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TIIVISTELMÄ

74,5 %

31,5 %

–43 %-yksikköä

Media-alan yritykset (n=103)
Median kuluttajat (n=1369)

Sisältöjen eettisyyteen ja sosiaalisuuteen 
liittyvä vastuullisuus on hyvällä tai erinomai-
sella tasolla

PÄÄTULOKSET
Suomen media-alan tulee laajentaa omaa 

käsitystään vastuullisuudesta. Media-alan 

yritykset tarkastelevat vastuullisuutta perin-

teisen kolmijaon kautta, joka pitää sisällään 

sosiaalisen vastuun, taloudellisen vastuun 

sekä ympäristövastuun. Käsitys vastuulli-

suudesta muuttuu kuluttajien keskuudes-

sa yhä monimuotoisemmaksi. Esimerkiksi 

kuluttajille tärkeä data- ja teknologiavastuu 

tulisi mieltää media-alan yrityksissä osaksi 

vastuullisuuden kokonaisuutta.

Vastuullisuus ei ole kilpailuedun näkökul-

masta ainoastaan taktinen vaan myös stra-

teginen asia. Nykyisellään media-ala on ja-

kautunut kahtia vastuullisuutta taktisella tai 

strategisella tasolla käsitteleviin toimijoihin. 

Aidosti strateginen taso edellyttää vastuulli-

suuden tavoitteiden sitomista johdon palkit-

semiseen sekä vastuullisuuden systemaattis-

ta mittaamista.

Vastuullisuus kilpailuetuna vaatii lisäarvo-

kärkien tunnistamista ja kehityskohteiden 

priorisointia. Vastuullisuudesta ei luoda kil-

pailuedun lähdettä ainoastaan ohjeistuksia ja 

minimiraportointia noudattamalla. Suomen 

media-alan on tehtävä haastavia valintoja sii-

tä, mihin resursoidaan nyt ja myöhemmin. 

Merkittävää lisäarvoa Suomessa kuluttajille 

tuottavat tällä hetkellä esimerkiksi poliitti-

seen kantaan ja kytköksiin liittyvä läpinäky-

vä viestintä, tietosuojakäytänteiden selkeys 

sekä ohjeistukset ylittävä oman ympäristö-

vastuun raportointi.  

Media-alan tilannekuva vastuullisuuden ti-

lasta poikkeaa merkittävästi median kulutta-

jista - media-alan yritysten tulee tarkastella 

nykysuoriutumistaan kriittisesti. Media-alan 

yritykset antavat itselleen hyvän arvosanan 

esimerkiksi sosiaalisesta ja eettisestä vas-

tuullisuudestaan, mutta vain kolmannes ku-

luttajista on samaa mieltä. Joko media-alan 

yritysten näkemys omasta toiminnasta on 

liioiteltu tai vastuullisuusviestintä ontuu. 

TUTKIMUSHANKE
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa vas-
tuullisuuden tilaa erityisesti media-alalla ja 
selvittää kuinka Suomen media-ala voi luoda 
vastuullisuudesta nykyistä selkeämmän kilpai-
luedun ja kasvun lähteen.

TUTKIMUSAINEISTOT
72 akateemista julkaisua
36 yritystapausta
25 haastattelua
103 kyselyyn vastannutta media-alan yritystä
1369 kyselyyn vastannutta median kuluttajaa

media-alan yrityksistä ei ole  
sitonut vastuullisuuden tavoit-
teita johdon palkitsemiseen 

media-alan yrityksistä mittaa 
hyvin harvoin tai ei koskaan  
vastuullisuuden euromääräisiä 
tuottoja

46 % 52 %



4/82 VAKA 2021

TUTKIMUSHANKKEEN RAKENNE

VAKA 2021 –TUTKIMUSHANKKEEN RAKENNE

AKATEEMINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

S. 8–16

TOIMIJAKATSAUS

S. 17–29

HAASTATTELUTUTKIMUS

S. 30–49

KYSELYTUTKIMUS

S. 50–62

Kirjallisuuskatsaukseen sisällytetty aineisto koos-
tuu yhteensä 72:stä yritysvastuuta käsittelevästä 
tieteellisestä artikkelista. Lisäksi katsaukseen on 
sisällytetty tietoa mm. työ- ja elinkeinoministeriön 
sekä Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisuista.

Laaja-alainen toimijakatsaus, johon on kerätty tietoa 
toimijoiden (n=36) verkkosivuilta, vuosikertomuk-
sista ja vastuullisuusraporteista. Aineisto käsittää 
sekä suomalaisia että ulkomaisia toimijoita niin me-
dia-alan sisältä kuin sen ulkopuolelta.

Rikas haastatteluaineisto (n=25), joka pitää sisäl-
lään media-alan asiantuntijoiden, muiden toimialojen 
asiantuntijoiden sekä media-alan tutkijoiden näke-
myksiä vastuullisuudesta.

Laaja-alainen kyselyaineisto, joka on kerätty me-
dia-alan yrityksiltä (n=103) sekä median kuluttajilta 
(n=1369). Lisäksi osaa media-alan yritysten tulok-
sista vertailtu Suomen suuryrityksiin (n=161).

Osion tavoitteena on selvittää, mitkä ovat vastuul-
lisuustutkimuksen avainteemat, eli mitä tiedetään 
vastuullisuudesta jo nyt sekä miten vastuullisuuden 
kilpailuetua on tieteellisesti tutkittu viime vuosien 
aikana. Lisäksi osio kuvaa lukijalle keskeisimmät 
vastuullisuusstandardit media-alan näkökulmasta.

Osion tavoitteena on selvittää, miten eri vastuulli-
suustoimenpiteet näkyvät erityisesti media-alalla 
sekä mitä media-ala voi oppia muiden alojen yritys-
ten vastuullisuudesta. Katsaukseen on sisällytetty 
media-alan ulkopuolisia yrityksiä, jotka ovat mah-
dollistaneet laajemman käsittelyn vastuullisuuden 
eri teemojen suhteen.

Osion tavoitteena on kartoittaa media-alan asiantun-
tijoiden ja media-alalle erikoistuneiden tutkijoiden 
näkemyksiä vastuullisuuskysymyksistä erityisesti 
kilpailuedun näkökulmasta. Haastattelujoukkoon on 
valikoitu myös media-alan ulkopuolisia toimijoita, 
joiden avulla tunnistetaan media-alalle potentiaa-
lisesti sovellettavissa olevia uusia toimintamalleja. 

Osion tavoitteena on ymmärtää media-alan yritysten 
vastuullisuuden yleistä tilaa ja vastuullisuuden eri 
tekijöiden lisäarvopotentiaalia erityisesti sisältöihin 
liittyvän sosiaalisen ja eettisen vastuun, datan ja 
teknologian vastuukysymysten sekä ympäristövas-
tuun näkökulmista. Osio vertaa erityisesti media-alan 
yritysten sekä median kuluttajien näkemyksiä kes-
kenään.
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1. JOHDANTO
Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 

-tutkimushankkeen (VAKA 2021) päätavoit-

teena on lisätä ymmärrystä yritysvastuun eri 

muodoista sekä media-alalla että sen ulko-

puolella ja hahmottaa, kuinka Suomen me-

dia-ala voisi vastuullisuuspanostusten avulla 

lisätä tai ainakin säilyttää kilpailuetunsa alati 

koventuvassa kilpailuympäristössä. Media-ala 

on jatkuvasti kehittyvä toimiala, ja alan tuo-

tokset näyttäytyvät laajemmalle yleisölle 

useimpia muita toimialoja voimakkaammin. 

Media-alan toimijat tuottavat ja julkaisevat 

teksti-, kuva- ja videosisältöä, pelejä ja eloku-

via sekä nykyään myös muunlaista käyttäjän 

valintojen tai aiemman toiminnan perusteella 

mukautuvaa sisältöä. Media-alan toimijoiden 

tuottamilta sisällöiltä edellytetään virheet-

tömyyttä ja virheisiin tartutaan helposti eri 

sidosryhmien, kuten muiden medioiden ja lu-

kijoiden, toimesta. Sisältöjen virheettömyys 

on kuitenkin vain yksi osa koko media-alaa 

koskettavaa vastuullisuutta. Media-alan 

tutkimussäätiö (2021) on määritellyt, että 

vastuullisuudella tarkoitetaan ”media-alan 

yrityksen ja sen henkilöstön tapaa toimia so-

siaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja kult-

tuurisesti vastuullisella tavalla”. Lisäksi alan 

voimakkaan digitalisoitumisen myötä myös 

teknologinen eettisyys ja vastuullisuus ovat 

nousemassa kohti vastuullisuuskeskustelun 

keskiötä. Sisältöihin ja teknologiaan liittyvän 

vastuun jatkuvasti kasvavan merkityksen 

vuoksi on koettu, että perinteinen vastuul-

lisuuden määrittely taloudelliseen, sosiaali-

seen ja ympäristövastuuseen ei välttämättä 

yksinään kata media-alan yritysten tarpeita. 

Media-alan tutkimussäätiö onkin määritellyt 

vastuullisuuden kattavan kolme eri osa-aluet-

ta: sosiaalisen ja eettisen vastuun, ympäris-

tövastuun sekä data- ja teknologiavastuun. 

Sosiaaliseen ja eettiseen vastuu-

seen liittyy teemoja, jotka ovat korostuneet 

media-alalla jo pitkään: median perusperiaat-

teisiin liittyy esimerkiksi sananvapauden vaa-

liminen sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 

tapaisten teemojen edistäminen. Ympäris-

tövastuukeskustelu on liittynyt esimerkiksi 

painossa käytettyjen materiaalien ympäris-

töystävällisyyteen. Data- ja teknologiavastuu 

on uudempi osa-alue, joka käsittää esimerkik-

si evästekäytännöistä viestimisen, tekoälyn 

käytön suosittelualgoritmeissa ja asiakkaiden 

tietosuojasta huolehtimisen. 

Toisaalta läheskään kaikki me-

dia-alan yritysten toimintaan liittyvä vastuul-

lisuus ei ole enää pelkästään mediayhtiöiden 

käsissä. Tuore käytännön esimerkki tästä liit-

tyy Australiassa suunniteltuun lakiin, jonka 

mukaan hakukoneyhtiöiden ja sosiaalisen 

median toimijoiden tulisi maksaa korvauksia 

alustojen kautta jaetuista mediasisällöistä 

näitä tuottaneille mediayhtiöille. Maailman 

suurin hakukoneyhtiö Google ilmoitti tämän 

seurauksena vetäytyvänsä kokonaan Australi-

an markkinoilta, mutta Microsoftin Bing olisi 

ollut valmis maksamaan korvauksia (Raeste 

2021). Mediayhtiöiden tuleekin valmistautua 

erilaisiin vastuullisuusskenaarioihin, jotta 

tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkaku-

viin voidaan valmistautua aiempaa parem-

min. Kotimainen vastuullinen mediayhtiö voi 

kilpailuedun näkökulmasta näin vaikuttaa 

kuluttajan silmissä luotettavammalta kuin 

suuri kansainvälinen toimija. Toistaiseksi suo-

malaisten yleinen luottamus mediaa kohtaan 

on kansainvälisessä vertailussa erittäin kor-

kealla, ja esimerkiksi Reutersin julkaisemassa 

Digital News Reportissa yli puolet vastaajista 

Suomesta (otos 2 050 vastaajaa) kertoi pää-

osin luottavansa lukemiinsa uutisiin (New-
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man 2020). Kuluttajien vahva luottamus me-

diaan antaa vahvan perustan vastuullisuuteen 

liittyvien toimien kehittämiseen Suomessa.

Vastuullisuuden tila Suomen me-

dia-alalla vaikuttaa kuitenkin jopa paradok-

saaliselta: Tutkimuksessamme haastatellut 

johtajat ja asiantuntijat tunnistivat vastuulli-

suuden media-alan organisaatioihin sisäänra-

kennetuksi, mutta toisaalta on havaittavissa, 

ettei vastuullisuusteoista viestitä voimak-

kaasti kuluttajille. Vaikka omalle vastuulli-

suuden tekemiselle annetaan yleisesti hyvä 

arvosana, ala vaikuttaa olevan verrattain va-

rovainen omien vastuullisuustekojensa esille 

tuomisessa verrattuna muihin toimialoihin 

Suomessa.

VAKA 2021 ON NELJÄÄN 
PÄÄOSIOON JAKAUTUVA 
MONIMENETELMÄTUTKIMUS

VAKA 2021 -tutkimuksen toteutus on jakau-

tunut neljään vaiheeseen, jotka ovat akatee-

minen kirjallisuuskatsaus, toimijakatsaus, 

haastattelututkimus ja kyselytutkimus. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vai-

heessa toteutettiin akateeminen kirjallisuus-

katsaus, johon liittyvään aineistoon sisältyy 

72 yritysvastuuta käsittelevää tieteellistä ar-

tikkelia. Lisäksi katsauksessa on hyödynnetty 

mm. työ- ja elinkeinoministeriön sekä Elin-

keinoelämän keskusliiton julkaisuja. Ensim-

mäisen vaiheen tavoitteena oli hankkia tietoa 

vastuullisuustutkimuksen avainteemoista ja 

saavuttaa ymmärrys siitä, mitä vastuullisuu-

desta tiedetään jo nyt. Lisäksi aineisto antaa 

kokonaiskuvan siitä, miten vastuullisuuden 

tuottamaa kilpailuetua on tutkittu viime vuo-

sien aikana sekä kuvaa media-alan kannalta 

keskeisimmät vastuullisuusstandardit. 

Tutkimus jatkui toimijakatsauk-

sella, jonka aikana kerättiin laaja-alaisesti 

tietoa 36 toimijan viestimistä vastuullisuus-

teoista niin ulkomailta kuin kotimaastakin. 

Tiedonkeruu pohjautui edellä esitettyihin 

media-alan kolmeen laajaan vastuullisuustee-

maan. Jokaisen teemaan pohjaten laadittiin 

lista muuttujista1, jota hyödyntäen kerättiin 

tiedot toimijoiden verkkosivuilta, vuosiker-

tomuksista ja vastuullisuusraporteista. Toi-

mijakatsauksen tavoitteena oli erityisesti sel-

vittää, miten eri vastuullisuustoimenpiteet 

näkyvät media-alalla sekä mitä media-ala voi 

oppia muiden alojen yritysten vastuullisuu-

teen liittyvistä toimenpiteistä.

Tutkimuksen kolmannessa vai-

heessa toteutettiin haastattelututkimus. 

Aineisto käsittää 25 henkilön haastattelut. 

Haastatellut edustavat media-alaa laajasti, 

mutta haastateltavien valikoimisessa on huo-

mioitu myös muita toimialoja sekä tutkijoita, 

jotta tarkasteluun on saatu myös alan vallit-

sevia käytänteitä haastavaa ajattelutapaa. 

Haastattelututkimuksen tavoitteena oli kar-

toittaa asiantuntijoiden näkemyksiä vastuul-

lisuuskysymyksistä erityisesti kilpailuedun 

näkökulmasta sekä tunnistaa media-alalle 

potentiaalisesti sovellettavissa olevia toimin-

tamalleja muilta toimialoilta. 

Tutkimuksen neljännessä vaihees-

sa toteutettiin kyselytutkimus. Tämä aineisto 

kattaa 103 media-alan yritystä ja 1 369 median 

kuluttajaa. Lisäksi osaa media-alan yritys-

ten tuloksista on vertailtu 161:een Suomen 

suuryritykseen. Osion tavoitteena on ollut 

hankkia ymmärrystä vastuullisuuden ylei-

sestä tilasta media-alalla. Osio tuo lisäarvoa 

tutkimukselle erityisesti vertailemalla me-

dia-alan yritysten sekä median kuluttajien 

näkemyksiä keskenään.

Tämän tutkimuksen kaikista osa-

vaiheista on johdettu toimenpidesuositukset, 

jotka esitetään raportin viimeisessä luvussa. 

Toimenpidesuositukset antavat vastuullisuu-

den kehittämiselle suuntaviivoja media-alalla. 

Suositusten osalta on erityisesti huomioitu, 

mitä media-ala voi oppia vastuullisuudesta 

muilta toimialoilta sekä miten vastuullisuutta 

voidaan kehittää kilpailukyvyn parantamisen 

mielessä.

Tutkimuksen toteuttaja on Nordic 

Institute of Business and Society -yhteisö. 

Tutkimus toteutettiin tammikuun 2021 ja 

kesäkuun 2021 välisenä aikana. Tutkimuksen 

on rahoittanut Media-alan tutkimussäätiö. 

Tutkimuksen akateemisena johtajana toimi 

NIBS osuuskunnan hallituksen puheenjoh-

taja, professori, KTT, FT Henrikki Tikkanen.

1. Toimijakatsauksen tiedonkeruun pohjana hyödynnetty laaja 

 muuttujalista on kuvattuna liitteessä 1
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS
VASTUULLISUUS KILPAILUETUNA 

 
Vastuullisuuden määritelmä

Yleisimmin käytetty määritelmä kestävästä ke-

hityksestä tulee Yhdistyneiden kansakuntien 

Brundtlandin komission vuoden 1987 raportis-

ta. Komission mukaan kestävää kehitystä on 

sellainen kehitys, joka tyydyttää nykyhetken 

tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mah-

dollisuutta tyydyttää omat tarpeensa (WCED 

1987, 8). Siinä missä kestävä kehitys keskittyi 

aiemmin ympäristöön ja talouteen (Moldan 

2012), nykyään puhutaan kolmikantaisesta 

mallista, johon on lisätty myös sosiaalinen vas-

tuullisuus (Elkington 1998). Vastuullisuudesta 

puhuttaessa käytetään usein termiä ESG eli 

Enviroment, Social ja Governance. Ympäristö-

vastuuseen lukeutuu fyysiseen ympäristöön 

liittyvä vastuullisuus, kuten luonnonvarojen 

kestävä käyttö ja ympäristövaikutusten hal-

linta (Sorsa 2010). Esimerkkejä ympäristövas-

tuusta ovat muun muassa päästöjen hallinta, 

sekä vesi- ja energiaresurssien kohtuullinen 

käyttö. Sosiaalinen vastuu pitää sisällään ih-

misten hyvinvoinnin sekä yrityksen sisällä 

että sen ulkopuolella (Sorsa 2010). Sosiaali-

nen vastuu koostuu esimerkiksi henkilöstön 

hyvinvoinnista, ihmisoikeuksien toteutumi-

sesta ja yksityisyyden suojasta. Taloudellisella 

vastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen lii-

ketoiminnan kestävyydestä huolehtimista 

ja sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten 

vaikutusten huomioimista (Sorsa 2010). Ta-

loudelliseen vastuuseen lukeutuu esimerkik-

si verojen vastuullinen maksaminen, voiton 

tuottaminen ja kilpailuetu. 

Yritysvastuu on kestävän kehi-

tyksen alainen termi, jota käytetään yritys-

ten vastuullisuudesta puhuttaessa (FIBS 

2015). Yritysvastuuseen sisältyy sosiaalinen 

vastuullisuus, ympäristövastuu ja talou-

dellinen kestävän kehityksen edistäminen 

yritystasolla. Nykyajan näkemyksen mu-

kaan yritysten menestyksen mahdollistaa 

taloudellisen tuloksen lisäksi ihmisten ja 

ympäristön huomioiminen (Norman et al. 

  Aikaisempi vastuullisuustutki-
mus on keskittynyt erityisesti ympäris-
tövastuun, taloudellisen vastuun sekä 
sosiaalisen vastuun osa-alueisiin. 

  Määritelmä vastuullisuudesta 
on muuttunut ajassa moniulotteisem-
maksi - tutkimuksissa pohditaan yhä 
yleisemmin esimerkiksi data- ja tekno-
logiavastuullisuuteen liittyviä tekijöitä.

  Media-alan vastuullisuus jakaan-
tuu journalistiseen ja liiketoiminnalli-
seen vastuuseen, jotka tutkimusten 
mukaan tulisi nähdä kokonaisuutena.

  Tieteellinen tutkimus on lähes yk-
simielinen siitä, että vastuullisuuden 
avulla on mahdollista luoda kannatta-
vampaa liiketoimintaa. Tutkimukset 
osoittavat, että vastuullisuustoimilla 
voidaan vaikuttaa yrityksen kannatta-
vuuteen kasvattamalla tuottoja ja/tai 
alentamalla kustannuksia.

  Aikaisempi tutkimus on keskit-
tynyt selvittämään erityisesti ympä-
ristövastuun vaikutuksia yrityksen 
kilpailukykyyn. 

  OECD:n ohjeistukset, GRI-rapor-
tointi sekä SDG-ohjelma linjaavat vaa-
ditun minimitason media-alalle. Kilpai-
luedun sitä vastoin nähdään syntyvän 
proaktiivisen vastuullisuusstrategian 
avulla.

  Vastuullisuuden taloudellisen 
vaikutuksen mittaamisen tavat eivät 
ole vakiintuneet. 

  Haasteita mittaamiseen tuo niin 
vastuullisuusteeman laajuus kuin vas-
tuullisuuden epäsuorien vaikutusten 
erottelu sekä arviointi.

AVAINASIAT    
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2004; Colicchia et al. 2013). Yritysvastuun 

ytimessä on yritystoiminnan läpinäkyvyys, 

johon sisältyy mittaaminen, sidosryhmädia-

logi sekä läpinäkyvä raportointi (FIBS 2015).  

Entä data ja teknologiavastuullisuus?

Media-alan näkökulmasta tarkasteltuna vas-

tuullisuuden ja kilpailuedun keskiössä mer-

kittäväksi tekijäksi nousee vastuullinen da-

tan ja teknologian käyttö (Fengler, Eberwein 

ja Leppik-Bork 2011). Tutkimukset osoittavat, 

että tietosuoja ja yksityisyys aiheuttavat jo 

taloudellisesti merkittäviä riskejä media-alan 

yrityksille (Hodgson, Toennesen ja Mimmack 

2013; Toennesen 2017). Teknologia kehittyy 

eksponentiaalisella vauhdilla ja media-ala on 

teknologiamurroksen keskiössä. Media-alan 

digitalisoituminen jatkuu ja kiihtyy tulevai-

suudessa. Yritysten tulee pystyä innovoi-

maan ja pysymään muiden innovaatioiden 

tahdissa, mobiilimarkkinoiden kasvussa, 

jakamistaloudessa, datan keräämisessä ja 

hyödyntämisessä (Toennesen 2017). Euroop-

palaisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta 

yritykset sekä kuluttajat ovat entistä tietoi-

sempia asiakkaiden yksityisyyden suojaami-

sesta (Parikka ja Härkönen 2020). Suomi on 

yksi maailman verkottuneimmista maista, 

ja internetin käyttö on kasvanut jatkuvasti 

2000-luvulla (Heikkilä ja Kylmälä 2011, 59).  

Vastuullisen datan käyttö me-

dia-alalla voidaan jakaa neljään eri osioon: 

1) ammatillinen vastuullisuus, joka sisältää 

eettiset periaatteet ja standardit, 2) julkinen 

vastuullisuus, joka sisältää median suoran 

yhteyden kuluttajiin, 3) markkinoiden vas-

tuullisuus, joka liittyy kysynnän ja tarjon-

nan lakiin, eli miten media palvelee asiak-

kaiden toiveita tehokkaasti, ja 4) poliittinen 

vastuullisuus eli säädökset ja toimintatavat, 

joiden perusteella mediayhtiöt rakentuvat 

ja toimivat (Bardoel and d’Haenens 2004). 

Perinteisesti datan käyttö on nivottu osaksi 

sosiaalista vastuullisuutta, jolloin se huomi-

oidaan asiakkaiden tietoturvaan ja yksityi-

syyden suojaamiseen liittyvien näkökulmien 

kautta (Parikka ja Härkönen 2020). Kilpai-

luedun näkökulmasta datan vastuullisuutta 

kannattaisi kuitenkin tarkastella laajemmin. 

Datavastuullisuus kilpailuetuna voi tarkoittaa 

uusia innovaatiomahdollisuuksia, prosessien 

tehostamista ja sitä kautta kustannuksien vä-

hentämistä. Ainoastaan datan ja teknologian 

vastuullisuuden osuutta kilpailuedun muo-

dostumisessa ei ole laajemmalti vielä tutkittu.  

VASTUULLISEN YRITYSTOIMINNAN 
AVAINTUTKIMUSTEEMAT

Tässä osioissa käydään läpi yleisesti yritys-

vastuun avaintutkimusteemoja. Tarkempaan 

mekaniikkaan kilpailuedun taustalla pureu-

dutaan myöhemmin. Suurin osa vastuulliseen 

yritystoimintaan keskittyneestä tutkimuk-

sesta käsittelee ympäristövastuuta (Morio-

ka ja de Carvalho 2016; Alshehhi et al. 2017). 

Sosiaalista vastuullisuutta on hankalampi 

määritellä ja siten ottaa käytäntöön (Boström 

2012; Roca-Puig 2019). Sosiaaliseen vastuul-

lisuuteen keskittyneen tutkimuksen osuus 

on kuitenkin kasvanut (Alshehhi et al. 2017). 

Lisäksi tutkimuksissa on yhä enenevissä mää-

rin keskitytty tarkastelemaan sosiaalista vas-

tuullisuutta ja ympäristövastuullisuutta yh-

dessä, kun taas taloudellisen vastuullisuuden 

osuus vastuullisuustutkimuksista on vähäi-

nen (Alshehhi et al. 2017). Tutkimusten mu-

kaan kolmen vastuullisuusalueen erottaminen 

yrityksissä on tehokasta sekä mittaamisen 

että suorituskyvyn kannalta (Alshehhi et al. 

2017). Tutkimukset kuitenkin puoltavat koko-

naisvaltaista vastuullisuusnäkemystä, jossa 

huomioidaan talous, ympäristö ja sosiaali-

nen vastuullisuus strategisesti kannattavan 

päätöksenteon aikaansaamiseksi (Dyllick ja 

Hockerts 2002). 

Yritysvastuututkimuksissa on siir-

rytty enemmän kohti suorituskykyä mittaavia 

tutkimuksia, joissa tutkitaan vastuullisuus-

toimien vaikutusta taloudelliseen tulokseen 

(Alshehhi et al. 2017). Makrotason kysymysten 

sijaan keskitytään enemmän yritystasoisiin 

kysymyksiin, jotka keskittyvät tutkimaan, 

miten vastuullisuus on kannattavaa yrityksille 

ja osoittamaan, miten yhteiskuntavastuu joh-

taa pitkäaikaiseen arvonnousuun (Carroll ja 

Shabana 2010). Aguinisin ja Glavasinin (2012) 

tekemässä meta-analyysissä on koottu yh-

teen eri tutkimusaloilla tehtyjä tutkimuksia 

yritysvastuusta. He jaottelevat tutkimukset 

institutionaaliseen tutkimukseen (sidosryh-

mät), sekä yritys- ja yksilötason tutkimuksiin. 

Instituutioiden ja sidosryhmien 
vaikutus yritysvastuuseen

Instituutiotasoiseen tutkimukseen kuuluu 

sellainen tutkimus, joka keskittyy lakeihin 

tai säännöksiin sekä yhteiskuntatasoisiin 

analyyseihin. Instituutiotasoisessa tutki-

muksessa keskitytään siis sidosryhmien 

vaikutukseen yritysvastuuseen. Sidosryh-

miin lukeutuvat muun muassa kuluttajat, 

osakkeenomistajat tai esimerkiksi media. 

Näin sidosryhmien odotukset ja vaikutukset 

ovat moninaiset. Sidosryhmien toimilla on 

vaikutusta etenkin siihen, lähteekö yritys 

ylipäänsä toteuttamaan yritysvastuutoimia 

(Aguinis ja Glavas 2012).

Yleisesti tutkimuksissa on huo-

mattu, että sidosryhmillä on suuri vaiku-

tus yritysvastuutoimiin ja etenkin niistä 

raportointiin (kooste Aguinisin ja Glavasin 

2012). Instituutioilla, kuten säädöksillä ja 

standardeilla on vaikutusta etenkin siihen, 
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miten paljon ja miten ylipäänsä yritysvas-

tuuta toteutetaan yrityksissä. Sidosryhmät 

painostavat yrityksiä vaikuttamalla poten-

tiaalisiin tuloihin, resursseihin ja yrityksen 

maineeseen. Instituutioiden ohjeistusten, 

kuten säädösten, standardien ja sertifikaat-

tien seuraaminen voi olla kuitenkin yritysten 

keino vain sidosryhmien minimivaatimusten 

täyttämiseen (Tenbrunse et al. 2000). Tut-

kimukset osoittavat, että yritykset, jotka 

toteuttavat yritysvastuuta ovat todennäköi-

sesti myös maineeltaan parempia (Brammer 

ja Pavelin,2006; Fombrun ja Shanley, 1990; 

Turban ja Greening,1997; Verschoor 1998; 

Waddock ja Graves 1997b) ja saavuttavat pa-

remman asiakastyytyväisyyden ja tuotear-

vostelut (Arora ja Henderson 2007; Sen ja 

Bhattacharya 2001). 

Sidosryhmät, kuten asiakkaat, 

työntekijät, valtiot ja media, suhtautuvat 

yleisesti positiivisesti yritysten yritysvas-

tuutoimiin (Agle et al. 1999). Tämä johtaa yri-

tysten parempaan maineeseen, parempaan 

henkiseen pääomaan, kuten työntekijöihin, 

sekä parempiin innovaatiomahdollisuuksiin 

(Surroca et al. 2010), mikä kaikki puolestaan 

johtaa parempaan taloudelliseen tulokseen. 

Tämä logiikka ei toki ole aivan näin suoravii-

vaista jokaisessa yhteydessä. Yritysvastuun 

on kuitenkin osoitettu parantavan tuottei-

den erottuvuutta markkinoilla, liiketoimin-

taprosessien kustannustehokkuutta, par-

haan työvoiman houkuttelevuutta ja muiden 

aineettomien etujen (kuten maineen) lisään-

tymistä (Tang et al. 2012). Tutkimuksissa 

onkin havaittu, että yksi yksittäinen hyöty 

vastuullisuustoimista on yritysten parempi 

maine (Orlitzky et al. 2003). 

Yritysvastuutoimilla on osoitettu 

olevan positiivisia vaikutuksia myös kulutta-

jien suhtautumiseen. Kuluttajien asenteiden 

on osoitettu olevan myönteisempiä sellaisia 

yrityksiä kohtaan, jotka harjoittavat vastuul-

lista toimintaa. Kuluttajat esimerkiksi pitävät 

vastuullisia yrityksiä lämpimämpinä (Aaker, 

Vohs ja Mogilner 2010), myötätuntoisempina 

(Lichtenstein, Drumwright ja Braig 2004), 

eettisempinä (Hoeffler ja Keller 2002), ja vä-

hemmän syyllisinä yrityskriiseissä (Klein ja 

Dawar 2004). Kuluttajien reaktiot yritysten 

vastuullisuuteen ovat herkempiä negatiivisia 

vastuullisuusuutisia kohtaan kuin positiivi-

sia. Tutkimuksissa on osoitettu, että kulut-

tajat reagoivat negatiivisesti negatiivisiin 

vastuullisuutta koskeviin tietoihin (Sen ja 

Bhattacharya 2001; Chernev ja Blair 2015).  

Yritysten motivaatiot ja tavat 
yritysvastuun tekemiseen

Suuri osa vastuullisuustutkimuksista kes-

kittyy yritysten motivaatioihin ja tapoihin 

(Carroll ja Shabana 2010). Suurin syy yritys-

vastuutoimiin tutkimusten mukaan ovatkin 

taloudelliset kannustimet. Toisena syynä ovat 

normatiiviset arvot, eli niin sanotusti ”oikein 

tekeminen”. Tutkimuksissa on todettu pieni 

positiivinen yhteys yritysvastuutoimilla ja 

taloudellisella tuloksella (Orlitzky et al. 2003; 

Peloza 2009). Tosin tässä on huomioitava, että 

yritysvastuutoimien suora yhteys taloudelli-

sen tuloksen kasvuun on haastavaa mitata ja 

vähäinen tutkimuksessa havaittu tulosvaiku-

tus saattaa osaltaan johtua siitä (Peloza 2009). 

Lisäksi on vaikea tehdä yleistystä siitä, mit-

kä yritysvastuutoimet ovat kannattavia, sillä 

niihin vaikuttavat yrityksen koko, toimiala 

sekä vastuullisuussäädökset (Peloza 2009). 

