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ILMOITUS JA HAKUOHJEET HAETTAVISTA AVUSTUKSISTA YLEISEN EDUN KANAVIEN UUTIS- JA AJANKOHTAISTOIMINTAAN
Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa haettavaksi avustukset yleisen
edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoimintaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 3 miljoonaa euroa, josta 1 miljoonaa euroa on myönnettävissä vuonna 2017 ja 2
miljoonaa euroa vuonna 2018, mikäli eduskunta hyväksyy valtion vuoden
2018 talousarvioesityksen. Avustus myönnetään valtion talousarvioesityksen momentilta 31.40.45 Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki.
Yhdelle hakijalle voidaan maksaa avustusta enintään 2 miljoonaa euroa
vuotta kohden.
Hakuaika avustuksille päättyy 6.11.2017.
Palveluvelvoite annetaan seuraavalle 2 vuodelle. Palveluvelvoitteen tarkka
alkamispäivämäärä asetetaan myöntöpäätöksessä.
Tausta:
Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta annettiin 28.9.2017.
Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuen tarkoituksena
on varmistaa vaihtoehtoisten uutislähteiden säilyminen televisiossa ja edistää uutistoiminnan monimuotoisuutta.
Avustuksen tarkoituksena on tarjota kannuste nykyisen uutistoiminnan ylläpitämiseen, laajentamiseen tai uuden uutis- ja ajankohtaistoiminnan aloittamiseen sekä yleisen edun ohjelmistotoimiluvan hakemiseen sekä varmistaa yleisen edun kanavien saatavuus koko maan alueella.
Määrärahan tavoitteena on varmistaa uutistoiminnan monimuotoisuus ja
vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa lineaarisessa
televisiossa sekä lisätä yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehittää sisällöntuotannon toimintamalleja.
Euroopan komission SGEI-päätöksen (2012/21/EU) mukaisesti jäsenmaat
toimittavat komissiolle tiedot julkisen palveluvelvoitteen alaisista järjestelyistä kahden vuoden välein.
Palveluvelvoite ja avustustyypit:
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Avustuksen saajalle asetetaan julkinen palveluvelvoite seuraavan kahden
vuoden ajaksi. Palveluvelvoitteen tarkka alkamis- ja loppumispäivämäärä
kirjataan avustuspäätökseen.
Avustusta voi hakea:
1. yleisen edun kanavan uutis- ja ajankohtaistoiminnan avustuskelpoisista
toimituskustannuksista enintään 25 prosenttia ja
2. yleisen edun kanavan säännöllisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan
käynnistävien tai nykyistä säännöllistä toimintaa ja ohjelmistoja laajentavien hankkeiden kustannuksista enintään 50 prosenttia.
Avustuksen myöntämisen ehtona on avustuksen saajalle asetettava määräaikainen julkinen palveluvelvoite. Asetuksen mukainen julkinen palveluvelvoite alkaa samanaikaisesti avustettavan toiminnan kanssa. Julkisen
palveluvelvoitteen kesto määritellään ministeriön avustuspäätöksessä.
Avustusta voidaan maksaa vain julkisen palveluvelvoitteen ajalta.
Toimituskustannusten kattamiseen avustusta hakevan on lähetettävä uutis- ja ajankohtaisohjelmaa vähintään 15 tuntia viikossa nettona. Uutislähetyksiä on lähetettävä päivässä vähintään kolme kertaa. Uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja on lisäksi lähetettävä myös parhaaseen katseluaikaan.
Asetuksen 6 §:n 2 momentin alakohdan 2 mukaista avustusta saavan on
aloitettava julkisen palveluvelvoitteen alkaessa televisiossa uutis- ja ajankohtaisohjelmistojen säännöllinen lähettäminen tai laajennettava nykyistä
säännöllistä uutis- ja ajankohtaistoimintaansa. Uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja on lähetettävä keskimäärin vähintään 3,5 tuntia viikossa nettona.
Mikäli jo nykyään uutis- ja ajankohtaistoimintaa tarjoava toimija hakee kohdan 2 mukaista avustusta, tulee avustuksen tarkoituksen mukaisesti tuen
olla suunnattu nykyisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan laajentamiseen. Eri
avustustyyppien mukaiset kustannukset, joihin avustusta haetaan, tulee
erotella.
Mikäli yksi hakija hakee avustusta molemmista avustuslajeista, tulee eri
avustuslajeista haettavat kustannukset eritellä hakemuksessa. Avustuksen
saajalle asetetaan kaksi erillistä palveluvelvoitetta, mikäli yhdelle hakijalle
myönnetään avustusta molemmista avustuslajeista.
Avustus maksetaan vuosittain toteutuneita kustannuksia vastaan.
Avustuskelpoisuus:
Avustus on suunnattu toimijoille, joilla on tietoyhteiskuntakaaren 26 §:n
mukainen ohjelmistolupa yleisen edun televisiotoimintaan. Avustuksen
saajalla tulee olla yleisen edun ohjelmistolupa viimeistään palveluvelvoitteen alkaessa.
Yleisen edun ohjelmistolupaa voi hakea Viestintävirastolta tietoyhteiskuntakaaren 29 §:n mukaisena ohjelmistoluvan muutoksena. Tarkemmat tiedot:
Suvi
Juurakko-Lehikoiselta
(suvi.juurakkolehikoinen@viestintavirasto.fi)
ja
Henriikka
Rostilta
(henriikka.rosti@viestintavirasto.fi).
