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Mediatukityöryhmän VIII kokous  

 
Etäkokous 26.1.2021, klo 9-10.30 
 
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. Kokemuksia koronatuesta/Traficom 
 

Traficom kertoi kokemuksista koronatuen myöntämisessä ”lessons learnt”-tyyppisesti. 
Havaintona todettiin mm. tuen myöntämisen kriteereiden osalta, että niiden olisi hyvä tukea 
selvemmin tuen tavoitetta. Tiedotusvälineiden erityispiirteet olisi niin ikään syytä ottaa 
kriteereissä tarkemmin huomioon. Myös tietyt sääntelyssä käytetyt termit ovat tietyiltä osin 
olleet tulkinnanvaraisia. Tuen käytölle olisi hyvä olla myös selkeät reunaehdot, jotta tukea 
todellisuudessa käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. 

 
4. Mediatukien vaikutuksista muissa Pohjoismaissa/LVM 

 
LVM piti esityksen mediatukien vaikutuksista muissa Pohjoismaissa. Yleisesti ottaen aihetta 
on tutkittu varsin vähän. Selvitysten perusteella suurimmat tukisummat on jaettu 
verohelpotusten muodossa. Alv-vähennysten voidaan käytännössä katsoa suosivan suuria, 
alalla vakiintuneita yrityksiä, kun taas suorien tukien voidaan katsoa tukevan pienempiä 
toimijoita ja alan moninaisuutta. Käytiin keskustelua aiheesta ja esitettiin erilaisia 
näkemyksiä alennetun alv:n vaikutuksista median kuluttamiseen. 
 

5. Yhteisöradioiden ja tv-yhtiöiden mahdolliset kuulemiset - Keskustelua yhteisöradioiden ja 
tv-yhtiöiden mahdollisista kuulemisista 

 
Todettiin, että eduskunta on vuoden 2020 budjetin yhteydessä esittänyt hallitukselle toiveen 
selvittää mahdollisuuksia yhteisöradioiden tukemiseen. Asia on luontevaa käsitellä tämän 
työryhmän puitteissa. Yhteisöradioiden ja tv-yhtiöiden mahdolliset kuulemiset tulisi 
aikataulusyistä toteuttaa kirjallisesti. Kuulemisten tulisi yhteisöradioiden ohella kohdistua  
sellaisiin kotimaisiin tv-toimijoihin, jotka eivät ole edustettuina työryhmässä edustettujen 
liittojen kautta ja jotka tarjoavat uutis- ja ajankohtaissisältöjä. LVM laatii 
lausuntopyyntöpohjan ja laittaa pyynnön työryhmälle ensin kommenteille. 

 
6. Ehdotettava pysyvä mediatuki/tuet –Keskustelua etukäteen toimitetun aineiston pohjalta  
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Todettiin, että työryhmä on jo pitkälti aiemmissa kokouksissa ja koronatuen valmistelun 
aikana käsitellyt suurta osaa kysymyksiä. Toivottiin, että LVM laatii ehdotuksen työryhmälle, 
jonka pohjalta jatketaan keskustelua.  

 
7. Jatkotyö ja seuraavat kokoukset 

 
Seuraava kokous on 3.2. Tämän jälkeen työryhmällä on vielä yksi kokous 18.2. LVM pyrkii 
toimittamaan työryhmälle ehdotusluonnoksen ennen seuraavaa kokousta.  

 
8. Muut asiat 

 
Ei muita asioita.  

 
9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
 
 
 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 
 


