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Ärende

Understöd till tidningspressen 2021; specialunderstöd
Statsrådet förklarade den 5 maj 2021 stödet för tidningspressen 2021 ledigt att sökas.
För stödet har i statsbudgeten reserverats ett anslag om 500 000 euro under moment
29.01.50.5. Enligt statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (389/2008) syftar
stödet 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
på svenska samt nyhetstjänster på svenska. Syftet är att på detta sätt främja
yttrandefriheten samt mångsidigheten och mångfalden i informationsförmedlingen.
Bestämmelser om krav på utgivningsfrekvens och innehåll finns i 3 § i statsrådets
förordning (389/2008).
Enligt förordningens 5 § 4 mom. ska undervisnings- och kulturministeriet höra Svenska
Finlands Folkting och Sametinget innan beslut om stödet fattas. När understöd beviljas
skall utöver de omständigheter som nämns i 5 § dessutom syftet med stödet enligt 2 §
särskilt beaktas.
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Undervisnings- och kulturministeriet har föreslagit, att 375 000 euro av anslaget skall
beviljas Svensk Presstjänst Ab som betjänar den svenskspråkiga tidningspressen på
bred bas. Ministeriet har ansett det viktigt att de svenskspråkiga tidningarna erbjuds
nyhetstjänster till ett pris som ungefär motsvarar priset på de finskspråkiga tjänsterna
och att denna service utvecklas. I sitt utlåtande (1.7.2021, OKM/51/090/2021) säger
Svenska Finlands Folkting, att Folktinget ser stödet till tidningspressen och
nyhetstjänster på svenska som ett viktigt led i arbete för att främja landets två
nationalspråk. För att kunna upprätthålla och utveckla en levande svensk- och
tvåspråkig identitet i Finland, är det viktigt med ett tillräckligt stort utbud av
svenskspråkiga tidningar som komplement till utbudet av public service på svenska.
Folktinget stöder undervisnings- och kulturministeriets förslag att den stora merparten
av anslaget för stödjande av tidningspressen på svenska koncentreras till att stödja
Svensk Presstjänst. SPT är för närvarande den enda finländska innehållsproducenten
som producerar nyhetsmaterial på svenska för de svenskspråkiga mediehusen
i Finland och man betjänar därmed den svenskspråkiga tidningspressen och
dess målgrupp på bred bas.
På ovan nämnda grunder har statsrådet efter föredragningen från undervisnings- och
kulturministeriet beslutat att av anslaget i statsbudgeten under moment 29.01.50.5
bevilja Svensk Presstjänst Ab ett belopp om 375 000 euro för produktion av
nyhetstjänster på svenska. Understödet får användas ända till den 30 april 2022,
densamma dag som bidragsmottagaren ska inlämna en utredning över hur
understödet har använts.
Understödet är ett specialunderstöd, och därmed tillämpas på understödet lagen om
statsunderstöd (688/2001) samt de villkor och begränsningar ministeriet ställt upp
(UKM/4/091/2017) som ingår i beslutet. Den verksamhet som beviljas understöd ska
i bokföringen anges som ett eget kostnadsställe, där inkomster och utgifter
specificeras.
Utbetalning av understödet
Understödet betalas i två rater så att hälften av beloppet 187 500 euro betalas ut två
veckor efter beslutet, dvs. den x.x. 2021, och den återstående delen 187 500 euro
den 15 oktober 2021.
Understödet betalas in på understödstagarens bankkonto: Svensk Presstjänst
Ab, (IBAN) FIxx yyyy yyyy zzzz zz.
Undervisnings- och kulturministeriet följer upp hur resultatrik och ändamålsenlig
användningen av de beviljade statsunderstöden är och vilka effekter de har. I
detta syfte kan ministeriet rikta förfrågningar om det beviljade understödet till
understödstagaren. Enligt 16 § i statsunderstödslagen har undervisnings- och
kulturministeriet rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och
övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller
statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.
Utredning om användning av stödet
Bidragsmottagaren ska inlämna en utredning över hur understödet har använts till
undervisnings- och kulturministeriet senast den 30 april 2022. Redovisningen ska
göras upp enligt ministeriets anvisningar för de villkor och begränsningar som
gäller specialunderstöd (UKM/4/091/2017).
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Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär. Bestämmelser om
besvärsförbud finns i 34 § i statsunderstödslagen och i 49 b § i förvaltningslagen
(434/2003).
Omprövning av detta beslut får begäras inom 30 dagar från delfåendet.
Förfaringssättet då man begär omprövning framgår av bifogade anvisningar
om begäran om omprövning.
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