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Hakuohjeet:
Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi:
 Mitä avustusta ja kummasta avustustyypistä hakemuksella
haetaan sekä avustuskelpoiset kustannukset.
 Mikäli hakijalla on television uutis- ajankohtaistoiminnan lisäksi myös muuta kaupallista toimintaa, tulee hakijan eritellä mahdollisen palveluvelvoitteen alaisen toiminnan ja muiden palveluiden tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.
 Nykyisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan kustannukset ja
määrä tunteina.
 Suunnitelma avustuksen käytöstä ja palveluvelvoitteen täyttämisestä.
 Avustuksen hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase
Hakuaika:
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 6.11.2017 kello 16.15 mennessä
osoitteeseen Liikenne- ja viestintäministeriö, kirjaamo, PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse kirjaamo@lvm.fi. Käyntiosoite on Eteläesplanadi 16, Helsinki.
Hakemukseen pyydetään merkitsemään viite LVM/1827/07/2017
Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää huomioimaan näissä hakuohjeissa mainitut asiat.
Hakemuksen liitteineen voi toimittaa suomen- tai ruotsinkielisenä.
Avustuspäätökset:
Liikenne- ja viestintäministeriö tekee avustuspäätökset mahdollisimman
nopeasti hakuajan umpeuduttua.
Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnasta annetun asetuksen 11 §:n mukaiset seikat.
Raportointi:
Avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä vuosittain. Tarkemmat ohjeet raportoinnista annetaan avustuspäätöksessä.

Liite: Ohjeistusta yleisen edun kanavaksi hakeutumiselle

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Tatu Giordani, puh. 050 465 8754
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Liite: Ohjeistusta yleisen edun kanavaksi hakeutumiselle
Mikäli hakija haluaa hakea toimiluvan muutosta tietoyhteiskuntakaaren 26 §:ssä määriteltyyn yleisen
edun televisiotoimintaan, on hakijan esitettävä selvitys lainkohdassa määriteltyjen kriteerien täyttymisestä. Hakemukseen tulee siis liittää kirjallinen suunnitelma yleisen edun televisiotoiminnan velvoitteiden täyttämisestä. Viestintävirasto pyytää tarvittaessa tapauskohtaista lisäselvitystä hakukriteerien
täyttymisestä.
Yleisen edun televisiotoiminnan hakukriteereitä arvioidaan seuraavien periaatteiden mukaan:
Lähetysten vapaa vastaanotettavuus: Lähetysten on oltava vapaasti vastaanotettavissa maanpäällisen antenniverkon kautta ilman maksullista tv-korttia.
Mahdollisuus valtakunnalliseen vastaanottoon: Yleisen edun televisiotoiminnan lähetysten tulee olla
vapaasti kaikkien kuluttajien vastaanotettavissa 100 prosentin väestöpeitolla. Väestöpeittolaskennassa huomioidaan vain vakituiset asunnot.
Verkkotoimiluvanhaltijan on rakennettava verkkotoimiluvan mukainen verkko kanavanipuissa A ja B
siten, että verkko Manner-Suomen väestöstä 100 prosenttia. Verkkotoimiluvanhaltija voi toteuttaa
osan väestöpeittovaatimuksesta, enintään 0,04 prosentin väestöpeiton osalta, käyttämällä satelliittia
tai muuta vaihtoehtoista jakelutekniikkaa, jolla turvataan valtakunnallisten julkisen palvelun ja yleisen
edun kanavien näkyvyys sekä lähetysten riittävän samanlainen laatu ja vastaanoton hinta kuin käytettäessä jakelutienä antennitelevisioverkkoa. Verkko-operaattorin on sovittava jakelupalvelun hankinnasta yhteistyössä kanavanipussa toimivien ohjelmistoyritysten kanssa.
1) Päivittäin suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia. Kanavalla tulee lähettää päivittäin joko
suomen- tai ruotsinkielisiä ohjelmia tai molempia.
2) Päivittäin uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Kanavalla tulee lähettää päivittäin uutisia ja ajankohtaisohjelmia. Ajankohtaisohjelmilla tarkoitetaan muun muassa uutisiin liittyviä, esimerkiksi
uutisten poliittisia taustoja selvittäviä ja analysoivia tai muutoin niitä kommentoivia ohjelmia.
3) Ääni- ja tekstityspalvelut. Valtioneuvoston asetuksella (Valtioneuvoston asetus televisio- ja
radiotoiminnasta 1245/2014) säädetään niistä 26 §:ssä tarkoitettuun yleisen edun televisiotoimintaan kuuluvista ohjelmistoista, joihin ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä.
Tietoyhteiskuntakaaren 211 §:n mukaan suomen- ja ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin on liitettävä
tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi (ääni- ja tekstityspalvelu) siten kuin lainkohdassa tarkemmin säädetään.
Ohjelmille, joihin ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää, voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää asteittain nousevat kiintiöt osuuksina ohjelmatunneista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös säätää ääni- ja tekstityspalvelun teknisestä toteuttamisesta ja lähettämisestä.
Lisätietoja ääni- ja
jatekstityspalvelut.html
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