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STÖD TILL DEN MINORITETSSPRÅKIGA TIDNINGSPRESSEN 2021
I statsbudgeten 2021 reserveras under moment 29.01.50.5 (Understödjande av den
minoritetsspråkiga tidningspressen) ett anslag på 500 000 euro för att stödja tidningar
som publiceras på svenska eller på de nationella minoritetsspråken samiska, karelska
eller romani samt elektroniska publikationer som motsvarar dessa, motsvarande
elektroniska publikationer på teckenspråk samt nyhetstjänster på svenska. Anslaget får
också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska i tidningar som
ges ut på finska eller svenska.
Undervisnings- och kulturministeriet utlyste understöden på sin webbplats den 5 maj
2021. Ansökningstiden gick ut den 28 maj 2021 kl. 16.15. Oy Vasa Insider Ab:s
ansökan kom in efter utgången av tidsfristen och kan därmed inte beaktas. Följande
aktörer ansökte om understöd inom utsatt tid:
Sökande
Anarâškielâ servi ry
Förlags Ab Sydvästkusten

Svensk Presstjänst Ab
Tigern rf

Understödsföreningen för Nya Östis rf

TOTALT

Syfte för vilket understödet ansöks
Ansökt om 48 500 euro för att öppna och
redigera en nyhetshörna på enaresamiska.
Ansökt om 130 000 euro för att sänka
utgivningskostnaderna för dagstidningen Åbo
Underrättelser.
Ansökt om 400 000 euro för produktion av
nyhetstjänster på svenska.
Ansökt om 30 000 euro för att täcka
produktionskostnader för webbtidskriften Ny
Tid.
Ansökt om 45 000 euro för att täcka
redaktionskostnader och administrativa
kostnader för tidningen Nya Östis.
TOTALT 653 500 euro

Anarâškielâ servi ry, det vill säga föreningen för enaresamiska, grundades i syfte att
främja enaresamiska genom språkbo-, tidnings- och publikationsverksamhet samt
informationsspridning. År 2020 gav föreningen ut tidskriften Anarâš fyra gånger och
den digitala tidskriften Loostâš fyra gånger. Ingen av dessa publikationer behandlar för
närvarande aktuella ärenden och därmed planerar föreningen att öppna en nyhetshörna
på föreningens egen webbplats. Nyhetshörnan ska uppdateras en gång i veckan.
Förlags Ab Sydvästkusten ger ut tidningen Åbo Underrättelser som är den äldsta
tidningen i Finland som utkommit utan avbrott. Tidningen utkommer fem dagar i
veckan. Dess spridning täcker Åbo och Egentliga Finland, särskilt Åbolands skärgård,
och upplagan är ca 6400. Understöd söks för att sänka publikationskostnaderna så att
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den svenska befolkningen i spridningsområdet även framöver kan läsa regionala och
lokala nyheter på sitt eget modersmål.
Svensk Presstjänst Ab (SPT) är en nyhetsbyrå och bakom den står HSS Media, KSF
Media och en grupp samarbetspartner. Bolaget grundades 2013 och fokuserar på
produktion av nyheter och innehåll på svenska med tyngdpunkten på digitala medier,
även om bolaget också producerar mer traditionellt medieinnehåll.
Nyhetsproduktionen startade i full skala i början av november 2017. Nyhetstjänstens
produkter når de flesta som läser svenskspråkiga tidningar, eftersom SPT för
närvarande är den enda finländska innehållsleverantören som producerar nyheter för
svenskspråkiga mediehus i Finland.
Tigern rf är en stödförening som sedan den 1 januari 2017 officiellt ger ut tidskriften
Ny Tid. Ny tid kommer ut en gång i månaden och är en partipolitiskt obunden,
vänsterinriktad kulturtidskrift som fokuserar på frågor kring samhälle och kultur. I
ansökan konstateras att Ny Tid är en oberoende nyhetsproducent som uppmärksammar
ämnen och händelser som faller under radarn för de etablerade finlandssvenska
nyhetsmedierna, och på så sätt ökar mångfalden inom den finländska mediestrukturen.
Understöd söks för att täcka kostnaderna för nyhetsproduktionen i webbtidskriften Ny
Tid.
Understödsföreningen för Nya Östis rf publicerar varje torsdag (52 nummer per år)
tidningen Nya Östis som utkommer i Lovisa med en upplaga på ca 2450. Understöd
söks för att täcka redaktionskostnader och administrativa kostnader, varvid
kostnaderna för den lokala svenska tidningen förblir skäliga för prenumeranterna.

