpassning samt den personalanpassning 
och ekonomiska anpassning som krävs. An-
passningen genomförs i samarbete med ver-
kets personal i enlighet med lagen om sam-
arbete inom statens ämbetsverk och inrätt-
ningar (651/1988). 

Anpassningens konsekvenser för persona-
len vid Kommunikationsverket är betydande. 
Behovet att minska arbetskraften gäller hela 
personalen inom verkets förvaltning av tele-
visionsavgifter. Det nuvarande behovet av 
personalresurser inom förvaltningen av tele-
visionsavgifter kvarstår fram till utgången av 
2012. Till åtgärderna för personalanpassning 
anlitar Kommunikationsverket sakkunniga 
vars uppgift består i att assistera vid ordnan-
det av utbildning och arbetssökande. 

Inom Kommunikationsverket kommer änd-
ringarna att medföra ett direkt uppsägnings-
behov när det gäller 42 televisionsavgifts-
kontrollanter i ordinarie tjänsteförhållande på 
heltid och 63 televisionsavgiftskontrollanter i 
ordinarie tjänsteförhållande med arbetet som 
bisyssla på deltid. Televisionsavgiftskontrol-
lanterna i bisyssla ska sägas upp på så sätt att 
deras uppsägningstid tar slut den 31 decem-

ber 2012, dvs. samtidigt som kontrollen av 
televisionsavgifterna upphör. När det gäller 
personalen på heltid ska uppsägningarna pe-
riodiseras till 2012-2018. 

Före de eventuella uppsägningarna ska per-
sonalen erbjudas nya uppgifter inom Kom-
munikationsverket i enlighet med statstjäns-
temannalagen (750/1994) och få stöd med 
omplacering inom statsförvaltningen i enlig-
het med statsrådets principbeslut om ordnan-
de av statsanställdas ställning vid organisa-
tionsförändringar. I praktiken gäller förfa-
randet med att hitta nya uppgifter och ge stöd 
för omplacering främst dem som är anställda 
på heltid. De televisionsavgiftskontrollanter 
som har arbetet som bisyssla är i huvudsak 
sådana personer som redan är heltidsanställ-
da hos staten. Därför kan de endast ta emot 
ett tjänsteförhållande för viss tid för att inte 
förlora sin heltidstjänst hos staten. Sådana bi-
sysslor inom Kommunikationsverket kom-
mer dock inte längre att finnas efter det att 
systemet med televisionsavgifter upphör, och 
inte heller inom statsförvaltningen i övrigt.   

I händelse av en eventuell uppsägning av 
personalen inom förvaltningen eller en om-
placering inom statsförvaltningen är man 
också förberedd på att använda personalut-
hyrningsföretagens tjänster eller på att anlita 
extra arbetskraft för viss tid i syfte att fullgö-
ra arbetsuppgifterna före utgången av 2012. 
Kostnaderna för dessa projekt har beaktats i 
dispositionsplanen för televisions- och radio-
fonden för 2012. 

Indrivningen och utsökningen av de avgif-
ter som ska betalas före 2013 ska fortsätta 
fram till år 2018 då preskriptionstiden löper 
ut. De avgifter som ska drivas in beräknas 
omfatta ca 20 miljoner euro vid ingången av 
2013. De processer som gäller ändringssö-
kande av retroaktiva avgifter och kontrollav-
gifter är under behandling ännu år 2013. In-
drivningen av de kundavgifter (ca 500 000) 
som behandlas i förvaltningsdomstolarna och 
som omfattas av programmen för privatper-
soners skuldsanering är på hälft. Eftersom 
det är många kunder som ännu vid ingången 
av 2013 är föremål för indrivningsåtgärder, 
kommer man ännu vid början av 2013 att 
vara tvungen att fortsätta med ett stort antal 
telefon-, e-post- och brevtjänster för att sköta 
deras ärenden. 
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För behandlingen av återbetalningarna och 
av nämnda övriga uppgifter kommer behovet 
av personalresurser år 2013 uppskattningsvis 
att omfatta 15 årsverken och främst gälla 
början av 2013. Efter 2013 minskar indriv-
ningsåtgärderna och därmed minskar också 
behovet av personalresurser kraftigt. I utgif-
terna för förvaltningen av fonden ingår också 
utgifterna för fondens bokföring och betal-
ningsrörelse samt för arbetsinsatsen inom 
ekonomiförvaltningen. 

I televisions- och radiofondens disposi-
tionsplaner för 2013-2018 bör man bereda 
sig för att uppsägningarna av tjänstemännen 
inom förvaltningen av televisionsavgifter och 
av arbetstagarnas tjänsteförhållanden delvis 
kommer att skjutas upp till 2013, och för 
några personers del till 2014-2018. Detta be-
ror på behovet att fortsätta med en del av 
verksamheten ännu under 2013-2018.   
Kommunikationsverket är i alla händelser i 
alla fall tvunget att ännu under 2013-2018 
betala ut normal lön och lön för uppsägnings-
tid i enlighet med tjänste- och arbetskollek-
tivavtalen, åtminstone till en del av de perso-
ner som måste sägas upp på grund av att sy-
stemet med televisionsavgifter och dess 
funktioner upphör. 
 
Andra konsekvenser 

I meddelandet och statsrådets principbeslut 
konstaterades att det är den tjänsteman som 
riksdagen har utsett att verka i anslutning till 
kommunikationsutskottet som ska svara för 
beredningen av den förhandsprövning som 
förvaltningsrådet ska göra. Tjänstemannens 
uppgift är att bistå förvaltningsrådet vid be-
redningen av förhandsprövningen. Arvodet 
för uppgiften ska betalas ur fondens medel.  

Om riksdagen beslutar att se över dess ar-
betsordning i syfte att genomföra detta, 
kommer det att inverka på riksdagens perso-
nalresurser. 

Behovet av personalresurser beror på hur 
många förhandsprövningar enligt den före-
slagna 6 a § som kommer att tilldelas riksda-
gen.  Tillsvidare har det gjorts endast en för-
handsprövning, och den beskrivs i avsnitt 
2.2. 

När uppgiften arrangeras bör det tas i beak-
tande att den tjänsteman som har utsetts för 

uppgiften ska ges möjlighet att lösgöra sig 
från arbetet i utskottet för att göra förhands-
prövningen. För att trygga utskottets arbete 
finns det därmed ett klart behov av ytterliga-
re resurser. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Rundradions uppdrag är enligt lagen att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster för alla 
på lika villkor. I syfte att tillgodose samhäl-
lets demokratiska, sociala och kulturella be-
hov ska bolaget tillhandahålla ett så mångsi-
digt programutbud som möjligt för alla pu-
blikgrupper. Således är tryggandet av bola-
gets finansiella resurser av intresse för alla 
finländare. Varje finländare kan använda 
Rundradions tjänster, utveckla och allmän-
bilda sig själv, oberoende av boningsort, 
förmögenhet eller språk. I det allmännyttiga 
utbudet betonar man lika grunder för tjäns-
terna på nationalspråken samt specialgrup-
per, minoriteter och övriga språkgrupper. 
Rundradion är det enda medieföretaget som 
är skyldigt att beakta behoven hos dessa 
grupper, även om verksamheten skulle vara 
ekonomiskt olönsam. Bolaget har således en 
skyldighet att producera allmännyttiga pro-
gram och tjänster samt att främja yttrandefri-
heten på ett mångsidigt sätt och samtidigt 
stödja mångfald och medborgardiskussion, 
och att även erbjuda denna typ av program i 
sådana fall när de inte anses intressanta ur 
aktörernas synvinkel. Genom tillräcklig fi-
nansiering och andra ändringar kan genomfö-
randet av tjänsterna tryggas även i fortsätt-
ningen. 

Rundradion har för närvarande både riks-
omfattande och regional verksamhet. I för-
slaget tar man också hänsyn till möjligheter-
na att utveckla de regionala tjänsterna och på 
detta sätt förbättra möjligheterna att tillhan-
dahålla ett regionalt utbud av innehåll.  

Den allmännyttiga televisions- och radio-
verksamheten med dess tjänster bidrar till att 
främja sådan kvalitetsutveckling som gäller 
nationell identitet, kultur, språk och kunnan-
de. Att det allmännyttiga programutbudet är 
kvalitetsinriktat förbättrar kvaliteten på hela 
branschens utbud. Tillsammans med det star-
ka kommersiella innehållet erbjuder den all-
männyttiga verksamheten ett balanserat, 
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mångsidigt och omfattande nationellt utbud 
av innehållstjänster. Endast om de offentliga 
kanalerna är tillräckligt starka kan den all-
männyttiga verksamheten inverka positivt på 
kvaliteten av det totala utbudet i branschen.   
Rundradion upprätthåller också ett arkiv med 
tal, händelser och bilder som är av stort hi-
storiskt värde. Genom de ändringar som fö-
reslås ser man till att verksamhetsbetingel-
serna för den allmännyttiga verksamheten 
bibehålls. 

Informationssamhällets utveckling påver-
kar också det allmännyttiga innehållet och 
förutsättningarna för produktionen. Genom 
förslaget ska Rundradions verksamhetsbe-
tingelser förbättras så att bolaget kan dra nyt-
ta av den tekniska utveckling som möjliggör 
sådana allmännyttiga tjänster som motsvarar 
de föränderliga behoven hos användare i in-
formationssamhället. Tack vare informa-
tionssamhällets utveckling kan behoven hos 
de olika användargrupperna beaktas allt bätt-
re i det allmännyttiga utbudet samt nya tjäns-
ter och innehåll utvecklas. Inom ramen för 
den allmännyttiga verksamheten kan man 
också förbättra medborgarnas möjligheter att 
delta och påverka genom t.ex. de sociala me-
dierna.  Samtidigt ser man dock till att inne-
hållstjänster kan tas emot och användas på 
vanligt sätt och via sådana mottagare som är i 
allmän användning. 

Genom att garantera finansiering ser man 
också till att det kommunikationssystem som 
tjänar alla medborgare under normala förhål-
landen även fungerar vid störningar. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Bakgrund 

Utvecklingen av den allmännyttiga verk-
samheten i Finland har under 2000-talet bl.a. 
skett i tre arbetsgrupper. I februari 2001 till-
sattes Backmans arbetsgrupp, som samma år 
lade fram sitt förslag. I maj 2003 tillsattes 
Niemeläs arbetsgrupp, som lämnade sin mel-
lanrapport 2003 och slutrapport 2004. I feb-
ruari 2008 tillsattes Lintiläs arbetsgrupp som 
lämnade sitt förslag 2009. 

I enlighet med uppdraget utredde Back-
mans arbetsgrupp hur verksamhetsbetingel-
serna för televisionsverksamheten kunde för-
bättras i en verksamhetsmiljö som präglas av 
konvergens samt hur definitionen av allmän-
nyttig verksamhet kunde specificeras.  På ba-
sis av förslagen halverades nivån på den 
koncessionsavgift som betalats av kommersi-
ella tv-bolag och som riktats till finansiering-
en av den allmännyttiga verksamheten och 
koncessionsavgiften för den digitala sänd-
ningsverksamheten slopades fram till år 
2010. Koncessionsavgiften slopades i och 
med den totala övergången till digitala tv-
sändningar år 2007.  Dessutom upphörde 
man med Rundradions tv-reklam och utvid-
gade det allmännyttiga uppdraget så att det 
även gällde de nya distributionsvägarna. I 
förslagen behandlades även principiella frå-
gor i anknytning till höjningen av televi-
sionsavgiften. Man kom överens om att höja 
avgiften från och med ingången av 2005 så 
att den höjdes med en procentenhet från den 
nivå som motsvarade inflationen. Höjningen 
skulle gälla tills det att de analoga och digita-
la sändningarna inte längre var överlappande. 
I juni 2002 lämnades en regeringsproposition 
om ändringarna i lagstiftningen (RP 
241/2001) som gällde arbetsgruppens förslag 
och ändringarna trädde i kraft den 1 juli 
2002. Televisionsavgiften höjdes i enlighet 
med förslaget. 

Niemeläs arbetsgrupp hade bl.a. i uppgift 
att utarbeta ett förslag om Rundradions fi-
nansiering i samband med den totala över-
gången till digital tv-verksamhet. Arbets-
gruppen bedömde även definitionen av all-
männyttig verksamhet och Rundradions upp-
drags tidsenlighet samt utvecklingen av bo-
lagets förvaltningsmodell.   Arbetsgruppen 
ansåg fortsättningsvis att en finansiering som 
baserar sig på en televisionsavgift är den bäs-
ta modellen för finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten. På basis av ovan-
nämnda arbetsgrupps motiveringar föreslogs 
det att televisionsavgiften höjs ända fram till 
2010. Samtidigt skulle man avstå från kon-
cessionsavgiften. Arbetsgruppens förslag 
gällde också ändringar av Rundradions för-
valtningsmodell, som t.ex. att förvaltningen 
skulle stå utanför bolaget samt små ändringar 
i definitionen av allmännyttig verksamhet. 
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En regeringsproposition om ändringarna i 
lagstiftningen (RP 43/2005), som gällde ar-
betsgruppens förslag, lämnades i augusti 
2005 och ändringarna trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2006. Höjningarna av televisionsavgif-
terna genomfördes enligt ovannämnda prin-
ciper. 

Lintiläs arbetsgrupp hade i uppgift att ge 
förslag till definitionen av allmännyttig verk-
samhet och dess omfattning samt till ordnan-
det av Rundradions finansiering.  Arbets-
gruppen föreslog en reform av systemet med 
finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten som innebar att finansieringen 
skulle basera sig på en ny medieavgift som 
skulle tas ut av alla hushåll samt sådana före-
tag och andra samfund som omsatte över 0,4 
miljoner euro. Dessutom föreslog arbets-
gruppen smärre preciseringar av definitionen 
av allmännyttig verksamhet och av förvalt-
ningsrådets ställning och uppgifter. Som en 
del i den fortsatta beredningen tillsatte social- 
och hälsovårdsministeriet i oktober 2009 en 
arbetsgrupp med uppgift att utreda rundra-
dioavgiftens inverkan på personer med låg 
inkomst och att bedöma måttstocken för 
eventuella kompensationer samt föreslå hur 
kompensationerna skulle genomföras. Ar-
betsgruppen lämnade inte någon slutrapport, 
utan arbetet förföll i mars 2010. Lintiläs ar-
betsgrupps förslag genomfördes inte under 
den valperiod som tog slut 2011.  
 
Beredningen av propositionen under inneva-
rande regeringsperiod 

Enligt statsminister Katainens regerings-
program ska modellen för finansieringen av 
Rundradion och för insamlingen av den re-
formeras i enlighet med riksdagsgruppernas 
gemensamma ställningstagande som god-
kändes 2010. Enligt utgiftsbesparingarna i 
regeringsprogrammet ska slopandet av kon-
trollen av televisionsavgifter medföra en be-
sparing på 11 miljoner euro. 

Enligt det ställningstagande från 2010 som 
det hänvisas till i regeringsprogrammet bör 
nivån på finansieringen vara tillräckligt hög 
(480 miljoner euro med skatter år 2010). En-
ligt ställningstagandet ska verksamheten fi-
nansieras med televisionsavgifter tills det nya 
systemet tas i bruk. Målet för beredningen 

ska vara att skapa en sådan finansierings- och 
förvaltningsmodell som på lång sikt tryggar 
utvecklingen och oberoendet i nuvarande ut-
sträckning i Rundradions allmännyttiga verk-
samhet. Den sociala rättvisan i fråga om be-
talningssystemet ska beaktas. Vid beredning-
en är det dessutom viktigt att se över Rund-
radions förvaltning och definitionen av det 
allmännyttiga uppdraget. Enligt ställningsta-
gandet är det viktigt att det ges parlamenta-
riskt stöd för en totalreform.  

Under innevarande valperiod har reformen 
beretts under ledning av bostads- och kom-
munikationsminister Krista Kiuru och i sam-
arbete med riksdagsgruppernas ordförande. 
Under deras möte den 16 december 2011 
kom riksdagsgruppernas ordförande och bo-
stads- och kommunikationsminister Krista 
Kiuru överens om reformen av finansiering-
en av Rundradions allmännyttiga verksamhet 
och om ändringarna i anknytning till den. 
Om reformen har det lämnats ett meddelande 
som godkänts av riksdagsgruppernas ordfö-
rande samt ett principbeslut av statsrådet. 
Dessa innehåller reformens centrala riktlinjer 
i fråga om finansieringen och definitionen av 
allmännyttig verksamhet. 

Förslagen i denna proposition baserar sig 
på ovannämnda meddelande samt principbe-
slut av statsrådet. Förslaget om att ta ut en ny 
rundradioskatt, som hänför sig till ändringen 
av finansieringen av den allmännyttiga verk-
samheten, har beretts vid finansministeriet.    

