
Toimenpiteet Vastuu Tilanne 10/2018 Lisätietoa (linkkejä, muuta)

Tuetaan vastuullista mediaa ja journalismia, 

niiden käyttöä sekä uusien toimijoiden syntyä

Alennetaan e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveroa 

samalle tasolle printtiversioiden kanssa heti, kun 

direktiivimuutos mahdollistaa sen.  

VM

Digitaalisten julkaisujen arvonlisäverokannasta (digi-alv) 

päästiin poliitiseen yhteisymmärrykseen talous- ja 

rahoitusasioiden neuvostossa (ECOFIN) 2. lokakuuta. EU:n 

jäsenmaat saavat halutessaan laskea sähköisten 

julkaisujen arvonlisäveron samalle tasolle kuin 

painettujen julkaisujen.  Hallituksen esitys 303/2018vp. 

Eduskunta hyväksyi muutokset, Suomessa lakimuutos 

tulee voimaan 1.7.2019

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/K

asittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/H

E_303+2018.aspx

Edistetään uusien journalististen toimijoiden ja 

innovaatioiden syntyä. Laajennetaan nykyisiä 

tukiohjelmia (esim. kulttuurilehtien tuki, 

sanomalehdistön tuki) koskemaan uusien, 

journalistista uutissisältöä tuottavien julkaisujen 

käynnistämistä. Hyödynnetään myös tehokkaasti 

suunnitteilla olevia EU:n rahoitusohjelmia. 

OKM

Osittainen yleisnäkemys hyväksytty Luova Eurooppa-

ohjelma-ehdotuksesta neuvostossa. Neuvottelujen trilogi-

vaihe FI pj-kaudella. Ehdotukseen sisältyy 60 milj. euroan 

lisämääräraha mediakasvatuksen ja laadukkaiden 

journalististen sisältöjen tukemiseen. 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/proposal-regulation-

establishing-creative-europe-

programme

Tuetaan laajasti mediakenttää palvelevaa 

kansallista uutistoimistoa STT:tä sen 

uusiutumisessa. Edellytetään yhtiöltä suunnitelma 

toiminnan vakauttamisesta sekä esitys siitä, miten 

uuden teknologian hyödyntämisellä voidaan tukea 

laajemmin suomalaista mediakenttää.

LVM

Valtioneuvoston asetus kansallisen uutistoimiston tuesta 

hyväksyttiin 20.9.2018.  LVM myönsi 1,5 miljoonan euron 

tuen STT:lle 1.2.2019.  Yhtiölle on asetettu julkisen 

palvelun velvoite tuottaa uutistoimistopalvelua avoimin ja 

syrjimättömin ehdoin.

https://www.lvm.fi/-/stt-lle-

myonnettiin-1-5-miljoonan-euron-

valtionavustus-997601 
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Arvioidaan tarve uudelle media-alan T&K&I-

hankkeita palvelevalle ohjelmalle tai nykyisten 

rahoitusohjelmien soveltuvuudesta media-alan 

tarpeisiin yhdessä Business Finlandin kanssa. 

Tehdään arvio vuosina 2015-2018 jaetun median 

innovaatiotuen vaikuttavuudesta. 

Business 

Finland

Arvionti innovaatiotuen vaikuttavuudesta valmistunut 

syyskuussa 2019. Vaikuttavuusarvio on julkaistu. Median 

innovaatiotuen loppuseminaari järjestettiin 2.10.2018

https://www.businessfinland.fi/suom

alaisille-

asiakkaille/palvelut/verkostot/luovat-

alat-ja-uusi-arvonluonti/median-

innovaatiotuki/ 

Varmistetaan, että media-alan sääntely on 

ennustettavaa ja vaikutetaan EU-tason 

sääntelyyn

Radion tulevissa toimilupapäätöksissä ja 

toimilupakaudella luodaan alalle vakaa 

toimintaympäristö, jolla mahdollistetaan 

toiminnan ja investointien jatkuvuus sekä 

markkinarakenteen säilyminen monimuotoisena. 

