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1 Johdanto 

Yleisradio laatii tämän kertomuksen Yleisradio Oy:stä annetun lain (jäljempänä Yle-

laki) 12 b.1 §:n mukaisesti: 

”Yhtiön on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava viestintäviras-

tolle kertomus edellisen kalenterivuoden aikana tarjotusta palvelusta. Kerto-

muksessa on esitettävä tiedot, jotka ovat tarpeen Viestintäviraston televisio- 

ja radiotoiminnan valvontatehtävässä.” 

Viestintäviraston valvontatehtävät on määritelty Yle-lain 12 a §:ssa: 

”Viestintävirasto valvoo 7 a, 8, 8 a ja 12 §:n noudattamista sekä sitä, että 

käytössä ei ole alihinnoittelua eikä ristikkäistukia.” 

Viestintäviraston valvonta kohdistuu siten nimenomaisesti Ylen talouteen sekä erityi-

sesti Ylen kaupalliseen toimintaan, jota laissa määrätyt alihinnoittelun ja ristikkäistu-

kien kiellot koskevat. Viestintäviraston valvontatehtävän kohdentuminen on todettu 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM 8/2012 vp: 

”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Viestintävirasto ei arvioi julkisen 

palvelun sisältöä tai Yleisradiosta annetun lain 7 §:n mukaisen julkisen pal-

velun tehtävän toteutumista, mikä kuuluu selkeästi Yleisradion hallintoneu-

voston toimivaltaan. Viestintävirastolle annettava kertomuskin poikkeaa siten 

sisällöltään eduskunnalle annettavasta kertomuksesta siten, että se käsittelee 

yhtiön toiminnan lainmukaisuutta, eduskunnalle annetun kertomuksen arvioi-

dessa hallintoneuvoston toiminnan lisäksi tarjottavaa palvelua ja sen sisäl-

töä. Valiokunta toteaa, että hallintoneuvoston ja Viestintäviraston valvonta-

tehtävät ja roolit täydentävät siten toisiaan.” 

Kertomuksen tarkoituksena on sekä toimittaa Viestintävirastolle sen valvontatehtä-

vässään tarvitsemat tiedot että antaa lähtökohtaisesti samat tiedot julkisuuteen. Tämän 

kertomuksen julkisesta versiosta on kuitenkin jouduttu rajaamaan pois taloudellisia 

yksityiskohtia (taulukot 4, 5, 6 ja 7), joiden osalta Yle on sopimusvelvoitteiden takia 

salassapitovelvollinen. Salassapitovelvollisuuden alaiset seikat ovat Viestintäviraston 

tiedossa ja valvonnan piirissä. 

Yle-lain 12 b.2 §:n mukaan 

”Viestintäviraston on annettava valtioneuvostolle lausuntonsa kerto-

muksesta ja 12 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilinpäätösasiakirjo-

jen perusteella syyskuun loppuun mennessä. Lausunto annetaan tie-

doksi sille eduskunnan valiokunnalle, joka käsittelee Yleisradio Oy:tä 

koskevat asiat.” 

Yleisradio toimittaa tämän kertomuksen Viestintävirastolle huhtikuun 2019 loppuun 

mennessä eli samassa määräajassa, jolloin Ylen hallintoneuvosto antaa Yle-lain 6.2 

§:n mukaisen kertomuksensa eduskunnalle yhtiön julkisen palvelun toteutumisesta. 

Yleisradio toimittaa tämän Viestintävirastolle laaditun kertomuksen myös eduskun-

nan käyttöön. Vastaavasti Viestintävirastolla on tätä kertomusta arvioidessaan käytet-

tävissään myös Yleisradion hallintoneuvoston eduskunnalle antama kertomus. Vies-

tintävirasto antaa tästä kertomuksesta lausuntonsa 30.9.2019 mennessä, ja lausunto 

toimitetaan myös Yleisradion hallintoneuvostolle.  

Tätä kertomusta ja kertomukseen sisältyvää Yleisradion eriytettyä tilinpäätöstä laadit-

taessa on otettu huomioon Viestintäviraston kannanotot, jotka se esitti vuoden 2017 

kertomuksesta antamassaan lausunnossa. 

Yleisradion vuoden 2018 toimintaa on edellä mainittujen kahden Yle-laissa säädetyn 
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kertomuksen lisäksi kuvattu  

● tilinpäätöksessä, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen 

● Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 

● Ylen asiakkuudet 2018 -katsauksessa. 

Nämä asiakirjat ovat saatavilla Ylen internetsivuilla osoitteessa 

http://yle.fi/yleisradio/vuosikertomukset. 

 

2 Yleisradio Oy:stä annetussa laissa olevien säännösten noudattaminen 

 

Medialiitto ry julkisti tiedotteellaan 21.6.2017 pyytäneensä EU-komissiota tutkimaan, 

onko Ylen tekstimuotoiseen uutisjournalismiin käyttämä julkinen rahoitus EU-

säännöissä kiellettyä valtiontukea. Kantelu ei kohdistu siihen, onko Yle noudattanut 

Yle-lain säännöksiä, vaan siihen ovatko Yle-laki, Yleisradion saama rahoitus ja 

Yleisradiolle kansallisesti laissa määritelty tehtävä EU-lainsäädännön mukaisia. 
 

2.1 Yle-laki 6 a § Ennakkoarviointi 

Yle-lain 6 a §:n mukaan: 

”Ennakkoarviointi on tehtävä sellaisista uusista palveluista ja toiminnoista, 

joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden 

kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, ajalliselta kestoltaan ja kus-

tannuksiltaan olennaisia. Arviointi voidaan tehdä hallintoneuvoston harkin-

nan mukaan muutoinkin, jos se on perustellusta syystä tarpeellista. 

Ennakkoarviointi tehdään Yleisradio Oy:n tai muun oikeushenkilön tai luon-

nollisen henkilön perustellusta syystä tekemästä pyynnöstä taikka hallinto-

neuvoston omasta aloitteesta. 

Arviointiin on sisällytettävä arvio suunnitellun palvelun tai toiminnon vaiku-

tuksista markkinoihin ja kilpailuun sekä muista vaikutuksista. 

Arviointia laadittaessa on pyydettävä kilpailuviranomaisen, kuluttajaviran-

omaisen ja alan keskeisten toimijoiden lausunnot tai kuultava heitä suullises-

ti. Lisäksi voidaan kuulla muita tarpeelliseksi katsottavia asiantuntijoita.” 

Yleisradio julkaisee tietoa ennakkoarviointijärjestelmästä ja suoritetuista ennakkoar-

vioinneista sivulla https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/merkittavien-palvelujen-

ennakkoarviointi. 

Ylen hallintoneuvosto ei suorittanut vuonna 2018 yhtään ennakkoarviointia. 

 

2.2 Yle-laki 7 b §: Aineiston tarjonnan eriyttäminen, internetissä ja matkaviesti-

miin tarjottu julkinen palvelu 

Yle-lain 7 b §:n mukaan: 

”Jos yhtiö tarjoaa julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmiston tuo-

tannossa syntynyttä aineistoa muualla kuin televisio- ja radiotoimin-

nassa, sen on eriytettävä julkisen palvelun televisio- ja radiotoimin-

nasta ja muusta julkisesta palvelusta muodostuva toimintansa toisis-

taan.” 