Förslaget om den nya rundradioskatten, 
dess grunder, fastställande och övrigt, ska 
genomföras genom en separat lag. Tekniskt 
intäktsförs skatteintäkterna i statsbudgeten. 
Ett moment som motsvarar den allmännytti-
ga verksamhetens finansieringsbehov införs i 
statsbudgeten och detta moment påverkar 
inte ramarna för statsfinanserna. Förfarandet 
är motiverat för att trygga Rundradions obe-
roende. 

Kommunikationsverket svarar för de åt-
gärder som anknyter till slopandet av syste-
met med televisionsavgifter. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Utlåtanden om utkastet till proposition be-
gärdes av 88 olika instanser. Därtill har ut-
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kastet till proposition funnits på kommunika-
tionsministeriets webbsida. Utlåtande gavs 
av justitieministeriet, finansministeriet, soci-
al- och hälsovårdsministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, Konkurrensverket, Kom-
munikationsverket, dataombudsmannen, de-
legationen för romska ärenden, delegationen 
för romska ärenden, Svenska Finlands Folk-
ting, Nationella audiovisuella arkivet, Sano-
ma Oyj, MTV Media, TS-Yhtymä Oy, Kes-
kisuomalainen Oyj, Elisa Abp, Rundradion 
Ab, Viestinnän Keskusliitto ry, Radiomedia 
ry, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat 
SATU ry, Av-Tuottajien Tekijänoikeusyhdis-
tys Tuotos ry, AVEK/Kopiosto ry, Esittävien 
taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijä-
noikeusyhdistys GRAMEX ry, Electronic 
Frontier Finland - EFFi ry, Suomen Journa-
listiliitto – Finlands Journalistförbund ry, Su-
omen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – 
Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry, 
Finlands filmstiftelse, Suomen elokuvaohjaa-
jaliitto SELO ry, Suomen Näyttelijäliitto – 
Finlands Skådespelareförbund ry, Teatteri- ja 
Mediatyöntekijät ry Teme, Löntagarorganisa-
tionen Pardia rf, Svenska hörselförbundet rf, 
Finska hörselförbundet rf, Finlands Dövas 
förbund rf, Synskadades Centralförbund rf, 
Erilaisten oppijoiden liitto ry, Finlands Fas-
tighetsförbund rf, Kuluttajaliitto - Konsu-
mentförbundet ry, Pensionärsförbundens in-
tresseorganisation PIO rf, Vapaan sivistysty-
ön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsor-
ganisationerna ry, Kansanvalistusseura och 
Tammerfors universitet. Dessutom meddela-
de Canal Digital Finland Oy, Institutet för 
hälsa och välfärd och Förbundet för den of-
fentliga sektorn och välfärdsområdena rf att 
de inte har något att anmärka på. Nedan pre-
senteras de centrala synpunkterna i utlåtan-
dena. En del av remissinstanserna gav också 
sina synpunkter på utkastet till regeringspro-
positionen med förslag till lag om rundra-
dioskatt och till vissa lagar som har samband 
med den.  

Justitieministeriet konstaterade i sitt utlå-
tande att det i lagen om Rundradion Ab inte 
ska finnas bestämmelser om riksdagens be-
redning av ärenden för Rundradions förvalt-
ningsråd. I 4 kap. i grundlagen finns be-
stämmelser om riksdagens verksamhet. En-
ligt 52 § i grundlagen utfärdas i riksdagens 

arbetsordning närmare bestämmelser om 
riksdagens organ och riksdagsarbetet. Därför 
har i propositionen slopats 6 b §, som gällde 
den beredning av förhandsprövningen av nya 
betydande tjänster som förvaltningsrådet 
skulle utföra genom en tjänsteman som riks-
dagens kanslikommission utsett. Motivering-
en till 6 a § i lagförslaget har omarbetats på 
motsvarande sätt. Motiveringarna har också 
kompletterats med en hänvisning till behovet 
att till denna del granska riksdagens arbets-
ordning. Justitieministeriet har därtill fram-
ställt vissa lagtekniska anmärkningar som har 
beaktats.  

I finansministeriets utlåtande konstaterades 
att det i lagförslaget om rundradioskatten ef-
tersträvats en sådan skattegrund att avkast-
ningsmålen i statsrådets principbeslut ska 
nås. Detta innebär att den del av avkastning-
en som överstiger beskattningskostnaderna, 
dvs. 500 miljoner euro, motsvarar det belopp 
som ska betalas ur anslaget i statsbudgeten 
till statens televisions- och radiofond för att 
täcka kostnaderna för Rundradions allmän-
nyttiga verksamhet. I utlåtandet konstateras 
också att det anslag som baserar sig på rund-
radioskatten och som överförs från statsbud-
geten till fonden ska behandlas som en utgift 
utanför statsbudgeten. Detta innebär en avvi-
kelse från den praxis som hittills tillämpats 
att behandla anslag som baserar sig på sta-
tens ("öronmärkta") skatteintäkter som en del 
av budgetramen.  

Kommunikationsverket föreslår i sitt utlå-
tande att bestämmelserna om tillsynsuppgif-
terna inom den allmännyttiga verksamheten 
och det praktiska genomförandet av tillsynen 
ska göras tydligare och motiveringarna preci-
seras. Kommunikationsverket fäster upp-
märksamhet vid att en tillsyn över underpris-
sättning och korssubventionering är möjlig 
endast om Rundradion åläggs tydligare skyl-
digheter eller förbud än de föreslagna. 
Kommunikationsverket anser, med tanke på 
tillsynen och kommissionens meddelande om 
statligt stöd, att den gällande särredovis-
ningsskyldigheten som innebär en separering 
av den allmännyttiga radio- och tv-
verksamheten och den övriga allmännyttiga 
verksamheten inte är motiverad. Verket ber 
också om en bedömning av om uppdelningen 
ska vara bokföringsmässig eller om en särre-
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dovisningskalkyl härledd ur bokslutet och ut-
räknad i efterskott räcker. Dessutom fäster 
verket uppmärksamhet vid behovet att klar-
lägga avsikten med den gällande 7 § 3 mom. 
och momentets förhållande till särredovis-
ningsskyldigheten. För att främja en öppnare 
och mera transparent offentlig finansiering 
föreslår verket att särredovisningskalkylernas 
offentlighet ska garanteras genom lag. Moti-
veringen till propositionen har i tillämpliga 
delar kompletterats utifrån de framförda syn-
punkterna.  

Kommunikationsverkets utlåtande innehål-
ler också vissa kompletterings- och precise-
ringsförslag när det gäller övergångsbestäm-
melserna i lagen om statens televisions- och 
radiofond. Förslagen hänför sig till slopandet 
av systemet med televisionsavgift i prakti-
ken. Övergångsbestämmelserna har i tillämp-
liga delar preciserats utifrån förslagen.  

Undervisnings- och kulturministeriet och 
Tammerfors universitet föreslog att bestäm-
melserna om användningen av fondens me-
del ska preciseras. De föreslog att medlen ska 
anvisas även för främjande av det innehåll 
som produceras av oberoende produktionsfö-
retag och av inhemskt audiovisuellt innehåll 
som sänds på tv samt för forskningen och ut-
vecklingen inom tv- och radioverksamheten. 
Enligt förslaget ska det till fonden anvisas ett 
tillräckligt anslag i statsbudgeten för finansi-
eringen av den allmännyttiga verksamheten, 
och nivån på anslaget ska fastställas i lag. In-
flödet av övriga medel till fonden är inte stort 
och dessa medel anknyter till slopandet av 
systemet med televisionsavgifter. Därför kan 
det inte anses ändamålsenligt att till denna 
del ändra användningsändamålet för fonden.  

De instanser som representerar de kom-
mersiella medieföretagen föreslog i sina utlå-
tanden att definitionen av den allmännyttiga 
verksamheten ska preciseras, att tillsynen 
över Rundradions allmännyttiga verksamhet 
ska koncentreras helt och hållet till Kommu-
nikationsverket och att finansieringen av den 
allmännyttiga verksamheten ska bli tidsbun-
den. I utlåtandena ansågs förslaget inte upp-
fylla de rättsliga ramarna enligt kommissio-
nens meddelande om statligt stöd, särskilt 
inte när det gäller exaktheten i definitionen 
av allmännyttig verksamhet samt oberoendet 
vid tillsynen över genomförandet av för-

handsprövningen och över det övriga genom-
förandet av allmännyttig verksamhet. I dessa 
utlåtanden anser man att det är omotiverat att 
det enligt definitionen av allmännyttig verk-
samhet även ska tillhandahållas ett särskilt 
programutbud för ungdomar. Även snedvrid-
ningen av konkurrensen anses problematisk, 
och man anser att finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten ska riktas främst 
till de tjänster som är nödvändiga för med-
borgarna och som de privata producenterna 
inte kan erbjuda på grund av att de är olön-
samma. Enligt utlåtandena ska formuleringen 
av definitionen av allmännyttig verksamhet 
anpassas till formuleringarna i Amsterdam-
protokollet och meddelandet om statligt stöd.  
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår 
att det ska begäras ett utlåtande av Europeis-
ka kommissionen om huruvida den för-
handsprövning som görs av förvaltningsrådet 
uppfyller EU:s villkor.  

Konkurrensverket anser däremot i sitt utlå-
tande att verkets ställningstaganden i de olika 
beredningsskedena av reformen har beaktats 
i tillräcklig grad, och verket har inte något att 
anmärka på. Verket anser att det är bra att 
modellen för förhandsprövningen ingår i 
propositionen. Med tanke på Finlands förhål-
landen är förfarandet för bedömningen av 
konsekvenserna för marknaden och konkur-
rensen enligt denna modell tillräckligt obero-
ende av bolagets interna förvaltning. Förfa-
randet skapar enligt verket jämlika förutsätt-
ningar för likvärdiga konkurrensförhållan-
den. Arbets- och näringsministeriet har fäst 
uppmärksamhet vid sådana aspekter av re-
formen som hänför sig till statsstödet. Mini-
steriet anser också att ändringsförslagen gäl-
lande förhandsprövningen och Kommunika-
tionsverkets tillsyn följer samma linje som 
kommissionens meddelande om statligt stöd. 

Motiveringen till att de bestämmelser som 
föreslås ska uppfylla kraven enligt EU-rätten 
framgår av detaljmotiveringen i propositio-
nen. Under diskussionerna med representan-
terna för Europeiska kommissionen har det 
inte framgått behov att ändra förslaget i fråga 
om riktlinjerna i meddelandet och statsrådets 
principbeslut. 

I utlåtandena av innehavarna av upphovs-
rättigheter och representanterna för den krea-
tiva sektorn samt av undervisnings- och kul-
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turministeriet lyfte man fram betydelsen av 
att det tack vare Rundradion är möjligt att 
tillhandahålla ett mångsidigt inhemskt inne-
håll. Det ansågs också att det är bra att finan-
sieringen är stabil och går att beräkna på för-
hand samtidigt som kvaliteten bibehålls och 
det redaktionella oberoendet tryggas.   Det 
föreslogs att producerandet, skapandet, ut-
vecklandet och bevarandet av inhemsk kul-
tur, konst och stimulerande underhållning i 
definitionen av allmännyttig verksamhet i 
punkt 2 i förteckningen ska kompletteras 
med beställande. Dessutom föreslogs det att 
skyldigheten att främja inhemsk film och 
filmkultur ska fogas till definitionen, och att 
det ska reserveras en post för att använda en 
del av programbudgeten för inhemsk drama- 
och filmproduktion. Det ska enligt förslaget 
också satsas på svenskspråkig produktion av-
sedd för barn och ungdomar samt dokumen-
tärer och radiodrama avsedda för ungdomar. 
I utlåtandena fästes också uppmärksamhet 
vid att den information om Rundradions 
verksamhet som ges ska vara mera transpa-
rent. På basis av synpunkterna har motiver-
ingen i propositionen till vissa delar komplet-
terats. 

I ovannämnda utlåtanden uppmärksamma-
de man också behovet av adekvata ersätt-
ningar till aktörerna. I ett av utlåtandena för-
utsattes det att allt material som produceras 
ska finnas tillgängligt med öppna licenser via 
Rundradions nättjänster.   Eftersom dessa 
frågor omfattas av upphovsrättslagen be-
handlas de inte i denna proposition.   

När Rundradions finansieringsbas ändras 
bör man enligt utlåtandet av Löntagarorgani-
sationen Pardia rf se till att Kommunika-
tionsverkets personal inom resultatområdet 
för televisionsavgifter kan omplaceras inom 
verket eller någon annanstans inom statsför-
valtningen. Enligt Pardia inverkar tryggandet 
av Rundradions finansiering positivt på bola-
gets framtida personalpolitik. Frågor i an-
knytning till tryggandet av personalens ställ-
ning behandlas närmare i den allmänna moti-
veringen. 

En del av remissinstanserna fäste uppmärk-
samhet vid att Rundradion bör se till att alla, 
utan hinder, har tillgång till dess tjänster 
(t.ex. undertext, bildtolkning och tecken-
språk) och att behov och rättigheter hos per-
soner med funktionshinder beaktas i högre 
grad.  Dessutom föreslås det att jämlikheten 
och tillgången till tjänster i fråga om perso-
ner med funktionshinder ska tas in i defini-
tionen av allmännyttig verksamhet och att det 
stiftas en separat förordning om tjänster på 
teckenspråk. Finlands Folkting, delegationen 
för romska ärenden och Finlands Dövas för-
bund rf betonade i sina utlåtanden att det 
även bör tillhandahållas tjänster på svenska, 
romani och teckenspråk på det sätt som lagen 
förutsätter. Dessutom föreslog man att sam-
rådsförfarandet i samband med beredningen 
av förvaltningsrådets berättelse ska utvidgas 
på så sätt att det också gäller de övriga repre-
sentanterna för specialgrupper och minorite-
ter. De förslag som framförs i utlåtandena in-
går på en allmän nivå i definitionen av all-
männyttig verksamhet i den gällande lagen. 
Rundradions förvaltningsorgan svarar för det 
praktiska genomförandet enligt lagen.  

I utlåtandena av undervisnings- och kul-
turministeriet, Nationella audiovisuella arki-
vet och Tammerfors universitet uppmärk-
sammades att förslaget är otydligt i fråga om 
Nationella audiovisuella arkivets uppgifter. 
Till denna del har motiveringen komplette-
rats. 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag 
om rundradioskatt och lagar om ändring av 
vissa lagar som har samband med den. Pro-
positionen har beretts vid finansministeriet.  
Ändringarna av finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten är beroende av ge-
nomförandet av den nya rundradioskatten, 
och därmed avses denna proposition bli be-
handlad i samband med regeringens proposi-
tion om rundradioskatten. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om ändring av lagen om 
Rundradion Ab 

6 §. Förvaltningsrådets uppgifter. I den 
gällande lagen finns förvaltningsrådets upp-
gifter uppräknade i paragrafens 1 mom.  

Den föreslagna 4 punkten i 1 mom. är ny. 
Den nya punkten ersätter 4 punkten i den gäl-
lande lagen, enligt vilken förvaltningsrådet 
vartannat år efter att ha hört Sametinget i 
ärendet lämnar riksdagen en berättelse om 
hur den allmännyttiga verksamheten har ge-
nomförts under två verksamhetsår. En be-
stämmelse som motsvarar den nuvarande be-
stämmelsen i 4 punkten tas för tydlighetens 
skull i 2 mom. 

Enligt den föreslagna 4 punkten ska för-
valtningsrådet göra den förhandsprövning av 
tjänster och funktioner i förhållande till den 
allmännyttiga verksamheten och kommuni-
kationsmarknaden som helhet som avses i 6 a 
§ samt på basis av prövningen besluta om 
tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller 
inte, och offentliggöra beslutet och motiver-
ingarna till det. Om förfarandet vid för-
handsprövning föreskrivs nedan i 6 a §. 

Den föreslagna ändringen följer statsrådets 
principbeslut. Kommissionens meddelande 
om statligt stöd ligger som grund för re-
gleringen. Där förutsätts det att betydande 
nya audiovisuella tjänster och funktioner ska 
bedömas genom ett särskilt förfarande med 
förhandsprövning innan tjänsterna tas i bruk. 
Enligt meddelandet är en sådan bedömning 
objektiv endast om den utförs av ett organ 
som är fullständigt oberoende av rundradio-
bolagets ledning, även när det gäller att till-
sätta och avsätta sina ledamöter, och har till-
räckliga förutsättningar och resurser att full-
göra sina skyldigheter. Medlemsstaterna ska 
kunna utarbeta ett förfarande som står i pro-
portion till marknadens storlek och rundra-
diobolagets marknadsställning. 

Förvaltningsrådet kan anses vara det obe-
roende organ som avses i meddelandet och 
vars befogenheter regleras genom lag. Enligt 
5 § 2 mom. väljer riksdagen förvaltningsrå-
dets medlemmar. Enligt 6 § väljer och entle-

digar förvaltningsrådet bolagets styrelse som 
svara för bolagets operativa verksamhet. En-
ligt den gällande 6 a § får styrelsemedlem-
marna inte vara medlemmar i förvaltningsrå-
det och inte heller höra till bolagets övriga 
högsta ledning. Till styrelsens uppgifter hör 
att välja bolagets verkställande direktör och 
övriga högsta ledning. Förvaltningsrådet har 
också i övrigt sådana uppgifter enligt 6 § ge-
nom vilka förvaltningsrådet ger riktlinjer för 
genomförandet av bolagets allmännyttiga 
uppdrag och därigenom för bolagets ledning.  

