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Mediatukityöryhmän 1. kokous 6.7.2020 
 

 
 

Aika  6.7.2020 klo 10.00 – 11.15  
 
Paikka  Skype 
 
Osallistujat  Wirén pj., Aho, Ala-Fossi, Grönlund, Holmberg, Villi, Korpisaari ja Virta 

siht. 
 
 
 

  
1. Kokouksen avaus ja työryhmän kokoonpanon esittäytyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi työryhmään. Käytiin läpi 
esittelykierros. 
 

2. Liikenne- ja viestintäministeriön katsaus työryhmän taustaan ja toimeksiantoon  
 

Puheenjohtaja kertasi työryhmän asettamisen taustat ja viittasi LVM:n tilaamaan selvitykseen 
Elina Grundstömiltä. Selvityksessä tarkasteltiin sitä, kuinka journalismia voidaan tukea 
tilanteessa, jossa koronakriisi on heikentänyt alan toimintaedellytyksiä. Hallitus esitti 
toimenpiteenään 5 miljoonan euron lisämäärärahaa journalismin tukemiseen. Eduskunta 
hyväksyi esityksen. 
 
LVM on valmistellut kiireisellä aikataululla valtioneuvoston asetuksen valtionavustuksesta 
journalistisen sisällön edistämiseen ja hallituksen esitysluonnoksen laiksi 
mediatukilautakunnasta. Asetusluonnos ja hallituksen esitys ovat lausuttavana 27.7. asti. 
Valtionavustukset on tarkoitus myöntää 31.12.2020 mennessä. Käytiin pääpiirteissään läpi 
valtioneuvoston asetus ja lakiluonnos.  
 
Työryhmän tarkoitus on tukea liikenne- ja viestintäministeriötä valtionavustuksen 
jatkovalmistelussa ja miettiä pysyväisluonteista avustusmekanismia journalismin tukemiseen.  
 

3. Liikenne- ja viestintäministeriön odotukset ja aikataulu työryhmän työlle ja työryhmän 
jäsenten odotukset ja ensivaiheen huomiot työryhmän työstä  
 

Keskusteltiin mm. valtionavustuksen myöntämisen kriteereistä, joihin LVM erityisesti toivoo 
työryhmältä näkemyksiä. Todettiin, että minkäänlaista journalistiseen sisältöön liittyvää arviointia 
ei tule tehdä, koska sellainen vaarantaa riippumattomuuden ja on käytännössä mahdotonta 
toteuttaa. Tuen myöntämisen kriteerien tulee olla objektiivisia ja tarkkoja siten, että tuen 
jakaminen on mahdollisimman suoraviivaista. Tukea tulisi myöntää ammattimaiseen, 
liiketoimintaan perustuvaan journalismiin. Näkemyksenä esitettiin myös, että avustuksen tulisi 
perustua liikevaihdon vähentymisen sijasta mediamyynnin pudotukseen ja sitä tulisi myöntää 
kaikille kriteerit täyttäville hakijoille tasapuolisesti. Koronan vaikutukset näkyvät nimenomaan 
mediamyynnissä, ei niinkään tilauksien vähentymisenä. Näkemyksiä esitettiin myös siitä, että 
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avustukset tulisi olla medianimike-, ei siis konsernikohtaisia. Tässä pitää kuitenkin ottaa 
huomioon EU-valtiontukisääntely.  
 
Todettiin, että jatkotyössä tulisi pohtia myös sitä, miten suomalaista mediaa voitaisiin tukea ja 
kehittää pidemmällä aikavälillä. Tämä on myös työryhmän tarkoitus. Ensi vaiheessa tulee 
kuitenkin keskittyä siihen, kuinka mediaa tuetaan koronakriisistä selviytymisessä.   
 

4. Jatkotyön muodosta, vastuista ja aikataulusta sopiminen 
 

Työryhmän jäseniltä toivotaan näkemyksiä asetusluonnokseen ja lakiehdotukseen 7.8. 
mennessä. Mikäli aikataulu tuottaa kesälomien vuoksi haasteita, voi näkemykset toimittaa 
myöhemminkin. Jakelussa on hyvä pitää koko työryhmä sekä LVM:stä Sini Wirén, Emil Asp ja 
Päivi-Maria Virta. Seuraava kokous pidetään 10.8. jälkeen ja se pyritään pitämään live-
tapaamisena kuitenkin siten, että osallistuminen on mahdollista myös skypen kautta. 
Kokouksessa käydään läpi saatua lausuntopalautetta ja työryhmän näkemyksiä. LVM:n sihteeri 
palaa tarkempaan ajankohtaan.  
 

5. Mahdolliset muut asiat 
 
Osallistujilla ei ollut muita asioita. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti hyvää kesää. 
 

 
 

 
 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 
 


