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Mediatukityöryhmän IX kokous  

 
Etäkokous 3.2.2021, klo 10-11.30 
 
Osallistujat: työryhmä: Wirén (pj), Aho, Grönlund, Holmberg, Ala-Fossi, Villi, Virta (siht.). Nykänen 
(LVM), Andersson (LVM), Näkkäläjärvi (LVM), Juurakko-Lehikoinen (Traficom) 
 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin esityslista. 
 

3. Ehdotus pysyväksi avustusmekanismiksi  – Keskustelua etukäteen toimitetun 
loppuraporttiluonnoksen pohjalta.  

 
Jatkettiin keskustelua tukien tavoitteista ja tukikriteereistä. Tuotantotuen tulisi aidosti edistää 
journalismia ja journalistista työtä. Kriteereiden tulee tukea tätä tavoitetta. Tuotantotuen 
osalta todettiin, että se tukee erityisesti nykyisiä rakenteita ja paikkansa jo vakiinnuttaneita 
yrityksiä. Luotettavan ja yhteiskunnallisesti merkittävän tiedonvälityksen turvaamisen 
voidaan kuitenkin katsoa edellyttävän myös voimassa olevien rakenteiden tukemista.  
 
Tuella tulisi varmistaa myös alueellinen ja paikallinen tiedonvälitys muun muassa 
uutiserämaiden synnyn välttämiseksi. Tähän voidaan vaikuttaa tukikriteereillä siten, että 
tukea tulee kohdistaa nimenomaan alueelliseen ja paikalliseen toimintaan. Kehittämistuen 
osalta todettiin, että sen tulisi olla riittävän suuri, jotta sillä voidaan aidosti tukea journalismin 
kehittämistä ja uuden toiminnan perustamista alueellisella ja paikallisella tasolla.  
 
Keskusteltiin eri vaihtoehdoista tuen määrän arvioimiseksi. Työryhmällä ei ole ollut 
käytössään tutkittuun tietoon perustuvaa arviota tukimäärän tarpeesta Suomessa. 
Tarvittavan tukimäärän jatkoarvioinnin perusteeksi muiden Pohjoismaiden tukirahoitus ja sen 
määrä tarjoavat kiinnostavan vertailukohdan. Journalistiliiton ja Medialiiton näkemyksen 
mukaan tuen tulisi olla Pohjoismaisella tasolla. Lopullinen määrärahaehdotus perustuu 
poliittiseen päätöksentekoon, mutta on tärkeää, että ministerille esitettävän 
virkamiesesityksen taustalla olisi asiantuntijatyöryhmän raportissa esittämät näkemykset. 
 
Tukikauden osalta todettiin, että EU:n komissio edellyttää tuilta määräaikaisuutta eli tuki ei 
voi olla toistaiseksi voimassa oleva. Tukikauden tulisi kuitenkin olla riittävän pitkä, jotta se 
kannustaa journalistien palkkaamiseen.  
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4. Jatkotyö ja seuraavat kokoukset 
 
Jos määrärahaehdotus halutaan saada kevään budjettineuvotteluihin, tulee tämä tehdä 
10.3. annettavassa LVM:n vastineessa. Loppuraportti on esiteltävä ministerille viimeistään 
16.2. ja sitä ennen sen tulee käydä muissa LVM:n johtoryhmissä. Työryhmää pyydettiin 
kommentoimaan loppuraporttiluonnosta 5.2. mennessä. LVM toimittaa raportin työryhmälle 
hyväksyttäväksi seuraavan viikon alussa.  

 
5. Muut asiat 

 

Ei muita asioita 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 
 
 

 
 

 
 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 
 