Förvaltningsrådet kan också anses ha till-
räckliga förutsättningar och resurser för att 
kunna sköta sina uppgifter. Enligt 5 § 2 
mom. ska till medlemmar i förvaltningsrådet 
väljas personer som är förtrogna med veten-
skap, konst, kulturarbete samt näringslivet 
och ekonomiska frågor samt personer som 
företräder olika samhälls- och språkgrupper. 
Förutsättningarna förbättras också av att en 
tjänsteman som verkar i anslutning till kom-
munikationsutskottet i fortsättningen ska del-
ta i beredningen av förhandsprövningen i en-
lighet meddelandet och statsrådets principbe-
slut. 

En fungerande tillsyn är en förutsättning 
för att den allmännyttiga verksamheten ska 
kunna genomföras på det sätt som föreskrivs 
i lag. Också kommissionens meddelande ut-
går från att en lämplig myndighet eller ett 
särskilt utsett organ utövar en öppen och ef-
fektiv tillsyn över hur uppdraget genomförs. 
Enligt 6 § har förvaltningsrådet befogenhet 
att utöva tillsynen över och styrningen av den 
allmännyttiga verksamheten. Förvaltningsrå-
det uppfyller också övriga kriterier för tillsyn 
som förutsätts enligt kommissionens medde-
lande om statligt stöd, så som ovan anges. 
Med stöd av 6 § har förvaltningsrådet också 
möjlighet att fatta beslut om behövliga för-
bättringar om detta förutsätts för att skyldig-
heterna i samband med den allmännyttiga 
verksamheten ska fullgöras.  Förvaltningsrå-
dets tillsyn över innehåll och verksamhet 
kompletteras av de ekonomiska tillsynsupp-
gifterna enligt den föreslagna 12 a §. 

För att säkra en transparent förhandspröv-
ning ska beslutet och motiveringarna till det 
offentliggöras. Samtidigt ska också resultatet 
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och utvärderingen av samrådet enligt 3 mom. 
offentliggöras. 

Det föreslås att det i 6 punkten i det gällan-
de 1 mom. görs en språklig ändring. Enligt 
den gällande bestämmelsen ska förvaltnings-
rådet granska och godkänna styrelsens årsbe-
rättelse. I förslaget ändras begreppen så att 
det motsvarar begreppen i bokföringslagen 
(1336/1997) och aktiebolagslagen 
(624/2006), genom att ordet årsberättelse er-
sätts med ordet verksamhetsberättelse. 

Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. där 
det finns bestämmelser om förvaltningsrådets 
skyldighet att till riksdagen ge information 
om hur Rundradion har genomfört den all-
männyttiga verksamheten. Bestämmelsen 
motsvarar i huvudsak 6 § 1 mom. 4 punkten i 
den gällande lagen.  

Enligt 2 mom. ska förvaltningsrådet dess-
utom årligen före utgången av april lämna 
riksdagen en berättelse om hur den allmän-
nyttiga verksamheten enligt 7 § har genom-
förts och hur förvaltningsrådets styrnings- 
och tillsynsuppgifter har fullgjorts under det 
föregående kalenderåret. Innan berättelsen 
lämnas ska Sametinget höras. 

Avsikten med berättelseförfarandet är en-
ligt motiveringen till regeringspropositionen 
112/2002 rd att främja riksdagens möjlighe-
ter att regelbundet få information om Rund-
radions verksamhet samtidigt som dess möj-
ligheter att övervaka bolagets verksamhet via 
förvaltningsrådet förbättras. I motiveringen 
till propositionen konstateras också att avsik-
ten är att berättelsen ska innehålla uppgifter 
om både förvaltningsrådets verksamhet och 
bolagets verksamhet över lag.    För att beto-
na förvaltningsrådets verksamhet föreslås det 
att bestämmelsen kompletteras till denna del. 
I berättelsen ska ingå sådana uppgifter som 
behövs vid bedömningen av den allmännytti-
ga verksamheten enligt 7 §. Det ska dock inte 
ges närmare bestämmelser om berättelsens 
innehåll, utan det ska fortfarande förvalt-
ningsrådet få fatta beslut om. 

Genom förslaget ändras nuvarande praxis 
så att berättelsen ges en gång per år inom en 
utsatt tid. På detta sätt har riksdagen möjlig-
het att oftare än för närvarande diskutera 
Rundradions allmännyttiga verksamhet, 
verksamhetens innehåll och bolagets verk-
samhet över lag. Berättelsen och den offent-

liga debatten kring den förbättrar också med-
borgarnas möjligheter att följa och bedöma 
hur det allmännyttiga uppdraget fullföljs.  

6 a §. Förfarande vid förhandsprövning. I 
6 § finns bestämmelser om förvaltningsrådets 
uppgift att göra en förhandsprövning av nya 
betydande tjänster. Till denna paragraf fogas 
en bestämmelse om det förfarande som för-
valtningsrådet ska följa vid förhandspröv-
ningen av nya betydande tjänster. Bestäm-
melsen är ny. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska en 
förhandsprövning göras av sådana nya tjäns-
ter eller funktioner som har mer än obetydlig 
inverkan på helhetsutbudet av innehållstjäns-
ter. Paragrafens 1 mom. innehåller en väsent-
lighetsbedömning som ska ge vid handen när 
en förhandsprövning ska göras. Enligt mo-
mentet ska en förhandsprövning göras om en 
ny tjänst eller funktion är väsentlig till sin be-
tydelse, sin varaktighet och sina kostnader. 
Betydande ändringar av sådana tjänster som 
redan är i bruk bedöms på samma sätt som 
nya betydande tjänster. Enligt kommissio-
nens meddelande om statligt stöd ska man 
vid bedömningen av hur betydande och vä-
sentlig en tjänst är beakta särdragen hos och 
utvecklingen av marknaden för radio- och tv-
program samt rundradiobolagets nuvarande 
utbud av tjänster. Vid bedömningen av hur 
betydande en tjänst är kan man exempelvis ta 
hänsyn till vilka finansiella resurser som 
krävs för utvecklingen av den och tjänstens 
förväntade effekt på efterfrågan  

Enligt 2 mom. görs en förhandsprövning på 
begäran av Rundradion eller på begäran av 
en person vars intresse ärendet berör. Pröv-
ningen kan göras också i andra fall, om det 
av grundad anledning är nödvändigt. 

Enligt 3 mom. ska i prövningen ingå en 
bedömning av den planerade tjänstens eller 
funktionens marknads- och konkurrensinver-
kan samt övrig inverkan. Viktiga aspekter 
vid en bedömning av inverkan på marknaden 
är enligt kommissionens meddelande om 
statligt stöd t.ex. förekomsten av liknande el-
ler utbytbart utbud, redaktionell konkurrens, 
marknadsstruktur, rundradiobolagets mark-
nadsställning, konkurrensnivå och potentiell 
inverkan på privata initiativ. Vid bedömning-
en av inverkan på marknaden ska även tjäns-
ternas samhällsvärde beaktas. Utöver inver-



 RP 29/2012 rp  
  

 

40 

kan på marknaden ska man också beakta den 
inverkan som tjänsten eller funktionen har på 
samhället och medborgarna.  

I det föreslagna 4 mom. konstateras att 
skriftligt eller muntligt utlåtande om pröv-
ningen ska begäras av konkurrensmyndighe-
ten, konsumentmyndigheten och centrala ak-
törer i branschen. Vid behov kan vid pröv-
ningen också höras andra sakkunniga. För in-
synen och för att intressentgrupperna ska 
kunna få tillgång till alla de uppgifter som 
krävs för ett väl underbyggt beslut, ska in-
tressentgrupperna få möjlighet att genom of-
fentligt samråd lägga fram sina ståndpunkter 
om den nya betydande tjänsten. För att ga-
rantera att den offentliga finansieringen av 
nya betydande tjänster inte snedvrider kon-
kurrensen och handeln i en omfattning som 
strider mot det gemensamma intresset, ska 
förvaltningsrådet utgående från resultatet av 
det offentliga samrådet bedöma hur den nya 
tjänsten påverkar marknaden totalt sett, ge-
nom att jämföra situationen med och utan 
den planerade nya tjänsten.  

Enligt kommissionens meddelande om 
statligt stöd förefaller vid övervägande nega-
tiva effekter på marknaden statlig finansie-
ring av audiovisuella tjänster proportionerlig 
endast om den tillför ett mervärde genom att 
tillgodose samhällets demokratiska, sociala 
och kulturella behov. Vid bedömningen av 
ett eventuellt mervärde ska även hela det to-
tala utbudet av allmännyttiga tjänster beak-
tas.  

I meddelandet och i statsrådets principbe-
slut konstaterades att det är den tjänsteman 
som riksdagen har utsett att verka i anslut-
ning till kommunikationsutskottet som ska 
svara för beredningen av den förhandspröv-
ning som förvaltningsrådet ska göra. Tjäns-
temannens uppgift är att bistå förvaltningsrå-
det vid beredningen av förhandsprövningen. 
Arvodet för uppgiften ska betalas ur fondens 
medel.  

I 4 kap. i grundlagen finns bestämmelser 
om riksdagens verksamhet. Enligt 52 § i 
grundlagen utfärdas närmare bestämmelser 
om riksdagens organ och riksdagsarbetet i 
riksdagens arbetsordning. Genomförandet av 
riktlinjerna enligt meddelandet och statsrå-
dets principbeslut torde förutsätta att riksda-
gens arbetsordning ses över. 

6 b §. Styrelsen. En lagteknisk ändring görs 
i fråga om numreringen av den gällande 6 a § 
om Rundradion Ab:s styrelse. Det nya num-
ret är 6 d §.  

7 §. Allmännyttig verksamhet. Paragrafens 
1 mom. behandlar utgångspunkten för defini-
tionen av allmännyttig verksamhet. Kommis-
sionens meddelande om statligt stöd utgår 
från att definitionen av allmännyttig verk-
samhet ska vara så exakt som möjligt. Med-
lemsstaterna har dock stor frihet att definiera 
den allmännyttiga verksamhetens innehåll. 
Definitionen kan omfatta ett brett program-
utbud med olika slag av program och inne-
håll, oberoende av om motsvarande program 
erbjuds kommersiellt på marknaden. I med-
delandet har också framtida behov av mång-
sidighet beaktats och likaså nyttjandet av den 
tekniska utvecklingen, t.ex. användningen av 
nya distributionsvägar. Definitionen fyller 
därmed kravet på exakthet, även om den är 
omfattande. Definitionen är till sin karaktär 
sådan att den svarar på de syften gäller sam-
hällets demokratiska, sociala och kulturella 
behov och som garanterar mångsidighet.  

Enligt det föreslagna 1 mom. är det bola-
gets uppgift att tillhandahålla ett mångsidigt 
och täckande allmännyttigt tv- och radiopro-
gramutbud jämte special- och tilläggstjänster 
för alla på lika villkor. Dessa och andra all-
männyttiga innehållstjänster kan tillhanda-
hållas i allmänna kommunikationsnät både 
riksomfattande och regionalt.  

I den gällande lagen används termen hel-
täckande programutbud som nu föreslås att 
ersätts med termerna mångsidig och täckan-
de. Genom ändringen moderniseras och för-
tydligas den nuvarande definitionen. Avsik-
ten är att bevara det allmännyttiga program-
utbudet på samma nivå som för närvarande. 

Bestämmelsen kompletteras också genom 
en uttrycklig hänvisning till att tjänsterna kan 
erbjudas regionalt och riksomfattande. Änd-
ringen motsvarar i praktiken den rådande si-
tuationen.  

I lag 492/2002 (RP 112/2002 rd) inklude-
rades möjligheten att erbjuda tjänster med 
hjälp av ny teknologi, framför allt internet, i 
definitionen av den allmännyttiga verksam-
heten. I bestämmelsen görs till denna del en 
lagteknisk ändring genom att begreppet "i 
alla telenät" ersätts med uttrycket "i allmänna 
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kommunikationsnät". Ändringen har inte nå-
gon materiell verkan på innehållet i bestäm-
melsen.  

I bestämmelsen görs därtill en språklig 
ändring genom att uttrycket "andra innehålls-
tjänster som ansluter sig till den allmännytti-
ga verksamheten" förkortas till "andra all-
männyttiga innehållstjänster". Ändringen in-
verkar inte på det materiella innehållet i be-
stämmelsen. De andra innehållstjänsterna 
som ingår i den allmännyttiga verksamheten 
ska fylla de kriterier ställts i definitionen av 
den allmännyttiga verksamheten.   

I 2 mom. finns bestämmelser om särskilda 
uppgifter som ingår i den allmännyttiga verk-
samheten. Definitionen av den allmännyttiga 
verksamheten har senast ändrats genom lag 
635/2005 (RP 43/2005 rd). I 2 mom. gjordes 
en språklig ändring i den finskspråkiga texten 
som förtydligade momentets ordalydelse så 
att det tydligt framgår att förteckningen i det-
ta moment inte är avsedd att vara uttömman-
de. Bolaget kan i sin verksamhet också ta 
hänsyn till exempelvis andra målgrupper, om 
bolagets verksamhet innehållsligt sett och 
även i övrigt står i samklang med bolagets 
uppgift och skyldigheterna enligt 2 mom.   

Enligt 2 punkten i den gällande bestäm-
melsen ska den programverksamhet som be-
drivs i allmännyttigt syfte producera, skapa 
och utveckla inhemsk kultur, konst och sti-
mulerande innehåll. Det föreslås att punkten 
kompletteras med en skyldighet att bevara 
Rundradions programmaterial. Ändringen är 
nödvändig, eftersom innehållet i Rundradi-
ons program utgör en betydande del av den 
inhemska tv- och radiokultur som bör beva-
ras och i den utsträckning det är möjligt er-
bjudas alla. I lagen om deponering och förva-
ring av kulturmaterial (1433/2007) har Na-
tionella audiovisuella arkivet fått till uppgift 
att lagra, deponera och förvara inhemskt tv- 
och radioprogramutbud samt program som 
ingår i det. Förslaget överlappar inte denna 
bestämmelse och strider inte heller mot den. 
Genom en särskild bevaringsskyldighet beto-
nas bolagets skyldighet att se till att bolaget 
inte slutgiltigt avstår från sina rättigheter till 
innehållet till utomstående aktörer. Tillägget 
motsvarar i praktiken den rådande situatio-
nen.   

Enligt 3 punkten i det gällande 2 mom. ska 
programutbudet beakta bildnings och jäm-
ställdhetsaspekter, erbjuda möjligheter till lä-
rande och självutveckling, lägga vikt vid 
program avsedda för barn samt tillhandahålla 
andaktsprogram. Det föreslås att punkten 
kompletteras med en skyldighet att lägga vikt 
inte bara vid programutbud avsett för barn 
utan också vid ett programutbud för ungdo-
mar. Kompletteringen är nödvändig för att 
bolaget som ett alternativ till det kommersiel-
la utbudet ska kunna erbjuda innehållstjäns-
ter i enlighet med definitionen av allmännyt-
tig verksamhet också åt en målgrupp som ut-
gående från tittar- och lyssnarstatistiken sö-
ker sig till det kommersiella innehållsutbu-
det.  

7 a §. Särredovisning av utbudet. Bestäm-
melsen gäller särredovisningen av det all-
männyttiga utbudet. Det föreslås att 4 mom. 
upphävs. Ändringen är lagteknisk, eftersom 
en motsvarande bestämmelse tas in i 1 och 2 
mom. i den föreslagna 12 b §.  

8 a §. Särredovisning av nättjänster. Be-
stämmelsen gäller särredovisningen av det 
allmännyttiga utbudet. Det föreslås att 2 
mom. upphävs. Ändringen är lagteknisk, ef-
tersom en motsvarande bestämmelse tas in i 
1 och 2 mom. i den föreslagna 12 b §.  

12 a §. Kommunikationsverkets ekonomis-
ka tillsynsuppgifter. Den föreslagna bestäm-
melsen är ny och gäller Kommunikations-
verkets ekonomiska tillsyn över förbrukning-
en av medel för den allmännyttiga verksam-
heten. Den föreslagna ändringen följer stats-
rådets principbeslut. Som en lagteknisk änd-
ring ändras för tydlighetens skull numrering-
en av den gällande 12 a § till 12 b §. 

Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen 
ska Kommunikationsverket övervaka att 7 a, 
8, 8 a och 12 § iakttas samt att underprissätt-
ning och korssubventionering inte används.  
Till momentet har som en lagteknisk ändring 
flyttats innehållet i de gällande 7 a § 4 mom. 
och 8 a § 2 mom. som reglerar tillsynen över 
att dessa paragrafer iakttas.  

