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Lausunnonantajan lausunto

Yleiset näkemyksenne jakelutuesta

Jakelutuki on ehdoton edellytys kolmipäiväiseen jakeluun siirtymiselle. Tiedonvälityksen, median 
moniäänisyyden ja monikanavaisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että mediasisältöjä jaetaan 
sähköisten kanavien ohella myös painettuna. Paperilehtien kohtuuhintainen ja toimiva jakelu on 
varmistettava myös tulevaisuudessa.

Näkemyksenne kilpailutettavista tuotteista (5.1)

Tuettavassa jakelussa pitäisi voida jakaa kaikkia tilattavia lehtiä. Tällöin mediatalo voisi valita sopivan 
jakelupäivän. Jakeluverkon tehokkuutta ajatellen lehtijakeluun pitäisi voida myös yhdistää muita 
tuotteita.

Näkemyksenne jakeluajasta (5.2)

Lehtien tilaajien sekä tiedonvälityksen näkökulmasta varhaisjakelu olisi tarkoituksenmukainen 
kilpailutusehto. Erityisesti päivälehdet halutaan tyypillisesti lukea aamuisin.

Näkemyksenne tukikauden pituudesta (5.3)

On kaikkien osapuolten kannalta tärkeää, että paperilehden jakelun jatkumiselle on riittävän pitkä 
näkymä. Tukikauden pitäisi olla vähintään neljä vuotta. Tarve tuen jatkosta pitäisi arvioida hyvissä 
ajoin ennen määräajan päättymistä.

Vain joka kolmas sanomalehti arvioi digitulojen muodostavan viiden vuoden kuluttua yli 30 % lehden 
tuloista. Painettu lehti on elintärkeä sekä lukijalleen että mediamyynnin lähteenä mediataloille vielä 
pitkään. Painettu lehti ylläpitää koko lehdistöä.

Näkemyksenne jakeluetäisyydestä (5.4)
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Jakelutukea valmisteltaessa sekä tähän läheisesti liittyvää Postilakia mahdollisesti muutettaessa 
kantavana ajatuksena tulisi olla yhtäläinen tiedonvälitys koko Suomessa.

Jos jakelijalla on muutakin jaettavaa kuin lehtiä, pitäisi kaikki posti jakaa postilaatikkoon. Lukijan on 
voitava tietää, mihin laatikkoon posti minäkin päivinä jaetaan. Arkijakelussa laatikko ei saa vaihdella 
sen mukaan, onko sinä päivänä muuta jaettavaa kuin lehtiä.

Vähenevien jakeluvolyymien takia synergiaetuja on etsittävä laajasti, ja lehtijakelun sekä 
osoitteellisen jakelun yhdistämistä on voitava pitää mahdollisena.

Näkemyksenne kilpailutuspäivien määrästä (5.5)

Sanomalehtien tilaajien näkökulmasta olennaisinta on, että lehti on saatavissa kaikkina arkipäivinä. 
Tämä vastaa lähtökohdiltaan nykytilaa. Lehtien tilaajien näkökulmasta on myös olennaista, että 
lehden jakeluajan voi arvioida.

Näkemyksenne kilpailutuksen aluekoosta  (5.6)

Emme ota kantaa siihen, mikä kilpailutuksen aluekoon pitäisi olla. Kuitenkin alueen pitäisi olla 
sellainen, että kilpailutus on mahdollista.

Muita mahdollisia seikkoja, jotka tulisi huomioida valmistelussa (5.7)

Sanoma- ja aikakauslehdille sekä niiden lukijoille on tärkeä tietää, minä päivinä heidän lehtensä 
jaetaan. Uutisoinnin lähtökohta on, että lehti tietää, minä päivänä uutinen tavoittaa lukijan. Sekä 
uutisoinnin että lehtiliiketoiminnan perusasia on, että lehden on tultava kaikille lukijoille koko 
Suomessa samana päivänä.
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