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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisen
uutistoimiston tukemisesta (LVM I L263 | 03 | 2OL8)
Suomen Journalistiliitto ry kiittää lausuntopyynnöstä

Kannatamme esitettyä kansallisen uutistoimiston tukea
Esitys toimeenpanee juuri hyväksyttyä mediapoliittista ohjelmaa.

ltioneuvosto hyvä ksyi 5. 7. 20 1 B periaatepäätöksen med ia pol i ittisesta
ohjelmasta. Yhtenä toimenpiteenä mai nitaan kansal lisen uutistoimiston
tukeminen. Ympärivuorokautinen, eri aihealueita kattava uutispalvelu tukee
median monimuotoisuutta. Sen merkitys myös erityisesti pienemmille alueellisille
mediatoimijoille on suuri, ja tätä kautta se tukee paikallisjournalismia.

Va

Periaatepäätöksen mukaan: "Laajasti mediakenttää palvelevan yhteisen
journalistisen resurssin, jatkuvan seurannan ja tilannekuvan luomisen kannalta
luotettavaa tietoa levittävän kansallisen uutispalvelun turvaaminen on olennaista
myös i nformaatiova i kutta m iseen vastaa m isessa. " Disi nformaatio on yksi
yhteiskuntamme kasvavista ongelmista ja sen leviämistä voi parhaiten estää
ta rjoa ma la ka nsala isi le tietoon perustuvaa i nformaatiota.
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On hyvä, jos avustus auttaa tukemaan myös media-alan teknologian kehitystä.
Esityksen taustamuistion (s. 7) mukaan: "Avustuksen saamisen ehtona on myös
esityksen toimittaminen siitä, miten toiminnan kehittämisellä voidaan palvella
myös yleisesti suomalaista media-alaa esimerkiksi uuden teknologian
hyödyntämisen myötä."
Mikäli kansallinen uutistoimisto lakkautettaisiin, täysin korvaavan palvelun
kehittäminen olisi epätodennäköistä. Tällä olisi merkittävä vaikutus sekä median
monimuotoisuuteen että pienempien sanomalehtien ja mediatoimijoiden
toimintakykyyn. Tuki on siis itsessään jo tärkeä. On myös tärkeää, että tuen
avulla uutispalvelun hinta voidaan pitää asiakkaille kohtuullisena ja näin
mahdollistaa sen käyttö useammalle toimijalle.
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