Säännöksessä tarkoitettua muualla kuin televisio- ja radiotoiminnassa tapahtuvaa 

julkisen palvelun tarjontaa ovat Ylen internetissä ja matkaviestimiin tarjoamat julki-

http://yle.fi/yleisradio/vuosikertomukset
http://yle.fi/yleisradio/vuosikertomukset
http://yle.fi/yleisradio/vuosikertomukset
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/merkittavien-palvelujen-ennakkoarviointi
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/11/merkittavien-palvelujen-ennakkoarviointi
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sen palvelun sisällöt. 

Ylen internetpalvelut sisältävät sekä radio- ja tv-kanavilla lähetettäviä audio- ja vi-

deosisältöjä että vain internetjulkaisuun tuotettuja sisältöjä. Internetpalveluista tunne-

tuin on Yle Areena – Yle Arenan (http://areena.yle.fi ja http://arenan.yle.fi). Muita 

palveluja ovat mm. http://svenska.yle.fi/, http://yle.fi/uutiset/, http://yle.fi/urheilu/, 

http://yle.fi/aihe/oppiminen, http://yle.fi/pikkukakkonen/, http://buu.yle.fi/ ja 

http://yle.fi/aihe/elava-arkisto. Kaikista Ylen internetpalveluiden sisällöistä valtaosa 

julkaistaan myös radio- ja tv-kanavilla. Pieni osa on tuotettu tai hankittu julkaistavak-

si vain verkossa. 

Internetpalvelujen lisäksi tähän Yle-lain 7 b §:ssä tarkoitettuun ryhmään kuuluvat 

myös matkaviestimiin tarjotut, selaimella ja ladattavilla sovelluksilla toteutetut palve-

lut (ns. mobiilipalvelut). Matkaviestimiin tarjotuista sisällöistä valtaosa julkaistaan 

myös radio- ja tv-kanavilla. Verkkosivujen sisältö on suurelta osin käytettävissä kos-

ketusnäytöille (käyttöjärjestelmille iOS, Android, Windows Phone) tuotetuilla sovel-

luksilla (http://m.yle.fi/applikaatiot/). Lähes kaikki kosketusnäyttölaitteiden sovelluk-

siin tarjottavat sisällöt julkaistiin myös selaimella käytettävillä verkkosivuilla. 

Yle-lain 7 b §:n mukaiseen tuloslaskelmaan (taulukko nro 1, sarake “Julkisen palve-

lun tarjonta internetissä ja matkaviestimissä”) sisältyy tuloina liikevaihtoon 

● Yle-verolla kerätystä rahoituksesta osuus, joka vastaa internetissä ja matka-

viestimiin tarjotun palvelun kustannusosuutta julkisen palvelun kokonaiskus-

tannuksista. Jakamalla Ylen saama julkinen rahoitus julkisen palvelun kahden 

lakimääräisen osan (radio ja tv sekä toisaalta internet ja mobiili) välillä kus-

tannusten mukaisessa suhteessa saatu rahoitus kohdistuu aiheuttamisperiaat-

teen mukaisesti, kun julkinen rahoitus on tarkoitettu juuri näiden kahden eri 

osan kustannusten kattamiseen. 

● palvelujen myyntituottoihin mm. tekstiviestipalveluista saadut tulot. 

 

Tuloslaskelmaan on kirjattu seuraavat kulut: 

● henkilöstökuluina internet- ja mobiilipalvelujen tuottamiseen käytetty henki-

lötyöpanos sivu- ja liitännäiskuluineen, 

● poistoissa ja arvonalentumisissa sekä liiketoiminnan muissa kuluissa sellaiset 

hankittujen sisältöoikeuksien kulut, joiden hankintasopimuksissa on eroteltu 

internet-julkaisuoikeuksien hinta. Lisäksi poistoihin ja arvonalentumisiin se-

kä liiketoiminnan muihin kuluihin on aiheuttamisperiaatteen mukaan kirjattu 

myös erottelemattomista esitysoikeuskuluista se osuus, joka vastaa internet- 

ja mobiilipalvelujen minuuttimääräisen käytön osuutta yleisön kaikesta Ylen 

palvelujen käytöstä. 

● kaikki muut internet- ja mobiilijulkaisemisesta aiheutuneet suorat kulut sekä 

kulujen suhteessa jaettu osuus yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluis-

ta. 

 

Internet- ja matkaviestinpalvelujen tase on eriytetty julkisen palvelun tv- ja radiotoi-

minnan taseesta sellaisten erien osalta, jotka aiheutuvat internet- ja mobiilipalvelujen 

tuottamisesta. Näitä ovat taseen vastaavaa-puolella kohdissa aineettomat hyödykkeet, 

osa aineellisista hyödykkeistä sekä osa lyhytaikaisista saamisista. Taseen vastattavaa-

puolella näitä ovat tämän toiminnan kumulatiivinen voitto/tappio tilikaudesta 2013 

alkaen sekä lyhytaikaisen vieraan pääoman eristä osto- ja siirtovelat (taulukko 2, ta-

se). Siirtoveloista henkilöstöön liittyvät erät on jaettu henkilöstökulujen mukaisessa 

suhteessa. 

 

http://areena.yle.fi/
http://arenan.yle.fi/
http://svenska.yle.fi/
http://yle.fi/uutiset/
http://yle.fi/uutiset/
http://yle.fi/urheilu/
http://yle.fi/urheilu/
http://oppiminen.yle.fi/
http://yle.fi/pikkukakkonen/
http://yle.fi/pikkukakkonen/
http://buu.yle.fi/
http://buu.yle.fi/
http://yle.fi/elavaarkisto/
http://yle.fi/elavaarkisto/
http://yle.fi/aihe/elava-arkisto
http://m.yle.fi/applikaatiot/
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2.3 Yle-laki 8 §: Muut tehtävät eli Ylen kaupallinen toiminta 

Yle-lain 8 §:n mukaan 

”Yhtiökokous voi päättää muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiö harjoittaa 

myös muuta toimintaa kuin 7 §:n mukaista julkista palvelua. Tällainen toi-

minta on eriytettävä kirjanpidossa julkisen palvelun toiminnasta.” 

Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 § 4. kappaleen mukaan 

”Yhtiö voi harjoittaa myös julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukevaa 

muuta toimintaa. Tällainen toiminta on järjestettävä kirjanpidollisesti erilli-

seksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta.” 

Tällaista yhtiöjärjestyksessä tarkoitettua ”julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tuke-

vaa muuta toimintaa” kutsutaan tässä kertomuksessa Yleisradion kaupalliseksi toi-

minnaksi.  

Vuodesta 2017 vuoteen 2018 Ylen kaupallisen toiminnan kokonaistuotot kasvoivat 

6,4 miljoonasta eurosta 8,0 miljoonaan euroon. Kasvu aiheutui muun muassa tavan-

omaisesta urheilutapahtumien kaupallisten tuotantojen vuosivaihtelusta.  

