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Alla har rätt till information
Det är varje medborgares rätt att ha tillgång till tillräckligt journalistiskt innehåll som 
producerats i Finland. Mångsidig journalistik behövs som stöd för beslutsfattande. 
Den utgör också grunden för ett samhälle som värnar om yttrandefrihet och 
demokrati och som har en bred och öppen syn på olika kulturella identiteter. 

Ett öppet samhälle och en transparent administration är avgörande för den finländska 
yttrandefriheten. Likaså är det av största vikt att vi har offentliga handlingar, öppenhet 
om aktieinnehav samt transparens vid insiderhandel. När ny lagstiftning bereds bör 
det journalistiska källskyddet beaktas.

Som ett av de främsta länderna i världen när det gäller yttrandefrihet bör Finland 
även främja yttrandefrihet i andra länder. Yttrandefrihetens betydelse får en särskilt 
viktig inramning i och med feståret 2016 då det gått 250 år sedan världens första 
offentlighetslag stiftades.

Stärk mediebranschens verksamhetsförutsättningar
Under de senaste fem åren har över 1000 journalistiska arbetsplatser försvunnit i 
Finland. Det är cirka tio procent av branschens arbetsplatser. Detta har bidragit till att 
begränsa tillgången till ett diversifierat inhemskt utbud av journalistiskt innehåll. 

Mervärdesskatten på tidningsprenumerationer bör sänkas till en miniminivå, med 
andra ord till fem procent. Inom EU bör Finland aktivt arbeta för att digitalt innehåll, 
med en ansvarig redaktör, får samma låga mervärdesskatt på fem procent. 

Kommersiella medier ska inte belastas av ytterligare begränsningar av reklam och 
telemarknadsföring. Till exempel begränsningarna angående alkoholreklam påverkar 
i praktiken främst inhemska aktörer. 

Yles verksamhet och finansiering bör planeras utgående från ett långsiktigt 
perspektiv, så att varken politiska svängningar eller ekonomiska konjunkturer kan 
rubba de långsiktiga planerna.

Skydda de svagaste
Arbetet har fått nya former. Snuttarbete, bemanningsanställningar och 
självsysselsättning har etablerat sig på den finländska arbetsmarknaden och även 
inom den finländska mediebranschen. I stället för så kallade nolltimmarsavtal bör 
man använda arbetsavtal som fastställer en anställds minimiarbetstid eller 
genomsnittliga arbetstid. Bemanningsanställda och personer som är direkt anställda 
av företaget där arbetet utförs bör genom lag garanteras samma minimiarbetsvillkor 
och möjligheter till löneutveckling.
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Genom att förtydliga arbetslagstiftningen om var gränsen går mellan att vara 
företagare och att vara anställd kan man förbättra situationen för de självsysselsatta. 
Inom socialskyddet bör förflyttning mellan olika arbetsformer göras smidigare.

Under den pågående regeringsperioden har det gjorts otaliga utredningar och 
rapporter om problem och utmaningar med arbetets nya former – utan att man skridit 
till konkreta åtgärder. Nu är det dags att omvandla rapporternas åtgärdsförslag till 
lagparagrafer.

Att samtidigt jobba som anställd och som frilans ska inte vara ett hinder för 
inkomstbundet arbetslöshetsskydd. Självsysselsatta bör gemensamt kunna förhandla 
om arbetets villkor.

Utbildningen ska styras av arbetstillfällena 
Även om antalet arbetsplatser inom mediebranschen hela tiden minskar utbildas det 
hela tiden fler journalister. Antalet nya studieplatser ska motsvara behovet av 
anställda på arbetsplatserna. 

Får vi be om rättvisa
En grundförutsättning för den skapande branschen är att det finns människor som 
skapar kreativt innehåll. De har rätt till skäliga arbetsvillkor och ersättningar. Denna 
rättighet bör främjas och utvecklas enligt det förberedande lagstiftande arbete som 
gjorts under den pågående regeringsperioden.

Organisationer som representerar innehållsproducenter som jobbar inom den 
skapade branschen bör vid behov ha rätt att utreda skälighet i avtal tillsammans med 
eller för flera innehållsproducenter. Likaså bör organisationer ha rätt att förhandla om 
minimikraven för användning av upphovsrätt med utgivare och med organisationer 
som representerar utgivarna.
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