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1960-luvulta 1970-luvulle

• Talouskasvu ja yhteiskuntapolitiikka kaikilla aloilla 1960-1975

• Lehdistö laajeni mutta keskittyi ja yksipuolistui poliittisesti

• Televisio levisi koko maahan

• Satelliitit, videokasetit ja kaapeliverkot alkoivat levitä

• Mediapolitiikkaa alettiin visioida USAssa, Japanissa ja Ruotsissa 
(McLuhan, Masuda, Ploman...)

• Joukkotiedotuskasvatus nousi peruskoulun opetussuunnitelmaan









Viestintäpoliittinen komitea 1972-74

• Paasion  sosialidemokrattinen vähemmistöhallitus asetti 28.6.1972 
kansliaministeri Matti Louekosken esittelystä

• Puheenjohtajana Suomen Sanomalehtimiesten Liiton pj Jyrki Juuti (SD)

• Jäseninä asiantuntijoita eri poliittisilta suunnilta – mediasta Jorma Cantell (SD), 
Pauli Henriksson (Kok), Paavo Kähkölä (Kes), Simopekka Nortamo (Sit porv),     
Carl Fredrik Sandelin (Ruots), Mauri  Sirnö (SKDL), Risto Suhonen (Kes) –
yliopistosta Antero Jyränki (SD), Kaarle Nordenstreng (Sit vas), Martti Tiuri (Kok), 
Osmo A Wiio (Lib) – valtionhallinnosta ja etujärjestöistä  Tom Grönberg (SD),    
Pekka Kurkinen (Sit vas), Erkki Nissilä (SD), Kari Sinisalo (SD), Ensio Sorvari (SD); 
varapuheenjohtajina Kaarle Nordenstreng  ja Risto Suhonen

• Pääsihteerinä Margaretha Starck (SD), asiantutijasihteereinä Tuula Lind, Esko  
Lampinen ja Pentti Ruuskanen (Kes), toimistosihteerinä Saara Kervinen







Viestintäpolitiikka komitean mukaan
Viestintäpolitiikalla on laajasti ottaen ymmärrettävä kaikkia niitä  yhteiskunta-
poliittisia periaatteita sekä taloudellisia ja oikeudellisia järjestelyjä, joiden 
perusteella viestintäjärjestelmät – niin kohde- kuin joukkoviestintä – toimivat. 
Näin ymmärrettynä viestintäpolitiikkaa on tosiasiassa harjoitettu jo pitkään, 
vaikka tämä ei ole ollut julkilausuttua eikä aina määrätietoista.

Tietoinen ja tavoitteellinen viestintäpolitiikka on julkilausuttuihin periaatteisiin ja 
tiedossa oleviin tosiasioihin nojaava yhteiskuntapolitiikan alue.

Komitean pääkohteet: 

Valtion lehdistötuki – kokonaisesityksessä yleinen (posti, lvv) ja valikoiva tuki

Uusi viestintäteknologia – kaapeli-tv repi leireihin

Valtionhallinto – osasto liikenneministeriöön, viestintäneuvosto

Yleinen lähestymistapa: kokonaisvaltaisuus, tasa-arvo ja demokratia









Viestintäpoliittiset ohjelmat
• Puolueet:

- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP            1972 (uusittu 1975)   

- Liberaalinen Kansanpuolue LKP                                  1973 (1977)

- Suomen Maaseudun Puolue SMP                              1973 (1984)

- Keskustapuolue                                                             1974

- Suomen Kommunistinen Puolue SKP                        1975

- Ruotsalainen Kansanpuolue RKP                               1977

- Kansallinen Kokoomus                                                1978 (1985)

- Suomen Kristillinen Liitto                                           1982

• Etujärjestöt

- Suomen Sanomalehtimiesten Liitto SSL                  1976 (1983-84)

- Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA                          1976

- Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK        1981













Suomi mallimaana

• YLEn informatiivinen ohjelmapolitiikka: tavoitteet, uutiskriteerit

(Nordenstrneg: Informational Mass Communication…)

• Mediakasvatus (UNESCO, Minkkinen: A General Curricular Model...)

• Tutkimus: mass media in society, policy orientation, antipositivism

http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000007/000792eb.pdf

• Viestintäpolitiikka: national communication policy

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000370/037074eo.pdf

• Filosofit (melkein) kuninkaina

http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000007/000792eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000370/037074eo.pdf








Kulta-ajan jälkeen

• Tietoyhteiskunta-konsepti: OECDn computer-telecommunications policy

• Valtionvarainimisteriön intressi

• Liikenneministeriön Joukkotiedotusteknologian tutkimusohjelma (JTTT)

• Liikenne- ja viestintäministeriön tietoyhteiskuntahankkeet

• Yliopistollinen tietoyhteiskuntatutkimus















Opetuksia

• Aikaisempi viestintäpolitiikka-ajattelu peittyi tietoyhteiskunta-ajattelun alle

• 70-luvun kokonaisvaltainen ja valtiota myötäilevä ajattelu korvautui 80-luvulla 
erityisyyttä ja markkinoita myötäilevällä ajattelulla (kaapeli-tv, paikallisradiot)

• Lehdistötukipolitiikassa unohdettiin vp-komitean esitykset

• 70-luvun politiikka nosti vp:n kulta-aikaan, 80-luvun politiikka ajoi sen alas

• Demokratia-paradigman sijasta nyt tietoyhteiskuntakaari ja erityiskysymyksiä, 
joiden taustalla markkinakeskeisyys

• Demokratia vp-paradigmassa taka-alalle, Vanhasen hallituksen demokratian 
erityisohjelmakaan ei sitä pelastanut

• Tutkimuksen tulee kriittisesti seurata ja kirkastaa vp-paradigmaa – sen historiaa 
unohtamatta 