Ylen kaupallinen toiminta on jaettu eriytetyssä tuloslaskelmassa neljään erilliseen 

tuloslaskelmaan (taulukko 4, vain Viestintäviraston käyttöön, luottamuksellinen). 

 

2.3.1 Tallenteiden ja oikeuksien myynti 

Yleisradio tarjoaa yleisölle yksityiseen käyttöön julkisen palvelun tv- ja radio-

ohjelmien yksilöllisiä arkistotallenteita ks. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/20/arkistomyynti-arkistoaineistoa-yksityis-ja-

tutkimuskayttoon ja https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/19/arkistosta-aarteita-loyda-

ohjelma-tai-hanki-aineistoa.  

Lisäksi yhtiö myy kaupalliseen käyttöön tv- ja radio-ohjelmien arkistotallenteita ja 

esitysoikeuksia, tavaramerkkiensä käyttölisenssejä sekä muita av-sisältöjen immateri-

aalioikeuksia kotimaisille ja ulkomaisille tv-yhtiöille sekä muille kotimaisille ja ul-

komaisille yrityksille (ks. http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/27/yle-sales-brings-

finnish-tv-programs-available-worldwide). 

Tallenteiden ja oikeuksien myynti on jaettu eriytetyssä tilinpäätöksessä seuraavasti: 

● Ylen julkisen palvelun tuottamisessa syntyneiden itse tuotettujen ja ulkopuo-

lelta hankittujen ohjelmien ja oikeuksien myynti on osana Ylen julkista pal-

velua. Tämän seurauksena Ylen julkista palvelua varten hankittujen ohjelmi-

en myyntituotot ja kustannukset kohdentuvat yhteen eli Ylen julkiseen palve-

luun. 

● Muut myyntitulot kuin julkisen palvelun tuottamisessa syntyneiden ohjelmien 

ja oikeuksien myyntitulot sekä niiden aiheuttamat kustannukset ovat Ylen 

kaupallisen toiminnan osana.  

 

Tallenteiden ja oikeuksien kaupallisen myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toimin-

nan tuotot ja suorat kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa 

jaetun osuuden yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista.  

 

2.3.2 Tuotantopalvelujen kaupallinen myynti 

Yleisradio tarjoaa muille tv-yhtiöille, itsenäisille tv-tuotantoyhtiöille sekä muille osta-

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/20/arkistomyynti-arkistoaineistoa-yksityis-ja-tutkimuskayttoon
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/20/arkistomyynti-arkistoaineistoa-yksityis-ja-tutkimuskayttoon
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/19/arkistosta-aarteita-loyda-ohjelma-tai-hanki-aineistoa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/19/arkistosta-aarteita-loyda-ohjelma-tai-hanki-aineistoa
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/27/yle-sales-brings-finnish-tv-programs-available-worldwide
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/27/yle-sales-brings-finnish-tv-programs-available-worldwide
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jille henkilö-, tila-, tietoliikenneyhteys-, siirto- ja laitekapasiteettia kaupallisilla 

myyntisopimuksilla. Julkisen palvelun sisältöjen resurssien ja kustannusten opti-

moinnin kannalta on tietyissä tilanteissa järkevää tarjota vapaata kapasiteettia myös 

muiden kuin Yleisradion omaan käyttöön. Yleisimmät tällaiset tilanteet ovat:  

● Ylen oman tuotannon vuotuinen kausivaihtelu sekä päivä- ja viikkorytmin 

mukainen vaihtelu, jotka jättävät tuotantokapasiteettia ajoittain vajaakäytölle 

● Muiden tahojen kuin Ylen itse tuottamat julkisen palvelun ohjelmasisällöt, 

joiden tuotannossa on taloudellisesti tai muutoin tarkoituksenmukaista käyt-

tää yhtiön omaa tuotantokapasiteettia. 

 

Yle huolehtii tuotantopalvelujen kaupallisen myynnin markkinahintaisuudesta siten, 

että kaupallisen myynnin tarjousta valmisteltaessa markkinoilla vallitseva käypä hin-

tataso selvitetään ja tarjous hinnoitellaan niin, ettei tämä markkinahintataso alitu. 

Tuotantopalveluiden myynnin tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat 

kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön 

yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Kun tuotantopalveluiden kaupallisessa 

myynnissä käytetään tuotannontekijänä julkisen palvelun henkilökuntaa, laitteita, 

tiloja tai muita hyödykkeitä, niin näiden tuotannontekijöiden kulut kaupallisen myyn-

nin osalta kirjataan kaupallisen myynnin kuluksi. Palkat ja palkkiot kirjataan suoraan 

kaupallisen myynnin kustannukseksi henkilöstökulujen riville. Laitteet, tilat ja muut 

hyödykkeet kirjataan riville Liiketoiminnan muut kulut. Vastaavasti julkisen palvelun 

tuottoihin lisätään kaupallisen toiminnan hyödyntämien tuotannontekijöiden arvo 

Palveluiden myynti -riville. 

 

2.3.3 Urheilutapahtumien tuotantopalveluiden kaupallinen myynti 

Yleisradio tarjoaa kaupallisena toimintana kansainvälisissä urheilukilpailuissa kuten 

olympialaisissa kansainvälisen kuvasignaalin tuotantopalveluja. Tilaaja-asiakkaina 

ovat tv-lähetysoikeuksien omistajat, esimerkiksi Kansainvälisen Olympiakomitean 

omistama Olympic Broadcasting Services (OBS) -yhtiö. Kansainvälinen kuvasignaali 

tuotetaan maailmanlaajuisia tv-lähetyksiä varten, ja Suomessa lähetettävät televisi-

oinnit ovat yksi tätä kv-kuvasignaalia käyttävistä tv-lähetyksistä.  

Eri maissa toimivat tv-yhtiöt käyttävät kv-kuvasignaalia haluamallaan tavalla omien 

tv-lähetystensä pohjana. Ylen julkisen palvelun osana Suomessa lähetettävät lopulli-

set tv-urheilulähetykset leikataan alkuperäisestä kuvasignaalista ja tarpeen mukaan 

yhdistetään julkisen palvelun osana tuotettaviin studio-osuuksiin sekä varustetaan 

suomenkielisellä selostuksella. Julkisen palvelun osana toteutettava lopullinen kansal-

linen tv-lähetys on riippumaton siitä, mikä tv-tuotantopalveluyritys on toteuttanut kv-

kuvasignaalin tuotannon. Esimerkiksi olympialaisten eri lajien ja lajiryhmien tuotan-

not toteutetaan eri tuotantoyhtiöissä, ja Ylen julkisen palvelun osana niistä kaikista 

tuotetaan lopullinen kansallinen tv-lähetys. 

Yle tarjoaa tuotantopalveluja kansainvälisen kuvasignaalin kaupalliseen tuottamiseen, 

koska se voi siten kehittää henkilökunnan osaamista. Näissä kansainvälisen tason 

tuotannoissa hankittua osaamista voidaan hyödyntää Ylen julkisen palvelun tuottami-

sessa kotimaisiin tarpeisiin. Kaupallisena toimintana tarjottava, televisiotuotannon 

varsinainen myytävä hyödyke on henkilökunnan osaaminen ja työpanos. Tuotannot 

voidaan toteuttaa Ylen omalla tv-tuotantokalustolla tai ulkopuolelta vuokratulla ka-

lustolla.  

