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Viestintäviraston keskeiset Ylen 
valvontatehtävät 1.1.2013 lähtien 

valvoo, että yhtiön muut toiminnot on 
eriytetty kirjanpidossa julkisen palvelun 
televisio- ja radiotoiminnasta 

» muun julkisen palvelun aineiston tarjonta 
(esim. Yle Areena) 

» muu toiminta (esim. tilojen vuokraus) 

valvoo mainonnan ja sponsoroinnin 
kiellon noudattamista 
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Ylen ohjelmistossa mainonta on 
kiellettyä 

Mainonnan kielto 12 § (laki Yleisradio 
Oy:stä) 

» 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. 
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Sponsorointi tarkoittaa 

   "audiovisuaalisten sisältöpalvelujen, 
audiovisuaalisten ohjelmien taikka radio-
ohjelmien tai radiotoiminnan rahoitusta tai 
muuta taloudellista tukemista, jonka 
tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden 
myynnin tai tuen antajan tunnettuuden 
edistäminen, jos tuen antaja ei harjoita 
ohjelmien tai radio-ohjelmien tuotantoa taikka 
sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa" 

   (Laki televisio- ja radiotoiminnasta 2 §) 
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Ylen ja Veikkaus Oy:n yhteistyö 
arvontaohjelmissa 

Veikkaus 

Sopimus yhteistuotannosta 
arvontaohjelmissa Ylen kanssa 

Maksaa arvontaohjelmien 
tuotannosta 

Saa oikeudet valmiin ohjelman 
esittämiseen muilla jakeluteillä 

Saa näkyvyyttä Veikkaus Oy:lle 
ja sen tuotteille Lotto, Viking 
Lotto ja EuroJackpot sekä 
Jokeriarvonta Ylen kanavilla 

 

Yle 

Toteuttaa arvontaohjelmien 
televisioteknisen tuotannon 

Yksinoikeus Lotto, Viking Lotto 
ja EuroJackpot ohjelmien 
lähettämiseen televisiossa 
Suomessa 

Ei maksa korvausta 
lähetysoikeuksista Veikkaukselle 
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Ja nyt kannattaa katseet kääntää kohti Viking Lottoa, sillä keskiviikkona Viking 
Lotossa on tarjolla noin 6,7 miljoonaa sisältäen onnennumero-osuuden. Ja 

Suomesta löytyneiden 6 oikein tulosten kesken on jaossa vielä ylimääräinen 
miljoona. Joten onnea peliin sinne ja kupongit sisään. 

Lähde: Kuvakaappaus Yle TV1 Lottoarvonta 26.1.2013 
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Viestintäviraston päätös 

Viestintävirasto toteaa Ylen rikkoneen Yleisradio 
Oy:stä annetun lain 12 §:ssä asetettua 
sponsoroitujen ohjelmien tuottamisen kieltoa 
yhteistyössään Veikkauksen kanssa siltä osin, 
kuin Yle on Veikkauksen rahoituksella tuottanut 
rahapeliarvontaohjelmia (Lotto, Viking Lotto ja 
Eurojackpot) ja lähettänyt niitä omilla 
televisiokanavillaan.  

Viestintävirasto velvoittaa Yleä päättämään 
sponsorointiyhteistyönä tuotettujen 
arvontaohjelmien lähettämisen Ylen kanavilla 
30.9.2013 mennessä. 
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