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Mediatukityöryhmän VII kokous  

14.12.2020, Etäkokous  
 
Osallistujat: työryhmä: Wirén (pj), Aho, Grönlund, Holmberg, Ala-Fossi, Villi, Korpisaari. 
Asp, Virta (siht.), Nykänen, LVM. Juurakko-Lehikoinen, Traficom. 
 

1. Kokouksen avaus  
 
Aloitettiin kokous 10.00. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

3. Lähtökohdat ja tukikelpoisuuden rajaukset (liite, edellisen kokouksen keskustelun 
perusteella), keskustelu 

 
Kerrattiin edellisen kokouksen keskustelua eri tukimalleista ja tukikelpoisuuden rajauksista esityksen 
pohjalta (liite). Erityistuissa sisältöä olisi mahdollisesti arvioitava tarkemmin kuin tuotantotuessa. 
Verovähennysmallissa tulisi mm. miettiä, mitkä sisällöt olisi vähennyksen piirissä. Myös alv-
alennusten mahdollisuus on hyvä pitää agendalla. Esityksessä tulisi arvioida myös yhteisömedioiden 
tukemista. 
 
Todettiin, että journalismin määrittely on hankalaa. Pikemminkin on mietittävä, millaista journalismia 
halutaan tukea. Pyrkimyksenä tulisi olla tukea ammattimaisesti tuotettua journalismia, jolla on 
merkitystä demokratialle ts. yhteiskunnallista merkittävyyttä. Sisällön arviointi voitaisiin antaa viime 
kädessä asiantuntijoiden tehtäväksi (esim. lautakuntamalli). Tukea tulisi voida myöntää myös start up-
tyyppisen journalismin tuottamiseen.  
 
Jatkotyötä ajatellen olisi hyvä kiteyttää, mitkä ovat tuen tavoitteet ja selvittää mahdollisuuksien 
mukaan tukien vaikutuksia muissa Pohjoismaissa. Keskusteltiin mm. siitä, että tuki voi altistaa 
toiminnan tuesta riippuvaiseksi. Toisaalta tukea tarvitaan nimenomaan yhteiskunnallisesti merkittäviin 
toimintoihin, joilla on vaikeuksia selvitä ilman tukea. Tuella ei voida ratkaista kaikkia alan ongelmia. 
Mahdollinen tuki voisi olla määräaikainen ja määräajan päätyttyä olisi hyvä tehdä väliarviointi tuen 
vaikutuksista. Määräajan tulee olla riittävän pitkä kannustaen toiminnan kehittämiseen.  

 
4. Muut asiat  

 
Keskusteltiin työn jatkosta. Työryhmä kannatti etenemistapana sitä, että LVM laatii pohjan 
ehdotuksesta työryhmälle kommentoitavaksi. Kaikki työtä tukeva aineisto on työryhmältä tervetullutta. 
LVM palaa tarkempaan menettelyyn ja määräaikoihin tarkemmin sähköpostitse työryhmälle vielä 
ennen joulua. LVM:n virkamiehistö pyrkii myös keskustelemaan asiasta tarkemmin poliittisen johdon 
kanssa lähiaikoina. 
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5. Kokouksen päättäminen  
 
Päätettiin kokous 11.35 hyvän joulun toivotuksin ja kiitoksin kuluneesta vuodesta. 
 
 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 