Tällaisia kaupallisia kansainvälisen urheilun televisiointeja ei ole kaikkina vuosina, 

vaan ne riippuvat kilpailujen järjestämisaikatauluista ja Ylen saamista kaupallisista 
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toimeksiannoista. Vuonna 2018 Yleisradio merkittävin urheilun tuotantosopimus 

liittyi Koreassa järjestettyihin Pyeongchangin olympialaisiin ja sen maastohiihdon 

tuotantoon. Yleisradiolla oli tuotantosopimus kansainvälisen olympiakomitean tuo-

tantoyhtiön Olympic Broadcasting Services kanssa. Lisäksi Yleisradio vuonna 2018 

osallistui Suomessa järjestettävien hiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn maailmancupin 

osakilpailujen, hiihdon Suomen cupin ja hiihdon SM-kilpailujen tuotantojen toteut-

tamiseen kaupallisena toimintana. Nämä kaupalliset tuotannot toteutettiin osaksi Ylen 

omalla, tuolloin vapaana olleella kalustolla ja osaksi alihankintana Ylen käyttöön 

vuokratulla kalustolla.  

Yle huolehtii urheilun erillishankkeiden kaupallisen myynnin markkinahintaisuudesta 

siten, että kaupallisen myynnin tarjousta valmisteltaessa markkinoilla vallitseva käy-

pä hintataso selvitetään ja tarjous hinnoitellaan siten, ettei tämä markkinahintataso 

alitu. Urheilukilpailujen tuotantopalvelujen markkinassa tarjottavat palvelut ovat 

osaksi tuotantokohtaisesti niin yksilöllisiä, ettei vallitsevaa markkinahintatasoa ole 

aina olemassa. Tällöin Ylen tekemän tarjouksen hinnoittelu perustuu kulujen täydelli-

seen kattamiseen ja riittävän katteen sisällyttämiseen tarjoushintaan. Tällä tavoin 

toimittaessa kaupallisen toiminnan tuotot ylittävät sen kulut eikä Ylen saamaa julki-

sen palvelun rahoitusta käytetä kaupallisen toiminnan subventointiin. 

Urheilun erillishankkeiden tuloslaskelma sisältää tämän toiminnan tuotot ja suorat 

kulut aiheuttamisperusteisesti sekä suorien kulujen suhteessa jaetun osuuden yhtiön 

yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. Kun urheilun erillishankkeiden kaupallises-

sa myynnissä käytetään tuotannontekijänä julkisen palvelun henkilökuntaa, laitteita, 

tiloja tai muita hyödykkeitä, niin näiden tuotannontekijöiden kulut kaupallisen myyn-

nin osalta kirjataan kaupallisen myynnin kuluksi ja julkisen palvelun tuotoksi. Palkat 

ja palkkiot kirjataan suoraan kaupallisen myynnin kustannukseksi riville henkilöstö-

kulut. Laitteet, tilat ja muut hyödykkeet kirjataan riville Liiketoiminnan muut kulut.  

 

2.3.4 Tilojen vuokraus 

Yleisradio antaa vuokralle omistamiaan toimitiloja, joille yhtiön omassa toiminnassa 

ei ole käyttöä. Vuokralle annettuja tiloja oli vuoden 2018 lopussa noin 7670 neliömet-

riä yhtiön omistamista yhteensä 178 500 neliömetrin toimitiloista. Lisäksi yhtiö on 

vuokrannut omaan käyttöönsä muiden omistamia tiloja noin 42 400 neliömetriä. 

Vuonna 2018 vuokrausliiketoiminnan kokonaistuotot olivat 1 962 000 euroa niiden 

oltua edellisenä vuonna 1 696 000 euroa. Kokonaiskulut ja vuokraustoiminnan poistot 

olivat 815 000 euroa. Kokonaistulos vuokrausliiketoiminnasta vuonna 2018 oli siten 

1 147 000 euroa. 

Vuokralaisia oli vuoden 2018 lopussa 22. Vuokralle annettuna oli vuonna 2018 Ina-

rissa sijaitsevan rivitalo asuinrakennuksen kaksi asuntoa (asuntoja on yhteensä kol-

me). Vuokralaisena asunnoissa on Ylen Inarin toimipisteen työntekijöitä. Tiloissa ei 

ole yhtiön omaa toimintaa. Toimistorakennuksissa Yle toimii myös itse. Pasilan 

Suunnittelutalo on tyhjennetty käyttäjistä toukokuussa 2018 ja odottaa purkutoimia.  

Tilat on annettu vuokralle markkinahinnoittelua noudattaen sekä muun muassa vuok-

rakohteen ja -suhteen erityispiirteet ja sopimuskauden pituus huomioiden. 

Tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu vuokraustoiminnan muut kulut, joihin kuu-

luvat mm. energia- ja jätehuoltokulut, kiinteistönhoitokustannukset, tonttikustannuk-

set sekä poistot niiden Ylen omistamien rakennusten osalta, joista tiloja vuokrataan. 

Näiden lisäksi tilavuokrauksen kuluiksi on kohdistettu edellä mainittujen kulujen 

suhteessa jaettu osuus yhtiön yhteisistä hallinto- ja tukipalvelukuluista. 
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2.3.5 Kaupallisen toiminnan taseen eriyttäminen 

Kaupallisen toiminnan tase 31.12.2018 on eriytetty julkisen palvelun taseesta samoil-

la periaatteilla kuin vuonna 2017. 

Eriyttäminen on tehty mahdollisimman kattavasti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 

kaikkien sellaisten tase-erien osalta, jotka aiheutuvat kaupallisesta toiminnasta tai 

ovat muutoin suorassa suhteessa kaupalliseen toimintaan. Sellaisten tase-erien osalta, 

joilla ei ole niin suoraa suhdetta kaupalliseen toimintaan, että aiheuttamisperiaatetta 

voitaisiin käytännön tasolla käyttää, eriyttäminen on tehty kulujen mukaisessa suh-

teessa. 

Osa tase-eristä ei aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistu lainkaan kaupalliseen 

toimintaan, minkä vuoksi kaupallisen toiminnan taseessa on useita nollarivejä. 

Edellä selostettujen taseen eriyttämisperiaatteiden soveltuminen kullekin tase-riville 

on selitetty tase-taulukon oikeassa reunassa (taulukko 2) seuraavilla lyhenteillä 

● AP = aiheuttamisperiaate 

● JK = jako kulujen mukaisessa suhteessa 

● JT = jako tuottojen mukaisessa suhteessa  

● JP = kohdistuu kokonaan julkiseen palveluun 

sekä tarkemmilla rivikohtaisilla selityksillä taulukossa 3. 

