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Kysymyksiä ja vastauksia ehdotetuista journalismin tukimalleista
28.4.2020

Tuen saajat
1. Kenelle selvityksessä esitettyä tukea myönnettäisiin?
 Journalistisin periaattein toimiville päätoimittajavastuullisille medioille, riippumatta
julkaisualustasta.
2. Olisiko median omistajuudella (esim. ulkomainen omistaja) vaikutusta?
 Selvityksessä esitetyssä mallissa median omistajuudella ei ole vaikutusta, mikäli kyseessä
on Suomessa toimiva, journalistisin periaattein toimiva päätoimittajavastuullinen media.
Tukiperusteet ja tuesta päättäminen
3. Millä perusteella selvityksessä esitettyä tukea myönnettäisiin?
 Nopean tuen saannin perusedellytyksenä olisi, että koronakriisi on aiheuttanut
talousvaikeuksia, esimerkiksi mainostulojen huomattavaa vähenemistä edelliseen vuoteen
verrattuna.
 Tukea voisi hakea paikallisen tai alueellisen journalismin vahvistamiseen, tutkivan
journalismin tai tavanomaista perusteellisempien juttukokonaisuuksien tuottamiseen sekä
digitaalisten julkaisujen journalistisen sisällön lisäämiseen tai vahvistamiseen.
 Kriteereitä tarkennettaisiin hakuvaiheeseen mennessä, jos poliittinen linjaus tuen
käynnistämisestä tehdään
4. Millaisiin tarkoituksiin selvityksessä esitettyä tukea voisi saada?
 Tukea voitaisiin selvityksen mukaan myöntää koronakriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneille
medioille journalistisen sisällön vahvistamiseen. Tukea haettaisiin journalistisiin hankkeisiin.
 Selvityksen ajatuksena on, että tukea voisi hakea hankkeisiin jotka täyttävät yhden tai
useamman näistä kriteereistä
1. Laadukkaan paikallisen tai alueellisen journalismin vahvistaminen.
2. Tutkivan journalismin tai tavanomaista perusteellisempien juttukokonaisuuksien
tuottaminen. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset juttusarjat tai teemakokonaisuudet.
3. Digitaalisten julkaisujen journalistisen sisällön lisääminen tai vahvistaminen.


Tukitarkoituksia tulee vielä arvioida tarkemmin myös valtiontukisääntelyn näkökulmasta.

5. Kuka päättäisi, kenelle tukea myönnettäisiin? Kuinka varmistettaisiin tuen puolueeton
jakaminen?
 Selvityksessä ehdotetun mukaan tarkoituksena olisi perustaa työn myöntämisessä ja esityksissä auttava lautakunta, joka koostuisi puolueettomista asiantuntijoista. Pyrkimys
olisi, lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa, pitää tukipäätösten tekeminen
mahdollisimman kaukana politiikasta.
 Tarkkaa järjestelyä selvitetään vielä julkisen hallintotehtävän siirron näkökulmasta.
6. Miten määriteltäisiin, mikä on luotettavaa ja faktapohjaista journalismia?
 Selvityksessä ehdotetaan, että tukipäätösten arvioinnissa olisi tarkoitus käyttää apua
riippumatonta lautakuntaa tai muuta ulkopuolista apua.
 Koska kyse on perustuslain säännöksistä, LVM selvittää, miten tämä voidaan tehdä
noudattaen julkisista hallintotehtävistä annettua sääntelyä.
7. Olisiko tuki poliittinen?
 Lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa pyrkimys on pitää tukipäätösten tekeminen
mahdollisimman kaukana politiikasta.
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Tuille ei missään nimessä haluta poliittista luonnetta.

8. Millä tavoin vältetään yritystukiin liittyvät ongelmat?
 Tuki kohdennettaisiin mahdollisimman tarkasti sisältöjen tekemiseen.
Määrärahat
9. Kuinka suurista mediakohtaisista tukisummista olisi kysymys?
 Tuen olisi tarkoitus kohdentua erityisesti haastavimmassa tilanteessa oleville pienemmille
toimijoille. Selvityksessä ehdotetussa tukimalleissa puhutaan etupäässä kymmenien
tuhansien tuesta mediaa kohti.
10. Paljonko yhteensä varataan tukirahaa?
 Tarkemmista tukisummista neuvotellaan kevään lisätalousarvion yhteydessä.
11. Mistä rahat otetaan?
 Tuesta päätetään toukokuussa, kolmannen lisätalousarvion yhteydessä. Kyseessä olisi
määräraha.
12. Milloin tukea alkaa saada?
 Mikäli määrärahasta tehdään päätös, tukea voisi aikaisintaan hakea lisätalousarvion tultua
voimaan. Lisätalousarviota käsitellään eduskunnassa toukokuun lopussa.
13. Kuinka pitkään tukea jatkettaisiin?
 Pikainen tuki olisi tarkoitettu koronakriisin hoitoon. Lisäksi selvityksessä on esitetty
ajatuksia pidemmän aikavälin toimiksi ja tuiksi, joita käsitellään erikseen.
Muita kysymyksiä
14. Mikä ministeriö vastaa tuesta?
 Tukea valmistelee liikenne- ja viestintäministeriö, soveltuvin osin muiden ministeriöiden ja
viranomaisten asiantuntijoita kuullen.
15. Tarvitaanko lakimuutoksia?
 Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tuen perustaksi mahdollisesti tarvittavia
säädösmuutoksia. Näitä saattaa tulla esimerkiksi julkisen hallintotehtävän ja mahdollisesti
tuen ehtojen kirjaamisen osalta.
16. Onko valtiovarainministeriöllä resursseja tehdä veromuutoksia nopeasti?
 Veromuutosten osalta selvityksessä esitetty pidemmän aikavälin toimia. Näistä voidaan
hallituksen kesken keskustella, kuten muistakin tuista ja erityisesti pidemmän aikavälin
tukitoimista.

