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on: 

1) kartoittaa vastuullisuuden tilaa erityisesti 
media-alalla

2) selvittää kuinka Suomen media-ala voi luoda 
vastuullisuudesta nykyistä selkeämmän 
kilpailuedun ja kasvun lähteen
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Tutkimuksen toteutus
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1. Akateeminen
kirjallisuuskatsaus

2. Toimijakatsaus 3. Haastattelututkimus 4. Kyselytutkimus

72 akateemista julkaisua 36 yritystapausta 25 haastattelua

103 media-alan yritystä

1369 median kuluttajaa

Miten vastuullisuuden
kilpailuetua on tieteellisesti

tutkittu ?

Miten vastuullisuuden
toimenpiteet näkyvät erityisesti

media-alalla?

Miten vastuullisuudesta
luodaan kilpailuetu media-

alalla?

Mikä on vastuullisuuden tila
Suomen media-alalla? 

(media-alan yritysten ja median 
kuluttajien näkökulmat)

Keskitymme tänään
erityisesti kyselytutkimuksen

tuloksiin.



Mihin vastuullisuuden osa-alueisiin vaka 2021 -tutkimus
keskittyy?

Sosiaaliseen ja eettiseen vastuuseen liittyy teemoja, jotka ovat
korostuneet media-alalla jo pitkään: median perusperiaatteisiin
liittyy esimerkiksi sananvapauden vaaliminen sekä tasa-arvon
ja ihmisoikeuksien tapaisten teemojen edistäminen.

Data- ja teknologiavastuu on uudempi osa-alue, joka käsittää
esimerkiksi evästekäytännöistä viestimisen, tekoälyn käytön
suosittelualgoritmeissa ja asiakkaiden tietosuojasta
huolehtimisen. 

Ympäristövastuukeskustelu liittyy esimerkiksi painossa
käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen. 

SOSIAALINEN JA EETTINEN 
VASTUU 

YMPÄRISTÖVASTUU

DATA- JA 
TEKNOLOGIAVASTUU



Mikä on vastuullisuuden tila
Suomen media-alalla?

• Sosiaalinen ja eettinen vastuu on 
sekä media-alan yritysten että
kuluttajien mielestä tärkein
erottuvuustekijä media-alalla. 
Peräti 77 % media-alan yrityksistä
ja 70 % median kuluttajista kokee
näin.

• Samalla Media-alan yritysten ja
kuluttajien välillä on merkittäviä
näkemyseroja vastuullisuuden
tilasta.

VASTUULLISUUDEN TILA SUOMEN MEDIA-ALALLA:
MEDIA-ALAN YRITYSTEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET



Miten luoda sosiaalisesta ja eettisestä
vastuullisuudesta nykyistä selkeämpi
kilpailuedun lähde? SOSIAALISEEN JA EETTISEEN VASTUULLISUUTEEN LIITTYVIEN 

TOIMENPITEIDEN LISÄARVOPOTENTIAALI: 
MEDIA-ALAN YRITYSTEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET

• Medioiden kuluttamishalukkuuteen
vaikuttavat erityisesti vastuullisen
sisällön tuottaminen ja sisältöön
liittyvät palautetoiminnot.

• Yli puolet kuluttajista suosii 
medioita, jotka viestivät avoimesti 
omasta poliittisesta kannastaan. 
Ainoastaan hieman alle neljännes 
media-alan yrityksistä kokee, että 
omasta poliittisesta kannasta 
tiedottaminen tuottaa merkittävää 
lisäarvoa median kuluttajille. 



Miten luoda data- ja teknologiavastuullisuudesta
nykyistä selkeämpi kilpailuedun lähde?

DATA- JA TEKNOLOGIAVASTUULLISUUTEEN LIITTYVIEN 
TOIMENPITEIDEN LISÄARVOPOTENTIAALI: 
MEDIA-ALAN YRITYSTEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET

• Kuluttajat suosivat erityisesti
tietosuojakäytänteistä huolehtivia
medioita.