Kommunikationsverkets möjligheter till 
tillsyn över användningen av medlen för den 
allmännyttiga verksamheten ökas genom att 
de nuvarande bestämmelserna kompletteras 
med en skyldighet att övervaka att underpris-
sättning och korssubventionering inte an-
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vänds. Dessutom ska det i bestämmelsen tas 
in en uttrycklig hänvisning till tillsynen över 
särredovisningen av annan verksamhet enligt 
8 §, tillsynen över förbudet mot reklam och 
sponsring enligt 12 §. 

Enligt den föreslagna 3 § i lagen om sta-
tens televisions- och radiofond ska det för att 
täcka kostnaderna för den allmännyttiga 
verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundra-
dion Ab till statens televisions- och radiofond 
betalas medel ur ett anslag i statsbudgeten. 
Avsikten med bestämmelsen är att säkra att 
finansieringen genom fonden endast används 
för att genomföra den allmännyttiga verk-
samhet som föreskrivs i lag och inte för så-
dana kommersiella ändamål som leder till en 
snedvridning av marknaden.  

Enligt kommissionens meddelande om 
statligt stöd är avsikten med förbudet mot 
korssubventionering att säkra att den offent-
liga finansieringen endast används för att fi-
nansiera den allmännyttiga verksamheten. 
Den offentliga finansieringen får inte använ-
das för finansieringen av bolagets kommersi-
ella verksamhet. Utgångspunkten för förbu-
det mot underprissättning i meddelandet om 
statligt stöd är att icke-offentliga funktioner, 
såsom kommersiella avgiftsbelagda tjänster, 
inte ska prissättas på en nivå som skäligen 
kan anses understiga den nivå som det mark-
nadsbaserade utbudet ligger på. Enligt med-
delandet är avsikten med förbudet mot un-
derprissättning att hindra en snedvridning av 
marknaden i en situation där ett allmännyttigt 
bolag också erbjuder sådana produkter och 
tjänster som hänför sig till en verksamhet 
som inte är allmännyttig, t.ex. avgiftsbelagda 
tjänster. 

Ändringen leder till förbättrade möjligheter 
för Kommunikationsverket att utöva tillsyn 
över användningen av anslaget för den all-
männyttiga verksamheten. Bestämmelserna 
är en del av rutinerna för finansiell kontroll 
enligt kommissionens meddelande om stat-
ligt stöd. Vid tillsynen ska särskild uppmärk-
samhet fästas vid om den ersättning som 
Rundradion erhållit av fonden har stått i rätt 
proportion till de faktiska nettokostnaderna 
för den allmännyttiga verksamheten. 

Rundradions uppgift är i första hand att 
genomföra den allmängiltiga verksamhet 
som föreskrivs i lag. Övrig verksamhet förut-

sätter enligt 8 § att bolagsstämman beslutar 
att ändra bolagsordningen så att bolaget kan 
bedriva även annan verksamhet än allmän-
nyttig verksamhet enligt 7 §. Enligt 8 § ska 
denna verksamhet ska denna verksamhet i 
bokföringen särredovisas från den allmännyt-
tiga verksamheten. Enligt Rundradions gäl-
lande bolagsordning kan bolaget också utöva 
annan verksamhet som stöder den allmännyt-
tiga rundradioverksamheten. I bolagsord-
ningen förutsätts också att det för en sådan 
verksamhet ska särredovisas från den all-
männyttiga rundradioverksamheten. I bo-
lagsordningen har kommersiell verksamhet 
på detta sätt begränsats, så att endast sådan 
kommersiell verksamhet som stöder den all-
männyttiga verksamheten är möjlig. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska bolaget 
årligen före utgången av april lämna Kom-
munikationsverket sitt bokslut samt resultat-
räkningarna och balansräkningarna för de 
särredovisade funktionerna jämte bilagor. 
Bolaget ska dessutom på Kommunikations-
verkets begäran trots sekretessbestämmelser-
na lämna andra uppgifter för tillsynsverk-
samheten. Bestämmelsen motsvarar i sak de 
gällande 7 a § 4 mom. och 8 a § 2 mom.  I 
förslaget har ordalydelsen preciserats. Dess-
utom förutsätts det att det samtidigt ska läm-
nas ett utlåtande av bolagets revisorer om 
särredovisningskalkylerna. Revisorerna ska 
granska att bolaget har fastställt vissa princi-
per för hur särredovisningen sker och att de 
särredovisade boksluten har gjorts upp enligt 
dessa principer. Revisorernas utlåtande om 
särredovisningen ska vara separat från revi-
sionsberättelsen, fritt formulerat och lämnas 
till bolaget i samband med revisionen.  Preci-
seringen behövs för att trygga myndigheter-
nas tillgång till information. 

Det föreslagna 3 mom. innehåller bestäm-
melser om påföljder vid brott mot lagen i de 
fall då tillsynen är Kommunikationsverkets 
uppgift.  Om bolaget enligt förslaget bryter 
mot bestämmelserna i 7 a, 8, 8 a, 12 eller 12 
a § i denna lag kan Kommunikationsverket 
ålägga bolaget att rätta sitt fel eller sin för-
summelse. Skyldigheten kan förenas med 
vite eller med hot om att den försummade åt-
gärden utförs på bolagets bekostnad. Den 
gällande lagen innehåller inte bestämmelser 
om påföljder. Bestämmelserna är dock nöd-
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vändiga för att trygga en effektiv tillsyn. Ut-
över särredovisningsskyldigheten enligt 7a, 8 
och 8 a § ska Kommunikationsverket över-
vaka att förbudet mot reklam och sponsring 
enligt 12 § och bestämmelserna enligt 12 a § 
följs. Det föreslagna 4 mom. innehåller en 
preciserande hänvisningsbestämmelse till vi-
teslagen (1113/1990). 

12 b §. Berättelse till Kommunikationsver-
ket. Enligt den gällande 12 a § ska Rundradi-
on årligen före utgången av april lämna 
Kommunikationsverket en berättelse om den 
allmännyttiga verksamhet som tillhandahål-
lits under det föregående kalenderåret. I be-
rättelsen ska lämnas uppgifter som behövs 
för Kommunikationsverkets tillsyn över tv- 
och radioverksamheten. Kommunikations-
verket ska före utgången av september lämna 
statsrådet ett utlåtande om berättelsen.  

Enligt det föreslagna 1 mom. ska bolaget 
årligen före utgången av april lämna Kom-
munikationsverket en berättelse om den 
verksamhet som tillhandahållits under det fö-
regående kalenderåret. I berättelsen ska läm-
nas sådana uppgifter som behövs för Kom-
munikationsverkets tillsyn över tv- och ra-
dioverksamheten. Bestämmelsen motsvarar 
den gällande 12 a §.  

Syftet med berättelsen är att den ska ligga 
till grund för Kommunikationsverkets be-
dömning av om Rundradions allmännyttiga 
verksamhet uppfyller kraven i lagen i fråga 
om de bestämmelser som ska övervakas av 
verket. Med hjälp av berättelseförfarandet 
tryggas också myndighetens tillgång till in-
formation om huruvida finansieringen har 
använts för allmännyttig verksamhet och om 
finansieringen står i rätt proportion till verk-
samhetens omfattning. Kommunikationsver-
ket bedömer dock inte innehållet i den all-
männyttiga verksamheten eller hur den all-
männyttiga verksamheten har genomförts, ef-
tersom detta hör till förvaltningsrådets befo-
genheter.  

Berättelsen avviker från den som bolagets 
förvaltningsråd lämnar till riksdagen, genom 
att berättelsen till Kommunikationsverket 
inte gäller de erbjudna tjänsternas innehåll el-
ler en bedömning av innehållet, utan laglig-
heten i bolagets verksamhet. I motiveringen 
till lagen hänvisas till kommissionens riktlin-
jer om finansieringen av och verksamheten 

för offentliga rundradiobolag. I meddelandet 
som baserar sig på riktlinjerna (2001/C 
320/04) förutsätts att tillsynen med hjälp av 
fristående organ genomförs. En motsvarande 
utgångspunkt ingår också i kommissionens 
nya meddelande om statligt stöd som ersatt 
det nämnda meddelande. Ovan har redan 
hänvisats till det nya meddelandet.  

I 35 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet (744/1998) finns bestämmelser 
om övriga tillsynsuppgifter som Kommuni-
kationsverket har utöver dem som bestäms 
enligt denna lag. Bestämmelser om Kommu-
nikationsverkets uppgifter finns också i lagen 
om statens televisions- och radiofond. Ge-
nom berättelseförfarandet säkras också att 
myndigheten får allmänna uppgifter om bo-
lagets program och verksamhet. Omfattning-
en av Rundradions verksamhet inverkar ock-
så på sådana marknadsanalyser och defini-
tioner av marknaden, som ska göras i enlig-
het med kommunikationsmarknadslagen 
(393/2003). 

Den senaste berättelsen som lämnades i 
april 2011 och som gäller 2010 är den åtton-
de berättelsen i ordningen. De uppgifter i be-
rättelsen som Kommunikationsverket behö-
ver för tillsynen över tv- och radioverksam-
heten gäller iakttagandet av bestämmelserna 
om kvoterna för europeiskt programutbud 
och oberoende produktioner, programlägg-
ningen av program som är skadliga för barn 
samt reklam och sponsring. I utlåtandet har 
dessutom har bedömts berättelsens informa-
tivitet när det gäller bolagets programutbud 
och verksamhet över lag samt när det gäller 
programutbudets kostnadsutveckling och 
förhållandet mellan finansieringen och om-
fattningen av den allmännyttiga verksamhe-
ten. Kommunikationsverkets informations-
behov har noterats i motiveringen till reger-
ingspropositionen (RP 112/2002) om den 
gällande 12 a §. Där motiveras nödvändighe-
ten av en berättelse också av att den möjlig-
gör en granskning av hur finansieringen har 
skötts. Närmare bestämmelser om berättel-
sens innehåll ska inte ges. I praktiken kan 
Kommunikationsverket ge anvisningar om 
uppgifterna i berättelsen. Det torde exempel-
vis vara motiverat att de uppgifter som 
nämns i 21 a § tas in i berättelsen till Kom-
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munikationsverket och att det ges ett utlåtan-
de också om dem. 

Som en innehållsmässig ändring av berät-
telsen kan nämnas den ändring av lagen om 
televisions- och radioverksamhet (712/2011, 
RP 190/2011) som gäller tillhandahållandet 
av program som är skadliga för barns utveck-
ling. Från ingången av 2012 finns bestäm-
melser om detta i lagen om bildprogram 
(710/2011) och för tillsynen ansvarar Centra-
len för mediefostran och bildprogram. 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska Kommu-
nikationsverket före utgången av september 
lämna ett utlåtande till statsrådet utifrån be-
rättelsen och de bokslutshandlingar som av-
ses i 12 a § 2 mom. Utlåtandet ska dessutom 
delges det riksdagsutskott som behandlar 
ärenden som gäller Rundradion Ab. Genom 
ändringen kompletteras 12 a § i den gällande 
lagen. 

 Det finns bestämmelser om den tidsfrist 
som gäller utlåtandet till Kommunikations-
verket och bestämmelserna har inte ändrats 
genom denna proposition. Gällande praxis 
ska kompletteras så att bestämmelserna i 12 a 
§ ska beaktas i utlåtandet. Vid bedömningen 
ska särskild uppmärksamhet fästas vid frågan 
om användningen av medlen för den allmän-
nyttiga verksamheten har varit korrekt med 
beaktande av kommissionens meddelande 
om statligt stöd. 

Syftet med berättelsen är att den ska ligga 
till grund för Kommunikationsverkets be-
dömning av om Rundradions allmännyttiga 
verksamhet uppfyller kraven i lagen när det 
gäller de bestämmelser som ska övervakas av 
verket.  Kommunikationsverket riktar sitt ut-
låtande till statsrådet. Praxis har varit att 
kommunikationsministeriet utgående från ut-
låtandet har utarbetat ett ställningstagande 
för Kommunikationsverket. Förfarandet är 
fortfarande motiverat, framför allt då avsik-
ten är att öka utvärderingen gällande använd-
ningen av statsmedel. Statsrådet ska få till-
räckligt information om hur den allmännytti-
ga verksamheten har genomförts för att sär-
skilt kunna se till att både finansieringsarran-
gemang och övriga arrangemang som gäller 
den allmännyttiga verksamheten är korrekta 
med beaktande av den gällande EU-
regleringen. 

Bestämmelsen om att utlåtandet ska delges 
riksdagen är ny. Avsikten är att utskottet ska 
ha möjlighet att regelbundet få information 
också i fråga om finansieringen av den all-
männyttiga verksamheten och om hur Rund-
radion fullgör skyldigheterna enligt lagen om 
televisions- och radioverksamheten. Förfa-
randet kompletterar bestämmelserna i 6 a § 2 
mom.  
 
1.2 Lagen om ändring av lagen om sta-

tens televisions- och radiofond 

2 §. Definitioner. I paragrafen ingår defini-
tioner av tv-apparat och användningen av tv-
apparat. Paragrafen föreslås bli upphävd som 
obehövlig. 

3 §. Statens televisions- och radiofond och 
dess medel. Paragrafen innehåller bestäm-
melser om en statlig televisions- och radio-
fond utanför statsbudgeten och om vilka me-
del som ska styras till fonden. Det föreslås att 
det ska göras en sådan klargörande teknisk 
ändring av paragrafens namn som motsvarar 
ändringarna i paragrafens innehåll. Förslagen 
enligt denna proposition ändrar inte ändamå-
let med lagen eller fonden.  

I 2 mom. föreslås en ändring enligt vilken 
det för att täcka kostnaderna för den allmän-
nyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om 
Rundradion statens televisions- och radio-
fond ska få medel ur ett anslag i statsbudge-
ten. År 2013 uppgår anslaget till 500 miljo-
ner euro. Anslagsbeloppet justeras årligen så 
att det motsvarar förändringen i kostnadsni-
vån. Som grund för justeringen används ett 
index som till en tredjedel består av levnads-
kostnadsindexet och till två tredjedelar av 
förtjänstnivåindexet.  

Den televisionsavgift som är baserad på 
användningen av en tv-apparat ska slopas 
från ingången av 2013. Avsikten är att från 
och med 2013 med hjälp av en ny rundra-
dioskatt samla in ett belopp som motsvarar 
finansieringsbehovet för den allmännyttiga 
verksamheten. Både i fråga om finansie-
ringsnivån och insamlingsmetoden bygger 
ändringen på det ovannämnda principbeslu-
tet.  

Finansieringssystemet för den allmännytti-
ga verksamheten baserar sig också i fortsätt-
ningen på offentliga medel med hjälp av vil-
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ka nettokostnaderna för den lagstadgade all-
männyttiga verksamhet som Rundradion be-
driver ska finansieras. Den viktigaste änd-
ringen gäller det sätt på vilket finansieringen 
samlas in efter övergången från betalning av 
en televisionsavgift av skattenatur till betal-
ning av en rundradioskatt. 

En finansieringsnivå enligt 2 mom. anses 
trygga Rundradions allmännyttiga verksam-
het i samma omfattning som år 2010 och 
möjliggöra en utveckling av det allmännytti-
ga innehållet i enlighet med förändringar i 
behovet. Den angivna finansieringsnivån 
överensstämmer med den nivå som anges i 
meddelandet om statligt stöd. Anslaget har 
dimensionerats så att det i regel, i enlighet 
med meddelandet om statligt stöd, inte 
överskrider nettokostnaderna för den allmän-
nyttiga verksamheten. Vid bedömningen har 
man beaktat övriga direkta eller indirekta in-
komster för det allmännyttiga uppdraget. 

Utvecklingen av Rundradions ekonomi har 
beskrivits närmare i avsnitt 2.2 och 2.4. Den 
föreslagna finansieringsnivån gör det möjligt 
för bolaget att upprätthålla innehållet på 
samma nivå och att utveckla innehållet i en-
lighet med förändrade behov. De effekter på 
bolagets verksamhet som ändringen leder till 
har närmare beskrivits i avsnitt 4.1.  

En indexjustering enligt det föreslagna 2 
mom. är motiverad för att verksamhetsbe-
tingelserna för Rundradions allmännyttiga 
verksamhet ska kunna tryggas på lång sikt, 
med beaktande av förändringar i kostnadsni-
vån. Justeringsindexet är en kombination av 
levnadskostnadsindexet och förtjänstnivåin-
dexet. Nivån på televisionsavgiften har, med 
undantag av år 2010, justerats i enlighet med 
motsvarande index ökat med en procentenhet 
åren 2005-2012. Den första indexjusteringen 
görs enligt förslaget i början av 2014. Det är 
inte möjligt att i detta skede göra en exakt 
bedömning av kostnadsutvecklingen. Ett 
riktgivande exempel kan ges, enligt vilket ju-
steringsprocenten räknas med hjälp av befint-
liga indextal. Förändringen av konsument-
prisindexet 2009-2010 var 1,2 procent och 
förändringen av förtjänstnivåindexet 2,6 pro-
cent. Med hjälp av det föreslagna vägda in-
dexet blir justeringsprocenten 2,1. Avsikten 
med justeringen är att trygga en oförändrad 

finansieringsnivå när kostnadsnivån föränd-
ras.  