Huomioidaan myös erityisradioiden ja pienempien 

toimijoiden kuten paikallisradioiden 

toimintamahdollisuudet. (LVM)

LVM

Radion 10-vuotiset toimiluvat myönnettiin 15.11.2018. 

Toimilupien hakuaika päättyi 31.7.2018  ja 

Viestintävirastoon (Traficom) saapui 96 hakemusta 42 eri 

toimijalta.  Toimilupia myönnettiin suurilta osin 

Valtioneuvostossa. Mukana oli sekä nykyisiä 

radiotoiminnan harjoittajia, että uusia toimijoita. 

Erityisradioille lupia myönnettiin neljä.  

https://www.lvm.fi/-/valtioneuvosto-

myonsi-uudet-radion-

ohjelmistotoimiluvat-987408 
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Vaikutetaan EU:ssa siihen, että mediatoimijoiden 

sääntelyä ei lisätä esimerkiksi mainonnan osalta ja 

nykyistä välinekohtaista sääntelyä uusitaan 

teknologianeutraaliksi. Kotimaassa lähtökohtana 

on se, että kansallinen unionin lainsäädännön yli 

menevä sääntely poistetaan.

LVM + 

muut 

ministe-

riöt

Parhaillaan meneillään ennakkovaikuttamistyö EU:n 

tuleviin strategisiin painopisteisiin ja uuden komission 

työohjelmaan. Samalla Suomi valmistautuu EU:n 

neuvoston puheenjohtajuuteen syksyllä 2019. Suomen EU-

puheenjohtajuuskauden 2019 prioriteettien valmistelu.  

Mediapoliittisen ohjelman kirjaukset otetaan huomioon 

ennakkovaikuttamis- ja valmistelutyössä, muun muassa 

kärkiteemojen digitalisaation ja digisisältöjen sekä 

toimivien sisämarkkinoiden kontekstissa osalta.  Tällä 

hetkellä nykyinen komissio viimeistelemässä viimeisiä 

lainsäädäntöehdotuksiaan. Lisäksi Euroopan parlamentin  

europarlamenttivaalit järjestetään 2019 keväällä. Suomen 

pj-kaudella Ennakkovaikuttamistyössä korostuu tulevan 

komission työohjelmaan vaikuttaminen. Esitys aiheesta 

19.3.2019 kokouksen aineistossa

Pannaan mediapalveluita koskevat direktiivit 

(esim. AVMS) kansallisesti mahdollisimman 

joustavasti ja teknologianeutraalisti täytäntöön.

LVM, 

OKM

AVMS-direktiivi hyväksyttiin neuvostossa joulukuussa 

2018. Implementointi käynnistynyt, osana sähköisen 

viestinnän palveluista annetun lain muutoksia. Samassa 

yhteydessä tehdään myös Kuvaohjelmalakiin vaadittavat 

muutokset. Sidosryhmätilaisuus av-direktiviistä tulossa 

15.5.2019.

https://www.lvm.fi/-/laki-sahkoisen-

viestinnan-palveluista-uudistustyon-

alle-996625

Alustojen sääntelyn osalta korostetaan EU-tasolla 

jatkossa erityisesti kilpailu, tekijänoikeus- ja 

verotuslainsäädännön- käyttöä mahdollisten 

ongelmien ja määräävän markkina-aseman 

tapauksissa. Vaikutetaan siihen, että luotetut tahot 

voivat varmentaa alustojen algoritmeja. 

