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Mediatukityöryhmän V kokous  

2.11.2020, Etäkokous  
 
Osallistujat: työryhmä: Wirén (pj), Aho, Grönlund, Holmberg, Ala-Fossi, Villi. Poissa: Korpisaari. 
Asp, Virta 
(siht.).  
Nykänen, LVM. Juurakko-Lehikoinen, Traficom. 
 
 

1. Kokouksen avaus  
 
Aloitettiin kokous 13.15. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

3. Koronatuen tilannekatsaus  
 

Traficom esitti katsauksen journalismin koronatuen haun vaiheeseen. Virasto sai haun auki varsin 
nopeasti, hakuaika alkoi 20.10. Hakuaika päättyy 17.11.2020.  
 
Hakemuksia oli tullut 2.11 mennessä jo runsaasti, useita kymmeniä. Todettiin, että hakuohjeistus on 
ilmeisesti ollut riittävän selkeää, sillä esimerkiksi liittoihin ei ollut tullut kysymyksiä hakuohjeistuksesta 
ja hausta.  
 
Tukipäätökset tehdään vuoden loppuun mennessä. 
 

4. Ehdotus pysyvästä mediatuesta, valmistelu ja valmisteluaikataulu 
 
LVM/Wirén kertoi aikataulusta. Työryhmältä toivotaan toimeksiantonsa mukaisesti myös ehdotusta 
pidempiaikaisesta tukimallista median/journalismin tukemiseen.  
 
Mahdollisen tuen käyttöönotosta ja siihen siinä tapauksessa osoitettavista määrärahoista tulee tehdä 
erikseen poliittiset päätökset, mitään määrärahoja ei tällä hetkellä ole budjettiin varattu.  
 
Tarkoitus on käsitellä tukiasiaa kevään 2021 budjettineuvotteluiden yhteydessä.  
 

5. Alkukeskustelu: Työryhmän alustavia näkemykset mediatuen tukitarpeista ja 
kohdentamisesta  

 
Käytiin läpi alustavia näkemyksiä tuen tarpeesta, huomioitavista asioista sekä siitä, mitä työryhmä 
voisi tukimallien osalta ehdottaa.   
 
Keskusteltiin erityisesti suorista tuista, jotka ovat työryhmän toimeksiannon kannalta oleellisimmassa 
roolissa. Ehdotus voi tarvittaessa olla myös yhdistelmä erilaisista tukimalleista  
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Lisäksi esillä oli käyttöön kohdistuva, verovähennyksen tavoin toimiva tuki, jollainen on käytössä 
ainakin Ranskassa ja Kanadassa.  
 
Huomioitiin, että oleellinen linjattava asia on se, miten tukea kohdistetaan ja kuinka tarkasti voidaan 
määritellä tuen kohdetta ja erilaisia sisältötyyppejä/journalismia. Esimerkiksi Pohjoismaiden 
tukimalleissa kohdistetaan tukea erityisesti uutissisällöille ja –medialle. Ohjelmissa on varsin tarkkoja 
ehtoja. 
 
Sovittiin, että keskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa. LVM tuottaa seuraavaan kokoukseen 
taustamateriaalia median tukimalleista, erityisesti Pohjoismaiden tukimalleista. 
 

6. Jatkotyö ja seuraavat kokoukset 
 
Keskusteltiin tarpeesta jatkaa ryhmän toimintaa 2021 alkukeväälle, esimerkiksi helmi-maaliskuun 
vaihteeseen, jotta esitys saadaan valmisteltua. Paikalla olleet työryhmän jäsenet ilmoittivat, että ovat 
käytettävissä työhön. 
 
LVM huolehtii tarvittaessa toimikauden jatkamisesta. 
 
Seuraavat kokous järjestetään marras/joulukuun vaihteessa. 

 
7. Muut asiat 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous 14.30. 
 
 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet 
 
 