 Eftersom det enligt förslaget från ingången 
av 2013 inte längre ska tas in televisionsav-
gifter, ska det i momentet inte längre finnas 
bestämmelser om att det till fonden avsätts 
de televisionsavgifter som tas ut för använd-
ningen av en tv-apparat, retroaktiva televi-
sionsavgifter, dröjsmålsavgifter, kontrollav-
gifter och ersättningar för de kostnader som 
indrivningen av avgifter medför. I praktiken 
intäktsförs dock i fonden sådana fordringar 
på televisionsavgifter som i slutet av 2012 
kan inkrävas genom indrivningsåtgärder, vil-
ket har beaktats i övergångsbestämmelserna. 
Avgifterna som tagits ut beaktas också i 
kommande dispositionsplaner för fonden.  

4 §. Bokföring, bokslut och revisorer. Det 
föreslås att den föråldrade hänvisningen till 
revisionslagen i det gällande 2 mom. ska 
ändras. Ändringen är teknisk. 

5 §. Användningen av statens televisions- 
och radiofonds medel. Enligt det föreslagna 1 
mom. utgörs fondens medel i enlighet med 3 
§ 2 mom. av medel erlagda ur ett anslag i 
statsbudgeten, sådana avgifter som tagits ut 
och överskott från tidigare räkenskapsperio-
der som finns på fondens samlingskonto i 
statens centralbokföring. I det gällande 2 
mom. finns bestämmelser om sammansätt-
ningen av fondens medel. Enligt momentet 
utgörs fondens medel av de avgifter som ta-
gits ut och överskott från tidigare räken-
skapsperioder som finns på fondens sam-
lingskonto i statens centralbokföring.  

Det görs en teknisk ändring i momentet, så 
att bestämmelserna om fonden motsvarar be-
stämmelserna i 3 §. Preciseringen är nödvän-
dig, eftersom fondens medel i fortsättningen 
huvudsakligen ska bestå av medel som över-
förs från statsbudgeten till fonden.  Med av-
gifter som ska drivas in avses sådana ford-
ringar som i slutet av 2012 kan krävas in ge-
nom indrivningsåtgärder. 

Det slutsaldo som enligt dispositionsplanen 
för fonden överförs till år 2013 beräknas vara 
11,4 miljoner euro. I saldot ingår en reserve-
ring på ca 6,4 miljoner euro för senare åter-
betalningar. År 2013 beräknas betalningar på 
ca 9 miljoner euro inflyta för de televisions-
avgifter som i slutet av 2012 är obetalda. På 
grund av bestämmelser om preskribering blir 
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inflödet av betalningar allt mindre fram till 
2018. I praktiken är det tills vidare möjligt att 
med hjälp av fondens intäkter av televisions-
avgifter täcka övriga utgifter än de som ska 
täckas genom det anslag som anvisats Rund-
radion. De medel som anvisats fonden finns 
på fondens samlingskonto i statens central-
bokföring. Användningen av medel ur fon-
den ska i enlighet med 3 mom. i gällande lag 
fastställas i den dispositionsplan som statsrå-
det godkänt. 

Enligt det gällande 1 mom. används statens 
televisions- och radiofonds medel för att fi-
nansiera Rundradion Ab:s verksamhet samt 
för att täcka kostnaderna för indrivningen av 
avgifter till fonden. Medel ur fonden kan 
även i övrigt användas för att främja televi-
sions- och radioverksamheten.  

I 2 mom. föreslås bestämmelser om det be-
lopp som årligen ska anvisas Rundradion. 
Enligt momentet används årligen för finansi-
eringen av Rundradion Ab:s verksamhet det 
belopp som avses i 3 § 2 mom. Preciseringen 
är nödvändig för att förtydliga vilken andel 
av fondens medel som avses att regelbundet 
anvisas för finansieringen av Rundradions 
allmännyttiga verksamhet.  

Det föreslås att momentet ska ändras också 
så att medel ur fonden får användas för utbe-
talning av arvoden för förhandsprövning en-
ligt 6 a § i lagen om Rundradion Ab samt för 
kostnader för förvaltningen av fonden.  

Det föreslås att det i lagen om Rundradion 
Ab, som en komplettering av förvaltningsrå-
dets uppgifter, tas in en bestämmelse om för-
farandet vid förhandsprövning av nya bety-
dande tjänster. Enligt meddelandet och stats-
rådets principbeslut är avsikten att en tjäns-
teman som verkar i anslutning till riksdagens 
kommunikationsutskott ska ansvara för be-
redningen av förhandsprövningen. Tjänste-
mannens arvode ska betalas ur fondens me-
del. Arvodet ska täckas genom medel ur fon-
den.  

I kostnaderna för förvaltningen av fonden 
ingår kostnader för revision, skötsel av fon-
dens bokföring och betalningsrörelse samt 
övriga motsvarande kostnader för förvalt-
ningen. I övergångsskedet ingår också i för-
valtningen av fonden en beredskap att till be-
talare av televisionsavgift betala tillbaka så-
dana televisionsavgifter som betalats 2012, 

men som hänför sig till 2013. Televisionsav-
gifterna betalas i förskott, i rater som motsva-
rar betalningsperioder på en månad eller tre, 
sex eller tolv månader. Eftersom avsikten är 
att betalningsskyldigheten ska upphöra den 
31 december 2012, ska den andel av en be-
tald avgift som hänför sig till 2013 betalas 
tillbaka eller kompenseras. 

Eftersom det enligt förslaget inte längre 
från och med ingången av 2013 ska tas ut en 
televisionsavgift, ska det inte längre i mo-
mentet ingå bestämmelser om att medel ur 
fonden används för. Det medför i viss mån 
kostnader att slopa systemet med televisions-
avgift, även efter det att skyldigheten att be-
tala televisionsavgiften upphört. Avsikten är 
att fortsättningsvis betala dessa kostnader ur 
fondens medel, vilket har beaktats i över-
gångsbestämmelserna. De kostnader som ska 
täckas beaktas också i kommande disposi-
tionsplaner för fonden.  

Medel ur fonden ska även i fortsättningen 
kunna användas för att främja tv- och radio-
verksamheten i övrigt. I praktiken har kom-
munikationsministeriet årligen använt mellan 
100 000 euro och 200 000 euro av fondens 
medel närmast för forsknings- och utveck-
lingsverksamhet. I de fall då medel ur fonden 
anvisas för andra ändamål är det skäl att be-
akta att det i fortsättningen i ringa grad 
kommer att flyta in medel för andra ändamål 
än Rundradion. Därför kan det inte anses än-
damålsenligt att till denna del ändra använd-
ningsändamålet för fonden. Inom ramen för 
fondens medel ska också i fortsättningen me-
del kunna användas för forsknings- och ut-
vecklingsprojekt. Dessutom ska det också i 
samband med att dispositionsplanen görs be-
dömas om det eventuella överskottet av in-
täktsförda televisionsavgifter ska anvisas 
Rundradion för täckande av underskott till 
följd av övergångsperioden. 

 De föreslagna ändringarna innebär inte 
någon förändring eller utvidgning av fondens 
användningsändamål. Det huvudsakliga syf-
tet med fonden är att finansiera den allmän-
nyttiga verksamheten enligt lagen om Rund-
radion Ab.  

Enligt det gällande 4 mom. betalas till 
Rundradion medel ur fonden i poster och vid 
tidpunkter som godkänts av finansministeri-
et, i enlighet med dispositionsplanen och bo-
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lagets finansieringsbehov. I praktiken har 
Rundradion varannan månad anhållit om en 
utbetalning av ett belopp som motsvarar bo-
lagets finansieringsbehov. Anhållan har god-
känts av finansministeriet och medel har där-
efter varje vecka betalats ur fonden till Rund-
radion. Det föreslås att det förfarande enligt 
vilket utbetalningar till Rundradion av medel 
ur fonden förutsätter tillstånd av finansmini-
steriet ska strykas ur den nuvarande bestäm-
melsen. Statens styrningsbehov när det gäller 
kassautbetalningar och likviditet har legat till 
grund för bestämmelsen. Finansministeriet 
anser att det inte längre finns behov av ett 
tillståndsförfarande av samma slag som det 
nuvarande, och ministeriet har föreslagit att 
förförandet ska slopas. Ändringen förenklar 
utbetalningsförfarandet.  

3-4 kap. Fastställande av televisionsavgift 
och betalningsskyldighet. Förande av regis-
ter över tv-användare. Det föreslås att kapit-
len upphävs som obehövliga, eftersom det 
enligt förslaget inte längre ska tas ut televi-
sionsavgift. 

6-7 kap. Tvångsmedel, påföljder, änd-
ringssökande. Särskilda bestämmelser. Det 
föreslås att kapitlen upphävs som obehövliga, 
eftersom det enligt förslaget inte längre ska 
tas ut televisionsavgift. 

40 §. Övergångsbestämmelse. Det föreslås 
att paragrafen upphävs som obehövlig. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås trada i kraft den 1 januari 
2013. 

I 2 mom. i övergångsbestämmelsen i lagen 
om ändring av lagen om statens televisions- 
och radiofond finns bestämmelser om de åt-
gärder som Kommunikationsverket har rätt 
att vidta innan lagen träder i kraft. Under 
2012 ska Kommunikationsverket vidta såda-
na åtgärder som krävs för att systemet med 
televisionsavgifter ska kunna slopas, vilket 
förutsätter omfattande åtgärder av Kommu-
nikationsverket. Enligt 2 mom. 1 punkten har 
Kommunikationsverket rätt att ta ut alla tele-
visionsavgifter som gäller tiden före ikraft-
trädandet, så att de förfaller till betalning se-
nast den 31 december 2012. Kommunika-
tionsverket ska på tjänstens vägnar beakta 

detta när de televisionsavgifter som ska beta-
las under 2012 sänds ut.  

Enligt 2 punkten i det föreslagna 2 mom. 
har Kommunikationsverket rätt att ta ut så-
dana televisionsavgifter som grundar sig på 
anmälningar om ibruktagande gjorda i de-
cember 2012, utan att tillämpa bestämmel-
serna i 8 § om den kortaste perioden som be-
talningsskyldigheten kan omfatta. Om anmä-
lan om ibruktagande av televisionsapparat 
görs efter den 1 december 2012, men före ut-
gången av 2012, är den betalningsskyldige 
tvungen att betala televisionsavgift för denna 
period. 

Enligt det föreslagna 3 mom. ska fram till 
den 1 januari 2018 vid indrivning av sådana 
televisionsavgifter som inte är betalda vid 
ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de be-
stämmelser vid ikraftträdandet. Det uppstår 
alltså inte nya skyldigheter att betala televi-
sionsavgift, men de obetalda televisionsav-
gifterna beräknas ännu 2013 uppgå till 20 
miljoner euro. Indrivningen av dessa avgifter 
ska beaktas ännu efter att den föreslagna la-
gen trätt i kraft.  

Enligt det föreslagna 4 mom. ska sådana 
televisionsavgifter som betalas för år 2013 
betalas tillbaka utan att återbetalningsavgif-
ten enligt 17 § dras av. Det är inte motiverat 
att driva in återbetalningsavgiften på fem 
euro, eftersom återbetalningen av televi-
sionsavgifterna beror på övergången till en 
ny beskattningsmodell.  

Enligt det föreslagna 5 mom. ska de televi-
sionsavgifter enligt den upphävda 17 § som 
inte före utgången av 2017 har kunnat betalas 
tillbaka, intäktsföras i statens televisions- och 
radiofond den 1 januari 2018. I 17 § i den 
gällande lagen om statens television- och ra-
diofond finns bestämmelser om återbetalning 
av televisionsavgifter. Kommunikationsver-
ket gör kontinuerligt omfattande utrednings-
arbete för att i enlighet med den ovannämnda 
paragrafen kunna betala tillbaka avgifter som 
betalats utan grund. Trots detta är det dock 
inte möjligt att betala tillbaka alla avgifter. 
Den föreslagna bestämmelsen är därför nöd-
vändig så att kostnaderna för utredningsarbe-
tet inte ska bli oskäligt höga.  

Den föreslagna tidpunkten bestäms enligt 
20 § i lagen om verkställighet av skatter och 
avgifter (706/2007). I paragrafen konstateras 
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att en offentlig fordran preskriberas fem år 
efter ingången av året efter det år då den på-
fördes eller debiterades, och i annat fall vid 
ingången av året efter det år då fordran för-
föll till betalning. Samma tidpunkt samman-
hänger med den betalningsskyldige perso-
nens rätt att anföra grundbesvär enligt lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter.  

Registret över televisionsanvändare och 
uppgifterna i det behövs ännu rätt länge efter 
att den föreslagna lagen har trätt i kraft. Detta 
beror bl.a. på åtgärderna i samband med in-
drivning och återbetalning av tv-avgiften. I 
det föreslagna 6 mom. finns bestämmelser 
om förstöring av uppgifterna i enlighet med 
34 § i personuppgiftslagen (523/1999) i det 
register över televisionsanvändare som avses 
i 18 § i den gällande lagen om statens televi-
sions- och radiofond. Enligt den ska ett per-
sonregister som inte längre behövs för den 
registeransvariges verksamhet förstöras, om 
det inte särskilt bestäms att de registrerade 
uppgifterna ska bevaras eller om registret 
inte ska överföras till ett arkiv på det sätt som 
avses i 35 §.  

I 7 mom. i övergångsbestämmelsen i lagen 
om ändring av lagen om statens televisions- 
och radiofond och i 2 mom. i övergångsbe-
stämmelsen i lagen om ändring av lagen om 
Rundradion Ab ska det tas in en sedvanlig 
bestämmelse enligt vilken åtgärder som 
krävs för verkställigheten av denna lag får 
vidtas redan innan lagen träder i kraft. 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Användningsändamålet för statens televi-
sions- och radiofond 
 

Enligt 87 § grundlagen kan genom lag be-
stämmas att en statlig fond ska lämnas utan-
för statsbudgeten, om skötseln av någon be-
stående statlig uppgift nödvändigtvis förut-
sätter det. För att ett lagförslag om inrättande 
av en fond utanför statsbudgeten eller om vä-
sentlig utvidgning av en sådan fond eller dess 
ändamål ska godkännas krävs i riksdagen 
minst två tredjedelars majoritet av de avgivna 
rösterna. Dessa villkor ska tolkas synnerligen 
restriktivt (GrUB 10/1998 rd, s. 24/I).  

Den nuvarande finansieringsmodellen för 
statens televisions- och radiofond byggde ur-
sprungligen på lagen angående radioanlägg-
ningar från 1927. Då kallades fonden radio-
fond. Fonden har sedan den grundades varit 
så gott som oförändrad. Statens radiofond 
överfördes som en s.k. gammal fond till den 
nya lagen som trädde i kraft 1993. Fondens 
namn ändrades senare till statens televisions- 
och radiofond (GrUU 19/1998 rd). Lagen om 
statens televisions- och radiofond har senare 
ändrats genom lagarna 491/2002, 395/2003, 
636/2005, 713/2005 och 1069/2007. Varken 
fonden eller användningsändamålet för fon-
den har genom ändringarna utvidgats väsent-
ligt.  

Grundlagsutskottet har i sina ställningsta-
ganden GrUU 23/1993 rd, GrUU 19/1998 rd 
och GrUU 8/2002 rd bedömt grundlagsenlig-
heten hos statens televisions- och radiofond. 
I reformerna av fonden 1993 och 1998 be-
stämdes det att användningsändamålet för 
fondens medel var att finansiera Rundradions 
verksamhet och att täcka kostnaderna för in-
drivningen av televisionsavgifter. Medel ur 
fonden kunde även i övrigt användas för att 
främja tv- och radioverksamheten. Det ovan-
nämnda användningsändamålet kvarstår 
oförändrat enligt denna proposition. An-
vändningsändamålet för fonden ändras eller 
utvidgas således inte väsentligt, utan använd-
ningsändamålet förblir oförändrat i den form 
som det har varit sedan 1993 då fonden 
grundades. 

För närvarande är statens televisions- och 
radiofond en öppen fond, eftersom fondens 
disponibla medel huvudsakligen bestäms ut-
ifrån storleken på televisionsavgiften och an-
talet betalda televisionsavgifter. Fondens 
medel varierar därför årligen. När bestäm-
melserna för statens bostadsfond ändrades 
1996 fäste grundlagsutskottet uppmärksam-
het bl.a. vid att lagen om statens bostadsfond 
ursprungligen inte hade slagit fast fondens 
storlek (GrUU 5/1996) och ändringen kunde 
delvis därför genomföras genom en vanlig 
lag.  