LVM, 

muut 

ministeriö

t

ks. EU-vaikuttaminen. 

https://www.lvm.fi/-/laki-sahkoisen-viestinnan-palveluista-uudistustyon-alle-996625
https://www.lvm.fi/-/laki-sahkoisen-viestinnan-palveluista-uudistustyon-alle-996625
https://www.lvm.fi/-/laki-sahkoisen-viestinnan-palveluista-uudistustyon-alle-996625


Ajetaan yhtenäisiä datan käytön sääntöjä luovaa 

my data-ajattelua Euroopan tasolla. Pyritään 

lisäämään yksilön oikeutta datan käyttöön

LVM, 

muut 

ministeriö

t

Pj-kauden prioriteeteissa sekä EU-vaikuttamisessa yhtenä 

painopistealueena. Lisäksi järjestetty mm. My data-

konfrenssi, jossa LVM yhtenä järjestäjänä. Konfrenssi 

järjestettiin elokuussa 2018. LVM järjestää myös 

datatalousfoorumia pj-kauden yhteyteen marraskuussa 

2019.

https://mydata2018.org/   

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunn

us=LVM016:00/2018

Parannetaan aineettomien oikeuksien hallintaan 

liittyviä käytäntöjä ja edistetään tekijänoikeudella 

suojattujen sisältöjen hyödyntämistä 

sopimuslisenssijärjestelmän avulla.

OKM Siirtynyt seuraavalle hallituskaudelle

Tuetaan digitaalisen jakelun kehitystä ja 

hillitään jakelukustannusten nousua 

Edistetään nopean laajakaistan saatavuutta 

digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaisesti. 

Kokeillaan uusia sähköisen median jakelutapoja, 

muun muassa 5G-broadcasting-lähettämistä.

LVM, alan 

toimijat

Digitaalisen infrastuktuurin strategia julkaistu. 5G-

taajuuksien huutokauppa (3,5ghz-alue) päättyi 1.10.2018. 

Taajuuksia voittivat Telia Finland Oyj, Elisa Oyj ja DNA Oyj.  

13.12.2018 myönnettiin toimiluvat 900, 1800 ja 2100-

taajuusalueille. Lupia voidaan käyttää myös 5G-yhteyksien 

tarjoamiseen. Lupaehtojen mukaan toimiluvanhaltijan 

verkon on katettava 99 prosenttia Manner-Suomen 

väestöstä sekä kaikki Manner-Suomen valtatiet, kantatiet, 

seututiet ja yhdystiet sekä koko Suomen valtion tai sen 

yhtiön omistama rataverkko.  

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM064:00/201

7  ja https://www.lvm.fi/-/dna-elisa-ja-telia-saivat-uudet-

verkkotoimiluvat-900-1800-ja-2100-megahertsin-

taajuusalueille-990437

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/han

dle/10024/161066  
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Avataan toimijoiden käyttöön postipalveluun 

liittyviä olennaisia tietoja osana liikennekaaren III-

vaihetta. Tämä auttaa osaltaan jakelun 

tehostamista. Seurataan tarkasti postilain 

muutosten vaikutuksia ja toimijoiden kykyä 

suoriutua jakeluvelvoitteistaan

LVM

Liikennepalvelulain III-vaiheessa ehdotettiin, että 

postitoimintaan liittyviä olennaisia tietoja avattaisiin 

palvelujen tehostamiseksi ja uusien palvelujen 

syntymiseksi.  Ehdotus poistettiin lausuntokierroksen 

jälkeen lopullisesta hallituksen esityksestä. Postilain 

muutosten vaikutuksia ja toteutumista seurataan 

aktiivisesti yhdessä virastojen kanssa.  

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunn

us=LVM004:00/2018

Vahvistetaan medialukutaitoa ja mediataitoja 

sekä suunnataan mediakasvatusta uusille 

kohderyhmille

Päivitetään mediakasvatuksen kansalliset 

linjaukset ja resursoidaan toteutus. Suunnataan 

toimia myös uusille kohderyhmille, kuten aikuisten 

ja erityisryhmien kriittisen medialukutaidon 

parantamiseen.