 

2.4 Ylen julkisen palvelun tarjonta televisiossa ja radiossa,  

eriytetty tuloslaskelma ja tase 

Tv:ssä ja radiossa tarjottavan julkisen palvelun eriytetty tuloslaskelma ja tase muo-

dostuu, kun koko yhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta vähennetään riveittäin edellä 

kuvatut internetissä ja matkaviestimiin tarjottu julkinen palvelu sekä kaupallinen toi-

minta (edellä tekstin jaksot 2.2. ja 2.3, liitetaulukot 1 ja 2). Julkisen palvelun liike-

vaihtoon on lisätty kaupallisen toiminnan hyödyntämien julkisen palvelun tuotannon-

tekijöiden arvo. 

Liikevaihtoon on kirjattu seuraavia kuluja ja tuottoja: 

● Saadusta julkisen palvelun rahoituksesta osuus, joka on laskettu käyttäen tv- 

ja radiotoiminnan kustannusosuutta julkisen palvelun kokonaiskustannuksis-

ta. 

● Ohjelmatuottoina julkisen palvelun ohjelmatuotannoista saatuja kulukorvauk-

sia, joita yhteistuotantosopimuksien muut osapuolet ovat maksaneet Ylelle 

korvauksena Ylen käyttämistä kuluista. 

● Palvelujen myyntituottoina mm. Radion Sinfoniaorkesterin julkisen palvelu-

jen tuotantojen lipputuloja, eduskunnan täysistuntojen internet-lähetysten ku-

lukorvauksia, ohjelmasiirtoon käytetyn EBU:n satelliittimaa-aseman kulu-

korvauksia sekä julkisen palvelun tv-ohjelmien yhteydessä järjestettyjen ylei-

söpuhelinäänestysten tuloja. Lisäksi palveluiden myyntituottoihin on kirjattu 

kaupallisen toiminnan hyödyntämien julkisen palvelun tuotannontekijöiden 

arvo. 

 

Tilikaudella on muutettu esitysoikeuksien esittämistapaa taseessa.  Ulkopuolisilta 

tuottajilta hankittujen esitysoikeuksien hankintameno kirjataan aineettomiin oikeuk-

siin sekä lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, kun esitysoikeuksiin liittyvät oikeudet ja 

velvollisuudet ovat siirtyneet yhtiölle, eli pääsääntöisesti silloin, kun sopimus on alle-

kirjoitettu. Aiemmin esitysoikeudet kirjattiin aineettomiin oikeuksiin siltä osin, kun 
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ne on maksettu ja esitettiin maksamattomalta osiltaan taseen ulkopuolisissa vastuissa. 

Julkisen palvelun tv- ja radiotoiminnan liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu: 

● käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka koostuvat julkisen palvelun toiminnan 

käytössä olleen käyttöomaisuuden myynnistä 

● saatuja avustuksia sekä muina tuottoina mm. ulkomailta saatuja alv-

palautuksia. 

 

2.5 Yle-laki 8 a § Verkkopalvelun eriyttäminen 

Yle-lain 8 a §:n mukaan 

”Jos yhtiö tarjoaa viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:ssä tarkoitettua 

verkkopalvelua, sen on eriytettävä verkkopalvelun tarjontaan liittyvä toiminta 

kirjanpidossa muusta toiminnastaan.” 

Yleisradio ei harjoita tässä säännöksessä tarkoitettua toimintaa. 

 

2.6 Yle-laki 12 § Mainonnan kielto ja sponsorointikielto 

Yle-lain 12 §:n mukaan: 

”Yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä 

muiden eri televerkoissa tarjoamiensa julkisen palvelun tehtävään kuuluvien 

sisältöpalveluiden yhteydessä. 

Yhtiö ei saa tuottaa sponsoroitua ohjelmaa.” 

Vastaavat toimittajat valvovat mainonta- ja sponsorointikiellon noudattamista osana 

sananvapauslain mukaista toimitustyön johtoa ja valvontaa. Lain säännöksiä täyden-

täviä tarkempia periaatteita muun muassa kaupallisten tunnusten näkyvyydestä ja 

yhteistyöstä sisältöjen tuotannossa sisältyy Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eetti-

siin ohjeisiin ja vastaavien toimittajien  antamiin ohjeisiin. Vastaavat toimittajat val-

vovat myös eettisten normien noudattamista. Valvonta tapahtuu ohjeistuksen, koulu-

tuksen ja tapauskohtaisen arvioinnin avulla.  

Viestintävirasto ei tehnyt vuoden 2018 aikana Ylen mainonta- ja sponsorointikieltoa 

koskevia selvityksiä eikä antanut asiaa koskevia päätöksiä.  

 

3 Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain audiovisuaalisia palveluja kos-

kevien säännösten noudattaminen 

Laki sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917, jäljempänä myös VPL, lain 

aiempi nimike oli 1.6.2018 asti tietoyhteiskuntakaari) sisältää Yleisradion televisio-

toimintaa koskevia säännöksiä, jotka perustuvat pääosin Euroopan Union audiovisu-

aalisia mediapalveluita koskevaan direktiiviin. 

 

3.1 VPL 209 § Ohjelmiston eurooppalaisuus 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 209 §:n mukaan: 

”Televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille 

suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan. Edellä tarkoitettuun lähetysaikaan 

ei kuitenkaan lueta aikaa, joka on varattu: 

1) uutisille; 
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2) urheilutapahtumille; 

3) kilpailunomaisille viihdeohjelmille; 

4) mainoksille; 

5) tekstitelevisiolähetyksille; 

6) teleostoslähetyksille. 

....” 

Säännöksen mukaisesti laskettu Ylen televisiolähetysten eurooppalaisuusaste vuonna 

2018 oli kokonaisuudessaan 87 prosenttia. Kaikkien Ylen tv-kanavien luvut ylittävät 

selvästi vaaditun 50 prosentin tason. 

Yksittäisten tv-kanavien eurooppalaisuusaste on esitetty liitetaulukossa 8. 

 

3.2 VPL 210 § Riippumattomien tuottajien ohjelmat 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 210 §:n mukaan: 

”Televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisten riippumatto-

mien tuottajien tuottamille ohjelmille 19 prosenttia 209 §:n 1 momentin mu-

kaisesti lasketusta lähetysajastaan tai vaihtoehtoisesti 19 prosenttia ohjelmis-

tobudjetistaan. Riippumattomien tuottajien osuuteen laskettavista ohjelmista 

puolet on oltava viimeisen viiden vuoden aikana tuotettuja. 

Riippumattomana pidetään sellaista audiovisuaalisten ohjelmien tuottajaa, 

jonka osakepääomasta yksittäinen audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoaja 

hallitsee enintään 25 prosenttia tai useampi enintään 50 prosenttia ja joka 

viimeisen kolmen vuoden aikana on tuottanut enintään 90 prosenttia ohjel-

mistaan samalle audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajalle.” 

Säännöksen mukaisesti laskettu riippumattomien eurooppalaisten tuottajien osuus 

Ylen televisiolähetyksistä vuonna 2018 oli 37 prosenttia. Kaikkien Ylen tv-kanavien 

luvut ylittävät selvästi vaaditun 19 prosentin tason. Viimeisen viiden vuoden eli vuo-

sien 2014–2018 aikana tuotettujen ohjelmien osuus oli 25 prosenttia, mikä ylitti vaa-

ditun 9,5 prosentin tason. 