Yritysvastuun ja taloudellisen tuloksen väli-

sen positiivisen yhteyden taustalla on ajatus 

siitä, että hyvä johtaminen vaatii positiivista 

suhdetta sidosryhmiin (Surroca et al. 2010). 

Positiivinen suhde sidosryhmiin puolestaan 

syntyy yritysvastuusta, joka puolestaan joh-

taa parempaan tulokseen.

Tutkimuksissa onkin otettu erilai-

sia katsantokantoja siihen, johtaako yritysvas-

tuullisuus parempaan tulokseen vai parempi 

tulos yritysvastuuseen. Yhden näkemyksen 

mukaan yritysvastuu nähdään aineettoma-

na resurssina, joka johtaa resurssien tehok-

kaampaan käyttöön ja sitä kautta parempaan 

taloudelliseen tulokseen (Waddock ja Graves 

1997a; 1997b). Toisen näkemyksen mukaan 

taloudellinen tulos vaikuttaa yritysvastuu-

seen. Tämän näkemyksen mukaan parempi 

taloudellinen tulos mahdollistaa taloudelliset 

edellytykset yritysvastuutoimiin (Waddock ja 

Graves 1997a). Kolmannen näkemyksen mu-

kaan sekä yrityksen taloudellinen tulos että 

yritysvastuu vaikuttavat toisiinsa luoden it-

seään ruokkivan kehän näiden kahden välille 

(Waddock ja Graves 1997a). Tämän logiikan 

mukaan taloudellisesti hyvin toimeentulevilla 

yrityksillä on varaa käyttää rahaa yritysvastuu-

toimiin ja toisaalta yritysvastuutoimet paran-

tavat edelleen taloudellista tulosta (Surroca 

et al. 2010). Surrocan ja kollegoiden (2010) 

laajassa 599 yritystä kattaneessa tutkimuk-

sessa huomattiin, että taloudellisen tulok-

sen ja yritysvastuun yhteyteen vaikuttavat 

aineettomat resurssit kuten innovaatiot, hen-

kilöstö, maine ja kulttuuri. Tämän lisäksi muut 

tutkimukset ovat osoittaneet, että yritysvas-

tuulla on positiivisia vaikutuksia johtamis-

tapoihin, tuotteiden laatuun, operatiiviseen 

tehokkuuteen, sijoittajahoukuttelevuuteen 

sekä parempaan demografiseen diversiteet-

tiin (yhteenveto Aguinisin ja Glavasin 2012).  

Yksilötason tutkimukset 
yritysvastuusta

Yksilöiden, kuten johtajien tai kuluttajien, 

normatiiviset motiivit (kuten esimerkiksi 

henkilökohtaiset huolet liittyen aiheeseen) 
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vaikuttavat yritysvastuutoimiin monin tavoin 

(Aguinis ja Glavas 2012). Johtajien motivaa-

tiolla yritysvastuutoimiin on osoitettu ole-

van positiivisia vaikutuksia yritysvastuutoi-

mien toimeenpanemiseen (Ramus ja Steger 

2000).  Tutkimuksissa myös huomattiin, että 

yritysvastuutoimiin osallistuminen vaikutti 

positiivisesti työntekijöiden sitoutumiseen 

(Glavas ja Piderit 2009; Jones 2010), käyttäy-

tymiseen, asenteisiin ja työsuoritukseen (Jo-

nes 2010). Yritysvastuullisuus myös vaikutti 

positiivisesti yrityksen viehätykseen uusia 

potentiaalisia työntekijöitä rekrytoitaessa 

(Turban ja Greening 1997).  

Vastuullisuustutkimus median 
näkökulmasta

Yllä esitellyt avaintutkimusteemat kattavat 

myös media-alan yritykset. Media-alan vastuul-

lisuuden kannalta on kuitenkin huomioitava 

kaksi erilaista näkökulmaa: 1) yritysvastuu me-

diassa, eli miten media huomioi muiden yritys-

ten vastuullisuuden, kuten vastuullisuusteot 

ja raportit ja viestii niistä, sekä 2) mediayri-

tysten vastuullisuus, eli miten mediayrityk-

set raportoivat ja pyrkivät vastuullisempaan 

liiketoimintaan (Grayson 2010). Suurin osa 

media-alaan liittyvästä yritysvastuututkimuk-

sesta keskittyy ensin mainittuun, eli median 

rooliin yritysvastuusta viestimisessä (Pain-

ter-Morland ja Deslandes 2017). Tarkastelta-

essa vastuullisuutta kilpailuedun lähteenä 

oleellisempaa on kuitenkin jälkimmäinen, eli 

miten mediayritykset hyödyntävät ja edistävät 

yritysvastuuta kilpailuetuna. Tämä media-alan 

vastuullisuus voidaan jakaa kahteen osioon: 

1) journalistiset median hallintoon liittyvät 

kysymykset, kuten esimerkiksi valvontameka-

nismit ja seuraamukset, kilpailu, toimituksen 

riippumattomuus, omistajuuden ja toimituk-

sen eriyttäminen, ja 2) liiketoiminnalliset eli 

median sitoutuminen yritysvastuuseen sisäi-

sessä toiminnassaan, kuten esimerkiksi ympä-

ristön huomioinen, työntekijöiden oikeudet 

tai yhteiskunnallisten hankkeiden tukeminen 

ja noudattaminen (esim. GDPR) (Ingenhoff ja 

Koelling 2012; Baumann ja Ingenhoff 2017). 

Tutkimuksen mukaan ihmiset eivät tarkastele 

media-alan yritysten journalistisia ja liiketoi-

minnallisia vastuita erikseen (Olkkonen 2015). 

Sen sijaan media-alan yritysten vastuullisuus-

toimia tarkastellaan kokonaisuutena, jolloin 

sekä journalistinen että liiketoiminnallinen 

vastuullisuus vaikuttavat siihen miten vastuul-

lisena organisaatio koetaan (Olkkonen 2015). 

Tästä huolimatta osa suomalaisista media-alan 

yrityksistä erottaa journalistisen ja liiketoi-

minnallisen vastuullisuuden raportoinnissaan 

(Olkkonen 2018).

 Media-alalla on ollut nähtävis-

sä kehitystä vastuullisuudessa; media-alan 

yritykset ovat aloittaneet kunnianhimoisia 

vastuullisuusohjelmia, kohdistavat enem-

män rahaa ja henkilöstöresursseja vastuulli-

suustoimiin ja heillä on ylipäänsä enemmän 

ymmärrystä oman yrityksensä vastuullisuus-

vaikutuksista (Toennesen 2017). Parannuk-

sia kuitenkin tarvitaan etenkin johtamisen 

ja mittaamisen kehittämisessä (Toennesen 

2017). Tärkeää mediayritysten vastuulli-

suudelle on tasapainotella eri sidosryhmien 

tarpeiden ja kiinnostusten välillä sen sijaan 

että keskityttäisiin ainoastaan taloudellisiin 

päämääriin (Stern 2008). Tämä tarkoittaa 

päätösten tekemistä vastuuntuntoisista läh-

tökohdista, ei pelkästään tulosten laskemi-

sen lähtökohdista (Stern 2008). Myös me-

dia-alalla vastuullisuus on kasvavissa määrin 

integroitu yritysten ydinliiketoimintoihin 

kuten hankintaan, tiloihin, tarkastukseen 

ja viestintään (Toennesen 2017). Sijoittajat 

eivät välttämättä kysy vastuullisuustoimista 

tai halua yksityiskohtaista tietoa siitä, miten 

vastuullisuus toteutetaan yrityksessä, mutta 

he odottavat yrityksen liiketoiminnalta vas-

tuullisuutta (Toennesen 2017).

Suomessa yritysvastuullisuus on 

yleisesti kansainvälisesti vertailtuna hyväl-

lä tasolla (Olkkonen ja Quarshie 2019, 77). 

Vaikka Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys 

siitä, että median vastuullisuus on ensisijai-

sesti turvattava toimittajien itsesääntelyllä, 

toimittajien ja kansalaisten keskuudessa on 

entistä enemmän epäselvyyttä itsesäätelyn 

toimivuudesta (Heikkilä ja Kylmälä 2011, 61). 

Journalistin ohjeet ja julkisen sanan neuvosto 

ovat keskeisiä instituutioita huolehtimaan 

itsesäätelyn toimivuudesta (Heikkilä ja Kyl-

mälä 2011, 61). Epäilykset itsesäätelyn toi-

mivuudesta perustuvat yleensä kilpailun ja 

uutisten kaupallistamisen oletettuihin kiel-

teisiin seurauksiin, ja niitä edelleen vahvistaa 

osallistumiskulttuurin kasvaminen interne-

tissä (Heikkilä ja Kylmälä 2011, 61).

VASTUULLISUUDEN MINIMITASO: 
LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMA 
MINIMITASO

 
Vastuullisuusstandardit

Vastuullisen yritystoiminnan lähtökohta-

na on vallitsevan lainsäädännön mukaan 

toimiminen (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2019, Riivari ja Piirto 2014). Näiden lisäksi 

on laadittu esimerkiksi EU:n ja sen jäsen-

valtioiden tasolla erilaisia ohjeistuksia. Kan-

sainvälisistä ohjeistuksista tärkeimpiä ovat 

OECD:n toimintaohjeet sekä YK:n yritys-

toimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat peri-

aatteet (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019, 

Riivari ja Piirto 2014). Virallisten standardi-

en lisäksi tarjolla on suuri määrä normeja, 
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ohjeistoja ja työkaluja, kuten OECD:n toi-

mintaohjeet monikansallisille yrityksille, 

YK Global Compact ja GRI Global Reporting, 

joista enemmän alla. Vastuullisuusrapor-

tointi ylläpitää hyviä sidosryhmäsuhtei-

ta ja auttaa sijoittajia tekemään päätöksiä 

(Kuzey ja Uyar 2016). Vastuullisuusstandar-

dien seuraaminen ja mittaaminen hyödyttää 

yrityksiä myös arvioitaessa tulevaisuuden 

riskejä ja mahdollisuuksia (Rahdari ja Ros-

tamy 2015). Yritysten arvioidessa yritysvas-

tuullisuuttaan standardeja seuraamalla he 

saavat tietoa tulevaisuuden mahdollisista 

vastuullisuusriskeistä. Tämä puolestaan luo 

näkemystä tulevaisuuden mahdollisuuksille 

yritysten pyrkiessä välttämään määriteltyjä 

riskejä. Vastuullisuusstandardien mukaan 

toimiminen on yritysvastuun minimitaso.  

Tärkeimmät vastuullisuusstandardit 
media-alan näkökulmasta:

OECD:n toimintaohjeet monikansal-
lisille yrityksille

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yri-

tyksille sisältävät valtioiden esittämiä suo-

situksia monikansallisille yrityksille, jotka 

toimivat toimintaohjeet hyväksyneissä val-

tioissa tai niistä käsin (OECD 2011).  OECD eli 

taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjes-

tö kehittää ja yhdenmukaistaa talouskasvua 

ja vapaakauppaa sekä lisää yhteiskunnallista 

hyvinvointia (OECD 2011). Toimintaohjeet 

sisältävät vapaaehtoisuuteen perustuvia pe-

riaatteita ja normeja, joita sovelletaan lakien 

ja kansainvälisten standardien mukaiseen 

vastuulliseen liiketoimintaan. Ohjeiden ta-

voitteena on edistää yritysten kokonaispanos-

tusta kestävään kehitykseen kansainvälisesti. 

Toimintaohjeet ovat merkittävät, sillä ne ovat 

ainoa vastuullista liiketoimintatapaa koskeva 

kansainvälisesti sovittu, kattava säännöstö, 

jota valtiot ovat sitoutuneet edistämään. Toi-

mintaohjeiden suositukset ilmaisevat niihin 

sitoutuneiden valtioiden yhteisiä arvoja. Näis-

tä maista on peräisin merkittävä osa suorista 

kansainvälisistä investoinneista, ja niissä si-

jaitsevat useimpien suurten monikansallisten 

yritysten pääkonttorit (OECD 2011). 

GRI
Global Reporting Initiative (GRI) on yleisin 

yhteiskuntavastuun raportointiin käytettävä 

standardi (KPMG 2020). Esimerkiksi Suomessa 

GRI-standardeja noudattaen raportoi 83 pro-

senttia yhtiöistä (KPMG 2020). GRI toimii yh-

teistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ympä-

ristöohjelman (UNEP) ja UN Global Compactin 

kanssa. GRI raportointia noudattaen yritykset 

voivat raportoida joko suppeamman Core- tai 

laajemman Comprehensive-kriteeristön mu-

kaan. GRI-raportoinnin taustalla on ajatus yh-

teiskuntavastuuraportoinnin yhtenäistämi-

sestä. GRI:n ohjeistus sisältää ohjeet sekä siitä 

mitä raportoida että miten raportoida. GRI:n 

etuna muihin standardeihin verrattuna on sen 

kansainvälinen laaja levinneisyys, mikä paran-

taa vastuullisuusraporttien vertailtavuutta 

ja yhtenäisyyttä (Kuzey ja Uyar 2016). Lisäk-

si GRI:n käyttöönottoon on selkeä ohjeistus 

myös toimialakohtaisesti. Media-alalle GRI 

luettelee tärkeimmiksi vastuullisuusasioiksi 

sananvapauden, tiedonvälityksen ja koulu-

tuksen, moniarvioisuuden ja -muotoisuuden, 

”vahtikoirana” toimimisen, kulttuuriset ilmai-

sut ja sosiaalisen osallisuuden, sitoutumisen, 

tietoisuuden lisäämisen vastuullisuudesta ja 

”aivojäljen” eli median sisältöjen vaikutuksen 

esimerkiksi asenteisiin ja käyttäytymiseen 

(Global Reporting Intiative 2014, 8–9). 

SDG
Vuonna 2015 julkaistiin YK:n kestävän kehi-

tyksen tavoitteet (sustainable development 

goals eli SDG). KPMG:n tekemän selvityk-

sen mukaan globaalisti jopa 70 prosenttia 

yrityksistä linkitti yritystoimintansa YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteisiin vuosiker-

tomuksissaan (KPMG 2020). Suomalaisista 

suurista yrityksistäkin näin teki noin 76 pro-

senttia (KPMG 2020, 45). Myös teknologia-, 

media- ja telekommunikaatiosektorilla noin 

77 % yrityksistä raportoi YK:n kestävän ke-

hityksen standardien mukaan (KMPG 2020, 

46). YK:n kestävän kehityksen standardien 

tavoitteena on tarjota tiekartta kestäväm-

män tulevaisuuden takaamiselle globaalisti. 

Nämä 17 standardia kattavat monipuolisesti 

globaaleja haasteita kuten köyhyys, epäta-

sa-arvo, ilmastonmuutos sekä rauha ja oikeu-

denmukaisuus (YK 2015). KPMG:n (2020) 

tutkimuksen mukaan yritykset hyödyntä-

vät YK:n kestävän kehityksen standardeja 

pääosin kommunikoidakseen positiivisia 

vaikutuksiaan ja onnistumisiaan. Sen sijaan 

yritykset eivät ole läpinäkyvästi raportoineet 

negatiivisista vastuullisuusvaikutuksistaan 

(KPMG 2020). Tässä yrityksillä olisi mah-

dollisuus parantaa raportointikäytäntöjään 

parantaakseen läpinäkyvyyttä ja lisätäkseen 

sidosryhmiensä luottamusta. Yksipuolinen 

ja positiivinen raportointi aiheuttaa uskot-

tavuuden ja luotettavuuden menettämisen 

(KPMG 2020). KPMG:n (2020) mukaan yri-

tykset voisivat lisätä raportoinnissaan vas-

tuullisuustavoitteitaan ja kertoa siitä, miten 

parantaa toimintakykyään näiden tavoittei-

den saavuttamiseksi.
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Lisäksi huomioitavia standardeja:

Yleiset:
• UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights

• UN Global Compact

• ISO 26000 Guidance on Social Respon-

sibility ISO = International Organizati-

on for Standardization, Suomessa Suo-

men Standardoimisliitto SFS

• The EU Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS)

• Yleinen tietosuoja-asetus GDPR

• B-Corporation mittaa ympäristö- ja  

yhteiskunnallista vaikutusta

• CDP edistää yritysten raportointia  

ympäristövaikutuksista

• Yhteiskunnallinen yritys -merkki

• Life-cycle assessment (LCA)

• FSC puutuotteiden sertifiointi

• MSCI ESG (arviointeja kansainvälisistä 

pörssiyhtiöistä ja joistakin yksityisistä 

yhtiöistä asteikolla AAA (leader) – CCC 

(laggard), perustuen yhtiöiden altistu-

miseen alakohtaisiin ESG-riskeihin ja 

niiden kykyyn hallita riskejä kilpailijoi-

hin verrattuna)

• FTSE

• Oekom Corporate Rating

• Thompson Reuters

• Corporate Knights Magazine

• Climate Counts

• GS Sustain

• Bloomberg ESG Data

• Sustainable Asset Management  

(Robeco SAM)

• International Integrated Reporting 

Committee (IIRC)

• Sustainability Accounting Standard  

Board (SASB)

• Kinder, Lydenberg, and Domini (KLD) 

Indices

• Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

• EU:n laki ei-taloudellisesta raportoin-

nista

• Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures 

VASTUULLISUUS KILPAILUETUNA – 
PROAKTIIVINEN STRATEGIA
Vastuullisuuden näkemisessä kilpailuedun 

ytimessä on kysymys siitä, miten menestyä 

pitkällä tähtäimellä ja erottua kilpailijoista 

vastuullisuuden avulla. Miten toimia lainsää-

dännön ja ohjeistusten asettamaa minimita-

soa vastuullisemmin? Vastuullisuus kilpailue-

tuna syntyy yrityksen pitkän aikavälin arvon 

kasvattamisesta. Kuten sanottua, tutkimuk-

sissa on havaittu näyttöä sen puolesta, että 

yritykset, jotka panostavat yritysvastuuseen 

pärjäävät myös yleensä taloudellisesti pa-

remmin (Carriga ja Mele 2004; Peloza 2009; 

Saeidi et al. 2015). Seuraavaksi pureudumme 

hiukan tarkemmin tähän logiikkaan.

Yleisesti uskotaan yritysvastuulli-

suuden mahdollisuuksiin yritysten tuloksen 

kasvattamisessa (Robinsons 2015). Monet 

tutkimukset osoittavat, että yritysvastuutoi-

milla on positiivinen vaikutus yritysten ta-

loudelliseen tulokseen (Orlitzky et al. 2003; 

van Beurden ja Gössling 2008; Dixon-Fowler 

et al. 2013; Grewatsch ja Kleindienst 2015; Als-

hehhi et al. 2017). Vastuullista yritystoimintaa 

pidetäänkin kannattavana ja sen merkityksen 

nähdään lisääntyvän tulevaisuudessa (KPMG 

2020). Esimerkiksi Deutsche Bankin tutki-

muksen (Fulton 2012) mukaan (tutkimuk-

sessa arvioitiin 56 akateemista tutkimusta), 

sellaiset yritykset, joilla oli korkeasti luoki-

tellut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 

hallintotapaan liittyvät ESG-tekijät, oli alhai-

semmat velan ja oman pääoman kustannuk-

set. 89 prosenttia heidän tarkastamistaan 

tutkimuksista osoittaa, että yritykset, joilla 

on korkeat ESG-luokitukset, suoriutuivat pa-

remmin markkinoilla keskipitkällä (kolmesta 

viiteen vuoteen) ja pitkällä (viidestä kymme-

neen vuoteen) aikavälillä (Fulton 2012). Tut-

kimukset osoittavat myös, että esimerkiksi 

sijoittajat pitävät sellaisia yrityksiä huonom-

massa arvossa, jotka panostavat vastuullisuu-

teen vähemmän (Lourenco ym, 2012). 

Vastuullisuustoimilla voidaan 

vaikuttaa kahden positiivisen mekanismin 

kautta yrityksen kannattavuuteen: kasvat-
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tamalla tuottoja ja alentamalla kustannuksia 

(McWilliams ja Siegel 2011). Hockerts (2015) 

tiivistää aiempaa tutkimusta kilpailuedun 

syntymisestä neljän dimension alle, joista 

liiketoimintariskien alentuminen ja tehok-

kuuden parantuminen alentavat kustannuk-

sia ja toisaalta brändi ja mainearvo sekä uu-

det liiketoimintamahdollisuudet kasvattavat 

tuottoja. Dimensiot on tiivistetty yllä olevaan 

taulukkoon (taulukko 1).

Yritysten vastuullisen liiketoi-

minnan kustannusten ja riskien vähentä-

misen näkökulmasta tausta-ajatus on se, 

että sidosryhmien vaatimukset aiheuttavat 

mahdollisia uhkia organisaation elinkelpoi-

suudelle. Yritykset toimivat yhteiskuntavas-

tuullisesti minimoidakseen näitä uhkia ja ris-

kejä. Aiempi tutkimus (tiivistelmä Hockerts 

2015) on löytänyt useita erilaisia liiketoi-

mintariskejä, kuten onnettomuuksista, oi-

keudenkäynneistä, säädösten muutoksesta, 

yrityksen toimia vastustavista kampanjois-

ta, maineen menetyksestä tai toimiluvan 

menettämisestä aiheutuvat haitat ja kulut. 

KULUJEN 
ALENTUMINEN

Liiketoimintariskien alentuminen
• Onnettomuuksien riskit
• Oikeudenkäyntiriski
• Säädösriski
• Vastustavien kampanjoiden riski
• Maineriski
• Toimiluvan menettämisen riski

Tehokkuuden parantuminen
• Ekotehokkuus
• Työntekijöiden tuottavuuden 

kasvu
• Pääomakulujen alentuminen 

TUOTTOJEN 
KASVAMINEN

Brändi ja mainearvo
• Korkeampi hinta
• Uusia asiakkaita
• Asiakkaiden brändiuskollisuus
• Asiakasosuuden kasvu 

Uudet liiketoimintamahdollisuudet
• Vastuullisuusosaamisen 

kaupallistaminen
• Cleantech-hankkeet

Taulukko 1 Kilpailuedun syntyminen kulujen alentumisen ja tuottojen kas-
vamisen kautta (tiivistetty Hockerts 2015). 

Yritykset voivat myös alentaa kustannuksia 

parantamalla tehokkuutta. Hockerts (2015) 

tiivistää tehokkuuden parantamisen kol-

men osa-alueen alle. Ensimmäinen on eko-

tehokkuus, joka tarkoittaa tehokkaampaa 

ympäristöresurssien hyödyntämistä kuten 

tehokkaamman energian tai veden käyttöä. 

Toisena on työntekijöiden tuottavuuden kas-

vu, joka voi pitää sisällään esimerkiksi pa-

remman maineen perässä liikkuvia parempia 

työntekijöitä ja työntekijöiden tyytyväisyy-

den kasvun vaikutusta työntekijöiden py-

syvyyteen. Lisäksi pääomakulut voivat olla 

vastuullisemmalla yrityksellä paremmat, 

kun esimerkiksi lainaa saa paremmin tai hal-

vemmalla (Sharfman and Fernando 2008).

Kulujen alentamisen lisäksi vas-

tuullisen kilpailuedun mahdollisuuksia ovat 

myös arvonnousun mahdollisuudet kuten 

brändin ja mainearvon sekä uusien liiketoi-

mintamahdollisuuksien tuomat edut. Brän-

distä, vastuullisesta brändistä ja brändää-

misestä sekä yrityksen maineesta on tehty 

paljon tutkimuksia. Hockerts (2015) tiivistää 

tutkimusten esittelemät neljä eri etua seu-

raavasti: 1) osa tutkimuksista on osoittanut, 

että asiakkaat ovat myöntyväisempiä maksa-

maan enemmän sellaisista tuotteista ja pal-

veluista, jotka on tuotettu vastuullisesti, 2) 

vastuullisuus voi houkutella uusia asiakkaita 

ja 3) kasvattaa asiakasuskollisuutta ja -tyyty-

väisyyttä, sekä 4) vastuullisuus saattaa lisätä 

myös asiakasosuutta, kun asiakkaat ostavat 

vastuullisen toimijan useamman tuotteen tai 

palvelun. Asiakasosuudella (share of wallet) 

tarkoitetaan sitä prosentuaalista osaa asiak-

kaan kokonaisostoista, jonka asiakas ostaa 

yritykseltä eikä kilpailijoilta. Yritysvastuu 

luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuk-

sia, kuten vastuullisuusosaamisen kaupallis-

taminen tai cleantech-hankkeiden kehittely. 

 

YRITYSVASTUUN MITTARISTOA

Vastuullisuuden kilpailukyvyn mittaaminen 

on haastavaa (Peloza 2009). Kolmitasoisen 

yritysvastuun näkemystä, joka koostuu ym-

päristövastuullisuudesta sekä sosiaalisesta ja 

taloudellisesta vastuullisuudesta, on kritisoi-

tu siitä, että se ei sisällä yhtenäistä mittaristoa 

(Slaper et al. 2011). Siinä missä taloudellisesta 

vastuullisuudesta saattaa olla helppoa rapor-

toida, etenkin sosiaalisen pääoman mittaami-

nen on osoittautunut hankalaksi (Slaper et 

al. 2011).  Mittaamisen tekee haastavaksi eri-

tyisesti sosiaalisen ja ympäristövastuullisuu-

den abstrakti luonne ja vaikea määriteltävyys 

(Peloza 2009; Robinsons 2015). Useimmat 

yritysvastuutoimet ovat epäsuoria ja aineet-

tomia (Saeidi et al. 2015). Lisäksi yritysvastuu 

ulottuu sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin 

tasoihin (van Beurden ja Gössling 2008). 
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Käytännön haasteena on muun 

muassa se, käytetäänkö mittaamisessa lyhyen 

aikavälin suorituskykyä mittaavia lukuja, ku-

ten osakkeen hinnan kehitystä, vai keskity-

täänkö pidemmän aikavälin mittareihin, kuten 

oman pääoman tuottoon (Dixon-Fowler et al. 

2013). Toisaalta haasteena on määritellä vas-

tuullisuusmittareita. Esimerkiksi päästöihin 

liittyvät mittaristot huomioivat vain yhden 

osuuden ympäristövastuullisuudesta, mutta 

jättävät muut vastuullisuuden osa-alueet huo-

miotta. Kyselytutkimusten, joissa aineistona 

käytetään johtajille suunnattuja kyselyitä, 

haasteena on se, että johtajat saattavat yliar-

vioida yritystensä vastuullisuutta (Dixon-Fo-

wler et al. 2013). Mittareita onkin lähes yhtä 

paljon kuin tutkimuksia (Peloza 2009). Kil-

pailukykyä mittaavina mittareina on käytetty 

kolmenlaista mittaria: markkinalähtöiset mit-

tarit (kuten osakkeen hinta), kirjanpidolliset 

mittarit (kuten liikevaihto) ja havaintomitta-

rit (kuten haastatteluista kerätyt subjektii-

viset mittarit vastuullisuudesta) (Grewatsch 

ja Kleindienst 2015). Mittaristona käytetään 

esimerkiksi oman pääoman tuottoprosenttia 

(ROE), joka kertoo montako prosenttia tuot-

toa yritys tuotti suhteessa omaan pääomaan, 

kokonaispääoman tuottoprosenttia (ROA), 

joka kertoo montako prosenttia tuottoa yritys 

tuotti kaikelle käyttämälleen pääomalle tai 

sijoitetun pääoman tuottoastetta (ROI), joka 

puolestaan kertoo kuinka paljon yritykseen 

sijoitettu pääoma on tuottanut (Alshehhi et al. 

2017). Käytetyimmät tutkimuksissa ovat ROA 

ja osakkeen hinta (Dixon-Fowler et al. 2013). 

Esimerkiksi osakkeen hinnan käyttö mittari-

na mahdollistaa suorituskyvyn mittaamisen 

pitkällä aikavälillä sekä vertailun kilpailijoihin 

kansainvälisesti. Lisäksi osakkeen hinta on 

helposti saatavilla.
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  Median riippumattomuudesta ja 

erityisesti keinoista, joilla se varmiste-
taan omistusrakenteesta huolimatta, 
kerrotaan suhteellisen laihasti. 

  Mediat avaavat viestinnässään 
pääasiassa sananvapauden tarvetta, 
mutteivat juurikaan kerro tilanteista, 
joissa he kokevat sen rajoittamisen 
tarpeelliseksi. Läpinäkyvyys parantui-
si, jos kuluttajille avattaisiin, miten ja 
minkälaisissa sisällöissä moderoinnil-
le on median arvojen mukaan tarvetta.

  Virheellisten tietojen ilmoittami-
nen sekä tietojen etsiminen virheiden 
oikaisusta tulisi olla nykyistä asiakas-
lähtöisempää. Virheiden ilmoittami-
seen on suhteellisen helppoa antaa 
seikkaperäiset ohjeet, jolloin myös 
virheilmoitusten tarkastaminen suju-
voituu medioille. Joillakin ulkomaisil-
la toimijoilla on myös oma sivu korjat-
tuja virheitä koskeville tiedoille, mikä 
tekee toiminnasta huomattavasti 
asiakaslähtöisempää ja strukturoi-
dumpaa.

  Media-alan yritykset voivat oppia 
muiden toimialojen yrityksiltä vastuul-
lisuusarvojensa viestimisestä. Suo-
rastaan hieman yllättäen media-alalla 
kuvataan melko heikosti korruption 
vastaisia toimia verrattuna muihin 
toimialoihin.

  Tekoälyyn ja erityisesti suositte-
lualgoritmeihin liittyy runsaasti kipu-
kohtia, mikä tunnistetaankin jo suh-
teellisen hyvin. Kuluttajien palvelun 
näkökulmasta tietosuoja ja mainos-
ten kohdistaminen ovat asioita, joista 
tulisi viestiä erinomaisesti.

  Ympäristö- ja yritysvastuun ra-
portointia varten on olemassa useita 
yleisohjelmia tai standardeja, jotka 
kattavat hyvin kuluttajien kiinnostuk-
sen kohteita. Myös oman toiminnan 
sitominen YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin konkretisoi yrityksen tah-
totilaa kuluttajien suuntaan.

AVAINASIAT    

Toimijakatsaus sisältää konkreettista tie-

toa yritysvastuun toteutumisesta sekä me-

dia-alan yrityksissä että alan ulkopuolisissa 

yrityksissä. Toimijakatsaus perustuu rikkaa-

seen sekundäärilähteistä kerättyyn aineis-

toon, ja tietojoukkoon kuuluu niin kotimaisia 

kuin ulkomaisiakin yrityksiä. Case-yritykset 

on valittu siten, että ne edustavat vastuul-

lisina pidettyjä yrityksiä omassa vertailu-

ryhmässään. Tarkasteluun otetut yritykset 

ovat kuvanneet vastuullisuustoimintaansa 

verkkosivuillaan ja omassa viestinnässään. 

Osa yrityksistä on julkaissut myös erilaisia 

vastuullisuusraportteja, joita on hyödynnet-

ty tietolähteinä datankeruussa. Media-alan 

yritysten valinnassa on kiinnitetty huomio-

ta yritysten kokoluokkaan ja hyödynnetty 

apuna myös Reutersin Digital News Report 

2020:ta, jossa on listattu luotettavimmiksi 

miellettyjä mediatoimijoita. Media-alan ulko-

puolisten yritysten valinnassa on kiinnitetty 

huomiota siihen, että media-ala voisi mahdol-

lisesti omaksua jotakin niiden toteuttamista 

vastuullisuustoimenpiteistä. Aineisto on ke-

rätty laajan standardoidun muuttujiston avul-

la. Muuttujat on kokonaisuudessaan listattu 

liitteessä 1. Muuttujat jakautuvat kolmeen 

pääalueeseen: sisältöihin liittyvä sosiaalinen 

ja eettinen vastuu, dataan ja teknologiaan 

liittyvä vastuu sekä ympäristövastuu. 