OKM,alan 

toimijat

Mediakasvatuksen kansallisten linjausten valmistelu 

käynnistyy laaja-alaisena yhteistyönä vuoden 2019 alusta 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin vetämänä. 

Huomioidaan mediakasvatus ammattilaisten 

koulutuksessa, erityisesti kasvatus-, opetus- ja 

sivistyspalvelualoilla. Korostetaan 

mediakasvatuksessa ymmärrystä sisältöjen jakelu- 

ja valikoitumistavoista, kuten algoritmipohjaisesta 

valikoinnista sekä tietosuojasta. Kehitetään 

kansalaisten omia mediantuottamistaitoja

OKM

Otettu huomioon Opettajankoulutuksen 

kehittämisohjelman toimeenpanoa tukevissa hankkeissa 

(mm. Lapin yliopiston koordinoima mediakasvatuksen 

hanke), joita OKM on rahoittanut (kärkihanke 1). 

Kannustetaan toimialaa vahvistamaan turvallista 

mediaympäristöä itse- ja yhteissääntelyn keinoin 

sekä käyttäjien vastuullista omaa toimintaa 

tukemalla

OKM Liittyy AVMS-direktiivin implementointiin. Ks. Edellä.

Lisätään tietoisuutta disinformaatiosta ja 

vastustetaan disinformaation, vihapuheen ja 

laittomien sisältöjen leviämistä 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2018
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Edistetään yhteistyössä alan toimijoiden ja 

viranomaisten kanssa kansainväliset standardit 

täyttävän tietoturvallisen faktantarkistustoiminnan 

kehittymistä ja yhteistyötä sosiaalisen median 

alustojen kanssa. Toiminnan kautta voidaan 

osallistua myös käynnisteillä olevaan 

eurooppalaiseen yhteistyöhön. 

Alan 

toimijat, 

LVM, OM

Media-ala vetoinen toimi. Keskusteluja 

faktantarkistustoiminnasta Suomessa käyty toimijoiden 

kesken. Komissio julkaisi käytännesäännöt sekä 

disinformaatiota koskevan toimintasuunnitelman syksyllä 

2018. https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/action-plan-against-disinformation 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-3370_fi.htm 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/K

asittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_

39+2018.aspx

Ryhdytään toimiin journalisteihin ja muihin 

mediassa työskenteleviin kohdistuvaa vihapuhetta 

ja uhkauksia vastaan kansallisen perus- ja 

ihmisoikeustoimintaohjelman puitteissa.

OM

Osana Against Hate –hanketta on kartoitettu viharikosten 

ja vihapuheen vastaisia toimia. Kartoituksen pohjalta on 

tarkoitus esittää suosituksia tarvittavista 

jatkotoimenpiteistä. Hankkeessa tehdään kevään 2019 

aikana materiaalia vihapuheesta journalisteille. 

Marraskuussa 2018 SM, OM ja OKM asettivat 

vihapuhetyöryhmän, jossa on kuultu mm. journalisteja. 

Työryhmä laatii huhtikuun 2019 loppuun mennessä 

ehdotuksia rangaistavan ja laittoman vihapuheen 

kitkemiseksi ja toiset huomioon ottavan 

keskustelukulttuurin  edistämiseksi.

https://yhdenvertaisuus.fi/against-

hate ja https://intermin.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/laaja-alainen-

tyoryhma-pohtimaan-vihapuheen-ja-

nettikiusaamisen-vastaisi-toimia

Osallistutaan eurooppalaiseen laittomien sisältöjen 

sekä vihapuheen vastaisiin toimiin ja sitoudutaan 

komission suositukseen laittomien sisältöjen 

torjumisesta.

OM, SM, 

OKM

Tammikuussa 2019 järjestettiin pyöreän pöydän 

keskustelu verkkoalustojen edustajien kanssa. 

Osallistutaan eurooppalaiseen yhteistyöhön mm. 

osallistumalla komission korkean tason työryhmän 

kokoukseen lokakuussa 2018 ja maaliskuussa 2019.