Framställning om hur understödet ska fördelas
Kriterier för beviljande av stöd:
Rätten till understödet bestäms i enlighet med statsrådets förordning om stöd för
tidningspressen (389/2008). Alla ansökningar, med undantag för Anarâškielâ servi ry:s
ansökan, uppfyller de formella definitionerna och kriterierna i förordningen.
Den nyhetshörna som avses i Anarâškielâ servi ry:s ansökan är inte en sådan
nätpublikation som avses i 3 § i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen.
Enligt förordningen ska innehållet i en nätpublikation med rätt till understöd
kompletteras minst tre gånger i veckan, men på basis av ansökan uppdateras
nyhetshörnan endast en gång i veckan. Stödet för tidningspressen är avsett för redan
befintliga publikationer, men av Anarâškielâ servi ry:s ansökan framgår att
nyhetshörnan ännu är under planering. Det är också oklart om en nyhetsspalt som
publiceras på föreningens webbplats över huvud taget uppfyller definitionen av en
nätpublikation. På dessa grunder kan Anarâškielâ servi ry:s ansökan inte beaktas när
beslut fattas om utdelning av understöd.
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Beloppet på 500 000 euro i statsbudgeten fördelas således mellan dessa
stödberättigande sökande. Som fördelningskriterium används 2 § i statsrådets
förordning om stöd för tidningspressen (389/2008): Stödet för tidningspressen syftar
till att understödja tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska,
karelska eller romani eller på teckenspråk, produktion och publicering av material på
samiska eller karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska
samt nyhetstjänster på svenska. Syftet är att på detta sätt främja yttrandefriheten samt
mångsidigheten och mångfalden i informationsförmedlingen.
Enligt 5 § 4 mom. i förordningen ska undervisnings- och kulturministeriet höra
Svenska Finlands Folkting och Sametinget i saken innan beslut fattas.
Framställning om fördelning:
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att 78 000 euro av det tillgängliga
anslaget beviljas Förlags Ab Sydvästkusten för att minska
publikationskostnaderna för Åbo Underrättelser. Tidningens upplaga är liten och
spridningsområdet är huvudsakligen i Åbolands skärgård där avstånden är långa,
vilket ökar kostnaderna för utgivning av tidningen. Understödet gör tidningen
tillgängligare genom att sänka publikationskostnaderna en aning.
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att 375 000 euro av anslaget för stöd till
tidningspressen ska användas för att stödja Svensk Presstjänst Ab som betjänar den
svenskspråkiga tidningspressen på bred bas. Ministeriet anser det viktigt att de
svenskspråkiga tidningarna kan erbjudas nyhetstjänster till ett pris som ungefär
motsvarar priset på de finskspråkiga tjänsterna och att denna service kan utvecklas.
I ministeriets mening är det bästa sättet att främja syftet för understödet enligt 2 § i
förordningen om stöd för tidningspressen att koncentrera huvuddelen av stödet till
Svensk Presstjänst Ab, som betjänar den svenskspråkiga tidningspressen och
dess målpublik på bred bas. På detta sätt tryggar vi att de nyhetstjänster som den
svenskspråkiga pressen använder får fortsätta, och understöder en mångfacetterad
informationsspridning på svenska.
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att Tigern rf:s webbpublikation Ny Tid
beviljas 20 000 euro för nyhetspublikation på nättidningen nytid.fi. Ny Tid var den
första webbpublikation i Norden. Nyhetsproducering på nytid.fi fokuserar på två
huvudområden: samhällsfrågor samt kultur. Ny Tid fungerar som rikstäckande
alternativ och skapar en bredd och mångfald i det finlandssvenska nyhetsutbudet.
Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att Understödsföreningen för Nya
Östis rf beviljas 27 000 euro för att täcka redaktionskostnader och administrativa
kostnader. Nya Östis är till upplagan en relativt liten publikation som är den enda
tidningen som kommer ut varje vecka inom sitt spridningsområde. Genom att stödja
redaktionskostnaderna och administrativa kostnaderna är det möjligt att hålla
prenumerantpriset för Nya Östis på en skälig nivå.
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Sökande
Anarâškielâ servi ry
Förlags Ab Sydvästkusten
Svensk Presstjänst Ab
Tigern rf
Understödsföreningen för
Nya Östis rf
SAMMANLAGT