Riippumattomien eurooppalaisten tuottajien osuus yksittäisillä tv-kanavilla on esitetty 

liitetaulukossa 9.  

 

3.3 VPL 211 § Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 211 § sisältää Yleisradiolle asetetut 

velvollisuudet parantaa näkö- ja kuulorajoitteisten edellytyksiä seurata Yleisradion 

tv-kanavia tekstityspalvelun eli ohjelmatekstityksen sekä äänipalvelun eli ääniteksti-

tyksen keinoin. 

”VPL 211 §, 

Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville (laissa 

12.1.2018/68, vuonna 2018 voimassa ollut säännös) 

Suomen- tai ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin on liitettävä tekstitys sekä 

muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muute-

taan ääneksi (ääni- ja tekstityspalvelu) siten kuin tässä pykälässä säädetään. 

Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä Yleisradio Oy:stä annetussa laissa tar-

koitettuihin julkisen palvelun ohjelmistoihin. 

...” 
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Lakitekstissä määriteltyjä velvollisuuksia on täsmennetty televisio- ja radiotoiminnas-

ta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1.6.2018 voimaan tulleet säännökset): 

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta (396/2018) 

Ohjelmien saattaminen näkö- ja kuulovammaisten saataviin 

7 § 

Liitettäessä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 211 §:ssä 

tarkoitettu ääni- ja tekstityspalvelu televisiotoiminnassa lähetettäviin 

ohjelmistoihin ohjelmatunteihin lasketaan tekstityksen osalta suo-

men- ja ruotsinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetykse-

nä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä 

urheiluohjelmia sekä äänipalvelun osalta muut kuin suomen- ja ruot-

sinkieliset ohjelmat lukuun ottamatta suorana lähetyksenä lähetettä-

viä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lähetettäviä urheiluoh-

jelmia. 

12 § 

Ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu 

voidaan 1 päivään kesäkuuta 2020 toimittaa uusintalähetyksen yh-

teydessä. Uusinta, johon tekstitys on liitetty, on lähetettävä yleisön 

kannalta tarkoituksenmukaisena lähetysaikana vuorokauden kulues-

sa suorasta lähetyksestä sekä esitettävä tekstityksen valmistuttua ti-

lausohjelmapalvelussa mahdollisimman pian. 

 

13 § 

Äänipalvelu tulee liittää kaikkiin julkisen palvelun ohjelmistoihin si-

sältyviin käännöstekstitettyihin ohjelmiin lukuun ottamatta suorana 

lähetyksenä lähetettäviä musiikkiesityksiä ja suorana lähetyksenä lä-

hetettäviä urheiluohjelmia. 

 

Vieraskielisissä tv-ohjelmissa kuvaruudulla näkyvä käännöstekstitys ei ole sääntelyn 

piirissä. Televisiossa Yle lisäsi ruotsinkielisiä tekstityksiä kaikilla kanavilla ja Aree-

nassa. Yle Teeman kaikki parhaan katseluajan sisällöt käännettiin ruotsiksi. Huomat-

tavia lisäyksiä tehtiin myös vain Areenassa julkaistujen ohjelmien suomennosten ja 

ruotsinnosten määriin. Yle Fem -kanavan ohjelmat tekstitetään edelleen sekä suo-

meksi että ruotsiksi. 

Seuraavassa tarkemmin selostettavien lakisääteisten tekstitys- ja äänipalvelun lisäksi 

Yle varustaa osan ohjelmistaan sääntelyn ulkopuolella olevalla näkörajoitteisille 

suunnatulla kuvailutulkkauksella. 

Yle kehittää palveluja käyttäjien ja erityisryhmiä edustavien järjestöjen kanssa. 

Vuonna 2018 Yle kokosi kehitystyön tueksi erityisryhmistä koostuvan fokusryhmän, 

joka arvioi ja kokeilee yhdessä Ylen kanssa uusia palveluja. Yle-raadissa on jäseninä 

muun muassa kuulo- ja näkövammaisia, ikäihmisiä sekä saavutettavuuden erityisasi-

antuntijoita. Tavoitteena on erityisesti parantaa sisältöjen saavutettavuutta sekä saavu-

tettavuutta tukevien palvelujen löydettävyyttä ja käytettävyyttä. 

 

3.3.1 Tekstityspalvelu (ohjelmatekstitys) 

Säädöksissä tekstityspalveluksi nimitettyä palvelua kutsutaan arkikielessä ohjelma-

tekstitykseksi, joka tarkoittaa suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien varustamista 

samankielisellä tekstityksellä. Ohjelmatekstitys helpottaa eriasteisesti kuulorajoitteis-

ten tv-katselua sekä palvelee myös maahanmuuttajia ja kieltä opiskelevia Suomessa 
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asuvia ulkomaalaisia. 

Katsoja saa ohjelmatekstityksen näkyviin valitsemalla perustarkkuuden- eli SD-tv-

kanavilla tv-vastaanottimen asetuksissa tekstityskieleksi hollannin ja teräväpiirto- eli 

HD-kanavilla vastaanottimen asetuksissa vaihtoehdon ”Kuulorajoitteinen", "Heikko-

kuuloiset" tms. riippuen vastaanottimesta. 

Ohjelmatekstitys toimii myös Yle Areenassa. Areenan selainkäyttöisessä versiossa 

tekstitys valitaan käyttöliittymän oikean alakulman TXT-kuvakkeen kautta. Mobiili-

versiossa tekstitys valitaan ruututekstitystä esittävän ikonin kautta. Areenassa katso-

jalla on valittavissa tekstitykselle myös eri fonttikokoja, mikä helpottaa erityisesti 

heikkonäköisten mahdollisuutta seurata tekstitystä. Yle on tehnyt huomattavia paran-

nuksia ohjelmatekstityksen toimivuuteen mobiililaitteissa ja äly-tv-vastaanottimissa, 

ja tekstitystä voidaan nykyään seurata kaikissa laitteissa, missä Areena-palvelu toimii. 

Yle tekstitti vuonna 2018 lähes kaikki suomen- ja ruotsinkieliset televisio-ohjelmat, 

joitakin suoria lähetyksiä lukuun ottamatta. Vuoden 2020 kesäkuuhun asti tekstitys-

velvoitetta on lievennetty siten, että suorat lähetykset voidaan tekstittää 24 tunnin 

sisällä televisiossa uusintaan sekä Areenaan (ks. edellä siteerattu VNA televisio- ja 

radiotoiminnasta 12 §). 

Suomen- ja ruotsinkielisten suorien lähetysten varustaminen tyydyttävän laatuisella 

tekstityksellä on edelleen teknisesti haastavaa. Sääntelyn määräaikainen lievennys 

antanee tarpeeksi aikaa kypsyttää kehitteillä olevia teknologiaratkaisuja, joilla lopulta 

päästään haluttuun 100 prosentin tekstitystavoitteeseen. Yle jatkaa puheentunnistus-

järjestelmän kehittämistä yhteistyössä eri teknologiakehittäjien kanssa. 