I enlighet med denna proposition är avsik-
ten att i lagen om statens televisions- och ra-
diofond ta in en bestämmelse om det belopp 
som årligen ska överföras från statsbudgeten 
till fonden och som för att uppnå syftet med 
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fonden används för finansieringen av Rund-
radions allmännyttiga verksamhet. Enligt 
förslaget ska det 2013 överföras 500 miljoner 
euro till fonden. Från och med 2014 ska ni-
vån årligen justeras så att den motsvarar änd-
ringen i kostnadsnivån. Fonden är därefter 
inte längre en öppen fond på det sätt som an-
ges ovan , utan dess faktiska storlek bestäms 
enligt förslaget av riksdagen genom lag. 

År 2011 inflöt det enligt kontantprincipen 
468,2 miljoner euro till fonden. Enligt moti-
veringen till statens budgetproposition 2012 
uppskattas ca 473 miljoner euro inflyta till 
fonden 2012. Till följd av den ändrade finan-
sieringsmodellen kommer inflödet enligt 
kontantprincipen undantagsvis att vara lägre 
än detta, vilket angetts i avsnitt 4.1. Den årli-
ga ökningen av inflödet till fonden har under 
de senaste åren varierat mellan mindre än en 
procent och knappt fyra procent. I enlighet 
med lagförslaget ska den kalkylerade storle-
ken på fonden nu öka i takt med den årliga 
ökningen av fonden. Med beaktande av de 
medel som överförts från statsbudgeten och 
de televisionsavgifter som flutit in genom in-
drivningsåtgärder ökar fondens medel med 
knappt 8 procent 2013 jämfört med uppskatt-
ningen för 2012 onödigt. Den summa som 
ska täckas genom skattemedel ska dock fort-
farande styras till samma användningsända-
mål som före ikraftträdandet av denna lag. 

Enligt grundlagsutskottets tolkning gällan-
de oljeskyddsfonden (GrUU 24/2009 rd) in-
nebär en femfaldig utvidgning av en enskild 
fonds kapitalgränser en sådan väsentlig ut-
vidgning av fonden som avses i 87 § i grund-
lagen, och därför krävdes det kvalificerad 
majoritet enligt grundlagens 87 § för att god-
känna lagförslaget. Grundlagsutskottet ansåg 
i detta fall att den föreslagna utvidgningen av 
fonden var betydligt större än utvidgningarna 
år 2004 och 2002.  

År 2004 ansåg grundlagsutskottet i sitt ut-
låtande (GrUU 31/2004 rd) att den perma-
nenta ökningen av oljeskyddsfondens övre 
kapitalgräns från 7 miljoner euro till 10 mil-
joner euro, och ökningen av den nedre kapi-
talgränsen från 3,5 miljoner till 5 miljoner 
euro inte innebär en väsentlig utvidgning av 
fonden. I detta fall höjdes den nedre och den 
övre gränsen med 42,9 procent. År 2002 an-
såg grundlagsutskottet i sitt utlåtande (GrUU 

34/2002 rd) om oljeskyddsfonden att en tem-
porär ökning av den övre kapitalgränsen från 
7 miljoner euro till 11 miljoner euro, och av 
den nedre kapitalgränsen från 3,5 miljoner 
euro till 5,5 miljoner euro inte innebär en vä-
sentlig utvidgning av fonden. I detta fall in-
nebar utvidgningarna en höjning på 57,1 pro-
cent både i fråga om fondens nedre och övre 
kapitalgräns. Utskottet ansåg i båda fallen att 
utvidgningen av fonden inte med avseende 
på riksdagens budgetmakt var så väsentlig att 
lagförslagen skulle ha behövt antas med kva-
lificerad majoritet i enlighet med 87 § i 
grundlagen.  

I enlighet med denna proposition utvidgas 
statens televisions- och radiofond med ca 8 
procent i jämförelse med den kalkylerade 
faktiska omfattningen av fonden. Med stöd 
av grundlagsutskottets tolkningar gällande 
oljeskyddsfonden torde detta inte kunna in-
nebära en väsentlig utvidgning av fonden, 
särskilt med tanke på att fonden kvarstår som 
öppen och på att inflödet till fonden redan 
inom ramen för den nuvarande lagstiftningen 
kunde vara märkbart större än för närvaran-
de. Enligt lagförslaget ska riksdagen i prakti-
ken fastställa fondens storlek, eftersom det 
belopp som överförs till fonden enligt försla-
get ska fastställas i 3 § 2 mom. i lagen om 
statens televisions- och radiofond.  

Grundlagsutskottet konstaterade i sina utlå-
tanden, med hänvisning till förarbetena till 
grundlagen (RP 1/1998 rd, s. 139/II), att ut-
skottet med hjälp av den kvalificerade lag-
stiftningsordningen i samband med statliga 
fonder utanför statsbudgeten strävar efter att 
skydda riksdagens budgetmakt. I enlighet 
med propositionen fattar riksdagen beslut om 
det belopp som ska styras till fonden. Belop-
pet överförs till Rundradion för finansiering-
en av verksamheten. Genom den föreslagna 
lagen strävar man därmed efter att stärka 
riksdagens möjligheter att genom riksdagens 
lagstiftningsbehörighet påverka användning-
en av fondens medel. Dessutom ökas riksda-
gens möjligheter att få information om Rund-
radions allmännyttiga verksamhet genom 
förvaltningsrådets årliga berättelse om den 
allmännyttiga verksamheten under året. 
Riksdagen ska också delges det utlåtande till 
förvaltningsrådet som avses i 12 a § i lagen 
om Rundradion Ab.   
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Förhandsprövningens grundlagsenlighet 

 
Den allmännyttiga rundradioverksamheten 

har traditionellt spelat en viktig roll när det 
gäller att trygga yttrandefrihet, demokrati och 
kulturell och språklig mångfald. I Finland är 
den rådande uppfattningen att det centrala 
syftet med den allmännyttiga rundradioverk-
samheten är att trygga individens yttrandefri-
het enligt 12 § i grundlagen. Det allmänna 
ska skapa sådana villkor som stöder indivi-
dens möjligheter att framföra och ta emot 
olika slags meddelanden. Särskilt de villkor 
som det allmänna ställt på utövandet av rund-
radioverksamheten är av central betydelse.  

I kommissionens meddelande om statligt 
stöd betonas också rundradioverksamhetens 
oberoende och betydelse särskilt när det gäll-
er att trygga yttrandefriheten. Enligt medde-
landet är garantier för rundradioverksamhe-
tens oberoende mycket viktiga, i linje med 
den allmänna yttrandefrihetsprincipen i arti-
kel 11 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och artikel 10 i 
Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna. 

Dessa principer är centrala också när det i 
medlemsstaterna görs förhandsprövningar av 
nya betydande tjänster. Enligt meddelandet 
om statligt stöd faller det under medlemssta-
ternas behörighetsområde att välja de lämpli-
gaste rutinerna för att garantera att audiovi-
suella tjänster är förenliga med de materiella 
villkoren i Amsterdamprotokollet, med hän-
syn till särdragen i medlemsstaternas natio-

nella system för radio- och tv-utsändningar 
och behovet av att slå vakt om rundradiobo-
lagens redaktionella oberoende. 

Det föreslås att det till lagen om Rundradi-
on Ab fogas en ny 6 a §, enligt vilken för-
handsprövning ska göras i fråga om en ny be-
tydande tjänst eller en betydande ändring av 
en existerande tjänst, när den nya tjänsten el-
ler funktionen är väsentlig i fråga om bety-
delse, varaktighet och kostnader. Avsikten 
med förhandsprövningen är att trygga att 
rundradioverksamheten fokuserar på den 
allmännyttiga verksamheten och fullgör det 
allmännyttiga uppdraget enligt definitionen i 
7 § i lagen om Rundradion Ab. Förhands-
prövning behövs också för att tjänstens 
marknads- och konkurrensinverkan ska kun-
na beaktas innan tjänsten tas i bruk. 

Enligt propositionen ska förhandspröv-
ningen inte omfatta Rundradions redaktionel-
la oberoende och innehållsliga lösningar. Av-
sikten med förhandsprövningen är att skapa 
ramar för verksamheten, t.ex. i sådana fall då 
man håller på att utvidga verksamheten till 
nya marknader och genom nya former av 
tjänster. I förhandsprövningen tas inte ställ-
ning till tjänsternas innehåll, vilket är av 
största vikt för tryggandet av bolagets obero-
ende. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
det att lagförslagen kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om Rundradion Ab 

 
 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 7 a § 4 mom. och 8 a § 2 mom., sådana de 

lyder i lag 396/2003, 
ändras 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 6 a §, 7 § 1 mom., 7 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 12 

a §, sådana de lyder, 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 6 a §, 7 § 1 mom. samt 7 § 2 mom. 2 och 3 
punkten i lag 635/2005 och 12 a § i lag 396/2003, samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 635/2005, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 
mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 6 b och 12 b § som följer: 
 
 
 
 
 

2 kap. 

Bolagets förvaltning  

6 §  

Förvaltningsrådets uppgifter 

På förvaltningsrådet ankommer att 
— — — — — — — — — — — — — 

4) göra i 6 a § avsedd förhandsprövning av 
tjänster och funktioner i förhållande till den 
allmännyttiga verksamheten och kommuni-
kationsmarknaden som helhet samt på basis 
av prövningen besluta om tjänsten eller funk-
tionen ska erbjudas eller inte, och offentlig-
göra beslutet och motiveringarna till det,  
— — — — — — — — — — — — — 

6) granska och godkänna styrelsens verk-
samhetsberättelse, 
— — — — — — — — — — — — — 

Förvaltningsrådet ska dessutom årligen 
före utgången av april lämna riksdagen en 
berättelse om hur den allmännyttiga verk-
samheten enligt 7 § har genomförts och hur 

förvaltningsrådets styrnings- och tillsyns-
uppgifter har fullgjorts under det föregående 
kalenderåret. Innan berättelsen lämnas ska 
Sametinget höras. 
— — — — — — — — — — — — — 
 

6 a §  

Förhandsprövning 

En förhandsprövning ska göras av sådana 
nya tjänster eller funktioner som har mer än 
obetydlig inverkan på helhetsutbudet av in-
nehållstjänster. Förhandsprövning ska göras, 
om den nya tjänsten eller funktionen är vä-
sentlig till sin betydelse, sin varaktighet och 
sina kostnader. 

Förhandsprövningen görs på begäran av 
Rundradion Ab eller på begäran av en person 
vars intresse ärendet berör. Prövningen kan 
göras också i andra fall, om det av grundad 
anledning är nödvändigt. 

I prövningen ska ingå en bedömning av 
den planerade tjänstens eller funktionens 
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marknads- och konkurrensinverkan samt öv-
riga inverkan.  

För prövningen ska skriftligt eller muntligt 
utlåtande begäras av konkurrensmyndighe-
ten, konsumentmyndigheten och centrala ak-
törer i branschen. Vid behov kan också andra 
sakkunniga höras. 
 
 

6 b §  

Styrelsen 

Bolaget ska ha en styrelse med minst fem 
och högst åtta medlemmar vilka inte får vara 
medlemmar i förvaltningsrådet och inte hel-
ler höra till bolagets övriga högsta ledning. 

Bolagets styrelse ska företräda tillräckligt 
mångsidig sakkunskap och de båda språk-
grupperna.  

På styrelsen ankommer att 
1) välja och entlediga bolagets verkställan-

de direktör samt fastställa dennes lön och 
andra till befattningen anslutna villkor; verk-
ställande direktören får inte vara medlem i 
förvaltningsrådet eller styrelsen, 

2) välja bolagets övriga högsta ledning 
samt fastställa ledningens löner och andra till 
befattningarna anslutna villkor, 

3) besluta om budgeten för det följande 
året, 

4) sammankalla bolagsstämman och bereda 
de ärenden som ska behandlas vid stämman, 

5) årligen lämna en berättelse till Kommu-
nikationsverket över bolagets verksamhet. 
 
 

7 §  

Allmännyttig verksamhet 

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett 
mångsidigt och täckande allmännyttigt tele-
visions- och radioprogramutbud jämte speci-
al- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. 
Dessa och andra allmännyttiga innehålls-
tjänster kan tillhandahållas i allmänna kom-
munikationsnät både riksomfattande och re-
gionalt.  

Den programverksamhet som bedrivs i 
allmännyttigt syfte ska särskilt: 
— — — — — — — — — — — — — 

2) producera, skapa, utveckla och bevara 
inhemsk kultur, konst och stimulerande un-
derhållning,  

3) i programutbudet beakta synpunkter som 
har att göra med allmänbildning och jäm-
ställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och 
självutveckling, lägga vikt vid program av-
sedda för barn och ungdomar samt tillhanda-
hålla andaktsprogram, 
— — — — — — — — — — — — — 
 
 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

12 a §  

Kommunikationsverkets ekonomiska tillsyns-
uppgifter 

Kommunikationsverket övervakar att 7 a, 
8, 8 a och 12 § iakttas samt att underprissätt-
ning och korssubventionering inte används. 

Bolaget ska årligen före utgången av april 
lämna Kommunikationsverket sitt bokslut 
samt resultaträkningarna och balansräkning-
arna för de särredovisade funktionerna jämte 
bilagor och revisorernas utlåtande om särre-
dovisningskalkylerna. Bolaget ska på Kom-
munikationsverkets begäran trots sekretess-
bestämmelserna också lämna andra uppgifter 
för tillsynen. 

Om bolaget bryter mot bestämmelserna i 7 
a, 8, 8 a, 12 och 12 a §, kan Kommunika-
tionsverket ålägga bolaget att rätta sitt fel el-
ler sin försummelse. Skyldigheten kan för-
enas med vite eller med hot om att den för-
summade åtgärden utförs på bolagets bekost-
nad. 

Bestämmelser om vite och hot om tvångs-
utförande finns i viteslagen (1113/1990). 
 

12 b §  

Berättelse till Kommunikationsverket 

Bolaget ska årligen före utgången av april 
lämna Kommunikationsverket en berättelse 
om de tjänster som tillhandahållits under det 
föregående kalenderåret. I berättelsen ska det 
lämnas uppgifter som behövs för Kommuni-



 RP 29/2012 rp  
  

 

53

kationsverkets tillsyn över televisions- och 
radioverksamheten.  

Kommunikationsverket ska före utgången 
av september lämna statsrådet ett utlåtande 
om berättelsen och de bokslutshandlingar 
som avses i 12 a § 2 mom. Utlåtandet ska 

delges det riksdagsutskott som behandlar 
ärenden som gäller Rundradion Ab. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
————— 
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2. 

Lag 
om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 2 § samt 3, 4, 6 och 7 

kap., och 40 §, av dem 3, 4 och 7 kap. sådana de lyder delvis ändrade i lag 395/2003, 6 kap. 
sådant det lyder delvis ändrat i lag 395/2003 och 713/2005 samt 40 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 491/2002, och 

ändras rubriken för 3 §, 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. samt 5 § 1, 2 och 4 mom., av dem rubriken 
för 3 § och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 395/2003 samt 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. såda-
na de lyder i lag 1069/2007, som följer: 
 

3 §  

Statens televisions- och radiofond och dess 
medel 

— — — — — — — — — — — — — 
För att täcka kostnaderna för den allmän-

nyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om 
Rundradion Ab (1380/1993) får fonden me-
del ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 
uppgår anslaget till 500 miljoner euro. An-
slagsbeloppet justeras årligen så att det mot-
svarar förändringen i kostnadsnivån. Som 
grund för justeringen används ett index som 
till en tredjedel består av levnadskostnadsin-
dexet och till två tredjedelar av förtjänstnivå-
indexet. 
 

4 § 

Bokföring, bokslut och revisorer 

— — — — — — — — — — — — —  
För att granska fondens förvaltning, eko-

nomi och räkenskaper tillsätter kommunika-
tionsministeriet årligen två revisorer. Av re-
visorerna ska den ena vara en sådan OFR-
revisor eller OFR-sammanslutning som avses 
i lagen om revisorer inom den offentliga för-
valtningen och ekonomin (467/1999) och den 
andra antingen OFR-revisor eller OFR-
sammanslutning eller i revisionslagen 
(459/2007) avsedd CGR-revisor eller CGR-

sammanslutning. Revisorerna ska avge en 
revisionsberättelse för varje räkenskapsperi-
od. 
 

5 §  

Användningen av statens televisions- och ra-
diofonds medel 

Fondens medel utgörs av medel som beta-
lats ur ett anslag i statsbudgeten, avgifter som 
tagits ut och överskott från tidigare räken-
skapsperioder som finns på fondens sam-
lingskonto i statens centralbokföring. 

För att finansiera Rundradion Ab:s verk-
samhet används årligen medel ur fonden till 
det belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får 
också användas för utbetalning av arvoden 
för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om 
Rundradion Ab samt för förvaltning av fon-
den. Medel ur fonden kan även i övrigt an-
vändas för att främja televisions- och radio-
verksamheten.  
— — — — — — — — — — — — — 

Medel ur fonden betalas till Rundradion 
Ab i enlighet med dispositionsplanen och bo-
lagets finansieringsbehov. 
— — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

Innan lagen träder i kraft har Kommunika-
tionsverket rätt att  
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1) ta ut alla televisionsavgifter som gäller 
tiden  före ikraftträdandet, så att de förfaller 
till betalning senast den 31 december 2012, 
och   

2) ta ut sådana televisionsavgifter som 
grundar sig på anmälningar om ibruktagande 
gjorda i december 2012 utan att tillämpa be-
stämmelserna i 8 § om den kortaste perioden 
som betalningsskyldigheten kan omfatta.  