 

Kehitetään saavutettavuutta lisääviä 

teknologioita ja turvataan erityisryhmien 

palvelutaso 
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Kannustetaan Yleisradiota teknologioiden 

kehittämisessä siten, että kaikki toimijat voivat 

hyödyntää niitä. Selvitetään Yleisradion ja 

kaupallisten toimijoiden yhteistyöhön liittyvät 

valtiontukia koskevat reunaehdot komissiolta.

Yle, LVM, 

alan 

toimijat

Yle kehittää mediapalvelujen esteettömyyttä mm. EU-

rahoitteisessa MeMAD -tutkimushankkeessa 

(https://memad.eu/). MeMADin tarkoituksena on mm. 

tuottaa automaattisen tekstityksen, konekääntämisen, 

automaattisen kuva-analyysin ja kuvailutulkkaaminen 

prototyyppejä mediayritysten käyttöön. MeMAD-

hankkeessa syntyneet ratkaisut ovat mahdollisimman 

laajasti myös kaupallisten mediayritysten 

hyödynnettävissä. Valtiontukia koskevista ehdoista on 

käyty keskustelua Ylen ja viranomaisten (LVM, TEM) 

kesken. Asian selvittämistä jatketaan"

Varmistetaan, että liikenteen ja viestinnän 

esteettömyysohjelma 2017-2021 toteutetaan. 

Tarjotaan kannusteita saavutettavuuden 

kehittämiseen mediapalveluissa.

LVM

Esteettömyys toimenpideohjelmaa seurataan vuotuisella 

kokouksilla Traficomin, Väyläviraston ja 

Ilmatieteenlaitoksen kanssa sitä, miten ohjelman 

toimenpiteet ovat toteutuneet Toimenpideohjelman 

edistymisestä valmistui joulukuussa 2018 virastojen 

laatima seurantaraportti. Viime vuodelle oli vielä erikseen  

sovitut tarkemmat tavoitteet, joita seurattiin tarkemmin 

kuin muita . Sen lisäksi järjestettiin syksyllä 2018 

seurantaryhmän kokous jossa edustettuina olivat myös 

vammaisjärjestöt. Tänä vuonna ilmestyy väliraportti 

toimenpideohjelmasta.Television ääni- ja tekstipalveluita 

koskeva asetus annettiin toukokuun lopussa. 

https://www.lvm.fi/-/parannuksia-

nako-ja-kuulovammaisten-

tekstityspalveluihin-

televisiolahetyksissa-975941

Lisätään yhteistyötä ja sidosryhmien 

osallistumista mediapolitiikan valmisteluun 
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Käynnistetään mediapolitiikan verkosto. Verkosto 

kokoontuu säännöllisesti, osallistujina 

viranomaiset, alan yritykset, sisältöjen tuottajat ja 

tekijät, tutkijat ja kansalaisjärjestöt

LVM Ensimmäinen kokous järjestettiin torstaina 20.9.2018. Toinen kokous 19.3.2018. 

Materiaalit ja tiedot päivitetään: 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunn

us=LVM052:00/2017    

Kuullaan ja osallistetaan laajemmin sidosryhmiä 

mediapolitiikkaan liittyvissä lainsäädäntö- ja 

muissa hankkeissa.

viran-

omaiset

Huomioidaan tulossa olevissa hankkeissa mm. AVMS- ja 

teledirektiivin implementoinnissa. 

Käynnistetään päätöksenteon tueksi 

systemaattinen mediapolitiikan seuranta ja 

kehitetään edelleen mediapolitiikan tila ja 

mittaaminen- selvityksessä esitettyä 

mittaristomallia.

LVM, Vivi, 

OM, OKM

Käyty läpi Viestintäviraston ja OKM:n, OM:n kanssa. 

Tarkoituksena päivittää osittain 2019 aikana.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/han

dle/10024/160714 
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