Ylen syksyllä 2018 pilottikäytössä ollut puheentunnistusjärjestelmä otettiin tuotanto-

käyttöön vuoden 2019 alussa. Suorien lähetysten tekstittäminen kyseisen järjestelmän 

avulla ei vielä onnistu, mutta kokeiluja ja kehitystyötä jatketaan vuonna 2019. Kehi-

tystyön aikana Yle ja puheentunnistusta kehittävä ulkopuolinen kumppani ovat tör-

männeet yllättäviin esteisiin. Kopioston tulkinnan mukaan sanelutekstityksen yhtey-

dessä tuotettavat äänitiedostot ovat alkuperäisen teoksen muunnelmia, jolloin niitä ei 

voida hyödyntää puheentunnistuksen teknisen laadun parantamiseen. Tämä hidastaa 

huomattavasti puheentunnistuksen kehittämistyötä 

Oman kehitystyön lisäksi Yle osallistuu kolmivuotiseen MeMAD -tutkimusprojektiin 

(http://memad.eu/), jossa selvitetään keinoälyn mahdollisuuksia media-alalla. EU-

rahoitteiseen tutkimuskonsortioon kuuluu Ylen lisäksi seitsemän eurooppalaista kor-

keakoulua ja media-alan toimijaa. EU rahoittaa hanketta yhteensä 3,5 miljoonalla 

eurolla. Yhtenä projektin päätavoitteena on kehittää suoratekstityksen ja koneavustei-

sen av-kääntämisen menetelmiä. 

Ylessä tehtyjen automaattisen sisältöanalyysikokeilujen tulokset ovat rohkaisevia, 

mutta tekniikka vaatii paljon kehitystyötä, ennen kuin se soveltuu käytettäväksi laa-

jemmassa mittakaavassa. 

 

3.3.2 Äänipalvelu (äänitekstitys) 

Säädöksissä äänipalveluksi nimitettyä palvelua kutsutaan arkikielessä äänitekstityk-

seksi, joka tarkoittaa vieraskielisten käännöstekstitettyjen ohjelmien varustamista 

koneellisesti tuotetulla, ns. synteettisellä suomen- tai ruotsinkielisellä käännöspuheel-

la. Äänitekstitys palvelee näkövammaisia ja lukemisesteisiä Ylen kaikilla tv-

kanavilla. Äänitekstityksessä ruudulla näkyvä teksti kuuluu synteettisenä puheena. 

Katsoja saa äänitekstityksen käyttöönsä valitsemalla laitteesta ensisijaiseksi äänikie-

http://memad.eu/
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leksi hollannin. Lisää äänitekstityksestä voi lukea Ylen 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/12/04/tekstitys#tekstitys-aanitekstitys. 

Yle on velvoitettu liittämään äänitekstitys kaikkiin julkisen palvelun vieraskielisiin 

ohjelmiin. Velvoite koskee ainoastaan tv-kanavia, joskin kolmasosa velvoitteen alai-

sesta tuntimäärästä voitaisiin säännösten mukaan toteuttaa tilausohjelmapalvelussa eli 

Yle Areenassa. Äänitekstitys toimii perinteisten televisiokanavien lisäksi myös käy-

tettäessä Yle Areenaa iOS -laitteilla, joita erityisesti näkövammaiset käyttäjät suosi-

vat.  

Äänitekstitys on automatisoitu palvelu, joka toimii kaikissa ohjelmissa, joissa on 

DVB-tekniikalla toteutettu käännöstekstitys. Palvelun kattavuus oli edellisten vuosien 

tapaan vuonna 2018 kaikilla tv-kanavilla 100 prosenttia.  

Näkövammaisten liitto on esittänyt Ylelle kritiikkiä siitä, että osa uutis- ja ajankoh-

taisohjelmien vieraskielisistä videoinserteistä esim. haastatteluista esitetään ilman 

äänitekstitystä. Yle sai pitkän korjaustyön päätteeksi näidenkin ohjelmien ääniteksti-

tyksen toimimaan vuoden 2019 alussa. Viestintäviraston tulkinnan mukaan kyseiset 

insertit eivät kuulu sääntelyn piiriin. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/12/04/tekstitys#tekstitys-aanitekstitys
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Yleisradion tuloslaskelma 2018 eriytettynä Yleisradio-lain 7 a § ja 8 § mukaisesti

Euroa Yleisradio Oy

Julkisen palvelun 

tarjonta tv:ssä ja 

radiossa

Julkisen palvelun 

tarjonta internetissä ja 

matkaviestimissä

Kaupallinen 

toiminta

Sisäisten erien 

eliminointi

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto 471 646 654,23 385 687 112,65 91 056 580,86 5 923 259,59 -11 020 298,87

Yle-vero 461 770 909,10 370 794 368,16 90 976 540,94 0,00

Ohjelmatuotot 4 059 013,80 2 214 625,73 44 308,07 1 800 080,00

Palvelujen myyntituotot 5 816 731,33 12 678 118,76 35 731,85 4 123 179,59 -11 020 298,87

Liiketoiminnan muut tuotot: 2 700 797,73 417 669,68 244 188,88 2 038 939,17 0,00

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 833,52 8 744,81 88,71 0,00

Vuokratuotot 2 018 490,26 8 436,30 285,94 2 009 768,02

Avustukset 246 831,46 30 309,99 216 521,47 0,00

Muut tuotot 426 642,49 370 178,58 27 292,76 29 171,15

Henkilöstökulut -225 193 658,47 -183 087 108,35 -45 717 533,47 -1 695 569,58 5 306 552,93

Poistot ja arvonalentumiset -76 800 790,45 -65 694 263,29 -9 206 471,16 -1 900 056,00

Liiketoiminnan muut kulut -179 812 646,26 -144 007 204,62 -38 675 861,21 -2 843 326,36 5 713 745,94

LIIKEVOITTO/-TAPPIO -7 459 643,22 -6 683 793,94 -2 299 096,10 1 523 246,82 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut 1 927 013,11 1 602 915,64 324 097,47 0,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -5 532 630,11 -5 080 878,29 -1 974 998,63 1 523 246,82 0,00
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Yleisradion tase 31.12.2018 eriytettynä Yleisradio-lain 7 a § ja 8 § mukaisesti

YLE virallinen tase

Yle Julkinen 

palvelu

Julkisen palvelun 

tarjonta internetissä 

ja matkaviestimissä Kaupallinen toiminta

Eriyttämis- 

peruste

TASE 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018

VASTAAVAA Euroa Euroa Euroa Euroa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 138 841 286,02 129 451 465,04 9 136 887,33 252 933,65

Aineettomat oikeudet 126 782 912,41 119 169 317,15 7 613 595,26 0,00 AP4

Muut aineettomat hyödykkeet 12 058 373,61 10 282 147,89 1 523 292,07 252 933,65 AP1

Aineelliset hyödykkeet 78 008 994,86 76 166 193,85 75 053,16 1 767 747,85

Maa- ja vesialueet 328 240,59 328 240,59 0,00 0,00 JP

Rakennukset ja rakennelmat 39 904 981,36 38 189 067,16 0,00 1 715 914,20 AP2

Koneet ja kalusto 31 448 459,14 31 384 204,33 12 421,16 51 833,65 AP3

Muut aineelliset hyödykkeet 211 245,04 211 245,04 0,00 0,00 JP

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 6 116 068,73 6 053 436,73 62 632,00 0,00 AP