Vid indrivning av sådana televisionsavgif-
ter som inte är betalda vid ikraftträdandet av 
denna lag, ska fram till den 1 januari 2018 de 
bestämmelser tillämpas som gällde vid 
ikraftträdandet.  

Televisionsavgifter som  betalats för år 
2013 betalas tillbaka utan avdrag för återbe-
talningsavgiften enligt 17 §.  

I 17 § avsedda televisionsavgifter som inte 
före utgången av 2017 har kunnat betalas 
tillbaka, intäktsförs i statens televisions- och 
radiofond den 1 januari 2018.  

Uppgifterna i registret över televisionsan-
vändare enligt den upphävda 18 § förstörs i 
enlighet med 34 § i personuppgiftslagen 
(523/1999). 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 

Helsingfors den 4 april 2012 

 
Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
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Bilaga 
Parallelltext 

1. 
 

Lag 
om ändring av lagen om Rundradion Ab 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) 7 a § 4 mom. och 8 a § 2 mom., sådana de 

lyder i lag 396/2003, 
ändras 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 6 a §, 7 § 1 mom., 7 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 12 

a §, sådana de lyder, 6 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 6 a §, 7 § 1 mom. samt 7 § 2 mom. 2 och 3 
punkten i lag 635/2005 och 12 a § i lag 396/2003, samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 635/2005, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 
mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen nya 6 b och 12 b § som följer: 

 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 kap.  

Bolagets förvaltning 

6 §  

Förvaltningsrådets uppgifter 

På förvaltningsrådet ankommer att 
— — — — — — — — — — — — — — 
4) vartannat år efter att ha hört Sametinget 

i ärendet lämna riksdagen en berättelse om 
hur den allmännyttiga verksamheten har ge-
nomförts under två verksamhetsår, 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
6) granska och godkänna styrelsens årsbe-

rättelse, 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

2 kap.

Bolagets förvaltning 

6 §  

Förvaltningsrådets uppgifter 

På förvaltningsrådet ankommer att 
— — — — — — — — — — — — — 

4) göra i 6 a § avsedd förhandsprövning av 
tjänster och funktioner i förhållande till den 
allmännyttiga verksamheten och kommunika-
tionsmarknaden som helhet samt på basis av 
prövningen besluta om tjänsten eller funktio-
nen ska erbjudas eller inte, och offentliggöra 
beslutet och motiveringarna till det, 
— — — — — — — — — — — — — 

6) granska och godkänna styrelsens verk-
samhetsberättelse, 
— — — — — — — — — — — — — 

Förvaltningsrådet ska dessutom årligen fö-
re utgången av april lämna riksdagen en be-
rättelse om hur den allmännyttiga verksam-
heten enligt 7 § har genomförts och hur för-
valtningsrådets styrnings- och tillsynsuppgif-
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ter har fullgjorts under det föregående kalen-
deråret. Innan berättelsen lämnas ska Same-
tinget höras. 
— — — — — — — — — — — — — 

 
6 a §  

Styrelsen 

Bolaget skall ha en styrelse med minst fem 
och högst åtta medlemmar vilka inte får vara 
medlemmar i förvaltningsrådet och inte hel-
ler höra till bolagets övriga högsta ledning. 

Bolagets styrelse skall företräda tillräck-
ligt mångsidig sakkunskap och de båda 
språkgrupperna. 

På styrelsen ankommer att 
1) välja och entlediga bolagets verkstäl-

lande direktör samt fastställa dennes lön och 
andra till befattningen anslutna villkor; 
verkställande direktören får inte vara med-
lem i förvaltningsrådet eller styrelsen, 

2) välja bolagets övriga högsta ledning 
samt fastställa ledningens löner och andra 
till befattningarna anslutna villkor, 

3) besluta om budgeten för det följande 
året, 

4) sammankalla bolagsstämman och bere-
da de ärenden som skall behandlas vid 
stämman, 

5) årligen lämna Kommunikationsverket 
en berättelse över bolagets verksamhet. 
 

6 a §  

Förhandsprövning 

En förhandsprövning ska göras av sådana 
nya tjänster eller funktioner som har mer än 
obetydlig inverkan på helhetsutbudet av in-
nehållstjänster. Förhandsprövning ska göras, 
om den nya tjänsten eller funktionen är vä-
sentlig till sin betydelse, sin varaktighet och 
sina kostnader. 

Förhandsprövningen görs på begäran av 
Rundradion Ab eller på begäran av en person 
vars intresse ärendet berör. Prövningen kan 
göras också i andra fall, om det av grundad 
anledning är nödvändigt. 

I prövningen ska ingå en bedömning av den 
planerade tjänstens eller funktionens mark-
nads- och konkurrensinverkan samt övriga 
inverkan.  

För prövningen ska skriftligt eller muntligt 
utlåtande begäras av konkurrensmyndighe-
ten, konsumentmyndigheten och centrala ak-
törer i branschen. Vid behov kan också andra 
sakkunniga höras. 
 
 
 

 
(ny) 6 b § 

Styrelsen 

Bolaget skall ha en styrelse med minst fem 
och högst åtta medlemmar vilka inte får vara 
medlemmar i förvaltningsrådet och inte hel-
ler höra till bolagets övriga högsta ledning. 

Bolagets styrelse skall företräda tillräckligt 
mångsidig sakkunskap och de båda språk-
grupperna. 

På styrelsen ankommer att 
1) välja och entlediga bolagets verkställan-

de direktör samt fastställa dennes lön och 
andra till befattningen anslutna villkor; verk-
ställande direktören får inte vara medlem i 
förvaltningsrådet eller styrelsen, 

2) välja bolagets övriga högsta ledning 
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samt fastställa ledningens löner och andra till 
befattningarna anslutna villkor, 

3) besluta om budgeten för det följande 
året, 

4) sammankalla bolagsstämman och bere-
da de ärenden som skall behandlas vid stäm-
man, 

5) årligen lämna Kommunikationsverket en 
berättelse över bolagets verksamhet. 
 

7 §  

Allmännyttig verksamhet 

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett hel-
täckande televisions- och radioprogramutbud 
jämte special- och tilläggstjänster för alla på 
lika villkor. Dessa och andra innehållstjäns-
ter som ansluter sig till den allmännyttiga 
verksamheten kan tillhandahållas i alla tele-
nät. 

Den programverksamhet som bedrivs i 
allmännyttigt syfte skall särskilt: 

— — — — — — — — — — — — — — 
2) producera, skapa och utveckla inhemsk 

kultur, konst och stimulerande underhåll-
ning, 

3) i programutbudet beakta synpunkter 
som har att göra med allmänbildning och 
jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande 
och självutveckling, lägga vikt vid program 
avsedda för barn samt tillhandahålla 
andaktsprogram, 

— — — — — — — — — — — — — — 

7 §  

Allmännyttig verksamhet 

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett 
mångsidigt och täckande allmännyttigt televi-
sions- och radioprogramutbud jämte special- 
och tilläggstjänster för alla på lika villkor. 
Dessa och andra allmännyttiga innehålls-
tjänster kan tillhandahållas i allmänna kom-
munikationsnät både riksomfattande och re-
gionalt. 

Den programverksamhet som bedrivs i all-
männyttigt syfte ska särskilt: 
— — — — — — — — — — — — — 

2) producera, skapa, utveckla och bevara 
inhemsk kultur, konst och stimulerande un-
derhållning,  

3) i programutbudet beakta synpunkter som 
har att göra med allmänbildning och jäm-
ställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och 
självutveckling, lägga vikt vid program av-
sedda för barn och ungdomar samt tillhanda-
hålla andaktsprogram, 
— — — — — — — — — — — — — 
 

7 a §  

Särredovisning av utbudet 

— — — — — — — — — — — — — — 
Kommunikationsverket övervakar att 1–3 
mom. iakttas. Bolaget skall på Kommunika-
tionsverkets begäran tillställa det sitt bokslut 
samt de särredovisade funktionernas resul-
taträkning och balansräkning jämte noter. 
 

7 a §  

Särredovisning av utbudet 

— — — — — — — — — — — — — — 
(4 mom. upphävs) 

8 a §  

Särredovisning av nättjänster 

— — — — — — — — — — — — — — 

8 a §  

Särredovisning av nättjänster 

— — — — — — — — — — — — — — 
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Kommunikationsverket övervakar att denna 
paragraf iakttas. Bolaget skall på Kommuni-
kationsverkets begäran lämna sitt bokslut 
samt resultaträkningarna och balansräk-
ningarna för de särredovisade funktionerna 
jämte noter till verket. 
 

(2 mom. upphävs) 

 
5 kap. 

Särskilda stadganden 

12 a §  

Berättelse till Kommunikatiosverket 

 
Rundradion Ab skall årligen före utgången 

av april lämna en berättelse till Kommunika-
tionsverket om den allmännyttiga verksam-
heten under det föregående kalenderåret. I 
berättelsen skall lämnas sådana uppgifter 
som behövs för Kommunikationsverkets till-
syn över televisions- och radioverksamheten. 
Kommunikationsverket skall avge ett utlå-
tande om berättelsen till statsrådet före ut-
gången av september. 

 
5 kap. 

Särskilda stadganden 

12 a §  

Kommunikationsverkets ekonomiska tillsyns-
uppgifter 

Kommunikationsverket övervakar att 7 a, 8, 
8 a och 12 § iakttas samt att underprissätt-
ning och korssubventionering inte används. 

Bolaget ska årligen före utgången av april 
lämna Kommunikationsverket sitt bokslut 
samt resultaträkningarna och balansräkning-
arna för de särredovisade funktionerna jämte 
bilagor och revisorernas utlåtande om särre-
dovisningskalkylerna. Bolaget ska på Kom-
munikationsverkets begäran trots sekretess-
bestämmelserna också lämna andra uppgifter 
för tillsynen. 

Om bolaget bryter mot bestämmelserna i 7 
a, 8, 8 a, 12 och 12 a §, kan Kommunika-
tionsverket ålägga bolaget att rätta sitt fel el-
ler sin försummelse. Skyldigheten kan förenas 
med vite eller med hot om att den försumma-
de åtgärden utförs på bolagets bekostnad. 

Bestämmelser om vite och hot om t tvångs-
utförande finns i viteslagen (1113/1990). 

 
(ny) 12 b § 

Berättelse till Kommunikationsverket 

Bolaget ska årligen före utgången av april 
lämna Kommunikationsverket en berättelse 
om de tjänster som tillhandahållits under det 
föregående kalenderåret. I berättelsen ska det 
lämnas uppgifter som behövs för Kommuni-
kationsverkets tillsyn över televisions- och 
radioverksamheten.  

Kommunikationsverket ska före utgången 
av september lämna statsrådet ett utlåtande 
om berättelsen och de bokslutshandlingar 
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som avses i 12 a § 2 mom. Utlåtandet ska 
delges det riksdagsutskott som behandlar 
ärenden som gäller Rundradion Ab. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  .  
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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 Bilaga 
Parallelltext 

2. 

Lag 
om förändring av lagen om statens televisions- och radiofond 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) 2 § samt 3, 4, 6 och 7 

kap., och 40 §, av dem 3, 4 och 7 kap. sådana de lyder delvis ändrade i lag 395/2003, 6 kap. 
sådant det lyder delvis ändrat i lag 395/2003 och 713/2005 samt 40 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 491/2002, och 

ändras rubriken för 3 §, 3 § 2 mom., 4 § 2 mom. samt 5 § 1, 2 och 4 mom., av dem rubriken 
för 3 § och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 395/2003 samt 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. såda-
na de lyder i lag 1069/2007, som följer: 

 
 
 
Gällande lydelse Förslagen lydelse 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) televisionsapparat en apparat eller ut-

rustning avsedd för att ta emot och följa med 
televisionsprogramutbud, och med 

2) användning av en televisionsapparat att 
televisionsprogram tas emot med en televi-
sionsapparat eller att en televisionsapparat 
innehas eller förvaras så att den när som 
helst genom obetydliga åtgärder kan använ-
das för mottagning av televisionsprogram. 
 

(2 § upphävs) 

3 §  

Statens televisions och radiofond och avgifter 
till den 

— — — — — — — — — — — — — — 
Till statens televisions- och radiofond av-

sätts de televisionsavgifter som tas ut för an-
vändningen av en televisionsapparat, retroak-
tiva televisionsavgifter, dröjsmålsavgifter, 
kontrollavgifter och ersättningarna för de 
kostnader som indrivningen av avgifter med-
för. 

3 § 

Statens televisions och radiofond och dess 
medel 

— — — — — — — — — — — — — 
För att täcka kostnaderna för den allmän-

nyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om 
Rundradion Ab (1380/1993) får fonden medel 
ur ett anslag i statsbudgeten. År 2013 uppgår 
anslaget till 500 miljoner euro. Anslagsbe-
loppet justeras årligen så att det motsvarar 
förändringen i kostnadsnivån. Som grund för 
justeringen används ett index som till en tred-
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jedel består av levnadskostnadsindexet och 
till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 

 
4 § 

Bokföring, bokslut och revisorer 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

För att granska fondens förvaltning, eko-
nomi och räkenskaper tillsätter kommunika-
tionsministeriet årligen två revisorer. Av revi-
sorerna skall den ena vara en sådan OFR-
revisor eller OFR-sammanslutning som avses 
i lagen om revisorer inom den offentliga för-
valtningen och ekonomin (467/1999) och den 
andra antingen OFR-revisor eller OFR-
sammanslutning eller i revisionslagen 
(936/1994) avsedd CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning. Revisorerna skall avge en 
revisionsberättelse för varje räkenskapsperi-
od. 
 

4 § 

Bokföring, bokslut och revisorer 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

För att granska fondens förvaltning, eko-
nomi och räkenskaper tillsätter kommunika-
tionsministeriet årligen två revisorer. Av revi-
sorerna skall den ena vara en sådan OFR-
revisor eller OFR-sammanslutning som avses 
i lagen om revisorer inom den offentliga för-
valtningen och ekonomin (467/1999) och den 
andra antingen OFR-revisor eller OFR-
sammanslutning eller i revisionslagen 
(459/2007) avsedd CGR-revisor eller CGR-
sammanslutning. Revisorerna skall avge en 
revisionsberättelse för varje räkenskapsperi-
od. 

 
5 §  

Användning av statens televisions- och radio-
fonds medel 

Statens televisions- och radiofonds medel 
används för att finansiera Rundradion Ab:s 
verksamhet samt för att täcka kostnaderna för 
indrivningen av avgifter till fonden. Fondens 
medel kan även i övrigt användas för att 
främja televisions- och radioverksamheten. 

Fondens medel utgörs av de uppburna av-
gifterna och överskott från tidigare räken-
skapsperioder som finns på fondens sam-
lingskonto i statens centralbokföring. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 

Medel ur fonden betalas till Rundradion Ab 
i poster och vid tidpunkter som godkänts av 
finansministeriet, i enlighet med dispositions-
planen och bolagets finansieringsbehov. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 
 
 

5 §  

Användning av statens televisions- och radio-
fonds medel 

Fondens medel utgörs av medel som beta-
lats ur ett anslag i statsbudgeten, avgifter 
som tagits ut och överskott från tidigare rä-
kenskapsperioder som finns på fondens sam-
lingskonto i statens centralbokföring. 

För att finansiera Rundradion Ab:s verk-
samhet används årligen medel ur fonden till 
det belopp som avses i 3 § 2 mom. Medel får 
också användas för utbetalning av arvoden 
för förhandsprövning enligt 6 a § i lagen om 
Rundradion Ab samt för förvaltning av fon-
den. Medel ur fonden kan även i övrigt an-
vändas för att främja televisions- och radio-
verksamheten.  
— — — — — — — — — — — — — 

Medel ur fonden betalas till Rundradion 
Ab i enlighet med dispositionsplanen och bo-
lagets finansieringsbehov. 
— — — — — — — — — — — — — 
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3 kap. 

 
Fastställande av televisionsavgift och be-
talningsskyldighet 

6 §  

Fastställande av televisionsavgiftens storlek 

För användning av en televisionsapparat 
skall betalas en televisionsavgift, vars storlek 
bestäms av statsrådet. Vid fastställandet av 
avgiften skall beaktas bland annat Rundradi-
on Ab:s möjligheter att sköta de lagstadgade 
uppgifter som gäller allmännyttig verksamhet 
och som uppställts för den, konkurrensläget i 
branschen samt den allmänna ekonomiska ut-
vecklingen. 
 

7 §  

Skyldighet att betala televisionsavgift 

För varje televisionsapparat som används 
skall betalas en televisionsavgift. Personer 
intagna på en offentlig anstalt behöver dock 
inte betala televisionsavgift för den televi-
sionsapparat som de använder. 