Katsaukseen valikoitui yhteen-

sä 36 toimijaa. Juuriltaan suomalaisia me-

dia-alan yrityksiä on mukana yhdeksän: Alma 

Media Oyj (myöhemmin Alma Media, media-

konserni), Avidly Oyj (Avidly, markkinoinnin 

palvelutoimisto), Hansaprint Oy (Hansaprint, 

painotalo), MTV Oy (MTV, sähköinen media), 

Kustannusosakeyhtiö Otava (Otava, kustan-

tamo), PunaMusta Media Oyj (PunaMusta, 

mediakonserni), Rovio Entertainment Oyj 

(Rovio, pelinkehittäjäyhtiö), Sanoma Oyj 

(Sanoma, mediakonserni) ja Yleisradio Oy 

(Yle, mediayritys). Muita toimialoja Suomesta 

edustaa 7 toimijaa: DNA Oyj (DNA, tietoliiken-

ne), If Vahinkovakuutus Oyj (If, vakuutusyh-

tiö), Marimekko Oyj (Marimekko, tekstiili ja 

vaatetus), Oriola Oyj (Oriola, lääketeollisuus), 

Stockmann Oyj Abp (Stockmann, tavaratalo), 

UPM-Kymmene Oyj (UPM, metsäteollisuus) 

ja Valio Oy (Valio, elintarviketeollisuus). 
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Ulkomaisista media-alan toimi-

joista on valittu tarkasteluun mukaan 11 yri-

tystä: British Broadcasting Corporation (BBC, 

mediayritys), Cable News Network (CNN, 

mediayritys), Facebook (internet-yhteisö), 

Financial Times (sanomalehti), The Guardian 

(sanomalehti), Netflix, Inc. (Netflix, viihdete-

ollisuus), The New York Times (sanomalehti), 

Pearson PLC (Pearson, kustantamo), Sony Cor-

poration (Sony, viihdekonserni), Spotify AB 

(Spotify, viihdeyritys) ja The Washington Post 

(sanomalehti). Muilta toimialoilta on valittu 

mukaan 9 toimijaa: Alphabet Inc. (Alphabet, 

hakukoneyhtiö), Cisco Systems, Inc. (Cisco, 

tietoliikenne), FREJA Group (FREJA, kulje-

tus ja huolinta), Niam AB (Niam, kiinteistöt), 

Nordic Choice Hotels AS (Nordic Choice Ho-

tels, majoitus), Oatly AB (Oatly, elintarvike-

teollisuus), Ørsted AB (Ørsted, sähköyhtiö), 

Tesla, Inc. (Tesla, autoteollisuus) ja Visma AS 

(Visma, ohjelmistokehitys).

On huomattava, että aineiston 

suhteellisen pienen havaintomäärän vuoksi 

havaintojen ei ole tarkoitus luoda yleistet-

tävissä olevaa kuvaa minkään toimialan ti-

lasta vaan nostaa esiin esimerkinomaisesti 

vastuullisuuden eri osa-alueiden vahvuuksia 

ja heikkouksia sekä mahdollisuuksia ja uh-

kia. Aineisto on kerätty julkisesti saatavilla 

olevista tietolähteistä aikavälillä 9.12.2020-

8.1.2021. Katsauksessa yleisimmin käytettyjä 

tietolähteitä ovat yritysten verkkosivut, vas-

tuullisuusraportit sekä toimintakertomuk-

set. Katsauksen arvioihin on sisällytetty vain 

yritysten julkisesti viestityt tai raportoidut 

tiedot. 

SISÄLTÖIHIN LIITTYVÄN 
VASTUULLISUUDEN 
VIESTINNÄSTÄ TULISI TEHDÄ 
ASIAKASYSTÄVÄLLISEMPÄÄ

Sosiaalinen ja eettinen vastuu sisällöistä on 

viime aikoina tullut entistä merkittäväm-

mäksi, sillä mediatoimijoiden sisällöt leviä-

vät digitalisoitumisen myötä huomattavasti 

aiempaa nopeammin ja laajemmalle. Toimija-

katsauksessa tarkoituksena olikin selvittää, 

kuinka tähän liittyvät teemat, kuten esimer-

kiksi sananvapaus ja myös sen rajoittaminen, 

näkyvät suomalaisten toimijoiden vastuulli-

suusviestinnässä ja kuinka näiden käytännöt 

vertautuvat vastaaviin toimijoihin ulkomailla.

Osa suurista ulkomaisista 
mediataloista on panostanut 
sisällöntuotannon vastuukysymyksiin 
asiakaslähtöisesti

Tämän osion tarkoituksena on selvittää, 

kuinka mukaan valikoidut toimijat viestivät 

tuottamaansa sisältöön liittyvistä seikoista: 

noudatetaanko esimerkiksi hyvää journalis-

tista tapaa ja kiinnitetäänkö sisällön oikeelli-

suuteen ja virheettömyyteen huomiota. Ver-

tailuun valikoidut media-alan ulkopuoliset 

yritykset eivät keskity toiminnassaan sisäl-

löntuotantoon, joten tämä alaosio käsittelee 

ainoastaan media-alan yrityksiä.

Vertailuun valikoidut suomalaiset 

media-alan yritykset kuvaavat vaihtelevasti, 

kuinka ne sitoutuvat noudattamaan hyvää 

journalistista tapaa. Vertailussa mukana ole-

vasta 9 suomalaisesta media-alan yrityksestä 

5 toimijaa ei viesti lainkaan hyvän journa-

listisen tavan noudattamisesta. Toisaalta 3 

yritystä viestii tästä kattavasti. Esimerkiksi 

Alma Media kertoo vuoden 2020 yritysvas-

tuuraportissaan kattavasti journalistin ohjei-

den noudattamisesta ja kertoo seuraavansa 

etiikkaa koskevia päätöksiä laajasti (Alma 

Media 2021a). Katsaukseen valikoiduilla ulko-

maisilla media-alan yrityksillä hyvästä journa-

listisesta tavasta viestiminen vaihtelee enem-

män. Kartoitetuista ulkomaisista medioista 

kahdeksan toimijaa ei viesti journalistisesta 

tavasta lainkaan. Ulkomaisista media-alan 

yrityksistä vain yksi, The Washington Post, 

viestii siitä kattavasti. Se kertoo verkkosi-

vuillaan laajasti siitä, ettei hyväksy lahjuksia 

tietolähteiltään, ja että kaikkien sisältöjen on 

noudatettava lehden yleistä linjaa esimerkiksi 

tiedon oikeellisuuden suhteen (Washington 

Post 2016).

Vertailussa mukana olevat suo-

malaiset mediat viestivät sananvapaudesta 

melko hyvin, sillä viisi toimijaa viestii siitä 

ainakin jollakin tavalla. Viestintä on laajaa esi-

merkiksi Ylellä. Ylen verkkosivuilla kuvataan 

vastaavien toimittajien vastuuta toimitus-

työn valvomisessa ja heidän lainsäädännön 

määrittämää päätösvaltaansa sisältöjen jul-

kaisemisen suhteen (Yle n.d a). Katsaukseen 

valikoidut suomalaiset mediat ovat siis sanan-

vapaudesta viestimisen suhteen valveutu-

neempia kuin vastaavat ulkomaiset toimijat. 

Tämä voi juontaa juurensa esimerkiksi siitä, 

että Suomessa Julkisen sanan neuvosto on 

määritellyt sananvapauden periaatteet, joi-

hin suomalaiset mediatoimijat voivat nojata 

toimintaansa suunnitellessaan.

Sananvapauden osalta keskiössä 

on voimakkaasti sen mahdollistaminen eikä 

niinkään keskustelu tilanteista, joissa sen 

rajoittamista voisi harkita. Esimerkiksi Alma 

Media mainitsee vastuullisuusraportissaan, 

että sisältöjen kommentointiin edellytetään 

nykyään kirjautumista, jolloin asiallisen kes-

kustelun syntymistä voidaan edesauttaa ja 

evätä keskusteluoikeus asiattomasti käyttäy-

tyviltä henkilöiltä (Alma Media 2021a). Tämä 

voi johtua siitä, ettei sananvapauden rajoitta-

misen ainakaan vielä koeta lukeutuvan medi-

an ydintehtäviin, koska tarve tälle on suhteel-

lisen tuore. Voisi sanoa, että tämänkaltaisen 

moderoinnin tarve on ilmaantunut erityisesti 
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sosiaalisen median keskusteluympäristöjen 

yleistymisen myötä. Esimerkiksi Facebook 

kuvaa yhteisönormeissaan selkeästi, millais-

ta sisältöä alustalle ei sallita. Näitä ovat esi-

merkiksi vihapuhe, väkivaltainen sisältö ja 

alastomuus (Facebook n.d.). Vastaavanlaajuis-

ta kuvausta ei ole muilla kartoitetuilla ulko-

maisilla toimijoilla, joten asiaan   ei ilmeisesti 

ole kiinnitetty erityistä huomiota myöskään 

ulkomailla. Näin ollen voisikin ajatella, että 

myös sananvapauden rajoittamiseen liitty-

vän viestinnän kehittäminen olisi hyödyllistä 

suomalaisille toimijoille, jotta keskusteluun 

liittyvät käytänteet ovat selviä kaikille osa-

puolille.

Vastuullisen journalismin käsite 

näyttäisi olevan myös vieraampi ulkomaisille 

mediatoimijoille, sillä kartoitetuista mediois-

ta vain yksi   toimija, The Washington Post, 

kuvaa käytäntöjään tämän suhteen tarkem-

min. Se kuvaa verkkosivuillaan tarkasti sitou-

tumisestaan asiavirheiden korjaamiseen ja 

esimerkiksi siihen, kuinka näistä viestitään 

(Washington Post 2016). Katsaukseen vali-

koidut suomalaiset toimijat ovat panostaneet 

tähän osa-alueeseen viestinnällisesti hieman   

useammin, sillä neljä toimijaa yhdeksästä 

viestii ainakin jollakin tavalla sitoutumises-

taan vastuullisen journalismin tuottamiseen. 

Esimerkiksi Alma Media kertoo vastuullisuus-

raportissaan sitoutumisestaan Julkisen sa-

nan neuvoston linjauksiin ja Journalistin oh-

jeisiin. Kyseinen toimija on myös asettanut 

selkeät tavoitteet esimerkiksi Julkisen sanan 

neuvostolta saatavien langettavien päätösten 

osuuteen sekä siihen, että konsernin johtavat 

mediat asettavat vastuullisuuden KPI-tavoit-

teet viimeistään vuoden 2021 aikana. Alma 

Median KPI-tavoitteiden on tarkoitus mitata 

nimenomaan sisältöjen vastuullisuutta. Taus-

taksi KPI-standardien määrittämiseen yhtiö 

on toteuttanut kuluttajatutkimuksen, jossa 

medioiden lukijat ovat arvioineet sisältöjen 

luotettavuutta ja vastuullisuutta. Vastaavat 

konkreettiset tavoitteet voisivat sopivassa 

muodossa esitettyinä toimia laajemminkin 

kuvaamaan vastuullisuutta suurelle   yleisölle 

ja näin toimia yhtenä vaikuttimena kilpai-

luedun muodostamisessa.

Katsauksen mediat vaikuttavat 

kiinnittävän huomiota sisällön oikeellisuu-

teen. Erityisesti ulkomaiset toimijat vaikut-

tavat olevan valveutuneita tästä teemasta 

ja viestivät käytäntöjään tämän suhteen 

kattavasti. Esi-

merkiksi BBC 

kuvaa toimi-

tuksellisissa 

ohjeissaan tie-

donhankinnan 

periaatteita, 

suorien lähe-

tysten sisältämien tietojen varmentamista ja 

kiinnittää huomiota esimerkiksi internetistä 

ja sosiaalisesta mediasta tehtävään tiedon-

hankintaan (BBC n.d.). Suomalaisistakin me-

dioista esimerkiksi Alma Media kertoo, että 

toimittajien kykyä reagoida painostus- ja tie-

donurkintayrityksiin on pyritty kehittämään 

(Alma Media 2021a). Myös saman toimijan 

kuvailemaa toimituksellisen työn tekemistä 

läpinäkyvämmäksi voidaan pitää yhtenä tapa-

na sisällön virheettömyyden varmistamises-

sa: kun esimerkiksi lukijalla on selkeä kuva 

uutisartikkelin syntymisen taustasta, hän voi 

kriittisemmin arvioida jutun oikeellisuutta, 

sillä virheiden mahdollisuus on erityisesti 

digitaalisen median aikakautena olemassa. 

Suomalaiset toimijat voisivat kehittää vies-

tintäänsä oikeellisuuden suhteen erityises-

ti siten, että viestimisen konkreettisuuteen 

kiinnitettäisiin huomiota. Konkreettisina 

viestinnän toimenpiteinä voidaan mainita 

esimerkiksi The Washington Post -uutisme-

dian ”Policies and Standards” -sivusto, jossa 

kuluttajalle avataan kattavasti mediatoimijan 

periaatteet laadukkaan ja totuuteen pyrkivän 

sisällön varmistamiseksi (Washington Post 

2016). Myös edellä viitatut BBC:n toimituk-

selliset ohjeet ovat tästä esimerkki, sillä niis-

sä oikeellisuuteen on käytetty kokonainen 

alaosio ja viestintä ei jää ylätasolle, vaan on 

konkreettista ja kuluttajan näkökulman huo-

mioivaa. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että 

ohjeissa on viitattu internetiin ja sosiaaliseen 

mediaan, jotka ovat kuluttajille tuttuja ym-

päristöjä.

Sekä suomalaisten että ulkomais-

ten medioiden joukosta moni viestii tuotta-

mansa sisällön merkittävyydestä ja arvosta 

kuluttajille.   Huomionarvoisena voidaan pitää 

sitä, että esimerkiksi Rovio pyrkii viestimään 

sisältöjensä, eli omassa tapauksessaan video- 

ja mobiilipelien, arvoista ja merkityksellisyy-

destä. Yritys pyrkii takaamaan turvallisen peli-

kokemuksen kaikille ikäryhmille, vaikka pelit 

ovatkin suunnattuja ensisijaisesti aikuisille. 

Otava puolestaan vetoaa siihen, ettei se tee 

sisältöjä nykyään yleistyneellä nopeammalla 

ja enemmän voittoa tavoittelevalla mallilla, ja 

mainitsee erikseen klikkijournalismin sellai-

sena teemana, jota ei halua sisällyttää toimin-

taansa (Otava n.d.). Ulkomaisista yrityksistä 

puolestaan Spotify kuvaa arvoa sekä musiikin 

tuottajien että kuuntelijoiden näkökulmasta.

Yritys mainitsee sisältöjen arvoihin liittyvinä 

”Suomalaiset toimijat voisivat kehittää viestin-
täänsä oikeellisuuden suhteen erityisesti siten, 
että viestimisen konkreettisuuteen kiinnitettäi-
siin huomiota.”
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keinoina esimerkiksi mahdollisuudet löytää 

uusia sisältöjä, mutta toisaalta vahvan kyvyk-

kyyden yksityisyyteen liittyvien seikkojen 

huomioimisessa (Spotify 2021). Huomionar-

voista onkin tunnistaa, että myös yksityisyys 

osa-alueena voi vaikuttaa huomattavasti sii-

hen, kokeeko käyttäjä palvelun hänelle arvoa 

tuottavana: jos esimerkiksi palvelu onnistuu 

tarjoamaan räätälöityjä sisältöjä kuitenkaan 

keräämättä tarpeettoman laajoja yksilöiviä 

tietoja, voi käyttäjätyytyväisyys ja käyttäjän 

kokema arvo lisääntyä merkittävästi.

 Tarjolla oleva monipuolinen sisäl-

tö saattaa vaikuttaa kuluttajan kokemukseen 

siitä, minkälaista arvoa käyttäjä palvelusta 

kokee saavansa. Ajankohtainen esimerkki 

sisältöjen monipuolisuuden tärkeydestä on 

vuonna 2020 alkanut koronapandemia, sillä 

kyseessä on yllätyksellinen ilmiö, jossa toimi-

joiden kyvyt monipuolistaa sisältöjään ovat 

tulleet testatuiksi. Esimerkiksi Otava kertoo 

tarjoavansa sisältöjään useissa eri muodois-

sa ja digitalisoitumisen myötä osa teoksista 

julkaistaan vain ääni- ja sähkökirjoina (Otava 

2021). Yle puolestaan on kirjannut ohjelma-

toiminnan ja sisältöjen eettisiin ohjeisiinsa 

esimerkiksi sen, että eri mielipiteitä, arvostuk-

sia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä tulee käsitellä 

mahdollisimman monipuolisesti (Yle 2017).

Median riippumattomuudesta tai 

toisaalta riippuvuuksista tiedotetaan usein 

melko laihasti. Kuten tämän VAKA 2021 

-tutkimuksen kyselyosiossakin tulee esiin, 

median riippuvaisuudet ovat osa-alue, joka 

kiinnostaa erityisesti kuluttajia ja voi olla 

ratkaiseva tekijä. Esimerkiksi The Guardian 

kertoo avoimesti omistusrakenteestaan ja 

viestii toimivansa lukijoidensa lahjoitusva-

rojen ansiosta (The Guardian 2017). On mah-

dollista, että tällainen avoin viestintä esimer-

kiksi omistusrakenteesta ja rahoituksesta voi 

tarjota erottautumismahdollisuuden, sillä 

digitaalisessa maailmassa periaatteessa kuka 

tahansa voi luoda uutissivustoja eivätkä taus-

tat tai motivaatiot julkaisutoiminnan suhteen 

ole aina selviä, jolloin lukija ei välttämättä voi 

luottaa sisällön olevan riippumatonta.

Kartoituksessa nousi esiin erityi-

sesti kolme toimijaa, joilla tiedot korjatuis-

ta asiavirheistä on pääsääntöisesti vaivatta 

löydettävissä ja jotka kuvaavat kattavasti 

näitä tietoja. Financial Timesillä, BBC:llä ja 

The New York Timesillä on verkkosivuillaan 

alasivu, jossa korjaukset asiavirheisiin ku-

vataan tarkemmin. Suomalaisilla medioilla 

on tässä mahdollisuus kehittyä, sillä yllättä-

vän usein korjatuista asiavirheistä ei ole ai-

nakaan helposti löydettävissä olevia tietoja. 

Tämä voi johtua siitä, että Suomessa tapana 

useimmiten on, että tieto korjatusta virhees-

tä liitetään artikkelin loppuun, eikä tietoja 

kerätä keskitetysti yhteen paikkaan. Edellä 

mainittujen ulkomaisten toimijoiden toteut-

tamat listaukset ovat kuitenkin esimerkkejä 

avoimemmasta mediasisältöihin liittyvästä 

vastuusta. Lukijalla on näin ollen myös mah-

dollisuus arvioida käyttämänsä median rea-

gointia mahdollisiin virheisiin.

Ulkomaisista medioista seitsemän 

toimijaa viestii ainakin jollakin tapaa siitä, 

kuinka virheellisestä tiedosta voi ilmoittaa. 

Esimerkiksi BBC ilmoittaa sivuillaan selkeäs-

ti sähköpostiosoitteen, johon ilmoitukset 

voi lähettää ja kertoo tiedot, jotka sähkö-

postiviestiin tulisi sisällyttää. Suomalaisista 

medioista vain Yle kertoo seikkaperäisesti 

virheistä ilmoittamisen käytännöistä. Kartoi-

tetuista suomalaisista medioista kuusi toimi-

jaa ei viesti lainkaan virheellisestä tiedosta il-

moittamisesta. Luku vaikuttaa melko suurelta 

siihen nähden, että ohjeet olisi käytännössä 

helppo sisällyttää verkkosivuille ja näin vies-

tittää lukijoille, että tiedon oikeellisuuteen 

todellakin kiinnitetään huomiota.

Mediayritykset voivat kehittää 
viestintää arvoistaan ottamalla mallia 
muilta toimialoilta

Tässä osiossa tavoitteena on selvittää, kuinka 

toimijat viestivät arvoistaan. Näihin luettiin 

kuuluviksi esimerkiksi sitoutuminen korrup-

tion vastaiseen toimintaan sekä tasa-arvosta 

ja ihmisoikeuksista viestiminen. Edellisestä 

osiosta poiketen myös muut kuin media-alan 

yritykset viestivät arvoista, joten vertailu näi-

hin toimijoihin oli mahdollista.

Korruption vastaiseen toimintaan 

sitoutumisesta viestii ainakin jollakin tapaa 

kahdeksan ulkomaista media-alan toimijaa. 

Suomalaisista näin tekee viisi toimijaa. Vertai-

luun valituista suomalaisista muiden toimi-

alojen yrityksistä kaikki viestivät korruption 

vastaisesta toiminnasta. Esimerkiksi Mari-

mekko kertoo sisällyttävänsä tähän liittyviä 

ohjeita code of conduct -ohjeistukseen sekä 

tavarantoimittajien toimintaohjeisiin. Yrityk-

sellä on myös käytössään näihin teemoihin 

liittyvä sähköinen koulutusohjelma, jonka on 

yrityksen mukaan suorittanut 70 prosenttia 

henkilökunnasta (Marimekko 2020). Korrup-

tion vastainen toiminta vaikuttaa liittyvän eri-

tyisesti siihen, että yritykset ovat luoneet pe-

lisäännöt tavarantoimittajilleen. Myös Ørsted 

kertoo ohjesäännössä tavarantoimittajilleen, 

että näiden odotetaan toimivan korruption 

vastaisesti. Haasteellista kuitenkin on, että 

vaikka korruption vastaisesta toiminnasta 

viestitäänkin kattavasti, niin viestintä siitä 

jää usein ylätasolle, eikä sitä tehdä ymmär-

rettäväksi kuluttajan näkökulmasta vaikkapa 

konkreettisten esimerkkien avulla. Jotkut 

toimijat ovat kuitenkin onnistuneet tässä 

paremmin. Esimerkiksi Ciscolla on selkeä, 

korruption vastaista toimintaa kuvaava sivu, 

jossa kuvataan prosessi yhteistyökumppa-

neiden tarkastamiseksi (Cisco n.d.).
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Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 

edistämisestä viestitään muissa kuin me-

dia-alan yrityksissä hyvin, sillä sekä suoma-

laisista että ulkomaisista yrityksistä kaikki 

viestivät niistä ainakin jollakin tavalla. Esi-

merkiksi DNA viestii näistä teemoista toi-

mintakertomuksessaan ja kuvaa selkeästi 

henkilöstön ikäjakauman ja sen muutoksen 

viime vuosina. Toimintakertomuksessa on 

erikseen mainittu perheystävällisten toimin-

tatapojen kehittäminen, joissa huomioidaan 

omien työntekijöiden lisäksi myös vuokra-

työntekijät (DNA 2021a). FREJA puolestaan 

kuvaa vastuullisuusraportissaan henkilöstön 

sukupuolijakauman ja kertoo tavoitteistaan 

johdon sukupuolijakauman suhteen (FRE-

JA 2020). Myös katsaukseen valituissa me-

dia-alan yrityksissä tasa-arvosta ja ihmisoi-

keuksista viestitään, mutta Suomen osalta 

kehitettävää vielä on. Esimerkiksi kolme toi-

mijaa ei mainitse viestinnässään näitä tee-

moja lainkaan. Ulkomaisista 

yrityksistä löytyy useammin 

hyviä esimerkkejä. Sony 

kertoo vastuullisuusrapor-

tissaan, että näitä teemoja 

konkretisoidaan esimerkiksi 

vuosittaisen diversity week

- t e e m av i i ko n 

avulla, jolla yritys haluaa kannustaa työn-

tekijöitänsä pohtimaan esimerkiksi rotuun, 

kansallisuuteen ja sukupuoleen liittyviä ai-

hepiirejä. Näissä tapahtumissa on mukana 

myös muita yrityksiä (Sony 2021a). Suomalai-

sistakin media-alan toimijoista löytyy myös 

joitakin hyviä esimerkkejä. Ylellä on selkeä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, 

jossa kerrotaan toimenpiteistä näiden asioi-

den edistämiseksi. Mainittuja tavoitteita ovat 

tasainen sukupuolijakauma, palkkauksen ta-

savertaisuus ja pyrkimys rekrytoida eri etnisiä 

ryhmiä edustavia työntekijöitä (Yle 2020a).

Vertailuun valikoidut yritykset 

viestivät myös muista vastuulliseksi miel-

letyistä arvoista, kuten läpinäkyvyydestä ja 

yksityisyydestä. Katsaukseen valikoiduista 

suomalaisista medioista kahdeksan kertoi 

ainakin jollakin tapaa tästä teemasta, ja ul-

komaisista mediayrityksistä näin menette-

li kuusi toimijaa. Vertailussa mukana olleet 

muut yritykset erityisesti Suomessa vaikut-

tavat pitävän asiaa tärkeänä, sillä kaikki ver-

tailussa mukana olleet seitsemän toimijaa 

viestivät näistä teemoista kattavasti. Stock-

mann on asettanut vastuullisen, läpinäky-

vän ja jäljitettävän hankintaketjun yhdeksi 

vastuullisuustyönsä painoalueeksi ja kertoo 

valvovansa tätä sekä omien että kolmannen 

osapuolen suorittamien tehdasauditointien 

avulla (Stockmann n.d.). Myös ulkomaisten 

muiden alojen yritysten osalta vastaavaa vies-

tintää harjoitetaan, sillä yksikään ei jättänyt 

vastuullisuusarvoja kokonaan mainitsemat-

ta. Ørsted kiinnittää huomiota yksityisyy-

teen, sillä sen tietosuojaselosteessa kerrotaan 

konkreettisten esimerkkien avulla, milloin 

ja miten asiakastietoja käsitellään (Ørsted 

2018). Suomen media-ala voisikin oppia mui-

den alojen toimijoilta erityisesti sitä, kuinka 

viestiminen on mahdollista tehdä konkreet-

tisella ja asiakasystävällisellä tavalla. Arvot 

ja niistä viestiminen ei välttämättä ole ollut 

median ydinosaamisaluetta, mutta tälläkin 

osa-alueella on kehityttävä kilpailuedun säi-

lyttämiseksi. Kuten havaitaan, muiden alojen 

toimijoiden viestintä tällä alueella on usein 

jo nyt erityisen kattavaa. Media-alan suoma-

laiset toimijat näyttäisivät olevan jäämässä 

jälkeen.

Liiketoiminnan eettiset kysymykset 
koskettavat myös media-alaa
Vastuullinen markkinointi on osa-alue, joka 

ei juurikaan korostu vertailussa mukana ollei-

den toimijoiden viestinnässä. Suomessa vain 

yksi media-alan yritys, Alma Media, viestii 

kattavasti tavoitteistaan edistää ja harjoit-

taa vastuullista markkinointia. Alma Media 

kertoo esimerkiksi vahvistavansa teknisiä 

kyvykkyyksiään ja henkilöstönsä osaamista, 

jotta sen verkko- ja mobiilipalveluissa ei jul-

kaistaisi mainospetoksia tai hyvää markki-

nointitapaa rikkovia mainoksia (Alma Media 

2021a). Puolestaan ulkomaisista media-alan 

yrityksistä ainoastaan Facebook kertoo vas-

tuullisen markkinoinnin tavoitteistaan. Sen 

sijaan suomalaisissa media-alan ulkopuoli-

sissa yrityksissä vastuullinen markkinointi 

korostuu joissakin yrityksissä – If, Stockmann 

ja Valio nostavat teeman voimakkaasti esiin. 

Ulkomaisista vertailussa mukana olleista me-

dia-alan ulkopuolisista toimijoista yksikään ei 

ota teemaa esiin.

Haasteet toimitusketjujen hallin-

nassa tiedostetaan vertailuun valituissa yrityk-

sissä hyvin. Vertailun suomalaiset media-alan 

yritykset ovat tiedostaneet asian, sillä niistä 

viisi toimijaa viestii toimitusketjujen hallinnan 

”Suomen media-ala voisikin oppia muiden alan 
toimijoilta erityisesti siitä, kuinka viestiminen 
on mahdollista tehdä konkreettisella ja asiakas-
ystävällisellä tavalla.”
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haasteista ainakin jollakin laajuudella. Ulko-

maisten media-alan yritysten osalta asiasta 

viestii kuusi toimijaa, joista neljä hyvinkin 

kattavasti. Tähän teemaan vaikuttaa olevan 

kiinnitetty huomiota myös vertailussa muka-

na olevissa muissa yrityksissä. Suomalaisista 

yrityksistä neljä toimijaa viestii teemasta kat-

tavasti. Esimerkiksi Stockmann on asettanut 

tavoitteekseen, että 100 prosentilla yhtiön 

omia merkkejä valmistavista tehtaista on voi-

massa oleva auditointi vuoden 2021 loppuun 

mennessä (Stockmann 2020). Yrityksellä on 

myös paikalliset ostokonttorit maissa, joissa 

tavaroita valmistetaan. Näin mahdollistetaan 

tehtaiden toimintatapojen tarkastaminen.

Arvoketjusta kertomisen laajuus 

vaihtelee suuresti vertailuun valikoiduis-

sa yrityksissä. Mukana olleissa media-alan 

yrityksissä arvoketjusta ei kerrota erityisen 

laajasti. Suomalaisista media-alan yrityksis-

tä neljä toimijaa kertoo arvoketjustaan, kun 

ulkomaisista näin menettelee vain kolme toi-

mijaa. Muut yritykset kertovat arvoketjusta 

hieman laajemmin. Esimerkiksi Cisco kertoo 

arvoketjustaan erillisessä asiakirjassa ja to-

teaa, että ihmisten ja prosessien välistä etäi-

syyttä halutaan kaventaa: tiedon tulisi olla 

saatavilla kaikille arvoketjun osille reaaliaikai-

sesti, jolloin toimitukset pysyvät aikataulussa 

eikä tuotanto viivästy reaaliaikaisten tietojen 

puutteen vuoksi (Cisco 2020). Valio puoles-

taan kertoo käyttävänsä vain erikseen hyväk-

syttyjä raaka-ainetoimittajia (Valio 2020).

Liiketoiminnan eettisten kysy-

mysten pohtimisen määrä vaihtelee myös 

suuresti katsaukseen valituilla yrityksillä. 

Suomalaiset media-alan yritykset pohtivat 

näitä viestintänsä perusteella jossain määrin. 

Kartoitetuista suomalaisista medioista vii-

si toimijaa pohtii niitä jollakin tapaa, mutta 

näistä vain yksi kattavasti. Ulkomaisilla me-

dia-alan yrityksillä pohdinta on kattavampaa. 

Esimerkiksi The Guardian kertoo sivuillaan 

laajasti rahoituksestaan ja yrityksen tulevan 

kolmen vuoden suunnitelmasta, jonka tar-

koituksena on rakentaa syvempiä suhteita 

lukijoiden kanssa. Toimija korostaa myös sitä, 

että median täytyy määritellä arvonsa ja pe-

riaatteensa. Myös ulkomaiset muut yritykset 

nostavat liiketoimintansa eettisiä kysymyksiä 

esiin viestinnässään. Nordic Choice Hotels 

kertoo luoneensa eettisen ohjeiston tavaran-

toimittajilleen, joissa korostetaan esimerkiksi 

lainsäädännön mukaan toimimista ja ker-

rotaan periaatteista turvallisen työympäris-

tön mahdollistamiseksi. Sama toimija kertoo 

myös siitä, että ympäristön huomioiminen 

on liiketoiminnassa tärkeää ja esimerkiksi 

aamiaistarjoiluissa on alettu suosia luomu-

tuotteita (Nordic Choice Hotels n.d.).

Henkilöstön erilaisten jakaumien 
lisäksi kannattaa myös kertoa 
tahtotilasta

Tässä osuudessa tarkastellaan, kuinka hy-

vin vertailuun valikoidut yritykset viestivät 

organisaationsa vastuullisuutta kuvaavista 

asioista, kuten henkilöstön rakenteesta ja toi-

menpiteistä henkilöstön hyvinvoinnin eteen.

Henkilöstön sukupuolijakauma 

tuli hyvin esille erityisesti vertailuun valikoi-

tujen ulkomaisten media-alan toimijoiden 

viestinnässä. Ulkomaisista medioista yhdek-

sän toimijaa kuvasi organisaationsa sukupuo-

lijakauman lyhyesti tai kattavasti. Esimerkiksi 

Sony kertoo henkilöstönsä nykyisen sukupuo-

lijakauman ja sen kehittymisen maittain. Yri-

tys on asettanut erikseen tavoitteekseen, että 

johtotehtävissä toimivien naisten osuus olisi 

10 prosenttia. Vuonna 2019 tämä osuus oli 9,3 

prosenttia (Sony 2021a). Sony on myös kerto-

nut konkreettisesti tavoitteistaan naisten ura-

kehityksen suhteen ja mainitsee järjestäneen-

sä erityisesti naisopiskelijoille suunnattuja 

teknologia- ja tiedepainotteisia tapahtumia. 