Sijoitukset 50 895 990,12 50 895 990,12 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 50 895 990,12 50 895 990,12 0,00 0,00 JP

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 267 746 271,00 256 513 649,01 9 211 940,49 2 020 681,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 JP

Lyhytaikaiset saamiset 11 786 294,74 10 381 609,53 147 517,61 1 257 167,60

Myyntisaamiset 1 946 762,97 672 589,24 17 006,13 1 257 167,60 JT

Muut saamiset 5 676 512,10 5 676 512,10 0,00 0,00 JP

Siirtosaamiset 4 163 019,67 4 032 508,19 130 511,48 0,00 AP

Rahoitusarvopaperit 35 308 497,32 35 308 497,32 0,00 0,00 JP

Rahat ja pankkisaamiset 603 801,18 603 801,18 0,00 0,00 JP

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 47 698 593,24 46 293 908,03 147 517,61 1 257 167,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ 315 444 864,24 302 807 557,04 9 359 458,10 3 277 849,10

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 JP

Muut rahastot 22 722 633,67 22 722 633,67 0,00 0,00

Vararahasto 9 974 886,07 9 974 886,07 0,00 0,00 JP

Muut rahastot 12 747 747,60 12 747 747,60 0,00 0,00 JP

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 104 111 555,94 93 666 672,69 -704 065,82 11 148 949,07 AP

Tilikauden voitto (tappio) -5 532 630,11 -5 080 878,29 -1 974 998,63 1 523 246,82 AP

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 129 301 559,50 119 308 428,07 -2 679 064,45 12 672 195,89

PAKOLLISET VARAUKSET 3 009 948,01 3 009 948,01 0,00 0,00

Eläkevaraukset 2 508 919,00 2 508 919,00 0,00 0,00 JP

Muut pakolliset varaukset 501 029,01 501 029,01 0,00 0,00 JP

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 49 287 156,84 49 287 156,84 0,00 0,00

Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset 30 065 641,28 30 065 641,28 0,00 0,00 JP

Muut velat, pitkäaikaiset 62 225,81 62 225,81 0,00 0,00 JP

Siirtovelat 19 159 289,75 19 159 289,75 0,00 JP

Lyhytaikainen vieras pääoma 133 846 199,89 109 649 154,50 22 578 320,28 1 618 725,11

Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 18 727 466,35 18 727 466,35 0,00 0,00 JP

Ostovelat 26 831 919,25 20 852 677,36 5 466 280,60 512 961,29 JK1

Muut velat 4 139 245,08 4 139 245,08 0,00 0,00 JP

Siirtovelat 84 147 569,21 65 929 765,71 17 112 039,68 1 105 763,82 JK2

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 183 133 356,73 158 936 311,34 22 578 320,28 1 618 725,11

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 315 444 864,24 281 254 687,42 19 899 255,82 14 290 921,00
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Yleisradio Oy:n eriytetty tase 31.12.2018

Taseen eriyttämisperusteet

JK2) Siirtovelat: Henkilöstökuluihin liittyvät erät jaettu henkilöstökulujen suhteessa, muut erät jaettu muiden 

kuin henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden poistojen suhteessa

Yleisradio taseen eriyttämisperiaatteiden soveltuminen kullekin tase-riville on selitetty taseen-taulukon 

oikeassa reunassa (taulukko 2) seuraavilla lyhenteillä 

- AP = aiheuttamisperiaate

- JK = jako kulujen mukaisessa suhteessa

- JT = jako tuottojen mukaisessa suhteessa (pl. Yle vero ja avustukset)

- JP = kohdistuu kokonaan julkiseen palveluun 

sekä seuraavilla tarkemmilla rivikohtaisilla selityksillä:

AP1) Muut aineettomat hyödykkeet: Muut aktivoitavat ICT- ja tuotantotekniikan menot kohdistettu julkiselle 

palvelulle internetissä ja matkaviestimissä aiheutumisperiaatteen mukaan, loput jaettu muiden kuin 

henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden poistojen suhteessa

AP2) Rakennukset ja rakennelmat: vuokratut tilat kohdistettu kaupalliselle toiminnalle 

aiheuttamisperiaatteen mukaan, loput julkiselle palvelulle

AP3) Koneet ja kalusto:

ICT- ja tuotantotekniikka: kohdistettu julkiselle palvelulle internetissä ja matkaviestimissä 

aiheutumisperiaatteen mukaan, loppuosa julkiselle palvelulle

Kalusteet ja irtaimisto: kohdistettu julkiselle palvelulle internetissä ja matkaviestimissä 

aiheutumisperiaatteen mukaan, loput jaettu muiden kuin henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden poistojen 

suhteessa                                                                                                                                                             

Muut: kohdistettu julkiselle palvelulle

AP4) Aineettomat oikeudet: Aiheuttamisperiaatteen mukaan niin, että muuhun toimintaan osuus julkisen 

palvelun alaisista esitysoikeuksista katsomisminuuttien mukaisessa suhteessa

JK1) Ostovelat: Jako muiden kuin henkilöstökulujen ja käyttöomaisuuden poistojen suhteessa



Vuosi 2018 Yle Fem Yle Teema Yle TV1 Yle TV2

Eurooppa h h h h

Kaikki 2171,81 3094,35 5327,49 4761,8 15355,45

Eurooppalaiset 2145,38 2513,01 4852,77 3920,79 13431,95

Eurooppalaisuusaste % 98,78 81,21 91,09 82,34 87,47

Vuosi 2018 Yle Fem Yle Teema Yle TV Yle TV2 h

Eurooppalaiset independent yhtiöt 644,57 1629,59 1907,94 1647,69 5829,79

Kanavien kokonaistuntimäärä 2171,81 3094,35 5327,49 4761,8 15355,45

Riippumattomien tuottajien osuus % 29,68 52,66 35,81 34,60 37,97

Riippumattomien eurooppalaisten tuottajien 5 viimeistä tuotantovuotta v 2018, ml ensilähetykset ja uusinnat

Tuotantovuosi Yle Fem Yle Teema Yle TV1 Yle TV2 Kaikki yhteensä

2014 59,45 93,51 70,8 179,42 403,17

2015 60,76 219,56 201,42 219,28 701,01

2016 38,29 263,38 270,58 160,6 732,86

2017 127,1 182,85 459,75 276,87 1046,57

2018 216,45 123,72 260,88 428,48 1029,53

Kaikki yhteensä 502,06 883,01 1263,42 1264,65 3913,14

Kaikki tunnit pl uutiset ja urheilu 2171,81 3094,35 5327,49 4761,8 15355,45

Eurooppalaiset indyt 5 vuotta, % 23,12 28,54 23,72 26,56 25,48

Taulukko 8. VPL 209 § Ohjelmiston eurooppalaisuus v. 2018

h

Taulukko 9. VPL 210 § Riippumattomien tuottajien ohjelmat  v. 2018


