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Mediatukityöryhmän IV kokous  

9.9.2020, etä Klo 15-16 ja spostitse.  
 
Osallistujat: työryhmä: Wirén (pj), Aho, Grönlund, Holmberg, Ala-Fossi, Villi, Asp 
(siht.). Nykänen, LVM. Jäsenistä poissa 9.9.2020 keskustelusta Korpisaari, kirjallisessa käsittelyssä 
mukana. 
 

1. Kokouksen avaus  
 
Kokous avattiin kello 15. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin ja siihen ei tullut huomioita.  
 

3. Keskustelu asetusluonnoksesta   
 
Työryhmälle toimitettiin ennen kokousta luonnos valtioneuvoston asetukseksi. 
 
Keskusteltiin tuen kohdistumisesta. Keskustelun perusteella tuki kohdistettaisiin palkkoihin ja freelance-
ostoihin. Keskusteltiin myös tuen käytön valvonnasta. Olisi tärkeää, että yrityksen freelance-ostoihin 
saama tuki myös kohdistetaan freelance-työhön. Todettiin, että valtiontukisääntely edellyttää 
jälkiraportointia, jonka yhteydessä tähänkin voitaneen kiinnittää huomiota. 
 
Keskusteltiin tuen myöntämisen kriteereistä ja erityisesti yritys- ja nimikekohtaisuudesta. Tarkoitus on, 
että tukea jaetaan yrityskohtaisesti, mutta tuki voitaisiin kohdistaa medianimikkeille. Keskustelua herätti 
myös liikevaihdon vähentymisen kriteerin arvioiminen konsernitasolla. Tarkennettiin, että koko konserni 
on otettava huomioon tuen maksimimäärää arvioitaessa, mutta valtiontukisääntely ei estä tuen 
kriteerien tarkastelua yrityskohtaisesti. Näin ollen esitettyä liikevaihdon kymmenen prosentin 
vähentymisen kriteeriä voidaan pitää perusteltuna. 
 
Keskusteltiin Business Finlandin koronatuen vaikutuksesta tähän tukeen. BF ei voi myöntää tukea 
operatiivisiin palkkakustannuksiin eli ko. tuki ei lähtökohtaisesti vaikuta mediatukeen, joka kohdistuu 
palkkoihin. Tuki tulee huomioida siltä osin, kuin se kohdistuisi samojen henkilöiden palkkaan kuin 
journalismin koronatuki. Tuen myöntämisvaiheessa on siis selvitettävä, että samojen henkilöiden 
palkkakustannuksiin ei käytetä monia eri tukimekanismeja.  
 
Keskusteltiin itse toimitetun sisällön määrästä ja siitä tulisiko arvioinnissa käyttää esim. tiettyjä 
mittayksikköjä, kuten juttujen määrää. Todettiin, että hakijan tulee joka tapauksessa antaa 
hakemuksessaan luotettava selvitys toimituksellisen sisällön määrästä. Asetuksessa ei siten tarvitse 
asiasta säätää tarkemmin ja lisätä hallinnollista taakkaa.  
 
Kokous 9.9 päätettiin kello 16.  Täydennetty asetusluonnos kiersi tämän jälkeen työryhmän jäsenillä 
hyväksyttävänä sähköpostitse. 
 
Keskusteltiin palkoista ja freelancereiden palkkioista sekä näiden suhteuttamisesta. Päädyttiin siihen, 
että freelance-palkkiot muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla freelance-palkkiot median 
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toimituksellisten työntekijöiden palkkojen (vrt. palkkakustannukset) keskiarvolla.  Tuki kohdentuisi tältä 
osin laskennallisesti hieman enemmän freelancereita käyttäville tiedotusvälineille. Freelancereiden 
tilanne on ollut koronan yhteydessä varsin hankala. 
 
Työryhmän jäsenistä Päivi Korpisaari ei näe freelancereiden palkkioiden rinnastamista palkkoihin 
tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna. Freelancereiden laskutusta ja palkkoja (verrattuna 
palkkakustannuksiin) ei voi suoraan rinnastaa toisiinsa. Palkkoihin suhteuttamalla freelanceja käyttävät 
yritykset saavat suhteellisesti ja absoluuttisesti enemmän tukea.  
 
Työryhmä hyväksyi esitetyn journalismin koronatukimallin edellä mainittua huomiota lukuun 
ottamatta yksimielisesti ja esittää tuen jakamista valtioneuvoston asetuksessa esitetyllä tavalla.  
 
LVM kertoi, että asetus käy vielä ennen valtioneuvoston käsittelyä käännettävänä sekä 
laintarkastuksessa. Tältä osin asetukseen saattaa vielä tulla teknisiä muutoksia. 
 
 

4. Jatkotyö ja seuraavat kokoukset 
 
Pitkäaikaisen mediatuen osalta työryhmä jatkaa tekemällä ehdotuksen tukimallista tämän syksyn 
aikana.  
 
Seuraavat kokouksista LVM toimittaa ehdotuksia kokousajoiksi. 
 
 
 
  
Jakelu Työryhmän jäsenet 
 
 