Miten luoda ympäristövastuuta nykyistä
selkeämpi kilpailuedun lähde?

• Yli puolet medioiden kuluttajista
kertoo pitävänsä tärkeänä, että
heidän kuluttamansa mediat
käsittelevät sisällöissään
ympäristöongelmia.

• Lisäksi merkittävä osa kuluttajista
suosii medioita, jotka raportoivat
ympäristövastuusta enemmän
kuin lainsäädäntö edellyttää.

YMPÄRISTÖVASTUUSEEN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN 
LISÄARVOPOTENTIAALI: 
MEDIA-ALAN YRITYSTEN JA KULUTTAJIEN NÄKEMYKSET



Mikä on vastuullisuuden tahtotila
Suomen media-alalla?



Vastuullisuuden mittaamisessa on kehittämisen
mahdollisuuksia.



VAKA2021 –hankkeen toimenpidesuositukset: 
liiketoiminnan kehittäminen

1. Moni media-alan yritys näkee 
vastuullisuuden lyhytnäköisesti 
taktisina toimenpiteinä. 
Kilpailuetu ei synny ilman 
vastuullisuusteeman liittämistä 
osaksi media-alan yritysten 
strategiaa.

2. Media-alan yritysten tulee sitoa 
vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet 
johdon palkitsemiseen 
huomattavasti nykyistä 
yleisemmin. Jopa 46 % media-alan 
edustajista raportoi, että johdon 
palkitseminen ei riipu mitenkään 
vastuullisuustavoitteiden 
saavuttamisesta.

3. Vastuullisuuden kustannuksia ja 
tuottoja on pyrittävä mittaamaan 
euromääräisesti – media-ala 
kaipaa ylipäätään vastuullisuuden 
mittaamiseen systematiikkaa. 

4. Yritysten tulee luoda parempi 
tilannekuva omasta 
vastuullisuudestaan –
Asiakkaiden kokemus 
vastuullisuudesta on liitettävä 
osaksi asiakaskokemuksen 
kehittämisen agendaa.



VAKA2021 –hankkeen toimenpidesuositukset: 
liiketoimintaa edistävät toimintatavat
vastuullisuuden eri osa-alueilla

1. Vastuullisuus kilpailuetuna vaatii 
lisäarvo-kärkien tunnistamista ja 
kehityskohteiden priorisointia. 
Media-alan yritykset voivat luoda 
useimmiten lisäarvoa median 
kuluttajille sosiaalisen ja eettisen 
vastuun alueella, mutta 
lisäarvopotentiaalia löytyy myös 
data- ja teknologiavastuun sekä 
ympäristövastuun osa-alueilla. 

2. Sosiaalisen ja eettisen vastuun 
alueella lisäarvo luodaan 
erityisesti sillä, että mediat 
tuottavat vastuullista sisältöä. –
Kilpailuetua poliittiseen kantaan 
sekä kytköksiin liittyvän selkeän 
viestinnän kautta? 

3. Selkeä kuva 
tietosuojakäytänteistä on 
tärkeämpi asia median kuluttajille 
kuin evästeiden hyväksymisen, 
mainonnan kohdennettavuuden tai 
sisältöjen suosittelun periaatteista 
– data- ja teknologiavastuuta tulisi 
kehittää tietosuoja edellä.

4. Ympäristövastuun osa-alueella 
lisäarvo luodaan yleisimmin 
sisältöjen kautta medioiden 
tuottaessa totuuteen pyrkivää 
tietoa ympäristöongelmista –
valveutunut kuluttaja arvostaa 
myös media-alan 
ympäristövastuuseen liittyvää 
raportointia.

5. Merkittävä osa vastuullisuuden 
investoinneista keskittyy vielä 
media-alalla heikosti tunnetulle 
data- ja teknologiavastuun osa-
alueelle. - Kehitystoiminnan 
tavoitteita voidaan jäsentää 
selkeämmiksi, jos alalle luodaan 
yhteiset data- ja 
teknologiavastuun pelisäännöt.
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