Katsaukseen valitut suomalaiset mediat eivät 

ole ainakaan viestintänsä perusteella tässä 

teemassa yhtä pitkällä, sillä vain yksi toimija 

kuvaa teemaa laajasti ja neljä toimijaa lyhy-

emmin. Toisaalta myös osa suomalaisista me-

dioista on panostanut sukupuolijakaumaan 

liittyvään viestintään: Ylellä on tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa kerrotaan 

selvästi nykyinen tilanne sukupuolijakauman 

suhteen, mutta asetetaan myös tulevaisuu-

den tavoitteita. Suunnitelmassa kerrotaan 

esimerkiksi, että naisten ja miesten tasapuo-

lista sijoittumista erilaisiin tehtäviin seura-

taan kuukausittain (Yle 2020a).

Henkilöstön ikäjakaumasta vies-

timinen on vertailuun valikoitujen yritysten 

joukossa harvinaisempaa kuin sukupuoli-

jakaumasta viestiminen. Joukosta erottuu 

BBC, joka viestii hyvin henkilöstönsä ikäja-

kaumasta ja kertoo ikäjakauman myös osas-

tokohtaisesti (esimerkiksi rahoitusosasto ja 

uutisosasto). Lisäksi ikäjakaumat on erikseen 

kerrottu johtotehtävissä toimivien osalta. Toi-

mija ilmoittaa myös, että he ovat asettaneet 

tavoitteekseen, että naisia olisi 50 prosenttia 

(BBC 2020). Suomessa toimivista yrityksistä 

If viestii ikäjakaumasta esimerkiksi kerto-

malla uusien työntekijöiden määrän ja joh-

toryhmään kuuluvat ikäryhmittäin (If 2021).

Vertailuun valitut ulkomaiset me-

diat ovat myös onnistuneet henkilöstön etni-

sen ja kulttuurisen jakauman viestimisessä. 

Spotify viestii teemasta erillisellä selkeällä 

sivulla, joka on kohdistettu erityisesti työn-

hakijoille (Spotify n.d.). Toimija korostaakin 
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ihonväriltään tummien työntekijöiden osuut-

ta ja tavoitteitaan sen kasvattamiseksi enti-

sestään. Tässä vertailussa olevat suomalaiset 

mediat viestivät hyvin heikosti henkilöstön-

sä etnisestä ja kulttuurisesta jakaumasta. 

Tämä voisikin olla yksi kehityskohde, vaikka 

kaikki ulkomaisetkaan mediat eivät viesti 

aiheesta yhtä hyvin kuin esimerkiksi suku-

puolijakaumasta. Mikäli tekijöiden etninen 

tausta on monipuolinen ja tästä myös kerro-

taan avoimesti, voi tällä olla vaikutuksensa 

myös asiakkaiden kiinnostukseen. Erityisesti 

media-alalla työntekijöiden monipuolinen 

etninen tausta voi tarjota medialle kilpai-

luedun sitä kautta, että mediatoimijalla on 

kyvykkyys luoda ja ideoida monipuolisempaa 

sisältöä, joka puhuttelee erilaisia yleisöjä.

Henkilöstön hyvinvoinnista ker-

rotaan niin suomalaisten kuin ulkomaisten 

medioiden sivuilla. Esimerkiksi Pearson 

kertoo tarjoavansa henkilöstölleen terveys-

vakuutuksia, mahdollisuuden yrityksen 

osuuksien ostoon ja tukevansa yleisesti hy-

vinvoinnissa ja työelämän tasapainottami-

sessa. Toimija on myös tiedostanut lisäänty-

vän tarpeen työntekijöiden mielenterveyden 

huomioimisessa ja kertoo järjestäneensä 

tätä tukevia esityksiä henkilöstölle. Teslal-

la lähestymistapa on hieman erilainen: se 

korostaa työergonomian tärkeyttä auton-

valmistusprosessin yhteydessä. Yritys ker-

too myös tarjoavansa maksuttomia tervey-

denhuollon palveluja sekä yleislääketieteen 

että hammaslääketieteen osa-alueilla (Tes-

la 2020). Suomalaisista media-alan toimi-

joista Alma Media painottaa tässä teemassa 

osaamisen kehittämistä: mainittuja asioi-

ta ovat esimerkiksi mentorointiohjelmat, 

osaamistyöpajat ja teematapahtumat (Alma 

Media n.d.). Eron kotimaisten ja ulkomais-

ten toimijoiden välillä hyvinvointiteemassa 

voikin ajatella juontavan Suomen julkises-

ta terveydenhuollosta, joka huolehtii yksi-

lön perusterveydestä. Näin ollen Suomessa 

yritykset voivat keskittyä työntekijöidensä 

osaamisen kehittämiseen ja saattavat jopa 

olla tässä vastaavia ulkomaisia toimijoita 

pidemmällä.Vertailuun valikoiduista suoma-

laisista media-alan yrityksistä neljä toimijaa 

viestii turvallisesta työympäristöstä ainakin 

jollakin tavalla. Muiden toimialojen yrityk-

sissä turvallisesta työympäristöstä viesti-

tään enemmän. Esimerkiksi Oatly kertoo 

tarkkailevansa tehtaidensa turvallisuutta ja 

seuraavansa onnettomuuksia ja läheltä piti 

-tilanteita. Läheltä piti -tilanteiden tilastointi 

ja niihin reagointi on keino onnettomuuk-

sien määrän vähentämiseksi jatkossa (Oatly 

2020). Suomalaisista toimijoista vastaavia 

seikkoja mainitsee UPM, joka kertoo tarjo-

avansa verkkokursseja työajan ulkopuolisen 

turvallisuuden parantamiseksi (UPM n.d.). 

Vaikka UPM:n tapauksessa kurssit liittyvät 

matkustamiseen kriittisille alueille, voivat 

vastaavat opastukset tulla entistä tärkeäm-

miksi, kun työpaikan käsite laajentuu etä-

töiden yleistymisen myötä.

Sosiaalinen ja eettinen vastuu ko-

rostui vertailuun valikoiduissa yrityksissä 

monin eri tavoin. Media-alan yritykset pitivät 

sananvapauden mahdollistamista huomat-

tavasti tärkeämpänä kuin sen rajoittamista. 

Myös viestinnän oikeellisuus vaikutti olevan 

teema, johon yritykset ovat pureutuneet niin 

kotimaassa kuin ulkomailla. Suomalaisen 

median kehityskohteet liittyvät sosiaalisen 

ja eettisen vastuun teemoista viestimiseen. 

Viestimisen kautta median toiminta konk-

retisoituu paremmin lukijoille. Esimerkiksi 

korjatuista asiavirheistä tulisi viestiä tar-

kemmin, jotta kuluttaja ymmärtäisi medi-

an ottavan tiedon oikeellisuuden vakavasti. 

Tieto on usein löydettävissä vain pitkistä toi-

mintakertomuksista ja vastuullisuusrapor-

teista, joten tiedon tarjoamiseen lukijoille 

ymmärrettävässä ja helposti löydettävässä 

muodossa tulisi panostaa enemmän. 

SUOMALAISET MEDIATALOT EIVÄT 
VOI TUUDITTAUTUA VALLITSEVAAN 
MIELIKUVAAN DATA- JA 
TEKNOLOGIA-ASIOISSA

Data ja teknologia -teema on kasvattanut jat-

kuvasti merkitystään media-alalla. Viime vuo-

sien ajankohtaisia aiheita ovat olleet esimer-

kiksi EU:n yhteinen tietosuoja-asetus GDPR 

(jatkossa tietosuoja-asetus) sekä tekoälyn ja 

algoritmien käyttö. Tässä osiossa tarkoitukse-

namme oli selvittää, kuinka hyvin vertailuun 

valikoidut media-alan yritykset viestivät tästä 

teemasta.

Asiakaslähtöisyys tulisi nostaa 
keskiöön tietosuojaankin liittyvissä 
asioissa

Seuraavassa osiossa paneudutaan tietosuo-

ja-asetukseen ja sen alakohtiin. Tarkoituksena 

oli selvittää, kuinka laajamittaisesti vertai-

luun valikoidut yritykset viestivät tietosuo-

ja-asetuksesta yleisesti, mutta myös sen ala-

kohdista.

Vertailuun valikoiduista yrityksis-

tä yksikään ei jätä mainitsematta tietosuo-
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ja-asetusta. Suomalaisista media-alan yrityk-

sistä esimerkiksi Yle viestii tästä hyvin ja on 

ryhmitellyt tietosuojaselosteensa kuluttajan 

kannalta helppolukuiseksi. Tietosuojaseloste 

on jaettu osioihin, kuten ”mitä tietoja käsitte-

lemme” ja ”kuka käsittelee henkilötietojasi” 

(Yle 2020b). Ulkomaisista muista yrityksistä 

Ørsted erottautuu selkeällä tietosuoja-ase-

tuksen kuvauksella, sillä se kertoo aiheesta 

helppolukuisen taulukon avulla. Taulukossa 

listataan tietojen käsittelyn tarkoitus, anne-

taan konkreettisia esimerkkejä tietojen käyt-

tämisestä ja lopulta viitataan myös lainsää-

däntöön (Ørsted 2018). Kuluttajaystävällisellä 

lähestymistavalla yritys voi erottua edukseen, 

sillä tietojen käsittelystä ja käsittelyn tarkoi-

tuksesta syntyy avoin ja rehellinen mielikuva. 

Tietojen käsittelyn kohteen suos-

tumuksesta viestiminen vaihtelee vertai-

lussa mukana olevilla yrityksillä. Suostu-

muksella tarkoitetaan sitä, että tietojen 

käsittelyn kohteelta kysytään selkeästi lupa 

tähän käsittelyyn, ja hänellä on myös oikeus 

peruuttaa antamansa suostumus. Suoma-

laisista media-alan yrityksistä viisi toimijaa 

viestii aiheesta, mutta neljä ei viesti siitä 

lainkaan. Esimerkiksi Alma Media kertoo 

tietosuojaselosteessaan seikkaperäisesti tie-

tojen käsittelystä suostumuksella. Toimija 

kertoo voivansa lähettää suoramarkkinointia 

suostumuksen perusteella, mutta mainitsee, 

että kaikissa tilanteissa (esimerkiksi asiak-

kuuden ollessa jo voimassa) suostumusta ei 

tarvitse erikseen kysyä (Alma Media 2021b). 

Ulkomaiset media-alan yritykset viestivät 

suostumuksesta vielä yleisemmin: 10 toimi-

jaa viestii siitä jollakin tavalla ja vain yksi toi-

mija ei viesti aiheesta lainkaan. Esimerkiksi 

Spotify kertoo suostumuksesta taulukossa, 

jossa esitellään henkilötietojen eri käyttötar-

koituksia. Jos tietoja käytetään esimerkiksi 

uusien ominaisuuksien, teknologioiden ja 

Spotifyn palvelun kehittämiseen, käsittelyn 

oikeusperuste voi olla joko oikeutettu etu 

tai tietojen käsittelyn kohteen suostumus 

(Spotify 2020).

Tietosuoja-asetukseen liittyvis-

tä tietoturvaloukkauksista viestintä ei ole 

vertailuun valikoiduilla yrityksillä yhtä laa-

jaa kuin viestiminen tietosuoja-asetuksesta 

yleensä. Tietoturvaloukkauksilla tarkoite-

taan sitä, että yrityksen hallinnoimiin asia-

kastietoihin kohdistuu murto. Tästä pitäisi 

viestiä asiakkaille viimeistään 72 tunnin ku-

luessa murron tunnistamisesta. Suomalai-

sista media-alan yrityksistä neljä toimijaa ei 

viesti tietoturvaloukkauksista ollenkaan ja 

ulkomaisista yrityksistä niistä ei viesti yk-

sikään. Esimerkiksi Sanoma toteaa lyhyesti 

tietosuoja-osiossaan, että käyttäjällä on oi-

keus saada tieto korkean riskin aiheuttavas-

ta tietoturvaloukkauksesta (Sanoma n.d.). 

Muidenkaan toimialojen yrityksillä tästä 

kohdasta viestiminen ei ole 

erityisen kattavaa: suoma-

laisista muista yrityksistä 

vain kaksi viestii siitä, ulko-

maisista vain yksi. Esimer-

kiksi Stockmann mainitsee 

tietosuojaselosteessaan 

tarkkailevansa henkilötie-

tojen käsittelyyn liittyviä 

tapahtumia ja huomauttaa, että mahdolli-

suus tietoihin pääsemiseen ulkopuolisen 

henkilön toimesta on olemassa. Toimija kui-

tenkin toteaa informoivansa viranomaisia ja 

rekisteröityjä mahdollisista tietoturvalouk-

kauksista.

Tietosuojaan liittyvä privacy by 

design -ajattelutapa on jossain määrin omak-

suttu vertailussa mukana olevilla yrityksillä. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että tietosuojaan liit-

tyvien periaatteiden tulisi olla huomioituina 

jo palvelujen suunnitteluvaiheesta lähtien. 

Suomalaisista media-alan yrityksistä viisi toi-

mijaa kertoo tästä aiheesta. Esimerkiksi Yle 

kertoo tietosuojaperiaatteissaan huomioi-

vansa tietosuojan ja tietoturvan palveluiden 

suunnittelussa ja noudattavansa riskilähtöis-

tä lähestymistapaa suunnitteluvaiheessa (Yle 

n.d. b). Ulkomaisista media-alan yrityksistä 

”Kuluttajaystävällisellä lähestymistavalla yritys voi erottua 
edukseen, sillä tietojen käsittelystä ja käsittelyn tarkoituk-
sesta syntyy avoin ja rehellinen mielikuva.”

”Tietojen säilytyspaikan mahdollisimman avoin 
kertominen voi olla merkittävä kilpailuedun  
lähde tulevaisuudessa, kun ihmisten tietoisuus 
aiheesta kasvaa.”
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seitsemän toimijaa sisällyttää aihepiirin vies-

tintäänsä. Spotify kertoo vastuullisuusrapor-

tissaan kunnioittavansa yksityisyyttä ja käsit-

televänsä tietoja huolellisesti toimintansa joka 

vaiheessa (Spotify 2020). Media-ala vaikuttaa 

myös olevan muita toimialoja pidemmällä täs-

sä ajattelutavassa, sillä suomalaisista muista 

yrityksistä ajattelutavan mainitsi vain kaksi 

ja ulkomaisista kolme toimijaa. Voi olla, että 

yritykset huomioivat yksityislähtöisyyden jo 

nyt, mutta viestinnässä on silti kehitettävää.

Viestintä tietojen siirrosta EU- ja 

ETA-maiden ulkopuolelle on avointa: kaikki 

suomalaiset mediat ja muut yritykset viesti-

vät tästä kattavasti. Useimmiten mainitaan, 

että tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen 

ulkopuolelle, kunhan siirto varmistetaan 

asianmukaisia suojatoimia käyttäen. Myös 

ulkomaiset media-alan yritykset yhtä lukuun 

ottamatta kertovat tietojen siirtämisestä EU- 

ja ETA-alueen ulkopuolelle. Toi-

saalta aiheesta viestiminen voisi 

olla vieläkin selkeämpää: tieto-

jen siirron mahdollisuuden mai-

nitseminen vain varalta ei anna 

asiakkaalle erityisen luotettavaa 

kuvaa toimijasta, koska tietojen 

käsittely ei vaikuta suunnitel-

malliselta. Ørsted kertoo tästä muita täsmäl-

lisemmin, sillä se mainitsee siirtävänsä henki-

lötietoja vain EU-/ETA-alueen ulkopuoliselle 

tytäryhtiölleen, joka vastaa IT-järjestelmien 

ylläpidosta (Ørsted 2018). Tietojen säilytys-

paikan mahdollisimman avoin kertominen 

voi olla merkittävä kilpailuedun lähde tule-

vaisuudessa, kun ihmisten tietoisuus aiheesta 

kasvaa.

Tieto tietosuojavastaavasta on 

saatavilla useimmilla vertailuun valikoiduista 

yrityksistä. Tietosuojavastaavalla tarkoite-

taan henkilöä, jolla on vastuu siitä, että yritys 

toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Par-

haimmillaan kerrotaan tietosuojavastaavan 

nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti-

osoite, mutta osa toimijoista ilmoittaa vain 

sähköpostiosoitteen. Ulkomaisista muista 

kuin media-alan yrityksistä viisi toimijaa ei 

kerro tietosuojavastaavasta lainkaan. Me-

dia-ala vaikuttaa olevan valveutunut tieto-

suojavastaavaan liittyvistä käytännöistä. 

Henkilökunnan tiedottaminen ja 

kouluttaminen tietosuoja-asetukseen liitty-

vistä käytänteistä näyttää viestinnän perus-

teella olevan verraten heikkoa kaikilla vertai-

luun valikoiduilla yrityksillä. Suomalaisista 

media-alan yrityksistä vain neljä toimijaa vies-

tii siitä jollakin tavalla. Esimerkiksi Yle kertoo 

tietosuojaperiaatteissaan perehdyttävänsä 

työntekijöitä henkilötietojen käsittelyyn (Yle 

n.d. b). Suomalaisista muiden toimialojen yri-

tyksistä yksikään ei kerro tästä aihepiiristä. 

Nykypäivän tietosuojakeskustelun määrään 

nähden on hieman huolestuttavaa, etteivät 

media-alan toimijat ole laajamittaisesti reagoi-

neet asiaan henkilöstönsä koulutusta lisäämäl-

lä. Vaihtoehtoinen tulkinta on tietysti se, että 

toimijat eivät syystä tai toisesta halua viestiä 

siitä, miten viestivät ja kouluttavat tietosuo-

ja-asioista. Muissa vertailun yrityksissä tästä 

teemasta viestintä on vielä heikompaa, sillä 

suomalaisista yrityksistä näistä viestii vain 

yksi toimija, DNA, joka kertoo järjestävänsä 

säännöllistä koulutusta tietosuoja-asioista 

ja että henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus 

työssä käsittelemiensä asioiden suhteen (DNA 

2021b).

Tulevaisuudessa tekoälyn ja 
algoritmien ei anneta lymyillä 
varjoissa
Euroopan komissio on luonut tekoälyn ja 

algoritmien käyttöön selkeän ohjeistuksen 

(Euroopan komissio 2021). Vertailuun vali-

koiduissa yrityksissä näihin kysymyksiin liit-

tyvä viestintä ei kuitenkaan näkynyt lähes 

ollenkaan. Suomalaisista muiden toimialojen 

yrityksistä vain DNA viestii tekoälyn käyttä-

misestä. Kyseisen toimijan viestintä on hyvin 

selkeää, sillä se kertoo esimerkiksi asiakkaan 

vapaudesta valita viestiminen tekoälyn tai 

ihmisen kanssa. Lisäksi DNA kertoo konk-

reettisesti, kuinka tekoälyn avulla asiakkaalle 

voidaan tarjota sopivia ratkaisuja (DNA n.d.).

Suosittelualgoritmeista ja auto-

maattisen päätöksenteon rajoittamisesta 

viestintä on myös melko vähäistä. Vertailun 

suomalaisista medioista vain Sanoma vies-

tii aiheesta huomauttaen, että käyttäjillä on 

oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä palve-

luissa. Lisäksi käyttäjillä on oikeus olla jou-

tumatta sellaisen automaattisen päätöksen-

teon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia 

(Sanoma 2021). Koska algoritmeja käytetään 

media-alan palveluissa aktiivisesti jo nyt esi-

”Koska algoritmeja käytetään media-alan  
palveluissa aktiivisesti jo nyt esimerkiksi  
sisältöjen suosittelemisessa, olisi kiinnitet-
tävä enemmän huomiota niistä viestimiseen.”
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merkiksi sisältöjen suosittelemisessa, olisi 

kiinnitettävä enemmän huomiota niistä vies-

timiseen. Onkin huomionarvoista, että vertai-

lussa mukana olleista ulkomaisista medioista 

ja muista yrityksistä yksikään ei viesti näistä 

asioista.

Tekoäly ja algoritmit kehittyvät 

jatkuvasti, joten yritysten olisi pystyttävä 

seuraamaan niistä käytävää keskustelua. 

Aineistoon valikoitujen yritysten joukossa 

tästä aihealueesta viestiminen on kuitenkin 

erittäin harvinaista. Kartoitetuista yrityk-

sistä vain Sonylla on erillinen dokument-

ti, AI Engagement within Sony Group, jossa  

se kertoo tekoälyn käytön peri aatteistaan. 

Se esi merkiksi kuvaa tiedostavansa tekoä-

lyn käyttöön liittyvät tietoturvariskit. Sony 

kertoo myös käyvänsä aktiivista vuoropu-

helua asiakkaidensa ja olennaisimpien aka-

teemisten toimijoiden kanssa (Sony 2021b). 

Tekoälyn kasvavan merkityksen vuoksi onkin 

huolestuttavaa, etteivät toimijat ole laajamit-

taisesti luoneet tällaisia tekoälyn käyttöään 

kuvaavia dokumentteja. Toimijat saattavat 

hyvin seurata tekoälykeskustelua, mutta ei-

vät kerro siitä ulkoisessa viestinnässään.

Kartoitettujen yritysten osalta yri-

tysvastuuta teknologian suhteen kuvataan jo 

tällä hetkellä suhteellisen hyvin media-alalla. 

Positiivista on havaita, että suomalaiset me-

dia-alan yritykset ovat reagoineet aktiivisesti 

yleiseen tietosuoja-asetukseen ja listanneet 

periaatteensa sen noudattamisessa sivuilleen. 

Käyttäjille esimerkiksi kerrotaan selkeästi tie-

tojen siirrosta EU- ja ETA-maiden ulkopuolel-

le. Toimijat myöskin vaikuttavat olevan varsin 

valistuneita yksityisyyden merkityksestä to-

teuttaessaan privacy by design -ajattelumallia 

toiminnassaan. Parannettavaakin vielä riit-

tää: viestiminen voisi olla vieläkin selkeäm-

pää ja lainsäädännöllistä tekstiä voisi tehdä 

ymmärrettävämmäksi asiakkaille selkeiden 

esimerkkien avulla, kuten esimerkiksi Ørsted 

on tietosuojaselosteessaan menetellyt. Myös 

aktiivisempaa otetta tietosuojan parantami-

seksi kaivattaisiin: eivätkö yritykset todella 

kouluta henkilöstöään tietosuoja-asioiden 

suhteen vai onko tämä vain jäänyt mainitse-

matta ulkoisessa viestinnässä? Tekoälyn ja 

algoritmien käyttö on myös niin ajankohtai-

nen aihe, että media-alan toimijoiden tulisi 

aktiivisesti viestiä sen seuraamisesta.

YMPÄRISTÖVASTUU JOUDUTAAN 
MONESSA TAPAUKSESSA 
AJATTELEMAAN TÄYSIN UUDELLEEN

Ympäristövastuun merkitys kuluttajille, 

yritysten sidosryhmille sekä yhteiskunnalli-

sesti on kasvanut merkittä-

västi viime vuosina. Tämän 

osion tarkoituksena oli sel-

vittää, kuinka katsaukseen 

valikoidut toimijat kertovat 

yritysvastuuseen liittyvistä 

toimenpiteistään. Osiossa 

on listattu, miten toimijat 

viestivät omaan ympäristö-

vastuuseensa liittyvistä 

seikoista ja miten yrityksen 

ympäristövastuun raportoin-

ti toteutetaan sekä minkälaisia vastuullisuus-

sertifikaatteja esitellään.

Myös Suomen media-ala voi vaikuttaa 
globaalin tason haasteisiin

Vertailuun valikoidut media-alan yritykset 

viestivät heikosti YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteista (Sustainable Development Goals, 

SDG). Kestävän kehityksen tavoitteilla tarkoi-

tetaan YK:n määrittelemää 17 tavoitetta, joi-

hin toimijat voivat sitoutua, jotta maailmasta 

voitaisiin poistaa äärimmäinen köyhyys sekä 

lisätä kestävää kehitystä, jossa otetaan ta-

savertaisesti huomioon ympäristö, talous ja 

ihminen (Suomen YK-liitto n.d.). Media-alan 

ulkopuoliset yritykset huomioivat kestävän 

kehityksen tavoitteet laajemmin, sillä suoma-

laisista vertailussa mukana olevista muista 

kuin media-alan yrityksistä viisi sisällyttää 

teeman vastuullisuusviestintäänsä. Esimer-

kiksi Marimekko kertoo toimenpiteistään 

vastuullisuusraportissaan selkeästi mainit-

semalla tietyn sisäisen tavoitteen (esimer-

kiksi kestävien, laadukkaiden ja toimivien 

tuotteiden tarjoaminen), nykytilan ja tähän 

liittyvän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 

(Marimekko 2020). Suomalaisista vertailussa 

mukana olevista media-alan yrityksistä vain 

yksi (Rovio) viestii tästä teemasta, mutta se-

kin vain lyhyesti. Puolestaan ulkomaisista 

media-alan yrityksistä Sony ja Pearson sisäl-

lyttävät teeman viestintäänsä. YK:n kestä-

vän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen 

vastuullisuusviestintään onkin teema, jonka 

laajamittaista käyttöönottoa tulisi harkita 

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyt-
täminen vastuullisuusviestintään onkin teema, 
jonka laajamittaista käyttöönottoa tulisi harkita 
media-alallakin, sillä suomalaiset mediatoimijat 
voisivat sen avulla lisätä luottamusta ulkomai-
siin mediatoimijoihin nähden kuluttajien näkö-
kulmasta.”
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media-alallakin, sillä suomalaiset mediatoi-

mijat voisivat sen avulla lisätä luottamusta 

ulkomaisiin mediatoimijoihin nähden kulut-

tajien näkökulmasta.

Hiilineutraalius on teema, jonka 

viestimisessä suomalaiset vertailuun valitut 

media-alan yritykset ovat kansainvälisiin toi-

mijoihin nähden edellä. Suomalaisista me-

dia-alan yrityksistä viisi mainitsee viestinnäs-

sään hiilineutraaliuden tai siihen pyrkimisen 

tietyllä aikavälillä. Esimerkiksi PunaMusta 

kertoo tarjoamistaan hiilineutraaleista pai-

notuotteista, joiden tuotannossa yritys vä-

hentää aiheuttamaansa ympäristökuormaa 

suhteessa tuotannosta aiheutuvaan hiilidiok-

sidimäärään. Yle taas kertoo edistävänsä ta-

voitteita, joilla Suomi pyrkii hiilineutraaliksi 

vuoteen 2035 mennessä vähentämällä jätteen 

määrää ja toimimalla energiatehokkaasti (Yle 

n.d. a). Ulkomaisista media-alan yrityksistä 

teeman mainitsee vain kolme toimijaa. Muil-

la toimialoilla hiilineutraaliuden mainitsee 

suomalaisten yritysten osalta neljä toimijaa 

ja ulkomaisista yrityksistä kolme. Hiilineut-

raaliudella ei ole välttämättä merkittävää kil-

pailuetuvaikutusta, sillä niin monet toimijat 

ovat jo sitoutuneet siihen pyrkimiseen tai 

saavuttaneet sen. Asiasta vaikeneminen tai 

sen sivuuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa 

negatiivisia mielikuvia, sillä kuluttajat ovat 

jatkuvasti valveutuneempia tästä teemasta.

Hyvin suunniteltujen standardien tai 
mittarien omaksuminen selkeyttää 
vastuullisuustoimintaa

GRI-indeksin käyttäminen vastuullisuus-

viestinnässä ei ole vertailuun valikoitujen 

yritysten joukossa erityisen laajaa. Esimer-

kiksi Alma Media kuvaa GRI-indeksin yri-

tysvastuuraportissaan alakategorioittain ja 

mainitsee missä kohdasta raporttia mikäkin 

GRI-alakategoria on tarkemmin kuvattu. Ul-

komaisista media-alan yrityksistä 2 toimijaa 

mainitsee teeman. Pearsonilla on vastaava 

listaus kuin Alma Medialla, jossa on kerrottu, 

missä kohdassa vastuullisuusraporttia mi-

käkin GRI-alakohta on tarkemmin kuvattu 

(Pearson 2017). Tällaisten GRI:n tapaisten 

indeksien käyttäminen laajamittaisemmin 

on hyvä kehityskohde, sillä ne mahdollista-

vat parhaimmillaan toimijoiden vertailun 

vastuullisuuden suhteen.

Selkein havainto, joka liittyy 

GRI-indeksin alakategorioihin, löytyy GRI 

400 -indeksistä, joka liittyy 

sosiaaliseen vastuuseen. GRI 

400 -indeksistä viestii kat-

tavasti kaksi ulkomaista me-

dia-alan toimijaa, Sony ja Pear-

son. Sony viittaa esimerkiksi 

GRI 403 -kohdassa (ammatil-

linen terveys ja turvallisuus) 

tilastoihinsa työpaikalla sattuneista onnet-

tomuuksista ja GRI 404 -kohdassa (koulu-

tus ja opetus) osioon, jossa se kertoo järjes-

tämistään koulutuksista ja työntekijöiden 

urakehityksestä (Sony 2021a). Vastaavasti 

suomalaisista mediatoimijoista 3, Alma, Sa-

noma ja Yle, viestivät myös siitä, mutta eivät 

kattavasti. Esimerkiksi Sanoma mainitsee 

GRI 400 -indeksin kohtia vastuullisuusrapor-

tissaan, mutta ei kerro minkään yksittäisen 

kohdan vaikutuksista yhtä seikkaperäisesti 

kuin esimerkiksi Sony.

Media-alan yritykset tai alan ul-

kopuoliset yritykset mainitsevat nimeltä 

harvoin tiettyjä KPI-mittaristoja. Yritykset 

kuitenkin mittaavat samoja asioita, kuten 

energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

KPI-mittareilla tarkoitetaan tu-

losindikaattoreita, joiden avulla voidaan 

tarkastella yrityksen menestymistä tietyllä 

sektorilla (Hristov ja Chirico 2019). Tässä kat-

sauksessa tarkasteltiin KPI-mittareita, jotka 

keskittyvät vastuullisuuden mittaamiseen. 

Vertailuun valikoiduista suomalaisista me-

dia-alan yrityksistä suurin osa (seitsemän 

toimijaa) tiedottaa, mitä KPI-mittaristoa käy-

tetään. Ulkomaisista media-alan yrityksistä 

vain puolet (viisi toimijaa) kertoo käyttämis-

tään KPI-mittareista. Vertailuun valikoiduista 

muiden toimialojen yrityksistä Suomessa 

kaikki (eli seitsemän toimijaa) tiedottavat 

KPI-mittaristoistaan ja ulkomaisista toimi-

joista seitsemän kertoo KPI-mittareistaan.

Vertailussa mukana olevilla suo-

malaisilla ja ulkomaalaisilla media-alan yri-

tyksillä on käytössään KPI-mittareita liittyen 

hiilijalanjälkeen, energiankulutukseen, ve-

denkulutukseen, henkilöstötyytyväisyyteen, 

jätteen kierrätysasteeseen ja uusiutuvien 

tuotteiden käyttöasteeseen.

”Tällaisten GRI:n tapaisten indeksien käyttämi-
nen laajamittaisemmin on hyvä kehityskohde, 
sillä ne mahdollistavat parhaimmillaan toimi-
joiden vertailun vastuullisuuden suhteen.”
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Teemoja, joita vertailussa mukana 

olevat suomalaiset media-alan yritykset eivät 

nosta esiin, ovat uusiutuvan energiankäytön 

osuus sekä suorat ja epäsuorat päästöt. Nämä 

kaksi teemaa näkyvät kuitenkin ulkomaisten 

mediatoimijoiden viestinnässä. Suomalaiset 

media-alan yritykset luettelevat tuotteiden 

kierrätysasteen, kuljetusketjun päästöt, ener-

giatehokkuuden seurannan sekä sähkön- ja 

vedenkulutuksen, mutta näitä ei mainita ul-

komaisten media-alan yritysten viestinnässä.

Sitoumusten pohjalta on mahdollista 
siirtyä konkreettisiin toimenpiteisiin

Vastuullisuussitoumuksien osalta tarkasteltiin 

sekä suomalaisten että ulkomaisten toimijoi-

den oman toiminnan suhtautumista Elinkei-

noelämän keskusliiton (EK) tavoitteisiin. EK:n 

mukaan vastuullisuus elinkeinoelämässä tar-

koittaa sitä, että yritys huomioi toimintansa ta-

loudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutuk-

set (Elinkeinoelämän keskusliitto n.d.). Tässä 

katsauksessa ei odotettu, että toimija nimeää 

viestinnässään erikseen EK:n, vaan toimijan 

viestinnästä havainnoitiin edellä mainittujen 

teemojen mainitsemista.

