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Määrärahan siirto valtion vuoden 2022 talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastoon
1 Siirrettävä määräraha
Valtion vuoden 2022 talousarvioon momentille 31.20.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyy 556 868 000 euron määräraha valtion televisio- ja radiorahastoon tehtävään siirtoon, joka tehdään valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain
(745/1998, muutettu 475/2012, jäljempänä rahastolaki) 3 §:n nojalla.
Valtion televisio- ja radiorahastoon tehtävä siirto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun
kustannusten kattamiseksi rahoitetaan vuoden 2013 alusta lukien käyttöön otetulla
yleisradioverolla, josta säädetään yleisradioverosta annetussa laissa (484/2012).
Liikenne- ja viestintäministeriön on tarkoitus toteuttaa määrärahan siirto liitteen 2 mukaisella päätöksellä siten, että varat ovat rahaston käytettävissä heti valtion vuoden
2022 talousarvion tultua voimaan. Tällä päätöksellä valtuutetaan Liikenne- ja viestintävirasto siirtämään koko momentin määräraha valtion televisio- ja radiorahastoon.
Rahastoon siirretään kuitenkin varoja sen mukaisesti, kun rahaston varoja tilitetään
Yleisradio Oy:lle rahastolain 5 §:n nojalla vähitellen yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti. Määrärahamomenttia veloitetaan siten sitä mukaan, kun varoja tilitetään Yleisradio Oy:n käyttöön.
2 Valtion televisio- ja radiorahasto
Valtion televisio- ja radiorahaston tarkoituksesta säädetään rahastolain 1 §:ssä. Sen
mukaan rahaston tarkoituksena on järjestää Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitus ja
hoito sekä muutoinkin edistää televisio- ja radiotoimintaa. Valtion televisio- ja radiorahastoa hoitaa Liikenne- ja viestintävirasto rahastolain 3 §:n 1 momentin nojalla.
Rahastolain 3 §:n mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pykälän mukaan vuonna 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason nousua
vastaavasti. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1170/2016) 3 §:n mukaan indeksitarkistusta ei
tehty vuonna 2018. Myös vuosia 2016 ja 2017 koskevista indeksitarkistuksista on luovuttu lailla 44/2015. Vuonna 2021 määräraha oli 543 286 000 euroa. Määrärahan
suuruus on tarkistettu kustannustason muutosta vastaavasti ja se on 556 868 000 euroa vuonna 2022.
Rahastolain muutetun 5 §:n mukaan rahaston varat muodostuvat valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta suoritetuista varoista, kerättävistä maksuista ja edellisiltä tilikausilta kertyneistä ylijäämistä, jotka ovat rahaston valtion keskuskirjanpidossa
olevalla yhdystilillä. Pykälässä todetaan edelleen, että rahaston varoista käytetään
Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen vuosittain lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä. Varoja voidaan käyttää myös Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:ssä
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tarkoitetun ennakkoarvioinnin laatimisesta aiheutuvien palkkioiden maksamiseen ja
rahaston hallinnoimiseen. Rahaston varoja voidaan käyttää muutoinkin televisio- ja
radiotoiminnan edistämiseen.
Valtioneuvosto vahvistaa rahastolain 5 §:n 3 momentin nojalla rahastolle kalenterivuosittain käyttösuunnitelman, jossa päätetään varojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin. Vuodelle 2022 vahvistettavassa käyttösuunnitelmassa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi ehdotetaan osoitettavaksi siirrettävää määrärahaa vastaava summa. Rahastolain 5 §:n mukaiset muut menot rahoitetaan rahaston vuoden 2022 alkusaldosta, joka muodostuu aiemmista televisiomaksusuorituksista.
3 Esitys
Esitetään, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi määrärahan siirtoa valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastoon liitteen 2 mukaisesti.
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