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PÄIVITETTY VERSIO 21.10.2021
Valtioneuvoston asetus
sanomalehtijakelun tukemisesta alueille, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään postilain (415/2011) x §:n ja valtionavustuslain (688/2001)
8 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yleisavustuksena
myönnettävästä sanomalehtijakelun tuesta alueille, joilla ei ole saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua.
Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa.
Tämän asetuksen mukaiseen tukeen sovelletaan myös komission päätöstä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen
(2012/21/EU).
2§
Avustuksen tarkoitus
Avustuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä viisipäiväisen lehtijakelun toteutumiselle alueilla, joilla ei ole
saatavilla viisipäiväistä varhaisjakelua markkinaehtoisesti ja näin osaltaan varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuus, tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä.
3§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) Sanomalehdellä tilattavia, maksullisia lehtiä, jotka ilmestyvät vähintään kolme kertaa viikossa ja jotka
sisältävät valtakunnallista tai kilpailutusalueeseen liittyvää paikallista uutisaineistoa.
2) Varhaisjakelulla vähintään viitenä päivänä viikossa tapahtuvaa sanomalehtien jakelua, joka alkaa yöllä ja
päättyy tyypillisesti ennen klo 7.
3) Varhaisjakeluverkolla niiden jakelupisteiden muodostama alue, joihin postinsaajan on halutessaan mahdollista saada sanomalehti varhaisjakeluna.
4) Tukikelpoisella alueella Liikenne- ja viestintäviraston määrittämiä alueita, joissa ei ole kaupallisin ehdoin
toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa ja, joissa ei ole saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä
varhaisjakelua.
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Avustuksen yleiset edellytykset
Avustusta voidaan myöntää hakijalle, joka täyttää postilain 18 b §:ssä säädetyt edellytykset.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu 5 §:n mukaiseen palveluvelvoitteeseen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksessä määrittelemäksi ajaksi.
5§
Julkinen palveluvelvoite
Julkisen palveluvelvoitteen mukaisesta toiminnasta säädetään postilain 18 b §:n 4 momentissa.
Julkisen palveluvelvoitteen alkamisajankohta ja kesto määritellään Liikenne- ja viestintäviraston avustuspäätöksessä.
Avustusta voidaan maksaa vain julkisen palveluvelvoitteen ajalta.
Avustuksen kohteena oleva sanomalehtijakelu on tehtävä varhaisjakeluna, ellei sen toteuttaminen ole alueen
sijainnista johtuen käytännössä mahdotonta.
6§
Julkisen palveluvelvoitteen mukaisen toiminnan kilpailutus
Tuki myönnetään aluekohtaisesti toiminnanharjoittajalle, joka sitoutuu tarjouksessaan 5 §:ssä säädettyyn julkiseen palveluvelvoitteeseen matalimmilla nettokustannuksilla mukaan lukien kohtuullinen voitto.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa aluekohtaisen kilpailutuksen voittavalle toiminnanharjoittajalle enimmäishinnan, jota toiminnanharjoittaja saa periä kilpailutusalueella sanomalehtikustantajilta.

Liikenne- ja viestintävirasto voi kilpailutuksessaan poiketa 5 §:n 4 momentin mukaisesta jakeluajasta, jos se
on perusteltua kilpailutettavan alueen sijainnin kannalta.
Kilpailutettavia tukikelpoisia alueita voidaan yhdistellä suuremmiksi kilpailutusalueiksi. Kilpailutusalue ei voi
olla maakuntaa suurempi.
7§
Avustuskelpoiset kustannukset
Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon kaikki 5 §:n mukaisen julkisen palveluvelvoitteen alaisten
palveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset vähennettynä edellä mainituista palveluista saaduilla tuloilla. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.
Liikenne- ja viestintäviraston avustuspäätöksessä voidaan antaa tarkempia ohjeita avustuskelpoisten kustannusten raportointiin liittyen.
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Avustuksen enimmäismäärä
Julkisen palveluvelvoitteen tarjoamisesta aiheutuvat nettokustannukset ja kohtuullinen voitto korvataan avustuksen saajalle valtion talousarviossa tarkoitukseen otetun määrärahan puitteissa Liikenne- ja viestintäviraston
päätöksen mukaisesti.
Mikäli valtion talousarviossa osoitettu määräraha ei riitä 5 §:n mukaisen julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseen kaikilla kilpailutusalueilla, kohdennetaan määräraha sellaisille kilpailutusalueille, joissa arvioidaan
olevan määrällisesti eniten sanomalehtien varhaisjakelutilauksia. Liikenne- ja viestintäviraston tulee ilmoittaa
valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen loppumisesta ja tuen maksatuksen keskeyttämisestä tuensaajalle kohtuullisessa ajassa.
9§
Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan kirjallisesti Liikenne- ja viestintävirastolta. Avustusta on haettava Liikenne- ja viestintäviraston määräämänä ajankohtana ja tavalla.
10 §
Avustuksen maksaminen
Avustusta voidaan maksaa 50 prosenttia ennakkoon. Avustuksen jäännöserä voidaan maksaa tukikauden
päätyttyä, kun avustuksensaaja on esittänyt Liikenne- ja viestintävirastolle hyväksyttävän selvityksen tuen
käytöstä ja kaikista tukikelpoisista kustannuksista.
11 §
Selvitys avustuksen käytöstä
Avustuksen saajan on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys avustuksen käytöstä avustuspäätöksessä määriteltyyn päivämäärään mennessä. Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajan viimeksi
vahvistettu tuloslaskelma ja tase.
Avustuksensaajaan sovelletaan eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettua lakia (19/2003) ja siinä olevia säännöksiä erilliskirjanpitovelvollisuudesta. Avustuksen saajan on eriteltävä palveluvelvoitteen mukaisen palvelun tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.
12 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan X päivänä Xkuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027.
———
Helsingissä X päivänä Xkuuta XXXX
Liikenne- ja viestintäministeri XXXX

XXXX XXXX

