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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

medioista ja tekijänoikeuksista 

1. Valiokunnan ehdotus 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii ja hyväksyy uuden medioita ja tekijänoikeuksia kos-

kevan, itsenäisen ja myös tulevaisuudessa toimivan pohjoismainen 

strategian. Sen avulla varmistetaan, että pohjoismaisen mediayh-

teistyön alalla saavutetaan poliittisia edistysaskelia ja synergioita 

(ennen kaikkea oikeuksien selvittämisessä) yhteispohjoismaisen 

mediajulkisuuden vahvistamiseksi. 

 

että Pohjoismaiden kulttuuriministerit antavat vuoden 2014 syysis-

tunnossa suullisen selonteon pohjoismaisen mediayhteistyön visi-

oista, strategiasta ja uusista konkreettisista aloitteista. 

2. Taustaa 

Mediamaailma on muuttunut merkittävästi viimeisten 10–20 vuoden aika-

na. Digitaaliset mediat, uudet media-alustat ja yhteiskunnan yleinen digi-

talisointi ovat muuttaneet omalta osaltaan medioita ja etenkin median 

käyttäjien kulutus- ja käyttötottumuksia. Kansainvälisellä kehityksellä ja 

erityisesti anglosaksisen kielialueen vaikutuksella on myös ollut suuri mer-

kitys. Sen lisäksi tekijänoikeudelliset kysymykset ja haasteet ovat merkit-

tävämmässä asemassa, koska verkkomedioiden käyttöä ei voida säädellä 

samalla tavalla kuin perinteisiä medioita. 

 

Pohjoismaissa mediat, kulttuuri ja kielet ovat perinteisesti keskeinen osa 

yhteistyötä. Maat osallistuvat Pohjoisvisio-yhteistyöhön, jonka puitteissa 

kaikki pohjoismaiset yleisradioyhtiöt tekevät ohjelmayhteistyötä ja vaihta-

vat keskenään monia ohjelmia. Sen lisäksi Pohjoismaiden ministerineu-

vosto pitää yllä viestimien ja viestinnän alan pohjoismainen osaamiskes-

kusta (Nordicom), joka kartoittaa median uusia suuntauksia ja median 

kehittymistä kaikissa Pohjoismaissa ja osallistuu mediaosaamisen kehit-
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tämiseen. Se myös pyrkii tuomaan esille tutkimustuloksia, kun mediaky-

symyksiä käsitellään eri tasoilla sekä julkisessa että yksityisessä toimin-

nassa. Pohjoismaiden mediayhteistyötä tulee yleisesti tehdä yhteistyössä 

tai Nordicomin, Pohjoismaisen elokuva- ja tv-rahaston sekä Pohjoismaiden 

tietokonepeliohjelman kesken. Lisäksi tulevalla pohjoismaisella MIK-

verkostolla tulee olla merkittävä asema. 

 

Pohjoismaissa on julkinen mediatuki, jonka kautta jokainen maa tukee ta-

loudellisesti oman maansa useita sanoma- ja päivälehtiä. Vaikka digitaali-

set mediat ovat lisääntyneet ajan myötä, tukijärjestelmät on usein suun-

nattu perinteisille medioille. Tukijärjestelmissä ei yleisesti oteta huomioon 

uusia haasteita, jotka liittyvät verkkomedioiden uusiin organisointi-, jake-

lu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustapoihin. 

3. Valiokunnan näkemykset 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa olla mukana nostamassa koko me-

dia-alaa ja Pohjoismaiden yleistä mediakehitystä poliittiselle yleistasolle. 

Valiokunnalle on tärkeää, että media-ala nähdään omana alueenaan, jo-

hon tulee kiinnittää erityishuomiota omalla mediastrategialla tavoitteena 

syventää ja kehittää pitkäkestoiseen kulttuuristrategiaan kuuluvaa digita-

lisointia. Tämä erityishuomio on ratkaiseva, koska media-ala on niin pe-

rustava ja keskeinen pohjoismaisessa yhteistyössä ja koska se vaikuttaa 

esimerkiksi kieleen, kulttuuriin, uusiin medioihin, digitalisointiin, lapsiin ja 

nuoriin sekä demokratiaan ja sananvapauteen. 

