Asettamispäätös

25.6.2020

VN/15743/2020

Valtionavustus journalismin tukemiseen – Työryhmän asettaminen
Asettaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa media-alan toimijoita edustavista tahoista ja alan
asiantuntijoista koostuvan työryhmän avustamaan journalismin tukemiseen tarkoitetun
väliaikaisen valtionavustuksen jatkovalmistelussa sekä pohtimaan pysyväisluonteista
avustusmekanismia journalismin tukemiseksi.

Toimikausi
Työryhmän toimikausi on 1.7.2020-31.12.2020. Toimikausi voi jatkua tämän
jälkeenkin asian valmisteluvaiheesta riippuen.
Tausta
Hallitus esitti lisätalousarviossaan 5 miljoonan määrärahaa journalismin tukemiseen
COVID 19-kriisistä johtuen. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut hallituksen
esityksen eduskunnalle laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksen
valtion avustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen. Valtioneuvoston
asetuksessa
säädettäisiin
kriteereistä
ja
menettelystä
valtionavustuksen
myöntämiseksi journalistisen sisällön edistämiseksi. Tavoitteena on tukea COVID 19tartuntatautiepidemiasta kärsinyttä journalistista sisältöä tuottavaa mediaa.
Avustuksen tavoitteena on lisäksi monimuotoisen journalistisen sisällön ja sen
tarjonnan lisääminen ja journalismin kehittäminen erityisesti paikallisella ja alueellisella
tasolla. Liikenne- ja viestintävirasto myöntäisi avustukset. Avustukset on tarkoitus
myöntää 31.12.2020 mennessä.
Valmistelutoimielimenä avustuksen myöntämistä koskevissa kysymyksissä toimisi
liikenne- ja viestintäministeriön asettama mediatukilautakunta. Mediatukilautakunnasta
ja sen kokoonpanosta säädettäisiin laissa mediatukilautakunnasta. Järjestelyn
tarkoituksena on avustusten jakomallin osalta varmistaa median riippumattomuus ja
sananvapaus. Esitys lähti lausuntokierrokselle 15.6.2020.
Väliaikaiseksi ratkaisuksi tarkoitetun valtionavustuksen lisäksi arvioitavaksi tulee myös
journalismin tukemiseen tarkoitetun pysyvän tukijärjestelmän perustaminen.

Tavoitteet
Tavoitteena on valmistella lainsäädäntöehdotukset niin, että avustuspäätökset
saataisiin tehtyä vuoden 2020 aikana. Valmistelussa erityistä huomiota tullaan
kiinnittämään journalismin riippumattomuuteen ja sananvapauteen.
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Tehtävät

Työryhmä tukisi liikenne- ja viestintäministeriötä muun muassa valtionavustuksen
myöntämisen kriteerien ja tukikelpoisuuden määrittelyssä sekä mediatukilautakunnan
tehtäviä, roolia ja kokoonpanoa arvioitaessa. Työryhmä voisi mahdollisesti toimia
myös tukilautakuntana avustuksia myönnettäessä. Lisäksi työryhmä auttaisi
ministeriötä
tekemään
ehdotusta
mahdollisesta
pysyvästä
journalismitukijärjestelmästä.
Työryhmän työ käynnistyisi mahdollisimman pian. Asian luonteesta johtuen työryhmän
työlle ei voida asettaa tarkkaa määräaikaa.

Organisointi
Työryhmä:
Puheenjohtaja
Sini Wirén, yksikön johtaja, LVM
Jäsenet:
Hanne Aho, puheenjohtaja, Journalistiliitto
Marko Ala-Fossi, mediatutkija, Tampereen yliopisto
Mikko Grönlund, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto
Jukka Holmberg, toimitusjohtaja, Medialiitto
Mikko Villi, professori, Jyväskylän yliopisto
Päivi Korpisaari, viestintäoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Sihteerit:
Emil Asp, viestintäneuvos, LVM ja Päivi-Maria Virta, johtava asiantuntija, LVM
Työryhmä voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita kuultaviksi.
Kustannukset ja rahoitus
Työ tehdään virkatyönä.

Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri

Sabina Lindström
Osastopäällikkö
Kansliapäällikön sijainen
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Jakelu

Työryhmän jäsenet

Tiedoksi

Journalistiliitto
Medialiitto
Radiomedia
Radio- ja televisiotoimittajien liitto
Päätoimittajien yhdistys
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys
Tutkivan journalismin yhdistys
Julkisen sanan neuvosto
Helsingin yliopisto
Turun yliopisto
Tampereen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Liikenne- ja viestintävirasto
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