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Asia

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 2021; erityisavustus
Valtioneuvosto julisti 5.5.2021 haettavaksi vuoden 2021 sanomalehdistön tuen. Valtion
talousarviossa on varattu 500 000 euron määräraha momentille 29.01.50.5.
Sanomalehdistön tukea koskevan valtioneuvoston asetuksen (389/2008) mukaan
tarkoituksena on tukea ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä
julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja, saamen- ja karjalankielisen aineiston
tuottamista ja julkaisemista suomen tai ruotsin kielellä julkaistavan lehden yhteydessä
sekä ruotsinkielistä uutispalvelua. Tarkoituksena on siten edistää sananvapautta sekä
tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta. Julkaisukertojen ja sisällön
vaatimukset on määritelty asetuksessa 389/2008.
Anarâškielâ servi ry on hakenut avustusta kuluihin, jotka liittyvät inarinkielisen
uutisnurkan avaamiseen yhdistyksen verkkosivuille ja sen toimittamiseen.
Asetuksen 5 § 4 momentin mukaan ennen päätöksen tekemistä opetus- ja
kulttuuriministeriö kuulee asiassa Suomenruotsalaisia kansankäräjiä ja
Saamelaiskäräjiä. Avustusta myönnettäessä tulee pykälässä mainittujen seikkojen
lisäksi erityisesti huomioida 2 §:ssä mainittu tuen tarkoitus.
Saamelaiskäräjät toteaa lausunnossaan (2.7.2021, OKM/50/090/2021), että
Anarâškielâ servi ry:lle olisi tarjottava mahdollisuus täydentää hakemustaan epäselvien
kysymysten osalta ja tuen myöntämistä tulisi arvioida kokonaisuutena uudestaan.
Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan yhdistyksen esitys täyttäisi tuen ehdot ja
määräykset tarkentuessaan. Lisäksi Saamelaiskäräjät toivoo, että asetusta tulkittaisiin
niin, että pienten saamenkielten lehdistötoiminnan muotoja olisi mahdollista tukea.
Opetus- ja kulttuuriministeriö viittaa sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 § b-kohtaan ja toteaa, että tukimuoto on tarkoitettu jo ilmestyville
verkkolehdille ja lisäksi verkkojulkaisun sisältöä tulisi täydentää vähintään kolme kertaa
viikossa. Näin ollen julkaisu ei täytä valtioneuvoston asetuksen asettamia edellytyksiä,
eikä näitä kriteerejä voi yksittäistapauksessa asetuksen tulkinnalla muuttaa tai
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laajentaa. Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta määrää ne edellytykset,
joiden mukaan talousarviomomentille 29.01.50.5 varattu määräraha voidaan
myöntää.
Edellä mainituin perustein valtioneuvosto on päättänyt opetus- ja
kulttuuriministeriön esittelystä hylätä Anarâškielâ servi ry:n hakemuksen.
Ministeriö toteaa lisäksi, että liikenne- ja viestintäministeriö asetti kesäkuussa 2020
media-alan toimijoista ja alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän, jonka tehtävänä
oli valmistella journalismin tukemiseen pysyväisluonteista avustusmekanismia
journalismin tukemiseksi. Työryhmän ehdotus pysyväksi avustukseksi valmistui
huhtikuussa 2021 ja on nyt jatkovalmistelussa. Ehdotuksessa pääasiallinen tukimuoto
olisi määräaikainen ja teknologianeutraali toimituksellinen tuotantotuki. Tämän lisäksi
ehdotetaan kehittämistukea, jota voitaisiin myöntää aloitteleville tiedotusvälineille ja jo
vakiintuneiden tiedotusvälineiden kehittämishankkeisiin. Kolmantena tukimuotona
työryhmä ehdottaa erityistä yhteisömedioiden (kansalaismedian) tukea. Tätä voisivat
saada myös sellaiset tiedotusvälineet, jotka ovat valtakunnallisia vähemmistökieliä
tukevan sanomalehtituen ulkopuolella. Työryhmä toteaa, että yhteisömediatuen
yhdistämistä vähemmistökielisen sanomalehdistön tuen kanssa tulisi selvittää.
Viitaten edellä kuvattuun työryhmän esitykseen ministeriö toteaa, ettei
vähemmistökielisen sanomalehdistön tukea koskevaa asetusta ole
tarkoituksenmukaista muuttaa ennen kuin mediatukityöryhmän
ehdotuksen jatkovalmistelu on päättynyt.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty
valtionavustuslain 34 §:ssä ja hallintolain (434/2003) 49 b §:ssä. Tähän
päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua valtioneuvostolta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitteenä olevasta
oikaisuvaatimuksesta ilmenee, miten oikaisua haettaessa on meneteltävä.
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