 

Mailla on tietysti omia kansallisia media-alan strategioita. Samalla Poh-

joismaiden välillä tehdään myös – sekä kulttuuriministeriöiden ministerien 

että virkamiesten kesken – yhteistyötä yhteispohjoismaisten media- ja te-

kijänoikeuskysymysten parissa. Sen vuoksi on syytä selvittää tarkemmin, 

mihin media-alan kysymyksiin ministerien yhteistyö keskittyy sekä mitä 

asioita voidaan mahdollisesti laajentaa ja kehittää pohjoismaisella tasolla. 

 

Valiokunta haluaa siksi kehottaa, että Pohjoismaiden kulttuuriministerit 

antavat aiheesta suullisen selonteon vuoden 2014 syysistunnossa. Siinä 

kulttuuriministerit voisivat kertoa Pohjoismaiden hallitusten saamista ko-

kemuksista ja tuloksista. Selonteossa tulee lisäksi selvittää, mitä tulevai-

suuteen liittyviä näkökulmia ja mahdollisuuksia ministerit näkevät Poh-

joismaiden laajemmassa tulevaisuuteen tähtäävässä mediayhteistyössä. 

Lähtökohtana voisi erityisesti olla Pohjoismaiden hyvin paljon toisiaan 

muistuttavat säännöt ja lait median ja tekijänoikeuksien alalla. 

 

Valiokunta katsoo sen vuoksi, että Pohjoismaiden yhteistyökanavia tutki-

malla voitaisiin saada uusia synergiaa luovia mahdollisuuksia tavoitteena 

voida jakaa enemmän tekijänoikeuksien alaista materiaalia. Se tarkoittai-

si, että Pohjoismaissa voitaisiin laatia yhteinen oikeuksien selvittämistä 

koskeva säännöstö materiaalin jakamisen mahdollistamiseksi. Oikeuksien 

yhteinen selvittäminen tarkoittaisi, että verkkopohjaista materiaalia, kuten 

elokuvia, medioita ja journalistista materiaalia voitaisiin käyttää ja jakaa 

entistä enemmän Pohjoismaiden välillä. 

 

 Valiokunta kehottaa lisäksi, että selonteossa selvitetään lähemmin poliit-

tisia näkökantoja, jos Pohjoismaat hyväksyisivät kulttuuriministereiden 

aloitteesta varsinaisen media- ja tekijänoikeusstrategian. Täysin uusi poh-

joismainen mediastrategia voisi omalta osaltaan varmistaa sen, että me-

diapoliittinen ala saisi osakseen enemmän näkyvyyttä ja kiinnostusta. Tä-

mä on tärkeää tavoitteena varmistaa, että pohjoismaisessa mediayhteis-

työssä saavutetaan laajassa merkityksessä olennaisia poliittisia edistysas-

kelia yhteispohjoismaisen mediajulkisuuden osalta. 
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Pohjoismaiden neuvosto teki vuonna 2012 uuden ehdotuksen lapsille ja 

nuorille tarkoitetusta yhteispohjoismaisesta elokuvaportaalista 

(A 1573/kultur), jonka seuranta on parhaillaan käynnissä ministerineuvos-

tossa. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on sitä mieltä, että elokuvaportaa-

liehdotusta voitaisiin pitää osa-aloitteena tulevassa yhteisessä mediastra-

tegiassa. Elokuvaportaalihanke on hyvä esimerkki poliittisesta aloitteesta, 

jossa kulttuuri, uudet mediat, oppiminen ja pohjoismaisten kielten ym-

märrys muodostavat eheän kokonaisuuden. Sen vuoksi valiokunta toivoo 

lisää elokuvaportaalin kaltaisia toimenpiteitä, joita Pohjoismaiden kulttuu-

riministerit voisivat käynnistää. Koko media- ja tekijänoikeusalan yhteisen 

strategian julkistaminen toisi lisää media-alan yhteistyömahdollisuuksia 

Pohjoismaiden välille. 

4. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se laatii ja hyväksyy uuden medioita ja tekijänoikeuksia kos-

kevan, itsenäisen ja myös tulevaisuudessa toimivan pohjoismainen 

strategian. Sen avulla varmistetaan, että pohjoismaisen mediayh-

teistyön alalla saavutetaan poliittisia edistysaskelia ja synergioita 

(ennen kaikkea oikeuksien selvittämisessä) yhteispohjoismaisen 

mediajulkisuuden vahvistamiseksi. 

 

että Pohjoismaiden kulttuuriministerit antavat vuoden 2014 syysis-

tunnossa suullisen selonteon pohjoismaisen mediayhteistyön visi-

oista, strategiasta ja uusista konkreettisista aloitteista. 
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