Vertailuun valikoiduista suoma-

laisista media-alan yrityksistä seitsemän toi-

mijaa viestii toiminnastaan EK:n tavoittei-

den mukaisesti. Media-alan ulkopuolisista 

yrityksistä Suomessa 5 viestii tavoitteista. 

Huomionarvoista media-alan ulkopuolisissa 

ulkomaisissa yrityksissä on viestinnän kat-

tavuus, sillä 5 yritystä 6:sta viestii kattavasti 

teemasta. Suomalaisten mediatoimijoiden 

tulisi ottaa mallia erityisesti media-alan ulko-

puolisista yrityksistä, ja viestiä teemasta laa-

jemmin ja kattavammin. Teeman tavoitteista 

viestimiselle voidaan tunnistaa selkeä lisä-

tarve, sillä erityisesti muut kuin media-alan 

yritykset painottavat teemaa viestinnässään.

Yritysvastuun toteutuminen 

ympäristövastuuteeman osalta media-alal-

la vaihtelee. Toisaalta ympäristövastuusta 

viestitään, mutta on myös havaittavissa, että 

esimerkiksi alan ulkopuolisilta toimijoilta 

on hyödynnettävissä malleja sekä toiminta-

tapoja, jotta oman toiminnan ympäristövas-

tuullisuudesta voidaan viestiä kattavammin. 

Konkreettisena suosituksena suomalaiselle 

media-alalle voidaankin tunnistaa ympäris-

tövastuuteeman osalta kestävän kehityksen 

tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden sisällyt-

täminen vastuullisuusviestintään, hiilineut-

raaliuteen pyrkiminen ja siitä viestiminen, 

nykyisin käytettävissä olevien KPI-mittarei-

den tarkastelu ja mahdollinen laajamittai-

sempi käyttöönotto sekä Elinkeinoelämän 

keskusliiton kestävän kehityksen tavoittei-

siin yhä voimakkaampi sitoutuminen ja tästä 

viestiminen. Sitoumusten pohjalta on myös 

selkeämmin nähtävissä minkälaiset toimen-

piteet ovat tarpeen ja samalla konkreettisten 

toimenpiteiden seuraamisen pohjalta voidaan 

arvioida omaa suoriutumista.

Tämä katsausosio kuvaa yritys-

vastuun toteutumista hyvin rajatussa ryh-

mässä yrityksiä vuoden 2021 alussa. Katsaus 

antaa siis suuntaa antavan kuvan sekä Suo-

men media-alan että vastuullisiksi miellet-

tyjen muiden alojen yritysten yritysvastuun 

toteutumisesta. Katsausosion suositukset 

ovat luonteeltaan kilpailijalähtöisiä. Yritysten 

tulisi keskittyä vastuullisuuteen liittyvissä 

toimissa myös asiakaslähtöisiin toimenpitei-

siin eli asioihin, jotka tuottavat aidosti lisä-

arvoa median kuluttajille.
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  Vastuullisuutta ajatellaan lähes 

poikkeuksetta perinteisen kolmen 
pilarin, eli taloudellisen vastuun, so-
siaalisen vastuun sekä ympäristövas-
tuun, kautta. Dataan ja teknologiaan 
liittyvä vastuullisuus nousee harvoin 
keskiöön media-alan vastuullisuutta 
ajateltaessa.

  Perinteiseen kolmikantaan no-
jaava vastuullisuus koetaan mediaan 
sisäänrakennetuksi ilmiöksi ja vastuul-
lisuuden onnistuminen punnitaan ensi-
sijaisesti median tuottamien sisältöjen 
kautta. 

  Media-alalla vallitsee asiantun-
tijoiden mukaan karkea kahtiajako 
vastuullisuutta 1) strategisena kysy-
myksenä ja 2) markkinoinnin keinona 
ajatteleviin toimijoihin. Samalla vas-
tuullisuuden tavoitteet vaihtelevat me-
dia-alan sisällä suuresti.

  Kilpailuedun näkökulmasta pel-
kät vastuullisuusteot ja säädösten 
noudattaminen eivät enää riitä. – Me-
dia-alan yritysten tulisi resursoida vas-

tuullisuusviestintää voimakkaammin 
ja tehdä teot näkyviksi median kulut-
tajille ja muille sidosryhmille. 

  Laadukkaat sisällöt ja totuuteen 
pyrkivä journalismi ovat asiantuntijoi-
den mukaan keskeiset kilpailuedun 
lähteet sosiaalisen ja eettisen vastuun 
osa-alueella. 

  Suomen mediat eivät ole onnistu-
neet vastuullisen datan käytön viestin-
nässä kuluttajien suuntaan. Tekoälyn 
ja automaattisen päätöksenteon ke-
hittyminen luovat viestinnästä tulevai-
suudessa entistä haastavampaa. 

  Teknologian kehittyessä me-
dia-alan yhteiset pelisäännöt data- ja 
teknologiavastuullisuudesta nähdään 
tarpeellisiksi. 

  Moni asiantuntija ei näe ympä-
ristövastuulla juurikaan olevan poten-
tiaalia suoranaisena kilpailutekijänä. 
Ympäristövastuu on toiminnan perus-
edellytys ja kilpailun kustannus.

AVAINASIAT    

Tutkimuksen haastatteluosiossa kartoitetaan 

media-alan asiantuntijoiden ja media-alan 

sekä muiden toimialojen edustajien näke-

myksiä vastuullisuuden nykytilasta, sosi-

aalisesta ja eettisestä vastuusta, dataan ja 

teknologiaan liittyvästä vastuusta sekä ym-

päristövastuusta. Vastuullisuuden käytännön 

toteutus vaihtelee media-alan osatoimialasta 

riippuen. Esimerkiksi TV- ja elokuvateollisuu-

dessa vastuullisuus näkyy pääosin tuotannon 

kautta, kun taas uutismediassa vastuullisuu-

desta yleisesti viestitään käyttäjille näkyvien 

sisältöjen kautta. 

Haastatteluosio muodostaa laa-

jan kokonaiskuvan media-alan avaintoi-

mijoiden vastuullisuuskäsityksistä. Haas-

tatteluosion tutkimusaineisto koostuu 

media-alalla työskentelevien henkilöiden 

sekä asiantuntijoiden haastatteluista.1  Me-

dia-alalla työskentelevien haastatteluilla on 

kartoitettu erityisesti media-alan vastuul-

lisuuden nykytilaa. Media-alan ulkopuolis-

ten asiantuntijoiden haastatteluiden avulla 

on nykytilakartoituksen lisäksi tunnistettu 

vastuullisuuden toimintamalleja, joita po-

tentiaalisesti voidaan soveltaa media-alalle.  

HUOMIO KESKITTYY 
VASTUULLISUUDEN 
PERUSPILAREIHIN

Haastatteluiden ensimmäinen teemaosio kes-

kittyy Suomen media-alan vastuullisuuden 

kokonaiskuvaan vuonna 2021. Yleisesti yri-

tysvastuun mainittiin koostuvan kolmesta eri 

1.  Tässä raportissa haastateltaviin viitataan seuraavasti: ”HMA”: media-alan asiantuntija, ”HT”: tutkija, ”HMR”: muu relevantti toimija. 

Kirjainyhdistelmän jälkeen on tunnistenumero (1-25). Jokainen haastateltava on koodattu satunnaisesti valitulla henkilökohtaisella tun-

nistenumerolla. Tulokset on raportoitu käyttämällä nimien sijaan tunnistenumeroita, jolloin yksittäistä haastateltavaa ei voida tunnistaa. 

Media-alan asiantuntija (”HMA”) -termillä viitataan haastateltavaan, joka työskentelee media- tai viestintäalalla. Tutkija (”HT”) -termillä 

viitataan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason tutkijaan, jonka asiantuntemus on tunnistettu tutkimuksen kannalta relevantiksi. Muu 

relevantti toimija (”HMR”) -termillä viitataan henkilöön, jonka asiantuntemus tai muu osaaminen on tunnistettu tutkimuksen kannalta 

tärkeäksi.
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osa-alueesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

ympäristövastuusta. Samalla dataan ja tek-

nologiaan liittyvää vastuullisuusosa-aluetta 

ei nostettu yritysvastuun määrittelyssä esille 

voimakkaasti, sillä vain muutama haastatel-

tava nosti teeman esiin. Myös hyvän hallin-

non, läpinäkyvyyden ja eettisyyden piirteet 

mainittiin melko usein. Erityisesti media-alan 

ulkopuoliset haastateltavat korostivat näiden 

lisäksi tärkeinä osa-alueina myös työvoima-

vaikutusta, työnantajavastuuta ja työnteki-

jöiden oikeudenmukaista kohtelua. 

Media-alan yritysten vastuuky-

symykset korostuivat haastatteluissa usein 

median vaikuttavuuden näkökulmasta: alan 

tuottamilla sisällöillä sekä vaikkapa uutis-

median tekemillä aiherajauksilla on välitön 

vaikutus muihin toimijoihin sekä suureen 

yleisöön. Esimerkiksi HMR12 mainitsi, että 

media on moniääninen, ja sillä on välittömiä 

vaikutuksia poliittiseen ilmapiiriin ja yhteis-

kunnan kehittymiseen. Moniäänisyyden esille 

tuomisella on merkityksensä ja sitä voidaan 

haastateltavan HMR12 mukaan pitää merkit-

tävänä kilpailuedun lähteenä. Moniäänisyy-

den huomioiminen on erityisen olennaista, 

kun rakennetaan sidosryhmien luottamusta 

mediatoimijaa sekä mediatoimijan omistaja-

tahoa kohtaan.

Vastuullisuus rakentaa aika paljon sitä 

(sidosryhmien) luottamusta. Sillä on iso 

vaikutus, miten asiakkaat tietävät, mikä 

se yritys median takana on, ja mitkä ovat 

sen arvot. Ettei se ole pelkästään yksit-

täisten toimittajien varaan rakentuvaa 

(mielikuvaa), vaan oikeasti, että taustal-

la on jokin vahva arvopohjainen toimija, 

joka haluaa edistää asioita parempaan 

suuntaan ja olla myötävaikuttamassa 

niihin. HMR12

Vastuullisuuden koetaan yleises-

ti olevan melko hyvällä tasolla media-alalla 

suhteessa muihin toimialoihin. Tietoisuuden 

vastuullisuusasioista voidaan myös nähdä 

kasvaneen, sillä esimerkiksi HMR1 toteaa jou-

tuneensa vielä 10 vuotta sitten selittämään 

media-alan toimijoille ammattiaan, vastuul-

lisuuskonsultointia. HT5:n mukaan aiempi 

keskustelu vastuullisuudesta vain kulueränä 

on nykyään lähes kokonaan loppunut. Toi-

saalta HMA2:n mukaan yritysvastuusta pu-

hutaan yritysmaailmassa jopa vähemmän 

kuin viisi vuotta sitten, mutta kyse voi kui-

tenkin olla myös aiheen arkipäiväistymisestä. 

VASTUULLISUUTTA PIDETÄÄN 
TOIMINNAN PERUSEDELLYTYKSENÄ 
MEDIA-ALALLA

Haastateltavat painottivat erityisesti sitä, 

että vastuullisuus peruspiirteissään on me-

dia-alalla sisäänrakennettua 

– vastuullisuuteen liittyy 

kuitenkin useita elementte-

jä, jotka eivät vielä korostu. 

Peruspiirteisiin kuuluu esi-

merkiksi vastuullinen journa-

lismi, vastuullinen mainonta 

ja eettinen sisällöntuotanto. 

Niihin lukeutuu myös uutis-

tuotantoon keskittyvien me-

diatoimijoiden perustehtävä 

välittää ihmisille oikeaa tietoa. Vastuullisuus 

laajemmin ymmärrettynä hakee vielä muo-

toaan. Esimerkiksi pilvipalvelujen kasvava 

merkitys ekologisuuden ja tietoturvan osalta 

ei ole vielä korostunut. Toisaalta myöskään 

paperilehtien jakelun aiheuttamaan ympä-

ristökuormaan ei ole otettu kantaa.

Vastuullisuutta laajemmin tarkas-

teltaessa korostuvat myös sen eteen tehtävät 

vapaaehtoiset teot. HMA21:n ja HMA22:n 

mukaan vapaaehtoisia vastuullisuustoimen-

piteitä voivat olla esimerkiksi paremman 

työelämän edistäminen, lasten ja nuorten 

lukutaidon edistäminen sekä diversiteetin 

ja inkluusion edistäminen. Yritys voi edistää 

teemoja esimerkiksi työpajoilla, tapahtumilla 

sekä aiheeseen liittyvällä vastikkeettomal-

la sisällöntuotannolla. On siis havaittavis-

sa, että vastuullisuusteeman ympärillä on 

olemassa erilaisia toimintatapoja: osa yri-

tyksistä täyttää lain vaatimat toimenpiteet, 

mutta osa yrityksistä tekee vapaaehtoisesti 

vielä paljon enemmän. Pidemmällä aikavä-

lillä lain kirjaimen ylittävät yritykset voivat 

saavuttaa kilpailuetua, ja toisaalta ne ovat 

jo pidemmällä lainsäädännön vääjäämättä 

kehittyessä entistä vaativammaksi.

Kun vastuullisuutta tarkastellaan 

laajemmin, on huomioitava myös media-alan 

osatoimialat. Esimerkiksi elokuva- ja TV-alal-

la vastuullisuuden käsitys on erilainen kuin 

esimerkiksi uutismediassa, sillä ala on eri-

tyisen julkisen mielenkiinnon kohteena 

kansainvälisestikin. Erityisesti sosiaalinen 

kestävyys on korostunut elokuva- ja TV-alal-

la. Sosiaaliseen kestävyyteen voidaan lukea 

kuuluviksi oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, 

ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan 

elämäänsä ja ihmisten yhteisöllisen identi-

teetin ylläpito ja vahvistaminen (Kautto & 

Metso 2008). Erityisesti oikeudenmukai-

suus ja tasa-arvo ovat korostuneet eloku-

”Media-alan yritysten vastuukysymykset  
korostuivat haastatteluissa usein median vai-
kuttavuuden näkökulmasta: alan tuottamilla 
sisällöillä sekä vaikkapa uutismedian tekemillä 
aiherajauksilla on välitön vaikutus muihin  
toimijoihin sekä suureen yleisöön.”
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va- ja TV-alalla me too ja black lives matter 

-liikkeiden myötä viime vuosina. HMA7:n 

mukaan nämä ilmiöt ovat rantautuneet myös 

Suomeen ja vaikuttaneet alaan nostamalla 

keskustelun tasa-arvosta ja diversiteetistä 

pinnalle.

Meidän alamme nytkähti tosi paljon 

eteenpäin, miten me puhumme ja käsi-

tetään tasa-arvoa av-alalla sekä miten 

käsitellään diversiteettiä sekä kameran 

takana että edessä. Meillä on aina kak-

sijakoisuus, sillä meidän pitää ajatella 

molempia: mitä tapahtuu kameran taka-

na, ketkä esimerkiksi tekevät sisältöjä ja 

mistä näkökulmista niitä tehdään. Sitten 

se, miten ne (sisällöt) esitetään kame-

ran edessä, mitä me sinne kameran eteen 

laitetaan, minkälaista maailmaa me ku-

vaamme. HMA7

Elokuva- ja TV-alalla vastuulli-

suuden käytännön toteuttamista rajoittaa 

kuitenkin selkeän tahtotilan, resurssien sekä 

osaamisen puuttuminen. HMA7 toteaa, että 

vastuullisuutta ei yksinkertaisesti koeta alan 

ydintoiminnaksi, jolloin siihen panostamista 

ei myöskään pidetä järkevänä. Käytännön 

teot esimerkiksi tuotantojen hiilijalanjäljen 

raportoimiseksi tai vähentämiseksi edellyt-

täisivät rahoittajien selkeää tahtotilaa tähän 

suuntaan.

Kun rahoittajat vaativat vastuullisuutta, 

niin sitten sitä toteutetaan. Niin kauan, 

kun sitä ei vaadita, se perustuu yksit-

täisten tuotantoyhtiöiden ja toimijoiden 

omaan kiinnostukseen, mikä on tietys-

ti tosi hyvä, sillä ne ovat sitten edellä-

kävijöitä siinä tilanteessa, kun se tulee 

pakolliseksi. - - En näe, että se lyö läpi 

isossa mittakaavassa, ennen kuin sitä 

vaaditaan. HMA7

Vastuullisuusviestinnän tilas-

ta alalla vallitsee hyvin eriäviä näkemyksiä. 

Vastuullisuuden näkyminen käytännössä 

herätti ristiriitaisia tuntemuksia, sillä esi-

merkiksi HT11 toteaa, ettei vastuullisuus näy 

media-alalla, varsinkaan kun asiaa katsotaan 

tavallisen lukijan näkökulmasta. Vastuulli-

suuteen liittyvistä asioista kerrotaan usein 

vastuullisuusraporteissa. Sama haastateltava 

toteaa kuitenkin median kiinnittävän suur-

ta huomiota tiedon oikeellisuuteen ja tästä 

myös viestittävän erilaisten kampanjoiden 

avulla. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita 

JSN:n vuonna 2018 järjestämä Vastuullista 

journalismia -kampanja, jossa vastuulliset 

mediat ottivat käyttöönsä vastuullisuudesta 

kertovan merkin sekä viestivät vastuullisesta 

journalismista kanavissaan (JSN 2018).

Haastattelujen perusteella me-

dia-alan yritykset ovat viestineet lähinnä pie-

nemmistä toteuttamistaan vastuullisuuden 

teemoista, kuten vihreästä toimistosta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että toimiston energianku-

lutukseen kiinnitetään huomiota esimerkiksi 

valaistusratkaisujen avulla ja paperin käyt-

töä pyritään vähentämään tai siitä yritetään 

jopa luopua kokonaan. Etätyön vallatessa alaa 

voidaan miettiä, kuinka paljon toimistoti-

laa tarvitaan ylipäätään. Huomionarvoista 

kuitenkin on, etteivät mediat ole aktiivisesti 

markkinoineet itseään vastuullisuuskulmalla, 

vaikka niillä siihen voisi olla edellytyksiäkin. 

Muilla aloilla vastuullisuuden markkinoinnis-

sa ollaan pidemmällä.

Suuria vastuullisuustekoja tai vastuulli-

suuskampanjoita, joita nähdään esimer-

kiksi vähittäiskaupassa, elintarviketeol-

lisuudessa ja jopa metsäteollisuudessa, 

jotka korostavat vastuullisuutta, niin 

sellaisia en ole todellakaan nähnyt (me-

dia-alalla). HT11

 
MEDIA-ALA JAKAUTUU 
VASTUULLISUUDELTAAN 
STRATEGISIIN JA TAKTISIIN 
TOIMIJOIHIN

Yritysten suhtautuminen vastuullisuuteen 

peruspiirteitä pidemmälle vaihtelee, sillä osa 

haastateltavista tarkastelee yritysvastuuta 

strategisena kysymyksenä, kun taas osa haas-

tateltavista luonnehtii vastuullisuutta enem-

mänkin esimerkiksi markkinoinnin keinona. 

HMR1:n mukaan tarkasteltaessa vastuuta 

strategisena kysymyksenä voidaan pohtia, 

mikä on yrityksen rooli kestävän kehityk-

sen haasteiden ratkaisussa sekä miten sen 

tuotteilla ja palveluilla voi auttaa asiakkaita 

ja yhteiskuntaa kehittymään kestävän kehi-

tyksen toteuttamisessa osana jokapäiväistä 

toimintaa. Myös HMA23 näkee vastuullisuu-

den strategisena valintana ja kuvaa vastuul-

lisuuden kehitystä seuraavasti:

Vastuullisuus oli ikään kuin näyttelyesine 

ja sen jälkeen siitä tuli hyvesignaloinnin 

väline. Sitten siitä tuli markkinointia ja 

nyt siitä on tullut osa yritysten strategiaa, 

eli se on tavallaan mennyt pidemmälle 

ja syvemmälle, ja viime aikoina tosi no-

peasti. Siis joissakin yrityksissä, mutta 

ei kaikissa. HMA23

Saman haastateltavan mukaan 

maailmalla menestyneimmät yritykset ei-

vät enää pyri pelkästään tuottamaan voittoa 

omistajille, vaan vastuullisuus on noussut 

keskeiseen rooliin yrityksen koko olemassa-

olon perustana.

Haastatteluissa korostui myös se, 

että vastuullisuuden esilletuontiin pitäisi pa-

nostaa, eikä tyytyä siihen liittyvien toimien 
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toteuttamiseen kaikessa hiljaisuudessa tai 

taustalla. Yksi konkreettinen kehityskoh-

de on tuoda voimakkaammin esille suoma-

laisten medioiden tarjoamaa vastuullista 

mainosympäristöä, sillä suomalaisilla me-

diatoimijoilla on olennaisesti paremmat 

mahdollisuudet toteuttaa ja taata vastuul-

lisen mainonnan ympäristöt moniin kan-

sainvälisiin toimijoihin verrattuna. Maino-

sympäristöllä tarkoitetaan mediatoimijan 

hallinnoimalla sivustolla tarjolla olevaa 

maksullista mainos- ja markkinointitilaa. 

Vastuullisen mainonnan ympäristöt voitai-

siin nähdä yhtenä Suomen erityispiirteenä, 

ja tähän on HMA20:n mukaan osoitettu ar-

vostusta ja kiinnostusta myös asiakkaiden 

puolelta. Sosiaalisen median ympäristöissä 

mainonta esitetään automatisoidusti kerä-

tyn sisällön yhteydessä, eikä yrityksillä näin 

ole mahdollisuuksia vaikuttaa, minkä sisäl-

lön yhteydessä mainoksia esitetään.

Siinä on kilpailuetu sosiaalisen 

median jättejä vastaan, että 

me voidaan mainostajille hy-

vällä omallatunnolla sanoa, 

että meillä on tällainen brand 

safe -ympäristö, eli me voidaan 

taata se, että heidän mainon-

tansa on laadukkaassa sisäl-

töympäristössä. HMA20

Osa haastateltavis-

ta puolestaan näkee vastuullisuuden merkityk-

sen eri tavalla. Esimerkiksi HMA2 kertoo, että 

yritykset mieltävät vastuullisuuden helposti 

vain markkinointiin liitettävänä toimintona.

Aika harvoin näkee esimerkiksi me-

dia-alan yritysten itse pohtivan tai reflek-

toivan, olemmeko vastuullinen (toimija) 

tai missä mielessä olemme vastuullinen. 

Se on enemmän sellaista markkinoinniksi 

menevää toimintaa, jossa vastuullisuutta 

tuodaan esiin ja korostetaan, mutta se 

ei näyttäisi syntyvän dialogista, eikä se 

näyttäisi johtavan dialogiin. Se on enem-

män sellaista toteavaa ja vastuullisuus-

maalausta, että olemme vastuullisia, 

koska sanomme olevamme vastuullisia. 
HMA2

Yleisesti ottaen HMA2:n kuvaile-

ma toimintamalli ei ole kilpailuetunäkökul-

masta pitkällä aikavälillä järkevää, vaan on 

oletettavaa, että asiakkaat ja muut sidosryh-

mät tulevat asettamaan tiettyjä konkreettisia 

edellytyksiä toteutettavien vastuullisuus-

asioiden suhteen. Pahimmillaan tällaisesta 

vastuullisuuden tekemisestä voi aiheutua 

jopa mainehaittaa, jos sidosryhmille paljas-

tuu asioiden todellinen, yleensä väitettyä hei-

kompi tila. HMA2 arveleekin yritysvastuun 

konkretisoituvan suuremmiksi vastuullisuus-

teoiksi erityisesti silloin, kun epäonnistutaan:

Luulen, että yritysvastuu konkretisoituu, 

kun jotain menee pieleen. Sitten se saat-

taa johtaa johonkin prosessiin, jossa sitä 

omaa vastuullisuutta tai oman yhtiön 

vastuullisuutta tai toimintaa käydään 

läpi. Muuten luulen, että katsantokanta 

on se klassinen, että me toimimme lakien 

ja alan yhteisten käytäntöjen mukaan, 

mikä tavallaan riittää tai se on osoitus 

siitä, että olemme vastuullisia. HMA2

Ajankohtaisena vastuullisuuteen 

liittyvänä teemana näyttäytyy 

HMA17:n mukaan medialuku-

taito, joka osoittaa sen, ettei 

vastuullisuus ole pelkästään 

mediatoimijan vastuulla, vaan 

myös kuluttajan on entistä tär-

keämpää tunnistaa luotettava 

ja vastuullisesti tuotettu sisäl-

tö. Tämä korostuu erityisesti silloin kun di-

gitaalisuus lisääntyy, sillä digitaalisissa alus-

toissa sääntely ei ole vastaavalla tasolla kuin 

perinteisessä mediassa. Kaikkea digitaalisilla 

alustoilla esiintyvää sisältöä ei esimerkiksi 

tarkisteta ennen julkaisua, kuten tapahtuu 

perinteisten paperisten lehtien tapauksessa.

Vaikka haastateltavat tunnistavat-

kin eroja vastuullisuuden suhteen media-alan 

sisällä, he toteavat isoimpien mediatoimijoi-

den olevan vastuullisuusasioiden toteutta-

misessa samalla viivalla muiden isojen ko-

timaisten media-alan toimijoiden kanssa. 

Suuremmilla mediatoimijoilla on resurssiensa 

puolesta paremmat valmiudet toteuttaa vas-

tuullisuutta käytännössä, mutta myös vaatia 

vastuullisuusperiaatteiden toteuttamista yh-

teistyökumppaneiltaan. Ne voivat myös vies-

tiä vastuullisuustoimistaan, ja esimerkiksi 

suurilevikkisellä sanomalehdellä etusivulle 

painetun mainoksen tavoittavuus on suuri. 

HT14:n mukaan media-alan sisällä on isojakin 

eroja, sillä osa mediatoimijoista ajattelee jour-

nalististen ohjeiden noudattamisen riittävän, 

”Yritysten suhtautuminen vastuullisuuteen 
peruspiirteitä pidemmälle vaihtelee, sillä osa 
haastateltavista tarkastelee yritysvastuuta 
strategisena kysymyksenä, kun taas osa haas-
tateltavista luonnehtii vastuullisuutta enem-
mänkin esimerkiksi markkinoinnin keinona.”

”Haastatteluissa korostui myös se, että vas-
tuullisuuden esilletuontiin pitäisi panostaa, 
eikä tyytyä siihen liittyvien toimien toteuttami-
seen kaikessa hiljaisuudessa tai taustalla.”
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kun taas jotkut nostavat toiminnassaan esille 

vastuulliseksi koettuja asioita ja toimintata-

poja ohjeita ja lainsäädäntöä laajemmin.

Yhdeksi jakolinjaksi vastuulli-

suuteen liittyvien asioiden toteuttamisen 

suhteen haastatteluissa hahmottuivat si-

sällöntuotantoon keskittyvät toimijat sekä 

viestintä- ja markkinointipalveluita tarjo-

avat toimijat. HMA19 huomauttaa, että näis-

tä jälkimmäisillä on mahdollisuus vaikuttaa 

vastuullisuuteensa valitsemalla asiakkaansa. 

HMA19:n edustama viestintä- ja markkinoin-

tialan yritys ei palvele samanaikaisesti sekä 

poliittisia toimijoita että muita toimijoita, 

kuten yrityksiä ja järjestöjä.

Olemme yrityksenä tehneet päätöksen, 

kun me palvelemme yrityselämää ja toi-

saalta meillä on läheisiä suhteita esimer-

kiksi poliitikkoihin tai virkamiehiin ja 

yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin, 

jotta jonkinnäköinen neutraalius säilyisi, 

että me emme esimerkiksi tee puolueille 

tai vaaliehdokkaille ollenkaan vaikuttaja-

viestintää tai viestintää. Me palvelemme 

yrityksiä, järjestöjä ja kolmatta sektoria, 

mutta huolehditaan jossain määrin mei-

dän integriteetistämme. HMA19

Käytännössä yritys on siis tehnyt 

vastuullisuusvalinnan, jossa vedetään sel-

vä raja palveltaviin yrityksiin. Näin voidaan 

välttyä tilanteilta, joissa yrityksen neutrali-

teetti voisi vaarantua ja tätä kautta yrityksen 

uskottavuus palvella asiakkaitaan ilman eri 

tahojen intressejä. Vastuullisuuden käsityk-

seen vaikuttavat myös mediatoimijan ulkoi-

set sääntelymekanismit. Ulkoisilla sääntely-

mekanismeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sitä, että median toiminnasta on mahdollista 

kannella jollekin instituutiolle, esimerkiksi 

Julkisen sanan neuvostolle. Perinteisillä pit-

kään alalla vaikuttaneilla mediatoimijoilla 

itsesääntelymekanismit ovat varsin vakiintu-

neita, kun taas uudemman polven sosiaalisen 

median toimijat eivät välttämättä ole suoraan 

vastaavan mekanismin piirissä. 

Ulkoisiin sääntelymekanismeihin 

kuuluvat esimerkiksi Julkisen sanan neuvos-

ton Journalistin ohjeet ja tietosuojalainsää-

däntö. Lainsäädäntöä pidettiin kuitenkin 

kankeana ja hitaasti kehittyvänä. Uutena tee-

mana korostuivat muutamissa haastatteluissa 

yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset.  

Lakihan tulee jatkuvasti aika isosti tässä 

jäljessä. Minusta tuntuu, että laki ei tule 

ikinä edes saavuttamaan näitä (rajoja), 

koska vastuullisuudesta on tullut stra-

teginen kilpailutekijä, jota yritykset itse 

kehittävät. Lainsäädännön luoma poh-

ja etääntyy koko ajan. Mutta on alueita, 

joissa lainsäädännöllä on edelleen mer-

kitystä. Ehkä se tärkein alue on yksityi-

syydensuoja ja tietosuoja, joka osittain 

liittyy myös mediaan, - -, niin siellä on 

varmaankin suuri houkutus käyttää tätä 

tietoa ja dataa mitä ihmisistä syntyy. 
HMA23

Vaikka esimerkiksi tietosuojan 

kaltaisten asioiden noudattamista sanelee 

pitkälti lainsäädäntö, jotkut haastateltavis-

ta totesivat yritysten jo tällä hetkellä teke-

vän vastuullisuuden eteen enemmän kuin 

mitä laki perustasolla vaatii. HT5:n mukaan 

usein ajatellaan, että vastuullisuustoiminta 

on sitä, mitä tehdään lain vaatimusten pääl-

le, mutta toisaalta hän näkee lainsäädännön 

ja sen ajoittain kovienkin vaatimusten tun-

temisen vastuullisuutena. HMA7:n mukaan 

esimerkiksi tuotantojen rahoittajat eivät tällä 

hetkellä vaadi lainsäädännön noudattamista 

enempää, mutta ulkomailla on tiukkenevia 

vaatimuksia myös esimerkiksi hiilijalanjäl-

jen pienentämisen suhteen. Vapaaehtoisesti 

kiinnitetään huomiota tekoihin ympäristön 

hyväksi ja sukupuolten välisen tasa-arvon ja 

ihmisoikeuksien huomioimiseksi.

Kaikki median harjoittama sään-

tely ei kuitenkaan näy ulkoisesti, vaan myös 

sisäinen sääntely on mediatoimijoille tärkeää. 

Sisäiseen sääntelyyn voidaan lukea kuuluvak-

si esimerkiksi vastaavat päätoimittajat, joiden 

vastuulla on toimitustyön valvominen ja lo-

pullinen päättäminen julkaistavista sisällöis-

tä. Toisaalta sisäiseen sääntelyyn liittyy myös 

yritysten arkipäiväinen toiminta ja HMA23 

huomauttaakin yrityksen vastuullisuuden ja 

siihen liittyvien konkreettisten toimien ole-

van asia, jota tarkkaillaan yritysten sisälläkin. 

Hänen mielestään ei olekaan riittävää, että 

yritykset panostavat pelkästään ulkoisten 

sidosryhmien huomiointiin, vaan vastuulli-

suusvaikutukset ulottuvat myös omaan hen-

kilöstöön ja työnantajamielikuvaan. Myös 

henkilöstö tarkkailee yrityksen vastuullisuut-

ta ja nykyajan työelämässä työpaikan vas-

tuullisuusidentiteetilläkin on merkityksensä.  

Vastuullisten yritysten oletetaan pystyvän 

sitouttamaan henkilöstöään paremmin kuin 

vähemmän vastuullisten toimijoiden.