Ansökt
belopp
48 500

Förslag 2021

130 000
400 000
30 000
45 000

inte
ansökningsberättigad
78 000
375 000
20 000
27 000

653 500

500 000

Beviljat 2020
ansökte inte
60 000
365 000
ansökte inte
20 000

Utlåtanden:
Svenska Finlands Folkting: Folktinget fokuserar i sitt utlåtande på det stöd som
beviljas den svenskspråkiga pressen och den svenskspråkiga nyhetstjänsten. Enligt
Folktinget är stödet till tidningspressen viktigt när man vill bevara och utveckla den
levande svensk- och tvåspråkiga identiteten i Finland. Stödformen överensstämmer
också med de principer som statsrådet har fastställt i nationalspråksstrategin.
Folktinget understöder ministeriets förslag om att största delen av stödet till den
svenskspråkiga pressen riktas till Svensk Presstjänst Ab som för närvarande är den
enda finska innehållsleverantören som producerar svenskspråkigt nyhetsmaterial för
de svenskspråkiga mediehusen i Finland och på så sätt betjänar den svenskspråkiga
pressen och målgruppen på bred basis.
Tidskriften Åbo Underrättelser är den enda svenskspråkiga tidskriften som utkommer i
Egentliga Finland. Tidningens spridningsområde är huvudsakligen Åbo skärgård där
avstånden är långa, vilket avsevärt ökar tidningens publikationskostnader. Med hänsyn
till detta konstaterar Folktinget att det finns goda skäl att bevilja ÅU mer stöd än året
innan. Enligt Folktingets uppfattning är också stöden till tidningen Nya Östis och
Tigern rf:s webbpublikation Ny Tid motiverade. Ny Tid har en annorlunda profil än
andra tidningar och behandlar frågor som i någon mån avviker från de temaområden
som andra svenskspråkiga medier tar upp. Webbpublikationen Ny Tid ökar således
mångfalden i informationsförmedlingen, vilket enligt förordningen är ett av målen
med denna stödform.
Folktinget påpekar att svenskspråkiga tidningar fortfarande betalar mer för
nyhetstjänster än finskspråkiga tidningar betalar för motsvarande tjänster. Detta ligger
inte i linje med vad grundlagen och statsrådets nationalspråksstrategi förutsätter.
Folktinget föreslår på samma sätt som tidigare att anslagen under moment 29.01.50.5 i
statsbudgeten bör ökas för att säkerställa likabehandlingen av nationalspråken i
Finland och samtidigt förbättra även de andra språkgruppernas rätt att bevara och
utveckla sitt språk och sin kultur.
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Sametinget: Sametinget föreslår att Anarâškielâ servi ry ska ges en möjlighet att
komplettera sin ansökan i oklara frågor och att beviljandet av stöd ska bedömas på nytt
i sin helhet. Enligt Sametinget uppfyller föreningens projekt stödvillkoren och kriterierna efter specificeringen. Sametinget framför en önskan om att förordningen
ska tolkas så att olika former av pressverksamhet på de små samiska språken kan
stödjas och att de samiska språkens ytterst hotade ställning beaktas när beslutet fattas.
Sametinget uttrycker sin besvikelse över att undervisnings- och kulturministeriet inte
har strävat efter att ändra statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
(389/2008) trots att förordningen till vissa delar inte fungerar för samerna. Sametinget
hänvisar också till att tidningen Lapin Kansa inte har använt det stöd den fick 2020
utan har lämnat det tillbaka till ministeriet. Detta kan enligt Sametinget tala för att den
bästa lösningen för den samiska befolkningen är att stödet delas ut till en samisk aktör
och inte för att producera innehåll som ingår i tidningar som publiceras på finska.
Sametinget påpekar att Finland genom olika internationella
människorättskonventioner har åtagit sig att främja och utveckla det samiska språkets
ställning. Sametinget kommer också med allmänna kommentarer om hur statsrådets
förordning om stöd för tidningspressen bör utvecklas så att den bättre svarar mot de
små minoritetsspråkens behov.
Ministeriet tackar remissinstanserna för grundliga utlåtanden. I fråga om sametingets
utlåtande konstaterar ministeriet att det inte behövs någon ny helhetsbedömning av
stödmottagarna eftersom Anarâškielâ servi ry:s projekt inte uppfyller kriterierna enligt
statsrådets förordning om stöd för tidningspressen. Det går inte att ändra dessa
kriterier genom tolkning.
I juni 2020 tillsatte kommunikationsministeriet en arbetsgrupp bestående av aktörer
inom mediebranschen och experter på området. Arbetsgruppen hade till uppgift att
bereda ett system med temporärt statsunderstöd samt en permanent
understödsmekanism för stöd till journalismen.
Arbetsgruppens förslag till permanent understöd blev klart i april 2021 och är nu under
fortsatt beredning. Enligt förslaget är ett tidsbundet och teknikneutralt redaktionellt
produktionsstöd den huvudsakliga stödformen.
Därtill föreslår arbetsgruppen ett utvecklingsstöd som ska kunna beviljas nystartade
medier och för utvecklingsprojekt i redan etablerade medier. Som tredje stödform
föreslår arbetsgruppen ett särskilt stöd till icke-kommersiella medier. Det kan också
beviljas medier som inte får tidningsstöd som stödjer de nationella minoritetsspråken.
Enligt arbetsgruppen bör möjligheterna att kombinera stödet till icke-kommersiella
medier med stödet till den minoritetsspråkiga tidningspressen utredas.
Med hänvisning till arbetsgruppens förslag konstaterar ministeriet att det inte är
ändamålsenligt att ändra förordningen om stöd för tidningspressen innan den fortsatta
beredningen av arbetsgruppens förslag är klar. Ytterligare konstaterar ministeriet att
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systemet med mediestöd bör utvecklas som en helhet och så att det är så jämlikt som
möjligt mellan olika medier av olika storlek och i olika utvecklingsstadier och att det i
sin helhet främjar en tillförlitlig, mångsidig och samhälleligt betydelsefull
informationsförmedling.

