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Vastaus kirjalliseen kysymykseen kaupunkilehtien toimintaedellytysten turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sami Savion /ps ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 463/2017 vp:
Kuinka hallitus aikoo reagoida kaupunkilehtien toimintaedellytysten heikkenemiseen lauantaijakelussa tapahtuvien muutosten myötä ja millaisin konkreettisin toimenpitein hallitus edistää tiedonvälityksen moniäänisyyden ja tasapuolisuuden toteutumista?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Liikenne- ja viestintäministeriö on osaltaan edistänyt tiedonvälityksen moniäänisyyttä ja tasapuolisuuden toteutumista syyskuun 8. päivänä voimaan tulleella postilain uudistuksella, jolla
turvataan kattavat jakelupalvelut koko maassa. Haja-asutusalueilla, joissa jakelukustannukset
ovat korkeat, hallitus piti erityisen tärkeänä viisipäiväisen postinjakelun säilyttämistä. Tämä
turvaa myös haja-asutusalueilla jaettavien sanomalehtien toimintaedellytysten säilymisen. Harvaan asutuilla alueilla jakelu toteutetaan joko yleispalvelun tarjoajana toimivan Posti Oy:n tai
Posti Oy:n kilpailuttamien muita jakelupalveluita tarjoavien tahojen toimesta. On huomattava,
että sanomalehtien jakelu ei ole postilaissa säänneltyä toimintaa, mutta lehtien jakelu koko
maassa katsottiin tärkeäksi niin yleisen tiedonsaannin kuin demokratian kannalta, joten myös
lehtien jakelun turvaamiseen kiinnitettiin postilain eduskuntakäsittelyssä huomiota.
Myös laki liikenteen palveluista parantaa lehtijakelun toimintaedellytyksiä, kun henkilö-, tavara
ja postikuljetusten yhdistäminen on mahdollista nykyistä paremmin. Tästä seuraa, että erilaisia
kyytipalveluja tarjoavat toimijat voivat halutessaan solmia sopimuksia myös lehtien jakelusta.
Lehtien jakelu on kaupallista toimintaa, jossa lehtitalot ja jakelijat sopivat tuotteiden jakelusta
kahdenvälisin kaupallisin sopimuksin. Jakelupalveluiden tarjoajia on Suomessa useita, mutta on
tärkeää, että toimijat voivat kilpailla markkinoilla yhtäläisin ehdoin. Siksi esimerkiksi Kilpailuja kuluttajaviraston tulee puuttua aktiivisesti markkinoilla esiintyviin mahdollisiin häiriöihin.
Postilaki ja laki liikenteen palveluista voivat yhdessä tuoda useille kuljetus- ja jakelupalveluita
tarjoaville toimijoille uutta jaeltavaa ja liiketoimintaa, mikä hyödyttää myös lehtitaloja, jos jakelukustannuksia saadaan uusia palveluita hyödyntämällä pienennettyä. Parhaimmillaan edellä
mainitut lait voivat edistää sekä teknologian, digitalisaation että uusien liiketoimintakonseptien
syntyä ja hyödyntämistä. Avoin data ja tehokkaampi tietovarantojen hyödyntäminen luovat
edellytykset uusille liiketoimintaideoille, jotka tähtäävät kuluttajien ja yritysten parempaan palveluun.
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Yllä esitettyjen toimien lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö käy tahollaan aktiivista vuoropuhelua esimerkiksi sekä Sanomalehtien liiton että Medialiiton kanssa liiketoimintaympäristön ja edellytysten turvaamiseksi.
Helsingissä 10.11.2017
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