OSAAJIEN USKOTAAN HAKEUTUVAN 
VASTUULLISIIN YRITYKSIIN 
TULEVAISUUDESSA

Käytännössä työpaikan vastuullisuusiden-

titeetin vaikutukset näkyvät kilpailuetuna 

rekrytoinneissa: lähivuosien osaamistarve 

ratkeaa mielikuvaltaan vastuullisimmille hel-

pommin kuin muille.  Työnantajamielikuva on 

erityisen tärkeä nuorille työntekijöille, mutta 

teeman voidaan nähdä läpileikkaavan koko 

työikäisten joukkoa. HMA7 huomauttaakin 

media-alalla olevan paljon ympäristö- ja vas-

tuutietoisia freelancereita. HMA13 korostaa, 
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että yrityksen kilpailuetu saavutetaan ensi-

sijaisesti hyvillä työntekijöillä, jotka vievät 

muutosta parempaan suuntaan. 

Kiinnostus yritysvastuuta kohtaan on 

mielestäni selvästi noussut. Ja sensitii-

visyys sille, että tunnustetaan, mitä me 

teemme, että sillä on yhteiskunnallinen 

vaikutus. Selvästi enemmän myös työn-

tekijöiden kesken, ei ehkä julkisessa kes-

kustelussa, kipuillaan sen kanssa, että 

haluanko työkseni palvella, vaikka liha-

teollisuutta tai edistää lentämistä tai 

matkustelua. Selvästi kiinnostus aihetta 

kohtaan on nousussa. Varsinkin työnte-

kijätasolla, miksei myös johtotasollakin, 

ihmiset pohtivat omaa rooliaan ja oman 

työnantajansa roolia tässä vastuullisuu-

den edistämisessä - -. HMA19

Yleisesti ottaen sisäinen ja ulkoi-

nen sääntely kehittyvät vuorovaikutteisessa 

prosessissa. HMA2 huomauttaa, että vastuul-

lisuus voidaan mieltää enemmän operatiivise-

na käsitteenä, kuin että käytettäisiin täsmäl-

lisesti yritysvastuu-sanaa. Käytännössä tämä 

liittyy vastuullisuudesta viestimiseen: vaikka 

sitä toteutettaisiinkin, niin viestimistä ei vält-

tämättä tehdä varsinkaan yritysvastuu-ter-

miä käyttäen, vaan vastuullisuus mielletään 

enemmänkin luontevaksi osaksi arkipäiväistä 

tekemistä.

Perinteiset mediayhtiöt ovat ikään kuin 

asemoineet itsensä ylemmäs, ja olleet sitä 

mieltä, että ne noudattavat tai ovat vas-

tuullisempia kuin sosiaalisen median yh-

tiöt, jotka ovat monikansallisia, ja joilla 

ei ole sellaista itsesääntelyn mekanismia 

siinä mielessä kuin perinteisellä journa-

lismilla on. Mutta ei siinäkään ole kau-

heasti oikeestaan yritysvastuukäsitettä 

käytetty, vaan se on nähty nimenomaan 

operatiivisena tilanteena. HMA2

Vastuullisuuden media-alalla ko-

rostuvan merkityksen myötä huomio kiin-

nittyykin myös koulutukseen. Huolimatta 

vastuullisuuden merkityksestä ja sen vaiku-

tuksesta yrityksiin media-alalla, on huoles-

tuttavaa, että siihen liittyvää koulutusta ei 

ole HMA19:n mukaan juurikaan saatavilla, 

eikä tällaiselle koulutukselle oikein vielä ole 

laaja-alaisesti kysyntääkään. Teemaan liit-

tyvä lisäkoulutustarve tunnistettiin myös 

tämän hankkeen työryhmän viime vuonna to-

teuttamassa media-alan osaamistarpeita kar-

toittavassa Mediaosaaja 2030 -selvityksessä 

(Huhtala et al. 2020). Selvityksessä todettiin, 

että tulevaisuuden mediaosaajilla tulee olla 

valmius sujuvasti käsitellä vastuullisuutta, 

eettisyyttä ja työntekijän hyvinvointia, sil-

lä vastuullisuus läpileikkaa media-alaa laa-

jalti esimerkiksi uutistuotannossa, sisällön-

tuotannossa, media-alan uusissa tuotteissa 

ja työehdoissa. Raportissa ehdotettiin, että 

yhteiskunnallisia ja humanistisia osaamis-

valmiuksia olisi tuotava koulutukseen sekä 

yliopisto- että ammattikorkeakoulutasolla 

entistä voimakkaammin ja käytännönlähei-

semmin. Yksittäiset suuremmat toimijat me-

dia-alan kentällä panostavat vastuullisuuteen 

esimerkiksi yrityskohtaisten vastuullisuusoh-

jelmien kautta, mutta yleispätevää valmen-

nusta ei ole tarjolla. HMA19 kuitenkin kokee, 

että asian suhteen on tapahtunut edistymistä, 

mutta isompaa murrosta odotetaan edelleen.

Media-alan vastuullisuusviestin-

tään liittyen tulisi tarkastella rohkeammin 

myös muita toimialoja.  HMR10 huomauttaa 

vastuullisuuden näkyvän esimerkiksi kau-

pan alalla media-alaan verrattuna huomatta-

vasti konkreettisemmin, sillä hankinnoissa 

on huomioitava tavaran tuotantopaikka ja 

tuotantoon käytetty työvoima – kuinka pit-

kän matkan päästä tavarat on kuljetettava ja 

ovatko esimerkiksi työolot inhimillisellä ta-

solla. Media-alalla saatetaan esimerkiksi os-

taa kuvankäsittelyä palveluna 

jostakin kehittyvästä maasta, 

mitä HMR10 pitää marginaa-

lisempana ilmiönä kuin sitä, 

että kaupan alalla myytäviä 

tuotteita hankitaan vieläkin 

jatkuvasti maista, joissa tuo-

tanto-olot eivät välttämättä 

ole hyvät.

Vastuullisen toiminnan ja vas-

tuullisuusviestinnän tavoitteet vaihtelevat 

media-alan sisällä suuresti. Osa haastatelta-

vista näkee vastuullisuuden kilpailuedun si-

jaan toimintaedellytysten turvaamisena, eli 

asiana, jonka tulee olla kunnossa, jottei yritys 

menetä asiakkaitaan ja markkina-asemaansa. 

Lisäksi vastuullisuutta kuvataan kilpailuetu-

na myyntitilanteessa sekä riskienhallintatyö-

kaluna. Toisinaan vastuullisuuden nähdään 

tuottavan myös kustannustehokkuutta, tai 

sen avulla voidaan kehittää kokonaan uusia 

tuotteita tai markkinoita. Mediatoimijoiden 

on jatkuvasti monitoroitava toimintakent-

täänsä huomioidakseen ajankohtaiset vas-

tuullisuusteemat. Lainsäädäntö asettaa vain 

alustavat raamit, mutta mediatoimijoiden on 

itse jalostettava toimintaansa voidakseen py-

syä kilpailukykyisinä jatkuvasti muuttuvalla 

alalla. Päälöydöksenä yritysvastuun suhteen 

voidaan pitää sitä, että yritysvastuu kokonai-

suutena toimii kilpailuedun mahdollistajana. 

Kilpailuedun saavuttaminen vaatii kuitenkin 

”Käytännössä työpaikan vastuullisuusidenti-
teetin vaikutukset näkyvät kilpailuetuna rekry-
toinneissa: lähivuosien osaamistarve ratkeaa 
mielikuvaltaan vastuullisimmille helpommin 
kuin muille.”
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kokonaisvaltaista panostamista eikä yleensä 

yksittäisellä osa-alueella kuten ympäristö- tai 

data- ja teknologiavastuussa pärjääminen riitä. 

 
SOSIAALISTA JA EETTISTÄ 
VASTUUTA SISÄLLÖISTÄ PIDETÄÄN 
SELKEIMPÄNÄ KILPAILUEDUN 
LÄHTEENÄ 

Sosiaaliseen ja eettiseen vastuuseen keskit-

tyvässä haastatteluosuudessa perehdyttiin 

erityisesti digiajan tuomiin sosiaaliseen ja 

eettiseen vastuuseen liittyviin haasteisiin. 

Eräs haastateltava luonnehti digitaalisen me-

diaympäristön aiheuttamia haasteita media-

toimijoille seuraavasti:

Tiedon levittäminen digitaalisessa ym-

päristössä on niin paljon helpompaa, no-

peampaa ja tehokkaampaa, että journa-

listiset päätökset aihevalinnoista, tiedon 

oikeellisuus, virheettömyys ja kaikki se 

data, jota hyödynnetään, niin kaikki 

nämä nousevat vielä merkittävämpään 

rooliin. Digitaalisuus tuo mediaympä-

ristöön tänä päivänä tosi ison vastuulli-

suushaasteen jokaiselle yhtiölle. HMA21

Media-alan tutkimussäätiön mu-

kaan median tavoittavuus digitaalisissa ym-

päristöissä on laajaa, joten sisältövalinnoissa 

korostuu demokratian peruspilareiden, yh-

teiskunnallisen moniarvoisuuden, ihmisten 

välisen tasa-arvon ja sananvapauden edistämi-

nen. Yksi selkeä haaste liittyy säätiön mukaan 

myös sananvapauden turvaamiseen tai sen 

rajoittamiseen digitaalisessa ympäristössä.

Haastatteluissa sosiaalisen ja eet-

tisen vastuun koettiin liittyvän erityisesti me-

dian sisältöihin. Medialla on iso vaikutusvalta 

julkaisemiensa sisältöjen kautta, mikä tuo 

mukanaan myös vastuuta. Median vastuuta 

julkaisemistaan sisällöistä pidettiin tärkeä-

nä, mutta haastateltavat painottivat laajasti 

myös sananvapauden merkitystä. Median pe-

ruspilareiksi tunnistettiin juuri sananvapau-

den ja yhdenvertaisuuden mahdollistaminen 

julkaisemissaan sisällöissä. Haastateltavat 

näkivät medialla toisaalta olevan myös vas-

tuu puuttua solvaamiseen, vihapuheeseen 

tai kansanryhmää vastaan kiihottamiseen.

Haastateltavilta löytyy myös eriä-

viä näkemyksiä median roolista sananvapau-

den säätelijänä.  Esimerkiksi HMA2:n mukaan 

lehdistöllä ei pitäisi olla roolia sananvapauden 

rajoittamisessa, sillä kyse on ennemminkin 

hyväksyttävän sananvapauden määrittelystä 

kuin sen rajoittamisesta. HMR12:n mukaan 

sananvapauskysymystä tultaneen pohtimaan 

tulevina vuosina laajemminkin, mutta myös 

ihmisten tasapuolinen kohtelu — sekä se, ke-

nen vastuulla on esimerkiksi rajata ihmisiä 

pois palveluista — noussee yhä laajempaan 

keskusteluun. Sama haastateltava peräänkuu-

luttaa suomalaisille mediatoimijoille myös 

selkeitä ja avoimia toimintaperiaatteita esi-

merkiksi keskustelun rajoittamiseen.

On tärkeää, että on hyvät ja kunnossa 

olevat arvopohjaiset periaatteet, eikä 

niitä tehdä mitenkään ad hocina (ilman 

suunnitelmaa), vaan on joku linja, jota 

noudatetaan, ja tämä linja olisi myös 

avoimesti näkyvillä ihmisillä. Sillä tavalla 

seisottaisiin sen takana. - - Kansainvä-

lisesti aika monilla mediataloilla on jo 

tällaisia, että ne ovat julkaisseet omat 

periaatteensa verkkosivuilla tai muuta. 

Se on ehkä hyvä tapa, että ne ovat myös-

kin selkeästi näkyvillä, eivätkä ne ole pie-

nen pienellä jostakin klikattavissa, vaan 

oikeasti tuodaan aktiivisesti myös esille 

niitä omia periaatteita. HMR12

Keskustelun rajoittamista voitai-

siin säännellä nykyistä tiukemmin myös lain-

säädännöllä. HMR1:n mukaan myös mainos-

taminen liittyy keskeisesti sananvapauteen, 

ja hän toivoisi medialta selkeitä linjauksia ja 

vastuunottoa esimerkiksi arveluttavaan jul-

kiseen keskusteluun osallistuvien yritysten 

mainosten julkaisemisesta.

Mielenkiintoinen esimerkki sanan-

vapauteen ja keskustelukulttuuriin liittyen 

ovat mediatoimijoiden omilla sivuilla olevat 

keskustelualustat, joista on HMA4:n mukaan 

Suomessa pääosin luovuttu laaduttoman ja 

epäasiallisen keskustelun vuoksi. Tämä voi-

daan nähdä myös sananvapauskysymyksenä.

Eihän ne (mediatoimijat) tällä hetkellä 

sinänsä tue sellaista sananvapautta tai 

anna kuluttajille sitten mahdollisuut-

ta kommunikoida heidän alustoillaan. 

Mutta se on mielestäni hyvin perusteltua, 

koska se (keskustelu) oli ihan täysin laa-

dutonta. HMA4

Mediatoimijat kehittävät sananva-

pauteen ja keskustelun etiikkaan liittyvää te-

matiikkaa myös sisäisesti. Esimerkiksi HMA16 

kertoo, että hänen edustamassaan media-alan 

organisaatiossa on erillinen etiikkaryhmä, jon-

ka tehtävänä on ottaa kantaa tilanteisiin, joissa 

sananvapauskysymys on oleellinen. Hän myös 

kokee sosiaalisen ja eettisen vastuullisuuden 

oleellisesti muuttuneen, jos tarkastellaan vii-

meisten viiden vuoden aikajännettä. Aiemmin 

tuntui riittävän, että tehtävät sisällöt olivat 

sisällöltään vastuullisia esimerkiksi demokra-

tia- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Nyt eri si-

dosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden ja 

asiakkaiden, vaatimukset ovat kuitenkin eri-

laisia ja mediatoimijan on tarkasteltava myös 

toimintatapaa, jolla tiettyyn valittujen sisäl-

töjen malliin on päästy. Tähän toimintatapaan 

kuuluu esimerkiksi se, kuinka ajankohtaisia 
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aihepiirejä, kuten ekologisuutta tai vähemmis-

töryhmiä käsitellään sisällöissä. Toimintatavan 

on myös oltava ulkoisesti hyvin läpinäkyvä ja 

kestettävä kritiikkiä, ja siitä viestimisen tulisi 

olla proaktiivista.

Laadukkaat sisällöt ja totuuteen 

pyrkivä journalismi ovat haastateltavien mu-

kaan keskeiset kilpailuedun lähteet sosiaali-

sen ja eettisen vastuun osa-alueella. HT14:n 

mukaan sosiaalisesta ja eettisestä vastuulli-

suudesta on mahdollista luoda selkeää kilpai-

luetua: laadukas ja totuuteen pyrkivä, jopa 

näitä aktiivisesti esille tuova media voi erottua 

edukseen. Toisaalta hän painottaa, ettei kil-

paileminen pelkästään kotimaisten toimijoi-

den kanssa riitä, vaan pääkilpailijat voivatkin 

olla esimerkiksi sosiaalisen median saralla 

toimivia globaaleja yrityksiä. HT11 painottaa 

vastuullisuudessa ennen kaikkea sisällöllis-

tä osaamista. Hän toteaa tutustuneensa Me-

diaosaaja 2030 -selvitykseen (Huhtala et al. 

2020), ja pohtineensa välineellisen osaamisen 

korostumista nykypäivän mediakentässä.

Se alkaa olla tietyssä mielessä myös joi-

denkin muidenkin toimialojen ongelma, 

että etsitään vain tavallaan teknisesti 

näppäriä ihmisiä, eikä etsitä sellaisia, jot-

ka pystyvät tekemään uusia avauksia tai 

kehitysjuttuja ja niin edelleen. Mielestäni 

tämä on (perinteiselle) mediallekin äärim-

mäisen tärkeä asia, koska media joutuu 

kamppailemaan sen kanssa, että sen tulot 

koko ajan pienenevät - -. Rahaa on siirty-

nyt viestintään ja viestintätoimistoihin, 

ja siellä on ollut valtava kasvu, kun media 

on pienentynyt. (Perinteisen) median kak-

kua on lohkaissut sekä viestintä että nämä 

isot maailman jättiläiset, kuten alustat 

Googlesta Facebookiin. Tässä kamppailus-

sa media on tietysti tosi tiukoilla, mutta 

vastuullisuuteen liittyy se, että pyritään 

pitämään sisältö myös kunnossa. HT11

HT11 toteaakin, että media-alalla 

vastuullisuutta ei ehkä mielletä kilpailueduksi 

tai erottautumistekijäksi, vaan luotettava si-

sältö itsessään mielletään vastuullisuusteoksi. 

Näin ollen onkin tärkeää, että suomalaiset 

mediat pystyvät jatkossakin tuottamaan luo-

tettavaa sisältöä, jolloin nämä voivat säilyttää 

kilpailukykynsä eri alustojen roolin mahdol-

lisesta kasvamisesta huolimatta.

Haastateltavat näkevät, että ku-

luttajat haluavat jatkossakin tietoa vastuulli-

suudesta osana päivittäistä arkea. HMA3 pitää 

tätä jo nyt osana median perustehtävää, mutta 

painottaa sitä, että kuluttajan ostopäätökset 

eivät kuitenkaan ensisijaisesti perustu vas-

tuullisuuteen ja eettisyyteen, vaan pääpaino 

on varsinaisessa tarjoomassa. Näin ollen kil-

pailuetu voidaankin saavuttaa tuottamalla 

sellaista sisältöä, jonka perusteella kulutta-

jalla on aiempaa paremmat mahdollisuudet 

tiedostaa se, miten toimia vastuullisesti. Tä-

hän liittyviä teemoja ovat HMR12:n mukaan 

esimerkiksi tasa-arvo, ilmastouutiset tai yri-

tystarinat vastuullisuudesta.

Myös HMA4 näkee, että kilpai-

luetua voi luoda laadukkaalla journalismil-

la, johon sisältyvät vastuullinen tekeminen 

ja teemasta uutisoiminen. HMR6 pohtii, että 

suomalaiset mediat voisivat yhdessä ottaa toi-

minnan kärjeksi, että Suomi on ”truth news 

nation”, sillä jo tällä hetkellä suomalaisten 

luottamus kotimaiseen uutisointiin on vahvaa. 

Myös HMA21 ja HMA22 korostavat suomalais-

ten lukijoiden luottamusta mediaan, mutta 

luottamuksen viimeaikainen väheneminen 

voisi olla kehityskohde ja siihen reagoiminen 

voisi tarjota kilpailuetua. Tähän luottamuksen 

laskuun voisi reagoida vahvemmin esimerkiksi 

vetoamalla lukijoihin konkreettisilla seikoilla 

joko sisällön tai vastuullisuustekojen kautta, 

kuten nostamalla sukupuolten tasa-arvoa uu-

tissisällöissä tai raportoimalla mediatoimijan 

ilmastotavoitteista.

Sosiaaliseen ja eettiseen vas-

tuuseen liittyy keskeisesti myös eettisyys. 

Eettisyyttä voidaan pitää ongelmallisena 

kilpailuedun kannalta: miten tehdä päätös 

esimerkiksi kyseenalaisen uutisaiheen julkai-

semisesta tai julkaisematta jättämisestä, jos 

riskinä on, että kilpailija voisi saavuttaa tämän 

kautta suuriakin yleisöjä. Merkittävä riski liit-

tyy myös siihen, jos kansainväliset toimijat on-

nistuvat tuomaan eettisyyden vahvemmaksi 

osaksi journalismia. Tämä voisi tapahtua esi-

merkiksi siten, että eettisyys otettaisiin kes-

keiseksi teemaksi osana ansaintalogiikkaa ja 

asetettaisiin konkreettisia tavoitteita sisältö-

jen eettisyyden suhteen. Suomessa Long Play 

on ottanut askelia tähän suuntaan. Toiminta 

perustuu Long Playn mukaan pitkien ja ana-

lyyttisten artikkeleiden laatimiseen, joiden 

faktat on tarkistettu huolella eikä toiminta 

ole mainoksista tai kustantamoista (ja niiden 

omistajista) riippuvaista (Long Play, 2021).

Haastatteluissa eettisyyttä pidet-

tiin yleisesti keskeisenä osana media-alaa ja 

esimerkiksi HMA4 koki sen olevan media-alan 

ominaispiirre. Samalla HMR10 toteaa, että 

mediaa sitoo muita toimialoja tiukempi eetti-

nen koodisto erityisesti sen takia, että medi-

alla on raportointivastuu ja vastuu puolustaa 

demokratiaa.

Median pitäisi periaatteessa olla aika 

eettinen ja ensisijaisesti esimerkillinen 

toimija, koska sen pitäisi olla vallan vah-

tikoira. Mediayrityksiä koskee tiukempi 

eettinen koodisto kuin muita. Näkemyk-

seni mukaan sinun on vaikea olla esi-

merkkinä ja puolustaa demokratiaa, jos 

et itse toimi eettisesti. Sitä taustaa vasten 

tietenkin medialla on paljon vahvempi 

vaatimustaso tai korkeampi vaatimus-

taso kuin monella muulla. HMR10
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Huomionarvoista on myös se, että 

eettisten velvoitteiden täyttämiseksi media-

toimijan on kyettävä vaalimaan ja jalostamaan 

raportoimaansa sisällön puolueettomuutta 

ja moniarvoisuutta. HMA21:n mukaan tässä 

toiminnassa journalismin perusperiaatteet, 

kuten lähdekriittisyys ja sen varmistaminen, 

että sisältö pohjautuu dataan ja faktoihin, 

nousevat keskeiseen rooliin.

Mediatoimijoilla on iso rooli eettisen toi-

minnan vaalimisessa ja erittäin hyvä 

mahdollisuus toimia itse siinä esimerkki-

nä vaalien nimenomaan sitä puolueeton-

ta ja moniarvosta sisältöä, sekä faktaan 

ja dataan pohjautuvaa informaation 

jalostamista. Lähdekriittisyys ja jour-

nalismin peruspilarit ovat tässä kohtaa 

tosi tärkeitä, mutta myös tosi suuressa 

arvossa. Meidän tehtävämme on myös 

auttaa kuluttajaa löytämään sen kaiken 

epäoleellisen tiedonkin joukosta se oleel-

lisin ja totuus. HMA21

HMA23 puolestaan huomauttaa, 

ettei eettisyyttä käsitellä Julkisen sanan 

neuvoston julkaisemissa journalistin ohjeis-

sa. Hänen mukaansa mediassa painottuvat 

enemmänkin totuus ja yhdenvertainen koh-

telu, ja eettisyys pahimmillaan jopa korrup-

toi median toimintaa. Toisaalta eettisyyttä 

voitaisiin hänen mukaansa tuoda journalis-

miin yhä voimakkaammin. 

Se liittyy journalismin luonteeseen, että 

totuuden etsiminen on tärkeää, ja jour-

nalistisen vallan käyttäminen on niin 

merkittävää, ettei siinä ole sijaa tällai-

selle heikkoudelle. - - Eettisyys on huuta-

vassa ristiriidassa tämän journalistisen 

eetoksen kanssa. Nythän Englannissa on 

aika laajakin tällainen etiikkaa koros-

tava liike mediassa. - - On täysin mah-

dollista tuoda se etiikka journalistiseen 

mediaan, mutta tähän asti siitä ei ole 

Suomessa jostain syystä vielä innostut-

tu. HMA23

 
JÄTTIYRITYSTEN DIGIALUSTAT 
AIHEUTTAVAT MONESSA MIELESSÄ 
PÄÄNVAIVAA 

Sosiaaliseen ja eettiseen vas-

tuullisuuteen liittyy keskei-

sesti medioiden jatkuvasti 

yleistynyt toiminta kolman-

nen osapuolen alustoilla. Tässä 

yhteydessä kolmannen osapuolen alustoilla 

viitataan Facebookin ja Twitterin tapaisiin 

suuriin kansainvälisiin toimijoihin, joissa 

suomalaisten medioiden läsnäolo on nykyään 

jopa välttämätöntä, ja joita hyödynnetään 

esimerkiksi upotettaessa sisältöjä uutisartik-

keleihin. Haastatteluissa pidettiin toimintaa 

näillä alustoilla yleisesti haastavana esimer-

kiksi tekijänoikeuksien toteutumisen, luki-

joiden kirjoittamien kommenttien valvon-

nan, sananvapauden hallitsemisen sekä sen 

ylläpitämisen suhteen. HT11 mainitsi, että 

myös päätös julkaista tai olla julkaisemat-

ta jää suurien alustatoimijoiden vastuulle.  

Alustat ovat myös siinä mielessä ongelmal-

lisia, että vastuun rajaaminen on vaikeaa, ja 

HT8:n mukaan joissain yhteyksissä nämä 

alustat voidaan käsittää julkaisijaksikin, jos 

esimerkiksi tietynlaista keskustelua poiste-

taan alustalta.

Isojen sosiaalisen median kanavien ja 

toimijoiden kohdalla on tietysti käyty 

se keskustelu, joka on silti osittain vielä 

käymättä, että ovatko ne vain alustoja, 

jotka tarjoavat mahdollisuuden sisällön 

jakamiseen ja keskusteluun, vai ovatko 

ne julkaisijoita, jolloin niillä on vastuu 

siitä, mitä keskustelua siellä käydään. 

Tällainen Twitterin tyyppinen päätös 

(viittaa Donald Trumpin estämiseen), 

heillä on omat käyttäjäsääntönsä tietyn 

tyyppistä keskustelua suodattaa sieltä 

pois, niin tavallaan silloin he siirtyvät 

vahvasti siihen julkaisijan tontille, mutta 

sitten siinä tulee mukana paljon muita 

vastuita samalla. HT8

Suomalaisen mediatoimijan nä-

kökulmasta yllä mainittu kysymys on erityi-

sen haasteellinen siksi, että kommenttien 

seuranta usealla eri alustalla vaatii valtavasti 

resursseja. Toisaalta HMA23 huomauttaa val-

vonnan olevan ensisijaisesti alustojen teh-

tävä. Hän myös kuvaa, kuinka moderointi 

tapahtuu alustoilla joukkoistetusti, jolloin 

siihen ei välttämättä enää kulu vastaavasti 

resursseja kuin mitä kotimaisella mediatoi-

mijalla kuluisi perinteisenä ”käsityönä” ta-

pahtuvaan moderointiin.

Käytännössä alustojen moderointi perus-

tuu ilmiantoihin. Siellä on joku ilmian-

tojärjestelmä, jossa alustojen miljoonat 

käyttäjät valvovat toinen toisiaan ja ra-

portoivat poikkeavuuksista, jolloin näi-

den alustojen kyky lähteä rajoittamaan 

sananvapautta on ihan eri luokkaa kuin 

median. - - Ilmiantojärjestelmä on mie-

lenkiintoinen ja tosi tehokas uusi ilmiö. 

Mutta se ei ole suomalaisen median vaan 

se on näiden alustojen itsensä luoma. 
HMA23

”Sosiaaliseen ja eettiseen vastuullisuuteen liit-
tyy keskeisesti medioiden jatkuvasti yleistynyt 
toiminta kolmannen osapuolen alustoilla.”
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Joukkoistettu moderointi ei kui-

tenkaan ole täysin ongelmatonta. Jos asiaa 

ajatellaan suomalaisen mediatoimijan nä-

kökulmasta, alustan säännöt voivat olla 

sallivampia tai kireämpiä, mikä voi johtaa 

sellaistenkin kommenttien poistoon, jotka 

olisi haluttu säilyttää. Haastatteluissa näiden 

epäselvyyksien ratkaisukeinoiksi esitettiin 

esimerkiksi kokonaan oman alustan luomista 

nykyään jatkuvasti yleistyvän alustatalou-

den hengessä. Eräässä lehtitalossa näin on jo 

osittain toimittu rakentamalla järjestelmä, 

jossa sisällöntuotanto ja jakelu tehdään sa-

man alustan kautta.

Sisällön tuotanto ja jakelu menee saman 

platformin (alustan) kautta, että pystyt 

siinä hallitsemaan käyttöoikeuksia. Voit 

kutsua platformiin esimerkiksi kanada-

laisen mediatalon, joka on luotettava ja 

heillä on validoidut prosessit, ja otat hei-

dän sisältöänsä siihen platformiin. Tässä 

on lähdetty tavallaan muuttamaan tätä 

sanomalehtimaailmaa tällaiseen alus-

tatalouden malliin.  Kun luot tällaisen 

riippumattoman, journalistisen sisältö-

alustan, jossa on sellaisia toimijoita, joi-

hin voi luottaa, niin uskotaan siihen, että 

kuluttajat löytävät tällaisen platformin 

ääri-ilmiöiden yleistyessä. HMA13

Alustan luominen koetaan kui-

tenkin vaikeaksi, sillä Facebookin ja Googlen 

kaltaiset suuret toimijat ovat saavuttaneet 

lähes määräävän markkina-aseman, eikä koti-

maisilla toimijoilla välttämättä ole mahdolli-

suuksia pärjätä niitä vastaan. Yleisesti ottaen 

suomen kielen roolin korostaminen pienenä, 

merkillisenä kielenä voisi toimia huomatta-

vassakin roolissa kilpailuedun tuomisessa 

omaa alustaa kehitettäessä ja markkinoita-

essa. Kotimaiset toimijat voisivat korostaa 

myös suomalaista kulttuuria ja sen vaalimista 

suuriin toimijoihin verrattuna. Oman alustan 

luomista kevyempänä vaihtoehtona pidetään 

yleisesti vaikuttamista vastuullisuuteen ole-

massa olevilla alustoilla. Suomalaisten toimi-

joiden vaikutusvaltaa ei kuitenkaan pidetä 

yksin riittävänä, vaan vaikuttaminen pitäisi 

tapahtua esimerkiksi Euroopan unionin har-

joittaman sääntelyn avulla.

HMA20:n mukaan kuluttajat no-

teeraavat yrityksen, joka pitkällä tähtäimellä 

toimii järjestelmällisen vastuullisesti ja eet-

tisesti. Yleisesti onkin olennaista huomata, 

ettei vastuullisuutta voi toteuttaa yhdessä 

yössä, vaan kysymys on enemmänkin koko-

naisuuden hallinnasta pitkällä aikajänteellä. 

Esimerkiksi HMA13 korosti kokonaisuuden 

hallinnan tärkeyttä, mutta huomautti haas-

teina olevan vastuullisen tekemisen kalliimpi 

hinta ja yrityksen koko arvoketjun vastuulli-

sen hallinnan vaikeus. Media-alalla arvoketjun 

hallinta ei ole kuitenkaan yhtä haasteellista 

verrattuna esimerkiksi vaatetusteollisuuteen, 

josta hän antaa esimerkin.

Bisnestä on hankalaa lähteä enää teke-

mään, kun maine menee. Se tulee todella 

kalliiksi siinä vaiheessa, kun teet jotain 

vastoin sosiaalista vastuuta ja kärähdät 

jostakin – esimerkiksi lapsityövoimas-

ta – niin isotkin brändit voivat olla vai-

keuksissa siinä tilanteessa. Nämä asiat 

ovat vähän olleet ehkä tuolla vaatetus-

teollisuudessa, esimerkiksi Intian lapsi-

työvoima, ja jotenkin tuntuu, että kaikki 

globaalit brändit, kun siellä käytetään 

alihankinnan alihankkijaa, niin miten 

pystyt arvoketjun sertifioimaan niin au-

kottomasti. HMA13

Sosiaaliseen ja eettiseen vastuulli-

suuteen sitoutuminen ei kokonaisuudessaan 

ole kilpailuedun tae, vaan siinä on huomioi-

tava useiden eri sidosryhmien kuten kansa-

laisten, yritysten ja asiakkaiden näkökulmat 

sekä poliittiset seikat: onko mediatoimija esi-

merkiksi sitoutunut tiettyyn puolueeseen vai 

täysin poliittisesti sitoutumaton. Mediatoimi-

joiden tehtäväksi jääkin vastuullisuuden oi-

keasuhtainen tasapainottaminen esimerkiksi 

viestinnällisin keinoin, jotta kaikki sidosryh-

mät voidaan huomioida. Digitalisoituminen 

asettaa tälle omat haasteensa, kun sisällön 

julkaiseminen ja erityisesti sen näkyminen 

kuluttajille ja muille asiakkaille ei enää ole 

täysin Suomen mediatoimijoiden käsissä.