För användningen av televisionsapparater i 
en familj skall dock betalas endast en televi-
sionsavgift för varje plats där en apparat är i 
permanent bruk. Med familj avses i denna lag 
ensamboende personer och personer som i 
äktenskap eller under äktenskapsliknande 
förhållanden lever tillsammans i gemensamt 
hushåll i samma bostad samt med dem sta-
digvarande bosatta släktingar eller barn, in-
klusive adoptivbarn och barn som placerats i 
familjen. Med släktingar avses personer som 
enligt ärvdabalken (40/1965) anses ha rätt 
till arv. 

För televisionsapparater som används på 
enskilda näringsidkares eller samfunds eller 
stiftelsers verksamhetsställen skall betalas en 
televisionsavgift för varje verksamhetsställe. 
Näringsidkare eller samfund eller stiftelse 
som bedriver härbärgeringsrörelse eller här-
bärgeringsverksamhet skall dock för televi-
sionsapparater i inkvarteringsrummen betala 
en televisionsavgift för varje grupp om fyra 
televisionsapparater eller en del av en sådan 
grupp. 

(3 kap. upphävs) 
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Verksamhetsställe enligt denna lag är varje 
sådant permanent verksamhetsställe för en 
näringsidkare eller ett samfund eller en stif-
telse som har en annan besöksadress än när-
ingsidkarens eller samfundets eller stiftelsens 
andra permanenta verksamhetsställen. Kom-
munala förvaltningar och deras enheter samt 
statliga myndigheter, inrättningar, affärsverk 
och fonder betraktas var och en som ett sär-
skilt samfund. 
 

8 §  

Betalningsskyldighetens uppkomst och upp-
hörande 

Betalningsskyldigheten uppkommer när en 
televisionsapparat tas i bruk. Betalningsskyl-
digheten upphör när Teleförvaltningscentra-
len har fått anmälan om att användningen av 
televisionsapparaten har upphört. Betal-
ningsskyldigheten omfattar dock minst en 
månad.  
 

9 §  

Anmälningsskyldighet 

En televisionsanvändare som enligt denna 
lag är betalningsskyldig skall för indrivning 
av televisionsavgift göra en anmälan till Tele-
förvaltningscentralen om ibruktagande av 
varje sådan televisionsapparat som förutsät-
ter att televisionsavgift betalas. Det är inte 
tillåtet att ta i bruk en televisionsapparat för-
rän försummad televisionsavgift har betalts. 

En anmälan skall göras till Kommunika-
tionsverket innan en televisionsapparat tas i 
bruk. Anmälan om ibruktagande av televi-
sionsapparat träder i kraft den dag då den 
anländer till Kommunikationsverket eller vid 
en annan, senare tidpunkt som användaren 
uppger.  

Av anmälan om ibruktagande skall framgå 
de uppgifter som enligt 18 § i denna lag skall 
införas i registret över televisionsanvändare. 

Om en televisionsanvändare trots betal-
ningspåminnelse under minst sex månaders 
tid försummar att betala televisionsavgiften, 
anses det att televisionsanvändaren har åter-
tagit anmälan enligt i 1 mom. Teleförvalt-
ningscentralen fattar ett beslut i saken. 
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10 §  

Kontrollanter 

Teleförvaltningscentralen övervakar att 
anmälningsskyldigheten enligt 9 § iakttas. Te-
leförvaltningscentralen kan förordna särskil-
da kontrollanter för uppgiften. 

När en kontrollant utför kontroller skall 
han visa upp en utredning om att han har ett 
sådant förordnande av Teleförvaltningscen-
tralen som avses i 1 mom. 

I samband med kontrollen skall på begäran 
av kontrollanten ges uppgifter om televi-
sionsanvändaren, om antalet televisionsappa-
rater som används och var de finns, om den 
tid televisionsapparaten är i bruk och om 
andra omständigheter som behövs vid indriv-
ningen av televisionsavgiften. Straff för läm-
nande av oriktiga personuppgifter till kon-
trollanten döms ut enligt 16 kap. 5 § straffla-
gen (39/1889), om inte strängare straff för 
det bestäms någon annanstans i lag.  

I samband med kontrollen skall på begäran 
av kontrollanten ges uppgifter om televi-
sionsanvändaren, om antalet televisionsappa-
rater som används och var de finns, om den 
tid televisionsapparaten är i bruk och om 
andra omständigheter som behövs vid indriv-
ningen av televisionsavgiften. 
 

11 §  

Indrivning av televisionsavgift 

Efter att ha fått anmälan enligt 9 § om att 
en televisionsapparat används indriver Tele-
förvaltningscentralen utan något separat be-
slut om betalningsskyldighet en televisions-
avgift hos den fysiska eller juridiska person 
som anmälts som televisionsanvändare. 

På indrivningen av avgiften tillämpas lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992), om inte något annat bestäms i 
denna lag. 

Vid rättelse av sak- eller skrivfel i samband 
med indrivning av televisionsavgiften iakttas 
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 29/2012 rp  
Gällande lydelse Förslagen lydelse 

 

66 

 
12 §  

Beslut om betalningsskyldighet 

På begäran av televisionsanvändaren eller 
om det har blivit uppenbart i kontrollen att 
någon använder en televisionsapparat som 
inte har anmälts enligt 9 § fattar Teleförvalt-
ningscentralen ett särskilt beslut om betal-
ningsskyldighet och om dess begynnelsetid-
punkt. 
 

13 § 

Dröjsmålsavgift och indrivningskostnader 

Har televisionsavgiften inte betalts senast 
på den utsatta förfallodagen, indriver Kom-
munikationsverket förutom televisionsavgiften 
en dröjsmålsavgift på fem euro. Dröjsmåls-
avgiften indrivs för varje försenad televi-
sionsavgift. 

Har en försenad televisionsavgift, retroak-
tiv televisionsavgift eller kontrollavgift trots 
betalningsuppmaning inte betalats, tar Kom-
munikationsverket utöver avgiften ut indriv-
ningskostnader i enlighet med 10 § lagen om 
indrivning av fordringar (513/1999). Indriv-
ningskostnaderna kan dock tas ut endast när 
avgiften indrivs för första gången. 

Dröjsmålsavgift eller indrivningskostnader 
tas dock inte ut, om inga åtgärder har vidta-
gits för att driva in den försenade avgiften 
förrän den har betalts. 
 

14 § 

Retroaktiv televisionsavgift 

Hos den som använder en televisionsappa-
rat utan att göra anmälan enligt 9 § indriver 
Kommunikationsverket dubbel televisionsav-
gift för högst ett sådant år då televisionsap-
paraten har använts. I avgift indrivs härvid 
likväl minst 60 euro. 
 

15 §  

Utsökning av avgifter 

Televisionsavgifter, retroaktiva televisions-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 29/2012 rp  
Gällande lydelse Förslagen lydelse 

 

67

avgifter, dröjsmålsavgifter, kontrollavgifter 
och indrivningskostnader kan indrivas utan 
dom eller beslut på det sätt som bestäms i la-
gen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/1961). 
 

16 §  

Avbrytande av indrivning 

Om en televisionsanvändare trots uppma-
ningar har försummat att betala televisions-
avgiften och avgiften inte heller har kunnat 
drivas in i utsökningsväg eller på något annat 
sätt och det är uppenbart att en fortsatt in-
drivning medför utgifter som strider mot la-
gens syfte, har Teleförvaltningscentralen rätt 
att avbryta indrivningsåtgärderna. 
 

17 §  

Återbetalning av televisionsavgift 

Av en betald televisionsavgift återbetalas 
eller gottgörs den andel som förblir oanvänd 
och som räknas från den tidpunkt då Kom-
munikationsverket har fått anmälan om att 
användningen av en televisionsapparat har 
upphört. Från summan avdras en återbetal-
ningsavgift på fem euro. Avgiften återbetalas 
inte, om det belopp som skall återbetalas är 
mindre än fem euro efter det att återbetal-
ningsavgiften har avdragits. 
 

4 kap. 

Förande av register över televisionsanvän-
dare 

18 §  

Register över televisionsanvändare 

För indrivningen av televisionsavgifter och 
övervakningen av att denna lag följs skall Te-
leförvaltningscentralen föra ett register över 
televisionsanvändare med uppgifter om dem 
som lämnat en anmälan enligt 9 § och över 
dem som konstaterats ha brutit mot anmäl-
ningsskyldigheten enligt 9 § samt över in-
drivnings- och betalningstransaktioner som 
gäller avgifter som drivs in för användningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4 kap. upphävs) 
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av en televisionsapparat. 
I registret får lagras namnet på fysiska per-

soner, antalet televisionsapparater som de 
använder, personbeteckning, adress, hem-
kommun och modersmål samt andra sådana 
uppgifter om fysiska personer som behövs för 
att sköta indrivningen och övervakningen. I 
fråga om juridiska personer får i registret 
lagras motsvarande uppgifter som är nöd-
vändiga med tanke på syftet med registerfö-
ringen, även affärs- och samfundssignum. 

Teleförvaltningscentralen kan använda re-
gistret för att sköta sådana uppgifter i anslut-
ning till televisionsavgifterna vilka bestämts 
för den i lag eller förordning. 
 

19 §  

Rätt att få och lagra uppgifter 

För indrivningen av televisionsavgifter och 
övervakningen av att denna lag följs har 
Kommunikationsverket rätt att få och lagra 
följande uppgifter: 

1) ur befolkningsdatasystemet uppgift om 
fysiska personers namn och adress, moders-
mål, personbeteckning och ändring av dem 
samt om dödsfall, 

2) enligt avtal fysiska och juridiska perso-
ners adresser ur Posten Finland Abp:s ad-
ressregistersystem, samt 

3) enligt avtal uppgifter om fysiska och ju-
ridiska personers telefonnummer och annan 
motsvarande kontaktinformation ur teleföre-
tagens kundregister. 
 

20 §  

Samkörning av register 

Teleförvaltningscentralen har rätt att sam-
köra uppgifterna i registret över televisions-
användare med de uppgifter som avses i 19 § 
samt att på så sätt bilda sådana register som 
behövs för övervakningen av att denna lag 
följs. 
 

21 §  

Utlämnande av uppgifter 

För övervakningen av att denna lag följs 
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får ur registret över televisionsanvändare 
lämnas ut uppgifter till 

1) polisen, 
2) åklagarmyndigheterna, samt 
3) domstolarna. 
Ur registret över televisonsanvändare får 

dessutom lämnas ut 
1) uppgifter till utsökningsmyndigheter för 

indrivning av de avgifter som avses i denna 
lag, 

2) uppgifter till statistikcentralen för stati-
stikföring, samt 

3) statistiska uppgifter. 
I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. 

iakttas i fråga om utlämnande av uppgifter ur 
registret över televisionsanvändare vad som 
bestäms om utlämnande av personuppgifter 
ur myndigheternas register. 
 

22 §  

Utplåning av uppgifter 

Uppgifterna om dem som gjort en anmälan 
enligt 9 § utplånas ur registret över televi-
sionsanvändare tio år efter utgången av det 
kalenderår under vilket Teleförvaltningscen-
tralen fick anmälan om att användningen av 
en televisionsapparat har upphört. 

Uppgifterna om dem som konstaterats ha 
brutit mot den anmälningsskyldighet som av-
ses i 9 § utplånas ur registret över televi-
sionsanvändare tio år efter utgången av det 
kalenderår under vilket beslutet om den kon-
staterade förseelsen vann laga kraft. 

Uppgifterna om indrivnings- och betal-
ningstransaktioner som gäller de avgifter som 
indrivs för användningen av en televisionsap-
parat utplånas ur registret över televisions-
användare tio år efter utgången av det kalen-
derår under vilket åtgärden vidtogs. 

De samkörda register som avses i 20 § ut-
plånas omedelbart när användningen av dem 
har upphört, dock senast sex månader efter 
att de bildades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 29/2012 rp  
Gällande lydelse Förslagen lydelse 

 

70 

6 kap. 

Tvångsmedel, påföljder, ändringssökande 

33 §  

Vite 

Om en koncessionshavare enligt 23 § bry-
ter mot denna lag, kan Kommunikationsver-
ket ålägga denne att rätta sitt fel eller sin för-
summelse. 

Kommunikationsverket kan förena sitt be-
slut enligt 1 mom. med vite enligt vad som be-
stäms i viteslagen (1113/1990). 
 

34 §  

Återkallande av koncession 

Om en koncessionshavare enligt 23 § inte 
iakttar denna lag eller de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den, kan statsrådet helt 
eller delvis återkalla koncessionen i sådana 
fall då koncessionshavaren trots uppmaning 
inte rättar sitt förfarande inom en skälig be-
stämd tid. 

Staten är inte ersättningsskyldig, om kon-
cessionen återkallas med stöd av 1 mom. 
 

35 §  

Kontrollavgift 

Hos den som använder en televisionsappa-
rat utan att lämna en anmälan enligt 9 § in-
drivs en kontrollavgift på 100 euro. 

Kontrollavgiften påförs av Kommunika-
tionsverket. Avgiften behöver inte påföras, om 
det kan anses att den tid televisionsapparaten 
har använts utan att anmälan gjorts är kort 
eller om det annars kan anses oskäligt att på-
föra kontrollavgift. Kontrollavgiften kan dock 
inte utan särskilda skäl lämnas opåförd på 
grundval av att användningstiden är kort, om 
det konstateras att televisionsanvändaren 
även tidigare har använt televisionsappara-
ten utan att göra anmälan enligt 9 §. 
 
 
 
 

 
(6 kap. upphävs) 
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35 a §  

Delgivning 

Ett sådant beslut om återkallande av anmä-
lan om ibruktagande, retroaktiv televisions-
avgift eller kontrollavgift som avses i denna 
lag kan delges vederbörande per post. Om in-
te något annat visas, anses delgivningen ha 
skett den sjunde dagen efter att beslutet pos-
tades. I fråga om delgivning skall i övrigt 
iakttas lagen om delgivning i förvaltnings-
ärenden (232/1966). 
 

36 §  

Ändringssökande 

Om sökande av ändring i beslut som avses i 
denna lag bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Koncessionsavgiften skall betalas 
på förfallodagen trots att ändring sökts. 

I Teleförvaltningscentralens beslut om 
skyldighet att betala retroaktiv televisionsav-
gift skall dock först yrkas rättelse hos Tele-
förvaltningscentralen inom 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. För sökande av ändring i 
beslut med anledning av rättelseyrkande gäll-
er 1 mom. 

I förvaltningsdomstolens beslut om retroak-
tiv televisionsavgift eller kontrollavgift som 
meddelats med stöd av denna lag får ändring 
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd.  
 

7 kap. 

Särskilda bestämmelser 

37 §  

Handräckning 

Kommunikationsverket har rätt att få hand-
räckning av polisen för verkställigheten av 
denna lag samt bestämmelser och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 kap. upphävs) 
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38 §  

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning. 
 

8 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse 

40 §  

Övergångsbestämmelse 

Den som har en gällande televisionslicens 
när denna lag träder i kraft anses ha gjort en 
anmälan enligt 9 §. Teleförvaltningscentralen 
har rätt att för varje televisionslicens som be-
viljats före ikraftträdandet av denna lag be-
stämma när den första faktureringsperioden 
för televisionsavgiften skall börja. 

Om i gällande koncession för televisions- 
och radioverksamhet som utövas med hjälp 
av radiovågor som utbreder sig fritt förutsätts 
att en avgift för allmännyttig verksamhet be-
talas eller om koncessionsvillkoren annars 
står i strid med denna lag, iakttas bestämmel-
serna i denna lag i stället för koncessionsvill-
koren. Även i sådana fall då den gällande 
koncessionen inte innehåller något villkor 
som förpliktar till avgift, iakttas bestämmel-
serna i denna lag. 

 

 
 
 
 
 
 

8 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse 

(40 § upphävs) 

 ______
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
Innan lagen träder i kraft har Kommunika-

tionsverket rätt att 
1) ta ut alla televisionsavgifter som gäller 

tiden  före ikraftträdandet, så att de förfaller 
till betalning senast den 31 december 2012, 
och   

2) ta ut sådana televisionsavgifter som 
grundar sig på anmälningar om ibruktagan-
de gjorda i december 2012 utan att tillämpa 
bestämmelserna i 8 § om den kortaste perio-
den som betalningsskyldigheten kan omfatta.  

Vid indrivning av sådana televisionsavgif-
ter som inte är betalda vid ikraftträdandet av 
denna lag, ska fram till den 1 januari 2018 
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de bestämmelser tillämpas som gällde vid ik-
raftträdandet.  

Televisionsavgifter som  betalats för år 
2013 betalas tillbaka utan avdrag för återbe-
talningsavgiften enligt 17 §.  

I 17 § avsedda televisionsavgifter som inte 
före utgången av 2017 har kunnat betalas 
tillbaka, intäktsförs i statens televisions- och 
radiofond den 1 januari 2018.  

Uppgifterna i registret över televisionsan-
vändare enligt den upphävda 18 § förstörs i 
enlighet med 34 § i personuppgiftslagen 
(523/1999). 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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