DATAA JA TEKNOLOGIAA 
EI AINA MIELLETÄ 
VASTUULLISUUSKYSYMYKSIKSI

Dataan ja teknologiaan liittyvässä osuudes-

sa perehdyttiin vastuullisuusnäkökulmasta 

kuluttajan tietosuojaan ja dataan, algorit-

meihin sekä teknologiaan. Media-alan tutki-

mussäätiön mukaan median ja palveluiden 

vastuullisuuteen digitaalisessa ympäristössä 

vaikuttavat dataan ja kuluttajan tietosuojaan 

liittyvä vastuu. Eettisestä näkökulmasta di-

giajan haasteiksi puolestaan muodostuvat 

esimerkiksi yhä yleistyvät suosittelualgorit-

mit. Dataan ja teknologiaan liittyen haasteen 

digiajan mediayrityksille on asettanut myös 

mediaympäristön turvallisuus ja vastuullinen 

markkinointi yritysten näkökulmasta.

Haastatteluissamme data ja tekno-

logia miellettiin siitä kysyttäessä varsin ylei-

sesti tärkeäksi vastuullisuuden osa-alueeksi, 



41/82 VAKA 2021

4. HAASTATTELUTUTKIMUS

mutta silti kaikki haastateltavat eivät olleet 

aiemmin mieltäneet sitä osaksi vastuulli-

suutta. Dataan liittyvää vastuuta pidettiin 

itsestään selvänä ja esimerkiksi EU:n tieto-

suoja-asetuksen noudattaminen koettiin 

yleisesti olevan suomalaisilla mediatoimi-

joilla hyvin hallinnassa. HMA21 kuitenkin 

huomauttaa, että media-alan keräämät tiedot 

eivät ole rinnastettavissa arkaluontoisuu-

deltaan esimerkiksi terveystietoihin, jolloin 

niiden mahdolliseen päätymiseen vääriin 

käsiin ei välttämättä liity yhtä suurta riskiä. 

Sama haastateltava toisaalta toteaa nyky-

maailmassa pelkkien sähköpostienkin vuota-

misen olevan riski. Osa haastateltavista kui-

tenkin huomautti media-alan datankeruun 

kehittyvän jatkuvasti, mikä saattaa aiheuttaa 

tietosuojahaasteita jatkossa.

Haastateltava HMA23 toteaa, 

että teoriassa algoritmit voisivat tunnistaa 

ihmisten verkkokäyttäytymisen perusteella 

hyvinkin henkilökohtaisia seikkoja esimer-

kiksi hänen terveydentilastansa. Ongelmal-

lista on, että näitä tietoja voidaan hyödyntää 

ihmisen auttamiseksi, mutta myös pelkän 

lisämyynnin aikaansaamiseksi, mikä voi olla 

ongelmallista myös sosiaalisen ja eettisen 

vastuun näkökulmasta. 

Algoritmien käyttöön liittyy sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Posi-

tiivisena puolena pidetään sitä, että asiakasta 

on mahdollista palvella paremmin algorit-

mien avulla. HMR12 luonnehtii algoritmien 

olevan tätä päivää, eivätkä mediatoimijat voi 

jäädä kehityksestä jälkeen.

Kaikki (yritykset) haluavat tänä päivänä 

kohdentaa sisältöä tietyille kohderyhmille 

ja se on mielestäni tätä päivää. Toki vas-

tuullisuus pitää olla osana siinä ja pitää 

olla läpinäkyvää, mitä tehdään, mutta 

en ainakaan ajattele sillä tavalla, että se 

olisi jotenkin täysin paha asia. - - Hyvä on 

olla selvää, millä periaatteilla sitä koh-

dentamista tehdään ja kerätään dataa, 

ja mitä sillä datalla tehdään sekä missä 

sitä säilytetään. HMR12

HMA21:n mukaan palvelun nä-

kökulmasta tähän liittyy selkeä kilpailuetu, 

sillä algoritmien avulla asiakkaalle voidaan 

esimerkiksi tarjota laadukkaampia ja kohden-

netumpia sisältöjä. Lisäksi kirjautunut asia-

kas voidaan tunnistaa eri palveluiden välillä 

liikuttaessa, mikä tekee palveluiden käytöstä 

mielekkäämpää ja helpompaa. Konkreettinen 

esimerkki löytyy eräästä suoratoistopalvelus-

ta, jossa havaittiin algoritmisen suosittelun 

olennaisesti vaikuttavan siihen, mitä kautta 

käyttäjät aloittavat sisältöjen katselemisen. 

Sitten otettiin käyttöön hyvin yksinker-

taiseen algoritmiin perustuva suositte-

lu, jolloin sinun etusivu näytti erilaiselta 

kuin minun etusivuni johtuen siitä, että 

minun katselu- ja kuunteluhistoriani on 

erilainen kuin sinun. Syy, minkä takia se 

(algoritmi) otettiin käyttöön, oli se, että 

testauksessa huomattiin, että kun algorit-

minen suosittelu oli käytössä, niin käyttä-

jät käynnistivät 30 prosenttia enemmän 

sisältöjä etusivulta. Eli silloin palvellaan 

paremmin käyttäjää. Jos käyttäjä ei ha-

lua tulla palvelluksi paremmin, pitäisikö 

sillä olla oikeus [olla tulematta] palvel-

luksi? HMA2

Haastatteluissa tunnistettiin, että 

suosittelualgoritmeihin liittyy myös negatiivi-

sia vaikutuksia. Vaikka ne mahdollistavatkin 

sisällön tehokkaan kohdentamisen esimerkik-

si käyttäjän aiemman selaushistorian perus-

teella määritettyjen mieltymysten mukaan, 

on myös pohdittava, kuinka pitkälle kohden-

tamisessa voidaan mennä, jotta median teh-

tävä yleisesti merkittävän tiedon välityksessä 

voidaan varmistaa. HT25 huomauttaa, että ris-

kinä on se, että tekoälyn liikaa määrittämänä 

sisällöt alkaisivat muistuttaa liiaksi pelkästään 

käyttäjän omaa maailmankuvaa, eikä maail-

man ”avartaminen” enää olisi mahdollista. 

Haasteena onkin hahmottaa, kuinka pitkäl-

le suosittelualgoritmia voi hyödyntää, ettei 

käyttäjä jää paitsi olennaisimmista sisällöistä.

Jos koko sisältö onkin räätälöity hypoteet-

tisesti jollain tavalla sinun oman datan 

perusteella, niin voit missata jotain todel-

la tärkeää siitä maailmasta. Siihen pitää 

löytää balanssi, että saat sopivan henki-

lökohtaisen fiiliksen sinne, mutta samalla 

täytät perustavanlaatuisen tarpeen ja 

sen olemassaolon syyn, että hei – miksi 

minulla on tämä uutispalvelu, siksi, että 

kerron mitä koko maailmassa on tapah-

tunut vaikka (viime yönä). HMA4

Haastateltavien mukaan mediatoi-

mijat ovat kuitenkin tunnistaneet riskit suosit-

telualgoritmien käytössä ja näihin on pyritty 

reagoimaan. Esimerkiksi HMA20 ja HMA21 

kertovat, että suosittelualgoritmien käyttöön 

on kiinnitetty huomiota heidän edustamien-

sa mediatalojen uutissivustoilla, eikä suosit-

telualgoritmeja yleensä käytetä kovinkaan 

paljon, tietyissä aiheissa ei lainkaan. Toisaalta 

on huomattava, että algoritmien käytöstä huo-

limatta perinteisen median osalta suosittelut 

käyttäjälle tuskin koskaan perustuvat pelkäs-

tään algoritmiin, vaan myös toimituksellisella 

panoksella on aina oma osansa. 



42/82 VAKA 2021

4. HAASTATTELUTUTKIMUS

Erityisesti kilpailuedun näkökul-

masta huomio kiinnittyykin siihen, kuinka 

pitkälle suositteluissa voidaan mennä ja kuin-

ka tarkasti suosittelualgoritmien käyttämi-

sestä pitäisi viestiä käyttäjille. Etenkin kau-

pallinen media tavoittelee sitä, että käyttäjä 

pysyisi yksittäisen toimijan sivustolla mah-

dollisimman pitkään, mutta on haasteellista 

hahmottaa raja tarvitun suosittelun määrässä 

ja kohdentamisessa. 

Se on hirveän houkuttelevaa, koska mitä 

enemmän saat sitä — mistä oot jo sa-

maa mieltä — sitä enemmän luet, sitä 

kauemmin pysyt sivustolla ja sitä enem-

män sieltä tulee mainostuottoja et cetera. 

-  - Jenkkien isoissa uutiskanavissa alkaa 

kohta olemaan se tilanne, ettei uskalleta 

enää esittää vastakkaista mielipidettä, 

koska se lukija tai katsoja lähtee, kun se 

ei halua (kuulla). - - Mielestäni ainoa vas-

taus loppuviimeksi on medialukutaito ja 

sitten aktiivinen mediakasvatus, ja sen 

pitäminen agendalla. HMA3

HMA3:n kommentti liittyy erityi-

sesti asiasisältöihin. On kuitenkin huomatta-

va, että suositteluun liittyvät ongelmat ovat 

erilaisia asia- ja viihdesisällöissä. Asiasisältö-

jen osalta median vastuu ulottuu kuluttajan 

palvelemisesta myös siihen, että se voi to-

teuttaa perustehtäväänsä, eli totuudellista 

tiedonvälitystä ihmisille. Asiasisältöjen ta-

pauksessa on myös kiinnitettävä huomiota 

niiden ohessa näytettäviin mainossisältöihin. 

Nykykeinoin mainosten tehokas kohdenta-

minen esimerkiksi uutisessa esiintyvien asia-

sanojen avulla on mahdollista, joten esimer-

kiksi rikosuutisten ohessa on kiinnitettävä 

huomiota mainosten kohdentamiseen. Jos 

mainoksia kohdennetaan väärin asiasanoin, 

riskinä voisi olla, että ihmisten maailmanku-

va kaventuisi tai että mainostaja voisi hyötyä 

rikosten uhrien kustannuksella. Viihdesisäl-

töjen osalta valinnat painottuvat erityisesti 

käyttäjän palvelemiseen, jolloin suositusal-

goritmien rooli esitettävien sisältöjen valin-

nassa voi olla hyvinkin suuri ja suositukset 

voivat perustua vahvasti käyttäjän katselu-

historiaan. 

VIESTINTÄ DATAAN JA 
TEKNOLOGIAAN LIITTYVÄSTÄ 
VASTUULLISUUDESTA ONTUU

Datan, tekoälyn ja automaattisen päätöksen-

teon käytön jatkuvaan yleistymiseen liittyen 

on ongelmallista, ettei ihmisten tietoisuus 

näistä ole kasvanut samassa suhteessa – Suo-

men mediat eivät siis onnistu vastuullisen 

datan käytön viestinnässä kuluttajien suun-

taan. Useat haastateltavat kan-

toivat erityisesti huolta siitä, 

ettei algoritmien tai automaat-

tisen päätöksenteon käytöstä 

viestitä riittävän selvästi asi-

akkaille.

Ei (viestitä) riittävästi. En 

ole ainakaan itse törmän-

nyt tällaiseen, eikä tästä 

mielestäni puhuta myös-

kään kauheasti. Onkohan 

tämä vähän sellainen, että 

pelätään tai ei uskalleta nostaa tätä asiaa 

edes keskusteluun, ettei sitten kukaan 

säikähdä tästä. Kuitenkin kun katsoo kes-

kustelua, mikä liittyy Facebookiin ja näi-

hin muihin sosiaalisen median alustoihin, 

ihmiset ovat varmaan aika varpaillaan 

tästä asiasta. Toisaalta miettisin media-

talojen näkökulmasta, että kannattaako 

odottaa ja reaktiivisesti vastata, jos näis-

tä tulee jotain ongelmia vai kannattaisiko 

kuitenkin itse nostaa myös nämä asiat 

keskusteluun, jotta kukaan ei ainakaan 

kuvittele, että heitä on mitenkään täs-

sä huijattu tai tulisi mitään boikottia tai 

joukkopakoa tai muuta. Näiden asioiden 

käsitteleminen proaktiivisesti voisi olla 

järkevää maineenhallinnan näkökulmas-

takin. HMR12

HMA16 toteaa, ettei ongelma kos-

ke pelkästään media-alaa vaan esimerkiksi 

viranomaiset kuten Verohallinto ja Kansan-

eläkelaitos hyödyntävät jo laajalti automaat-

tista päätöksentekoa, mikä on hämmentänyt 

ihmisiä. Sama haastateltava pitää tärkeänä 

viestinnän oikeasuhtaista kohdentamista.

Keskustelut ja uutisointi, mitä on ollut 

myös Kelan ja verottajan automaattisista 

päätöksistä, on varmaan hätkäyttänyt 

ihmisiä jonkin verran. Siinä mielessä luu-

len, että tätä keskustelua pitää jatkaa ja 

viestintää tulee tehdä. Siinä pitää miettiä 

tarkasti, miten viestintä suunnataan, et-

tei se ole niin vaikeaselkoista, että se po-

rukka, joka sen tiedon oikeasti tarvitsisi, 

ei pysty omaksumaan sitä. Se (viestintä) 

”Datan, tekoälyn ja automaattisen päätöksen-
teon käytön jatkuvaan yleistymiseen liittyen 
on ongelmallista, ettei ihmisten tietoisuus 
näistä ole kasvanut samassa suhteessa – 
Suomen mediat eivät siis onnistu vastuul-
lisen datan käytön viestinnässä kuluttajien 
suuntaan.”
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pitää suunnata tosi taitavasti. Ja nyt jos 

puhutaan automaattisesti päätöksente-

osta, niin aika usein se liittyy tällaiseen 

viranomaistoimintaan. HMA16

Toisaalta mitä monimutkaisem-

miksi tekoäly ja automaattinen päätöksen-

teko kehittyvät, sitä haastavammaksi mediat 

kokevat näiden toimintaperiaatteiden ku-

vaamisen ja viestinnän kuluttajille. HMR24 

konkretisoi asiaa vertaamalla neuroverkkojen 

käyttöä ihmisaivoihin ja huomauttamalla, 

onko aivoissa tapahtuvan päättelyketjun ku-

vaaminen realistisesti mahdollista. Jokainen 

päättelyketju on oma yksilönsä, eikä sen se-

littäminen ole aukottomasti mahdollista. 

Haastateltavat kokevat, että kes-

kustelu liittyen dataan ja teknologiaan käy-

dään usein lähinnä digitaalisen maailman 

asiantuntijoiden välillä, vaikkakin olennais-

ta olisi, että myös kuluttajat voisivat osal-

listua keskusteluun. HT5 nostaa käytännön 

esimerkkinä teeman monimutkaisuudesta 

sen, että digitaalisten palveluiden käyttöeh-

dot ovat usein pitkiä ja vaikeaselkoisia. Jos 

yritykset aidosti pyrkisivät olemaan asiakas-

lähtöisiä, käyttöehdoissa kuvattaisiin sel-

keästi esimerkiksi yksilötietojen käsittelyn 

laajuus ja tähän liittyvät riskit. Parhaimmil-

laan paremmalla viestinnällä käyttöehdoista 

ja tietojen käytöstä voidaan jopa vahvistaa 

käyttäjän luottamusta yritystä kohtaan. HT25 

toteaakin, että tällä hetkellä ihmisiä kohdel-

laan enemmän datalähteinä kuin yksilöinä, 

eikä asiakkaalle muodostu kunnollista luot-

tamusta datan keräämisen, analysoinnin ja 

säilyttämisen käytäntöihin. Jos luottamus 

kehittyisi parempaan suuntaan, yrityksen 

käytössä oleva data voisi olla laajempaa ja 

ulottua jopa käyttäjälle arkaluonteisiin tie-

toihin kuten terveystietoihin. Tällaisen da-

tan hyödyntämispotentiaali olisi merkittävä, 

joskin eettisten seikkojen huomiointi olisi 

entistä tärkeämpää, jotta kuluttaja kokisi tie-

tojensa olevan turvassa.

Kun algoritmeja 

kohdistetaan yksittäiseen käyt-

täjään, esimerkiksi sisältöjä 

suosittelemalla aiemman käyt-

täytymisen perusteella, niiden 

toimintaperiaatteen tulisi olla 

selkeästi avattu. Esimerkiksi 

HMA2 ehdottaa, että algoritmi 

voisi olla avoimen lähdekoodin (engl. open 

source) periaatteiden mukaisesti tarkastel-

tavissa.

Voitaisiin olla vielä paljon eksplisiitti-

sempiä ja avoimempia sen suhteen, kun 

käytetään esimerkiksi suosittelussa jo-

takin algoritmia, niin algoritmi pitäisi 

periaatteessa avata. Sen (algoritmin) 

täytyisi olla open source -tyyppisesti tar-

kasteltavissa tai vähintään algoritmin 

toimintaperiaate pitäisi avata — jos sitä 

(algoritmia) ei esimerkiksi liiketoiminnan 

(syistä) tai käytetään muualta ostettua 

(palvelua) tai halutaan muista syistä sa-

lata se itse algoritmi — että tämä on se 

periaate, jolla esimerkiksi tämä suosittelu 

sinulle toimii. HMA2

Haastatteluissa nousi esille myös 

se, että GDPR:n myötä yleistyneiden eväste-

kyselyiden tarkoitus ei ole kaikille käyttäjille 

täysin selkeä. Esimerkiksi HMA22 huomaut-

ti, että osa kuluttajista saattaa tulkita nämä 

evästekyselyt mainontaan liittyviksi. Todelli-

suudessa nämä kyselyt hyväksymällä voi tulla 

antaneeksi luvan hyvin laajaankin tietojen 

käsittelyyn esimerkiksi sisältöjen kohdenta-

misen suhteen. Mediatoimijoiden olisi kiinni-

tettävä entistä enemmän huomiota erilaisista 

lupatiedusteluista viestimiseen selkeästi ja 

helposti ymmärrettävästi. Asioista avoimesti 

ja läpinäkyvästi kertominen kasvattaa lukijan 

luottamusta mediatoimijaa kohtaan.

ALGORITMIEN KÄYTÖN JA 
TIEDONKERUUN RAJOITTAMINEN 
NÄYTTÄYTYVÄT PARADOKSAALISINA

Haastateltavien näkökannat vaihtelivat jon-

kin verran sen suhteen, pitäisikö käyttäjillä 

olla mahdollisuus rajoittaa algoritmien käyt-

töä ja tietojen keruuta tai jopa estää algorit-

mien käyttö kokonaan. Valtaosa haastatelta-

vista oli kuitenkin sitä mieltä, että käyttäjillä 

tulisi olla mahdollisuus kytkeä tiedonkeruu 

ja algoritmien käyttö pois. Yleisesti ottaen on 

kuitenkin ongelmallista, että poiskytkennän 

toteuttaminen jo olemassa oleviin palveluihin 

voi olla resursseja vievää tai vaikea toteut-

taa teknisesti, eikä tällaisen mahdollisuuden 

tarjoamista ole välttämättä edes pohdittu – 

ainakaan vielä.

Toisaalta haastatteluissa huomau-

tetaan, että algoritmien poiskytkeminen sekä 

tiedonkeruun rajoittamisen mahdollisuuden 

tarjoaminen on hyvin sidonnaista siihen, min-

kä tyyppisestä mediapalvelusta ja tarjotusta 

sisällöstä on kysymys. HMA20:n edustama 

mediatoimija tarjoaa sekä uutis- että viih-

desisältöjä, ja suosittelualgoritmien käytön 

”Toisaalta mitä monimutkaisemmiksi tekoäly 
ja automaattinen päätöksenteko kehittyvät, 
sitä haastavammaksi mediat kokevat näiden 
toimintaperiaatteiden kuvaamisen ja viestin-
nän kuluttajille.”
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osalta on jo olemassa selkeä rajanveto: Viih-

desisällöissä niitä käytetään enemmän, uu-

tissisällöissä vähemmän tai ei lainkaan. Hän 

suhtautuu viihdesisältöjen automaattisen 

suosittelun rajoittamiseen negatiivisesti.

Se (pois kytkeminen teknisesti) menee 

vähän vaikeaksi. Meidän (mediatoimijan) 

kannalta ja koko idea on luoda parempia 

palveluita ja mahdollisuuksia kuluttajil-

le. Ainakaan meidän algoritmimme eivät 

estä mitään (sisältöjä) näkymästä. Jos se 

(palvelu) suosittelee jotain, ei se suosit-

telu vie pois mitään, eli kyllä voit katsoa 

sitä kuitenkin. HMA20

Eräs mahdollisuus voisi olla tarjo-

ta palveluista versio, jossa käyttäjän tietoja 

ei kerättäisi lainkaan, ja kaikki esitettävä 

sisältö perustuisi ihmisen tekemiin valintoi-

hin. HMA2 totesi tässä kuitenkin olevan se 

haittapuoli, että käyttäjä tulee palvelluksi 

huonommin. 

Tämän hankkeen tutkimusryhmän 

vuonna 2019 toteuttamassa Maksumallien so-

veltuvuus Suomen media-alalle: Systemaatti-

nen skenaarioanalyysi -selvityksessä esiteltiin 

The Washington Post -lehden tilausvaihtoeh-

dot, joista yhdessä käyttäjälle luvattiin mai-

nosvapaa mediaympäristö sekä kolmannen 

osapuolen evästeseurannan esto (Tikkanen 

et al. 2019). Tämä onkin esimerkki mediatoi-

mijasta, joka on hyödyntänyt käyttäjälle tar-

jottavan anonymiteetin kilpailukeinona. Ylei-

sesti vastaavien ratkaisujen voidaan nähdä 

yleistyvän tulevaisuudessa, mikäli tietoisuus 

anonymiteetistä lisääntyy.  

HMR24 huomauttaa, että jo täl-

lä hetkellä algoritmien tai tietojen keruusta 

kieltäytyminen voi tarkoittaa asiakkuudesta 

kieltäytymistä, sillä nämä toiminnot ovat jo 

niin vahvasti integroituja järjestelmiin, ettei 

niitä voi poistaa käytöstä yksittäisen asiakkaan 

osalta. Harva yritys kuitenkaan toimii monopo-

liasemassa, joten anonymiteetin lisäämisellä 

tuotevalikoimaan voidaan siis jopa saavuttaa 

kilpailuetua ja tätä kautta uusia asiakkuuksia.

Periaatteessa tekoälyn ja auto-

maattisen päätöksenteon käytön estäminen 

on mahdollista jo nyt, sillä näiden hyödyntä-

minen pohjautuu pitkälti evästeisiin, joiden 

käytölle on kysyttävä lupa Euroopan unionin 

yleisen tietosuoja-asetuksen myötä. HMA23 

huomauttaakin, että käyttäjällä kannattaisi 

olla erillinen tietokone, jota ei ole rekisteröi-

ty esimerkiksi palveluihin, jos tämä haluaa 

pysytellä täysin erossa algoritmien käytöltä 

ja seurannalta.

Esimerkiksi HMA20 ei tunnistanut 

algoritmien käytössä ongelmaa, vaan painot-

ti sitä, että algoritmien käyttö mahdollistaa 

parempien palveluiden ja mahdollisuuksien 

luonnin kuluttajille. Hän pitää edelleen tär-

keänä sitä, että algoritmit ovat apuvälineitä 

ja niiden käyttö tapahtuu yhdessä ihmisen 

tekemän päätöksenteon kanssa.

Tekoäly ja data on todella arvokasta ja hy-

vää. Me kehitetään (niitä) ja ollaan siinä 

mukana, mutta ne eivät silti poista sitä 

inhimillistä moderointia ja julkaisua, että 

niiden kombinaatio on varmaan hyvä. Sin-

ne on vielä matkaa, että data päästettäi-

siin täysin valloilleen. HMA20

Toisaalta on tärkeää havaita, että 

vähitellen algoritmien käytön osuus saattaa 

kasvaa, kun niistä käytön kautta kehittyy Suo-

men mediasisältöjen kulutusta paremmin ym-

märtäviä. Haastattelujemme perusteella on 

tulkittavissa, ettei tähän olla vielä riittävästi 

varauduttu. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi 

mediatoimijoiden tulisikin pikaisesti harkita 

esimerkiksi erillisten dataosastojen perusta-

mista, jotta valmiudet algoritmien käytön li-

säämiseksi ja yhä laajempien datamassojen kä-

sittelemiseksi voitaisiin turvata. Tähän asiaan 

reagointi siinä vaiheessa, kun kansainväliset 

kilpailijat alkavat sitä laajamittaisesti toteut-

taa on oletettavasti jo liian myöhäistä.

Tämän hankkeen tutkimus-

ryhmän vuonna 2020 toteuttamassa Me-

”Haastateltavien näkökannat vaihtelivat jon-
kin verran sen suhteen, pitäisikö käyttäjillä 
olla mahdollisuus rajoittaa algoritmien käyttöä 
ja tietojen keruuta tai jopa estää algoritmien 
käyttö kokonaan.”
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diaosaaja 2030 -selvityksessä tunnistet-

tiin tarve uudempien teknologioiden, 

kuten algoritmien, ottamisesta mukaan 

media-alan koulutukseen. Selvityksessä 

todettiin, että media-alan koulutuksen tu-

lisi tuottaa laaja-alaisempia osaajia, joilla 

olisi hallussa esimerkiksi tekoälyyn liitty-

vät peruskäsitteet, kuten koneoppiminen 

ja algoritmien käyttö (Huhtala et al. 2020). 

ALA KAIPAA KIPEÄSTI YHTEISIÄ 
DATA- JA TEKNOLOGIAVASTUUN 
SÄÄNTÖJÄ

Teknologian kehittyessä huomattavalla vauh-

dilla alan yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen, 

jotta tekoälyn ja automaattisen päätöksente-

on käyttö säilyisi eettisenä. HT25 kiinnittää 

tähän huomiota toteamalla, että pelisäännöt 

voisivat olla vastaavantyyppisiä kuin jo ole-

massa olevat JSN:n ohjeetkin ovat: jos oh-

jeita ei noudattaisi, toimijalle syntyisi väli-

töntä mainehaittaa. Hän nostaa esille Sitran 

toteuttaman IHAN-projektin, jonka tarkoi-

tuksena on luoda datataloudesta kestäväm-

pää ja reilumpaa. Projektissa rakennetaan 

eurooppalaista datatalouden mallia. Reiluun 

datatalouteen kuuluu ihmiskeskeisyys, luot-

tamus, uudenlainen yhteisöllisyys ja kestävän 

kasvun periaatteet. Projekti on käynnistynyt 

vuonna 2018 ja se päättyy vuonna 2021. Pro-

jektia toteuttamassa on ollut muun muassa 

ihmislähtöisen datatalouden ja terveysdatan 

asiantuntijoita. Tällaisen datatalouden kes-

tävyyden kehitystyön vaikutukset yritysten 

kilpailuetuun ovat selviä. Jos palvelu pystyy 

vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin 

ja erityisesti saavuttamaan asiakkaan luotta-

muksen, voi sillä olla etulyöntiasema muihin 

palveluihin verrattuna. 

Suomalainen media ei voi jäädä 

odottelemaan esimerkiksi tietojen käsittelyyn 

liittyvän lainsäädännön kehittymistä, vaan 

reagointiin olisi syytä jo nyt, jotta valmius 

tietojen käsittelyyn esimerkiksi pelkästään 

Suomessa tai omien tietojen käsittelyn ra-

joittamismahdollisuudet käyttäjille olisivat 

pikaisesti käyttöön otettavissa. Toisaalta muu 

relevantti haastateltava HMR24 huomauttaa, 

että esimerkiksi datan tallentamisesta muihin 

maihin pitää tulla kannanotto lainsäädännös-

tä: yksittäisten toimijoiden ei hänen näke-

myksensä mukaan tulisi joutua pohtimaan 

sitä, missä maassa tai alueella tietoja voi säilyt-

tää. Toisaalta jos tietoja jaetaan useamman eri 

toimijan välillä vaikkapa asiakaskokemuksen 

parantamiseksi, saman haastateltavan mu-

kaan päätös tällaisen sallimisesta tai estämi-

sestä on jäätävä asiakkaalle.

Data- ja teknologiavastuullisuus 

kilpailuetuna jakaa siis mielipiteitä. Muuta-

man haastateltavan mukaan datavastuulli-

suudesta voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta 

luoda kilpailuetua, koska ku-

luttajat eivät kiinnitä siihen 

tällä hetkellä paljoakaan huo-

miota. Tulevaisuudessa asia voi 

kuitenkin muuttua kokonaan. 

Toisaalta HT11 huomauttaa, että 

datavastuullisuuteen liittyvät 

asiat on pidettävä kunnossa, 

sillä niiden laiminlyönnistä syntyy helposti 

mainehaittoja.

Tutkijana toimivan HT8:n mielipi-

de eroaa muista haastateltavista, sillä hänen 

mukaansa kuluttajat Suomessa ovat jo nyt 

varsin kiinnostuneita datavastuullisuudes-

ta. HMA16 pohtii, että aihe on nousemassa 

kuluttajien keskuudessa keskeisempään ase-

maan, eikä jatkossa lepsusti toimivien yri-

tysten kanssa enää haluta toimia. Erityisesti 

konkreettiset toimet datavastuullisuuden 

parantamiseksi voivat toimia kilpailuedun 

lähteinä. Esimerkiksi HMR1 toteaa, että da-

tavastuullisuudessa voi olla edelläkävijä jo 

pelkästään viestimällä siitä aktiivisesti ku-

luttajille vaikkapa kertomalla konkreettisista 

teoista datavastuullisuuden eteen. HT5 puo-

lestaan pohtii, että kilpailuedun luomisessa 

voisi auttaa tehokkaampi markkinointi tai 

viestintä palvelun käyttöehtoihin sisällyte-

tyistä asioista.

HMR24 huomauttaa, että Suomel-

la on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä 

datavastuullisuudessa, sillä teollisuuden kehi-

tys on ollut nopeaa jo vuosikymmenten ajan: 

raaka-ainetta on osattu jalostaa jo pitkään, ja 

nyt ollaan tilanteessa, jossa raaka-aineena on 

data. Sama haastateltava ennakoi dataan liit-

tyvän jalostusosaamisen voivan olla Suomen 

tulevaisuuden menestyksen kynnyskysymys. 

Mallia media-alalle voitaisiin ottaa muiden 

toimialojen datavastuullisuuden edelläkä-

vijöistä. HMA19 nostaa haastattelussa esiin 

pankkikonserni OP:n tekemän tietotilinpää-

töksen, jossa avataan yrityksen datankäyttöön 

liittyviä eettisiä ja vastuullisia periaatteita.

He avaavat omia eettisen datankäytön 

periaatteitaan ja niitä tietoja, mihin he 

sitoutuvat ja miten he käyttävät asiak-

kaidensa dataa. Se on mielestäni tosi hie-

no vastuullisuusteko, ja olisi kiva näh-

dä, että joku mediatalo tekisi vastaavaa 

myös jonain päivänä. - - Meillä on pelko 

siitä, että me kuplaudutaan ja algoritmit 

syöttävät tietynlaisia uutisia, jotka sopi-

vat ideologiaan ja arvomaailmaan, niin 

kaikki tällainen läpinäkyvyys ja proak-

”Teknologian kehittyessä huomattavalla 
vauhdilla alan yhteiset pelisäännöt ovat tar-
peen, jotta tekoälyn ja automaattisen päätök-
senteon käyttö säilyisi eettisenä.”
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tiivisuus siinä, miten yritykset avaavat 

niitä datankäytön periaatteitaan, se on 

kuuma ja tärkeä aihe. HMA19

Vastaavia esimerkkejä on muita-

kin, ja HT25 nosti esille F-Securen, joka laatii 

käyttöehdoista erillisen, selkeämmässä muo-

dossa olevan version. Tällainen kuluttajan 

palveleminen kertomalla datan käsittelystä 

aiempaa läpinäkyvämmin ja selkeämmin tul-

lee olemaan jatkossa entistä suuremmassa 

roolissa, kun käsiteltävät tietomassat mo-

nipuolistuvat, ja toisaalta myös kuluttajien 

kiinnostus datakysymyksiin lisääntyy.

YMPÄRISTÖVASTUU ON 
YMPÄRISTÖASIOIDEN 
KÄSITTELYÄ SISÄLLÖISSÄ 
JA YMPÄRISTÖVALINTOJA 
LIIKETOIMINNASSA

Ympäristövastuuseen liittyvässä haastatte-

luosuudessa pureuduttiin mediatoimijoiden 

näkökulmiin alan ympäristötaakasta sekä toi-

menpiteistä, joilla ympäristöteemasta voitai-

siin saavuttaa alalle kilpailuetua. Media-alan 

tutkimussäätiön mukaan media voi toteuttaa 

vastuullisuutta ympäristönäkökulmasta jul-

kaisemalla sisältöä, joka kohdistuu yleiseen 

kansalaisten tietoisuuteen ympäristövaiku-

tuksista. Samalla media voi pyrkiä optimoi-

maan painetun median tuotantoprosessissa 

syntyviä painon ja logistiikkaketjun synnyt-

tämiä ympäristövaikutuksia. Toisaalta yhä 

keskeisempi kysymys on, mitä perinteisestä 

mediasta eroavia ympäristövaikutuksia ja 

sen myötä vastuita on digitaalisessa toimin-

taympäristössä toimivalla media-alan yrityk-

sellä tai mediaan liittyviä digipalveluja tar-

joavalla yrityksellä. Yleisesti ottaen pelkkä 

ympäristövaikutusten optimoiminen ei riitä 

enää pitkällä aikavälillä, vaan niitä on myös 

pystyttävä vähentämään. Esimerkiksi painet-

tujen lehtien kulutuksen väheneminen tullee 

vaikuttamaan tähän.

Haastatteluissamme median ym-

päristövastuun nähdään jakautuvan kahteen 

osaan: ympäristöasioiden käsittelyyn sisäl-

löissä ja oman toiminnan ympäristöystäväl-

lisyyteen. Useat haastateltavat kokivat tär-

keäksi ympäristövastuun nostamisen esiin 

sisältöjen kautta. Osa haastateltavista koki, 

että uutismediatoimija voi vaikuttaa kulutta-

jien ympäristöystävällisempään toimintaan 

esimerkiksi käsittelemällä ympäristöön liit-

tyviä asioita sisällöissä entistä näkyvämmin 

ja laajemmin. Sama teema on havaittavissa 

myös viestintä- ja markkinointitoimistoilla, 

joiden asiakkaat toivovat, että ympäristötee-

masta voidaan viestiä ja tehdä siitä merkityk-

sellistä kaikenlaisille päätöksentekijöille: niin 

arjessa päätöksiä tekeville kuluttajille kuin 

myös yritys- tai julkissektorin päättäjille.

Kilpailuetu tulee siitä, että pystyy edis-

tämään esimerkiksi ympäristövastuuky-

symyksiä tai kertomaan (niistä) tavalla, 

joka lisää tietoisuutta, mutta ei tuota tor-

juntaa. Yritys (perinteinen uutismedia), 

joka kykenee uudella tavalla tekemään 

niistä kysymyksistä merkityksellisiä eri 

kohderyhmille. - - Kyllä se pätee myös 

meihin (viestintätoimistoihin), että päi-

vittäistä työtäni on miettiä, miten pu-

hun yrityksestä, joka luopuu fossiilisten 

käytöstä. Miten ihmiset ymmärtävät sen, 

kiinnostuvat siitä ja ettei se kuulosta ihan 

samalta, mitä kaikki muutkin sanovat. 

Kilpailuetu tulee kyvystä tehdä asioita 

merkityksellisiä erilaisille päätöksente-

kijöille. HMA19

HMR12:n mukaan vastuullisuu-

den kuva välittyy medioissa sisältöjen kautta, 

ja esimerkiksi ilmastoasiat ovat saavuttaneet 

pysyvän näkyvyyden sisällöissä. Myös HMA3 

on samoilla linjoilla ja toteaa ilmastoasioista 

tulleen mediasisällön tuotannon tasolla ”hy-

gieniatekijä”, jonka on pakko olla kunnossa.

Tuotannon tasolla siitä tulee hygieniate-

kijä, eli se on pakko olla. Iso osa kulutta-

jista ei ajattele, onko lehti, jota he luke-

vat, ympäristöystävällisempi vai ei. He 

lukevat sisältöä, josta he ovat kiinnostu-

neita. - - Fyysisestä tuotteesta on vaikea 

tehdä kilpailuetua, mutta kilpailuedun 

voi tehdä sitä kautta, miten pystyy raken-

tamaan sen siihen sisältöön tai brändiin, 

sitä kautta siitä voi tehdä kilpailuetua. 
HMA3

Media-alan toimijoilla on HMA21:n 

mukaan huomattava mahdollisuus vaikuttaa 

siihen, että niiden tavoittamat kuluttaja-

ryhmät tekisivät kestäviä valintoja omassa 

elämässään. Haastateltavien mukaan ku-

luttajat eivät kysele ympäristösertifikaatte-

ja, vaan ostavat sisältöä, koska se on heille 

merkityksellistä ja kiinnostavaa. Toisaalta 

yritysasiakkuuksissa näillä sertifikaateilla 

koetaan olevan suurempi merkitys. HMA3:n 

mukaan ympäristövastuuteeman käsittelys-

sä olennaista on, miten yrityksen ympäris-

töystävällisyys auttaa asiakasta. Näin ollen 

viestinnässä ei kannata keskittyä pelkästään 

media-alan yrityksen omiin ympäristöta-

voitteisiin.

Media-alan toimija voi tuotta-

miensa sisältöjen lisäksi vaikuttaa myös 

siihen, minkälaisille tuotteille ja palveluil-

le toimija tarjoaa mainosympäristöään hal-

linnoimillaan mediasivuilla. HMA22 viittaa 

mediatoimijan tarjoamaan mainosympäris-

töön termillä markkinapaikkaliiketoiminta. 

Yhtenä ympäristövastuutekona mediatoimi-

ja voi hyväksyä mainosympäristöönsä vain 

ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita.
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Markkinapaikkaliiketoimintojen tarjoo-

man kautta me pystymme tarjoamaan 

kuluttajille esimerkiksi ympäristöystä-

vällisempiä tuotteita ja palveluita. Sen li-

säksi, että he lukevat meidän sisällöistä, 

miten omaa elämäntapaansa voi muut-

taa vähähiilisemmäksi, me voimme pal-

velujen kautta tarjota myös esimerkiksi 

vähäpäästöisempiä autoja tai asuntoa, 

jossa on esimerkiksi maalämpölämmi-

tysjärjestelmä. HMA22

YMPÄRISTÖVASTUUTA EI NÄHDÄ 
POTENTIAALISEKSI KILPAILUEDUN 
LÄHTEEKSI

Useampi haastateltava luonnehtii ympäristö-

vastuuta sisäänrakennetuksi osaksi media-alan 

yritysten toimintaa, eivätkä he näe ympäris-

tövastuulla juurikaan olevan potentiaalia suo-

ranaisena kilpailutekijänä. Ympäristövastuu 

kilpailuetuna liittyy yleensä yrityksen mainee-

seen tai toimintaedellytysten turvaamiseen.

HMA21 ja HMA22 puolestaan nä-

kevät ympäristövastuun epäsuorana kilpai-

luetuna, jopa bränditekona. Vastuullisuusteot 

tuovat positiivista huomiota, mutta kyse on 

myös maineenhallinnasta: mitä vastuullisempi 

yritys, sitä paremmin se kestää kriisitilanteita. 

HMA13 näkee ympäristövastuun sivuuttami-

sen uhkana kilpailuedulle.

Isommassa kuvassa ilmastonmuutokses-

ta viestitään hirveän paljon, mutta ym-

päristövastuu tulee siinä vähän sivussa. 

Sanoisin, että se lisääntyy seuraavan vii-

den vuoden aikana, koska ne, jotka eivät 

hoida asioita (ympäristövastuun osalta) 

kuntoon menettävät kilpailua. HMA13

Haastateltavien mukaan ympä-

ristövastuun toteuttamista edellytetään me-

dia-alan yrityksiltä yhä useammin. Esimer-

kiksi HMA16:n edustama mediayhtiö pohtii 

kumppanuuksien rakentamisen yhteydessä 

potentiaalisten kumppaniyhtiöiden ympäris-

töperiaatteita, ja hän näkee hiilijalanjälkilas-

kelman tuloksen olevan yhä keskeisempi pää-

töksentekokriteeri tulevaisuudessa. Tärkeänä 

koetaan erilaiset mittarit ja taulukot, joiden 

perusteella yrityksiä voisi luokitella niiden 

ympäristövastuun perusteella.

Jos puhutaan indie-tuotantoyhtiöistä, 

niin siellä on heräämässä esimerkiksi 

ajatus hiilijalanjäljen laskennasta. Suo-

messahan ei ole mitään yhteistä av-tuo-

tantoihin liittyvää hiilijalanjälkilaskuria 

vielä olemassa, mutta sellaista kovasti 

suunnitellaan av-tuottajien oman yhdis-

tyksen APFI ry:n toimesta. - - Sanoisin, 

että kun mietitään, otetaanko tuo yritys 

vai tuo toinen yritys kumppaniksi, kyllä 

me aika tarkkaan katsotaan, minkälaiset 

mahdollisuudet niillä on ruveta omassa 

toiminnassa toteuttamaan tällaisia ylei-

siä ympäristöperiaatteita. HMA16

HMA20 taas kokee, että ympä-

ristövastuusta on vaikea luoda kilpailuetua 

media-alalla Suomessa, koska alan tuottamaa 

hiilijalanjälkeä ei nähdä suureksi. Toisaalta 

hänkin sanoo, että tulevaisuudessa hiilijalan-

jälkilaskelmat voivat vaikuttaa merkittävästi 

yhteistyökumppaneiden valintaan. HMA2 ko-

rostaa, ettei kilpailuedun luominen ympäris-

tövastuulla tapahdu erityisesti media-alalla, 

sillä kyseessä on toimialariippumaton asia, 

mutta esimerkiksi uusiutuvan energian käyt-

tö luo maine- ja kilpailuetua.

Ympäristövastuuseen liittyy 

myös se, että esimerkiksi median rooli hiili-

dioksidipäästöjen tuottajana nähdään mel-

ko pienenä. Haastatteluissa tunnistetaan 

kuitenkin, että pienistä päästöistä huoli-

matta omaan toimintaan pitäisi kiinnittää 

huomiota. Esimerkiksi HMR12 toteaa, että 

mediatoimijoiden tulisi yleisesti pyrkiä hii-

lineutraaliuteen. HMA20:n mukaan asiaan 

on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi toi-

mitilojen suhteen. Käytännössä tämä voisi 

”Useampi haastateltava luonnehtii ympäris-
tövastuuta sisäänrakennetuksi osaksi me-
dia-alan yritysten toimintaa, eivätkä he näe 
ympäristövastuulla juurikaan olevan potenti-
aalia suoranaisena kilpailutekijänä.”
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tarkoittaa sitä, että jo niiden rakennusvai-

heessa pyrittäisiin mahdollisimman pitkälle 

hiilineutraaliuteen.

HMA22:n mukaan media-alan yri-

tykset ovat yritysmaailmassa loppukäyttäjiä, 

joten mediayritysten kyky hallita omia pääs-

töjään on rajoitetumpaa kuin vaikkapa teolli-

suudessa. HMR1:n mukaan ympäristövastuun 

toteuttamisessa olisi kuitenkin huomioitava 

koko arvoketju, siis myös kumppanit ja ali-

hankkijat. HMA23 ei usko ympäristövastuus-

ta saatavan merkittävää kilpailuetua, koska 

kaikki toimijat ovat samalla viivalla.

Kaikki ovat aika samalla viivalla, ja itse 

asiassa aika pitkällä. Siinä on tehty se, 

mitä voidaan tehdä. Se mitä jää jäljelle 

on sanomalehdistö, eli fyysisistä sanoma-

lehdistä ja kirjoista luopuminen, mutta 

se on aika ison kynnyksen takana. Kaikki 

toimistot alkaa olla jo muutenkin paperit-

tomia ja muutenkin, että kaikki etenevät 

aika samaa tahtia ja siitä ei mielestäni 

saa erottuvaa kilpailuetua. HMA23

Konkreettisella tasolla hiilineut-

raaliuteen pääseminen tarkoittaa HMA13:n 

mukaan esimerkiksi painotaloissa sitä, että 

väriaineiden ja hävikin tuottamista vähen-

netään ja jakelun ympäristöystävällisyyteen 

kiinnitetään huomiota. HMA22:n mukaan 

digitaalisen median osalta ympäristövastuuta 

voidaan tehdä esimerkiksi kompensoimalla 

päästöjä metsityshankkeilla. Lisäksi voidaan 

kiinnittää huomiota konesalien energiate-

hokkuuteen. 

Pääsääntöisesti tänä päivänä ympäristö-

vastuuasiat (korostuvat): miten lehden 

paino- ja jakeluprosessissa toimitaan 

niin, että koko ajan parannetaan sitä ja 

seurataan hävikkiä ja seurataan laatua 

ja sitä kautta parannetaan sitä ympäris-

töystävällisyyttä. Digiprosesseissa esi-

merkiksi konesalit ja dataroomit vievät 

paljon energiaa. HMA13

Mediatoimijat voivat toteuttaa 

ympäristövastuuta myös pienemmillä teoil-

la, joiden kautta voidaan päästä merkittä-

vämpään lopputulokseen. Esimerkiksi HMA3 

kertoo, että tällaisia pienempiä toimenpiteitä 

ovat maalämmön käyttöönotto ja työmatka-

pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edis-

täminen. 

Erityisesti muiden kuin me-

dia-alan yritysten edustajien mukaan mediat 

viestivät omista ympäristövastuutoimistaan 

vielä varsin heikosti. HT11 pohtii, että media 

raportoi muiden alojen ympäristövastuusta, 

mutta sen omia tekemisiä ei näy missään, eikä 

hän ole nähnyt yhtään mediaa, joka korostai-

si esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä 

omassa toiminnassaan. Erityisesti raportoin-

tivastuun muista toimijoista voidaan nähdä 

korostuvan uutismediatoimijoilla.

Sen sijaan esimerkiksi S-Ryhmä taisi sa-

noa, etteivät he käytä enää mitään muuta 

kuin tuulivoimaa. Mediasta ei ole tullut 

mitään tällaista sähkön tuotantoon, vih-

reään sähköön tai muuhun liittyvää jut-

tua. En ole nähnyt mitään sellaista, jossa 

sanottaisiin, että miten nämä kuljetukset 

(esimerkiksi lehtien jako) on hoidettu, 

että kuinka paljon meiltä tulee hiilidiok-

sidipäästöjä, ja minkälaisia jakeluautoja 

meillä on käytössä. HT11

HMR1:n mukaan monilla muiden 

toimialojen yrityksillä on hyvin kunnian-

himoisia ympäristötavoitteita, mutta me-

dia-alalla yritysvastuusta ollaan hiljaa eikä 

osallistuta julkiseen keskusteluun. HMA19 

korostaa sitä, että media-alalla systemaat-

tinen tekeminen ympäristövastuun eteen 

on vähäistä muihin toimialoihin verrattuna, 

ja konkreettiset teot ympäristön eteen ovat 

yksittäisten toimijoiden varassa. Haastatel-

tavien mielipiteet kuitenkin erosivat, ja osa 

heistä koki ympäristövastuusta viestittävän 

media-alallakin, HMA4:n mukaan samaan 

tapaan kuin muillakin toimialoilla.

HMA21:n mukaan monessa me-

dia-alan yrityksessä tehdään kuitenkin jo hy-

viä vastuullisuustoimenpiteitä, mutta suoma-

lainen varovaisuus ja täydellisyyshakuisuus 

estävät rohkeamman markkinoinnin ja vies-

tinnän. Sama haastateltava penääkin yrityksil-

tä voimakkaampaa viestintää, ja jopa itsensä 

kehuminen voi olla toisinaan paikallaan. 

Moni yritys voisi kertoa enemmänkin yk-

sittäisistä lähdöistä. Yrityksillä on myös 

erilaisia kiertotalouden hankkeita, ja nii-

tä voisi nostaa varmasti voimakkaammin 

(esiin). Media-alalla on oltu hieman vaati-

mattomia tämän suhteen. Journalistisis-

sa medioissa ollaan huonoja kertomaan 

omista (vastuullisuusteoista), koska se 

on tällainen integriteettikysymys, ettei 

itseä kehuta koskaan. HMA21

HMA13 on samaa mieltä edellisen 

haastateltavan kanssa siitä, ettei ympäristö-

vastuun vaikutuksista omaan liiketoimin-

taan juuri viestitä, sillä itsestä kirjoittaminen 

saatetaan kokea kiusalliseksi. Hän ehdottaa 

vaihtoehdoksi isommasta kuvasta viesti-

mistä, jolloin korostuu koko alan yhdessä 

tekeminen. Viestintä voisi koskea esimerkik-

si Medialiiton asettamaa tavoitetta median 

hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennes-

sä. Muutamat haastateltavat mainitsevat 
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konkreettisena esimerkkinä ympäristövas-

tuuteosta Talouselämä-lehden muuttamisen 

hiilineutraaliksi ensimmäisenä journalistise-

na printtijulkaisuna Suomessa. Alma Media 

kertoi vuonna 2020, että Talouselämän pai-

notuotantoon liittyvä hiilijalanjälki kompen-

soidaan täysimääräisesti (Alma Talent, 2020). 

Kompensointiin liittyvä ilmastoprojekti on 

metsityshanke Etiopiassa.

Myös HT11 rohkaisee mediatoi-

mijoita voimakkaampaan markkinointiin ja 

viestintään vastuullisuusteeman ympärillä. 

Konkreettisena esimerkkinä mainitaan vas-

tuullisuudesta viestiminen vaikkapa sano-

malehtien etusivumainoksena.

Onhan mediayhtiöillä arsenaali viestin-

täkeinoja, -kanavia ja -osaamista lähteä 

kertomaan näistä asioita, jos se koetaan 

tarpeelliseksi. - - Mielestäni viestinnän 

tulisi olla sidosryhmäviestintää, se pi-

tää kohdistaa lukijakuntaan, mutta se 

pitää kohdistaa myös esimerkiksi mai-

nostaja-asiakkaisiin. Kilpailuetuhan on 

tärkeää, että se luodaan myös näihin 

B2B-asiakkaisiin ( yritysasiakkaisiin). 

Monille yrityksille, esimerkiksi vähittäis-

kaupalle ja päivittäistavarakaupalle, 

on tärkeää vastuullisuus, joten sehän 

voisi olla yksi tekijä, että ilmoitamme 

vain niissä medioissa, jotka toimivat 

vastuullisesti. Se ei ole pelkästään lu-

kijakysymys, vaan se on laajasti kaikki 

sidosryhmät.  HT11

Sidosryhmäviestintään liittyy 

keskeisesti ympäristövastuutekojen mitat-

tavuus. HMA21 pitää kuitenkin digitaalisen 

mediatoimijan hiilijalanjäljen mittaamis-

ta haastavana. Siihen ei hänen mukaansa 

ole saatavilla hyviä ja pitkälle vietyjä sekä 

yleisesti käytössä olevia laskentamalleja. 

Tärkeää olisi pystyä hahmottamaan yrityk-

sen tuottaman digitaalisen hiilijalanjäljen 

kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi 

sisällön tuotanto, käyttö, yleinen tavoitta-

vuus ja käytettävät pilvipalvelut.

Haastatteluiden lopussa haas-

tateltavilta kysyttiin, minkä teeman kol-

mesta he kokevat merkityksellisimmäksi 

(sosiaalinen ja eettinen vastuu sisällöistä, 

data ja teknologia sekä ympäristövastuu). 

Ympäristövastuuta ei tässä yhteydessä pi-

detty yhtä merkityksellisenä kuin vaikka-

pa datavastuuta, mikä osaltaan kertoo siitä, 

että mediatoimijat kokevat toimivansa jo 

ympäristön suhteen riittävän vastuullises-

ti. Ympäristövastuuseen liittyy kuitenkin 

piilopotentiaalia: esimerkiksi rohkeamman 

viestinnän kautta ja eri sidosryhmien huo-

mioimisen avulla ympäristövastuuta osana 

kilpailuetua voidaan vielä kehittää. Alalla 

on myös tärkeää huomioida, että erilaisten 

mittaristojen kehittäminen esimerkiksi hiili-

jalanjäljen laskentaan on tärkeää, jotta alan 

toimijoiden tekemät ympäristövastuuteot 

voidaan konkretisoida ja tämän kautta saa-

vuttaa esimerkiksi kilpailuetua.
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  Sosiaalinen ja eettinen vastuu 

koetaan median tärkeimmäksi erot-
tuvuustekijäksi niin alan yrityksissä 
kuin median kuluttajien piirissä. 

  Näkemyserot media-alan vas-
tuullisuuden tilasta ovat suuria. Esi-
merkiksi kolme neljästä media-alan 
yrityksestä antaa vähintään hyvän 
arvosanan eettiselle ja sosiaaliselle 
vastuullisuudelleen, mutta vain alle 
kolmannes kuluttajista on samaa 
mieltä.

  Vastuullisuuspanostusten enna-
koidaan jakautuvan media-alalla hyvin 
tasaisesti vastuullisuuden eri osa-alu-
eisiin 2021–2024. Suunnitelmissa on, 
että seuraavan kolmen vuoden aika-
na alalla panostetaan eniten data- ja 
teknologiavastuun edistämiseen.

  Sosiaalisen ja eettisen vastuun 
osalta lisäarvoa kuluttajille luodaan  
erityisesti sillä, että mediat tuottavat 
vastuullista sisältöä.

  Dataan ja teknologiaan liittyvän 
vastuullisuuden osa-alueella lisäar-
vo kuluttajille luodaan erityisesti sil-
lä, että mediat seuraavat, valvovat ja 
kehittävät tietosuojakäytänteitään.

  Ympäristövastuun saralla lisä-
arvo luodaan yleisimmin myös sisäl-
töjen kautta, kun mediat tuottavat 
totuuteen pyrkivää tietoa ympäristö-
ongelmista.

  Vastuullisuuteen liittyy monia 
tekijöitä, joista kuluttajat kokevat saa-
vansa suurta lisäarvoa, mutta samalla 
media-alan yritykset aliarvioivat ny-
kyisellään näiden tekijöiden lisäar-
vopotentiaalia. Kilpailuetu voi syntyä 
keskittymällä esimerkiksi raportointiin 
ympäristövastuusta GRI-standardin 
vaatimuksia laajemmin.

  Vaikka suomalaisten media-alan 
yritysten vastuullisuustekoihin liittyvä 
tahtotila on vähintäänkin muiden toi-
mialojen suuryritysten tasolla tai jopa 
hieman korkeammalla, vastuullisuutta 
ei vielä media-alalla nähdä aivan yhtä 
selkeästi keskeisenä kilpailutekijänä.

  Vastuullisuuteen käytettyjä ja sii-
tä saatuja euromääriä mitataan me-
dia-alan yrityksissä melko heikosti.

  Melkein puolessa (46 %) me-
dia-alan yrityksistä johdon palkitsemi-
nen ei riipu mitenkään vastuullisuus-
tavoitteiden saavuttamisesta.

AVAINASIAT    

VAKA 2021 -hankkeen kyselytutkimuso-

sio koostuu sekä media-alalla toimivien 

yritysten edustajilta kerätystä aineistosta 

(n=103 yritystä) sekä aineistosta, joka ku-

vaa suomalaisten kuluttajien näkemyksiä 

(n=1369 vastaajaa). Media-alan yrityksille 

osoitettu kyselytutkimus oli hieman kulut-

tajien tutkimusta laajempi. Tämä johtuu 

siitä, että media-alan yritysten antamia nä-

kemyksiä peilataan sekä kuluttajien näke-

myksiin että muilla toimialoilla toimivien 

suuryritysten näkemyksiin. Muiden toimi-

alojen suuryrityksiä kuvaava vertailuaineisto 

(n=161 yritystä) on kerätty syys-lokakuus-

sa 2020 osana NIBS:n ja OP:n toteuttamaa 

Suuryritystutkimusta (Mattila et al. 2021). 

KYSELYTUTKIMUKSEN TAUSTAA

VAKA 2021 -hankkeen yhteydessä toteutetut 

kyselytutkimukset media-alan yrityksille sekä 

kuluttajille ajoittuivat huhti-toukokuuhun 

2021. Kuluttajilta kerätty tutkimusaineisto 

käsittää 1369 vastausta. Tutkimuksen osallis-

tuneiden joukko edustaa maamme 16–80-vuo-

tiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaan 

maakunnassa asuvat. Tutkimuksen vastaus-

prosentti on 41,0 prosenttia.

Media-alan yrityksille suunnat-

tuun kyselyyn kutsuttiin koko Suomen alueel-

ta mm. sanoma- ja uutismedioita, kirja- ja 

lehtikustantajia, radio-, tv- ja filmitoimialoilla 

toimivia yrityksiä, viestintä- ja mainostoimis-

toja sekä painotaloja.

Yrityksille suunnattuun kysely-

tutkimukseen osallistui yhteensä 103 me-

dia-alan yrityksen edustajaa. Tutkimuksen 

vastausprosentti yritystasolla on 24,0. Vastaa-

jista 42,2 prosenttia on konserni-, toimitus- 

tai maajohtajia, 19,6 prosenttia päätoimittajia, 

18,6 prosenttia kustantajia tai tuottajia, 9,8 

prosenttia liiketoimintajohtajia ja loput 9,8 

prosenttia vastaajista toimivat muissa me-

dia-alan yritysten tehtävissä. Muihin tehtäviin 

lukeutui esimerkiksi hallituksen puheenjoh-

tajia ja myynti- tai markkinointijohtajia.

Tutkimukseen osallistujat edus-

tavat monimuotoista joukkoa, johon kuuluu 

viimeaikoina perustettuja media-alan yrityk-

siä sekä hyvin pitkään Suomessa toimineita 

medioita. Myös yritysten koko vaihteli muu-

tamasta työntekijästä tuhansiin. Pyysimme 

osallistujia ilmoittamaan, kuinka pitkään he 
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ovat urallaan toimineet media-alalla. Keski-

määrin tutkimukseemme osallistunut on ollut 

media-alalla töissä 20,9 vuotta koko aineiston 

vaihdellessa 1 ja 41 media-alan uravuoden vä-

lillä. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten 

jakautuminen median eri alueisiin on esitetty 

alla olevassa kuvaajassa.

Kuten aiemmin mainittiin, kysely-

aineiston analyysissä vertaillaan media-alan 

yritysten edustajien, suomalaisten kuluttajien 

sekä suomalaisten suuryritysten johtohen-

kilöiden vastauksia. Kyselytutkimuksen ta-

voitteena on ymmärtää media-alan yritysten 

vastuullisuuden tilaa ja vastuullisuuden eri 

tekijöiden lisäarvopotentiaalia erityisesti sisäl-

töihin liittyvän sosiaalisen ja eettisen vastuun, 

datan ja teknologian vastuukysymysten sekä 

ympäristövastuun näkökulmista. 

SOSIAALINEN JA EETTINEN VASTUU 
ON SEKÄ MEDIA-ALAN YRITYSTEN 
ETTÄ KULUTTAJIEN MIELESTÄ 
TÄRKEIN EROTTUVUUSTEKIJÄ 
MEDIA-ALALLA

Kuten edellä mainittiin, osa tutkimuksen 

analyysistä toteutettiin vertailemalla kes-

kenään Suomessa toimivien media-alan yri-

tysten sekä median kuluttajien näkemyksiä. 

Jotta ryhmien välinen vertailu on mahdol-

linen, kysymykset on esitetty molemmille 

vertailuryhmille muodoltaan samoina, mutta 

eri perspektiivistä.

Kyselytutkimuksessa pyydettiin 

sekä Suomessa toimivia media-alan yrityksiä 

sekä median kuluttajia arvioimaan mediasi-

sältöihin liittyvän sosiaalisen ja eettisen vas-

tuun, dataan ja teknologiaan liittyvän vastuun 

sekä ympäristövastuun tilaa media-alalla. Mo-

lemmat vertailuryhmät pitävät media-alan 

tärkeimpänä kilpailuedun lähteenä sisältöi-

hin liittyvää eettistä ja sosiaalista vastuuta. 

Peräti 77 prosenttia media-alan yrityksistä 

ja 70 prosenttia kuluttajista sijoitti sisältö-

jen sosiaalisen ja eettisen vastuun vertailun 

merkittävimmäksi erottuvuustekijäksi me-

dia-alalla. Toiseksi merkittävimpänä erottu-

vuustekijänä pidetään molemmissa ryhmis-

sä dataan ja teknologiaan liittyvää vastuuta, 

mutta ero on varsin hienoinen tärkeysjärjes-

tyksessä viimeiseen eli ympäristövastuuseen. 

MEDIA-ALA ANTAA HYVÄN 
ARVOSANAN EETTISELLE 
JA SOSIAALISELLE 
VASTUULLISUUDELLEEN, 
MUTTA VAIN ALLE KOLMANNES 
KULUTTAJISTA ON SAMAA MIELTÄ

Media-alan yritykset myös näkevät suoriutu-

vansa osioista parhaiten sisällön sosiaalises-

sa ja eettisessä vastuussa ja heikoiten ym-

20 %0 % 10 %

SANOMA- JA UUTISMEDIAT 25,5 %

KIRJA- JA LEHTIKUSTANNUS 24,5 %

RADIO, TV JA FILMI 18,6 %

VIESTINTÄ- JA MAINOSTOIMISTOT 14,7 %

PAINOTALOT 8,8 %

MUUT 7,8 %

KYSELYTUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET YRITYKSET ALOITTAIN

30 %

”Peräti 77 prosenttia media-alan yrityksistä ja  
70 prosenttia kuluttajista sijoitti sisältöjen sosiaalisen  
ja eettisen vastuun vertailun merkittävimmäksi  
erottuvuustekijäksi media-alalla.”



53/82 VAKA 2021

5. KYSELYTUTKIMUS

päristövastuussa. Myös median kuluttajilta 

kerätty aineisto vahvistaa tätä näkemystä. 

Aineiston pohjalta on kuitenkin nähtävissä 

merkittäviä näkemyseroja siinä, millainen 

arvosana tarkastelussa mukana olevien suo-

riutumisesta vastuullisuuden osa-alueilla 

voidaan antaa.

Noin kolme neljästä media-alan 

yrityksestä uskoo suoriutuvansa sisältöi-

hin liittyvän eettisen ja sosiaalisen vastuun 

osa-alueella hyvin tai erinomaisesti. Vastaa-

vasti median kuluttajista ainoastaan alle 

kolmannes kokee asian samoin. Samalla 25 

prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että eet-

tiseen ja sosiaaliseen vastuuseen on panos-

tettu hyvin vähän tai ei ollenkaan. Aineiston 

perusteella on selvää, että media-alan yrityk-

set ovat joko tavoittaneet kohderyhmänsä 

suhteellisen heikosti eettisen ja sosiaalisen 

vastuun viestinnällään tai yliarvioivat suo-

riutumistaan sosiaalisen ja eettisen vastuun 

saralla.

Vertailuryhmien välillä on myös 

varsin suuri näkemysero dataan ja teknolo-

giaan liittyvän vastuullisuuden suoriutumises-

sa. Yli puolet, noin 53 prosenttia, media-alan 

yrityksistä kokee suoriutuvansa data- ja tekno-

logiavastuusta hyvin tai erinomaisesti. Kysyt-

täessä samaa median kuluttajilta ainoastaan 

31 prosenttia arvioi suomalaisten medioiden 

data- ja teknologiavastuun suoriutumistason 

olevan hyvä tai erinomainen. Yritysedustajista 

reilu kymmenes pitää dataan ja teknologiaan 

liittyvää vastuullisuustoimintaansa erinomai-

sena. Samalla vain 2 prosenttia kuluttajavas-

taajista antaa media-alan yrityksille data- ja 

teknologiavastuusta täyden arvosanan.

Ympäristövastuussa suoriutumi-

nen koettiin molemmissa vertailuryhmissä 

osioista heikoimmaksi: media-alan yrityk-

sistä 48 prosenttia ja median kuluttajista 25 

prosenttia kokee ympäristövastuun olevan 

Suomen media-alalla hyvällä tai erinomaisella 

tasolla. 

80 %

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

60 %

40 %

20 %

0 %
Sisältöjen eettisyyteen ja 
sosiaalisuuteen liittyvä 
vastuullisuus on hyvällä tai 
erinomaisella tasolla

Dataan ja teknologiaan liittyvä 
vastuullisuus on hyvällä tai 
erinomaisella tasolla

Ympäristövastuu on hyvällä tai 
erinomaisella tasolla

74,5 %

53,4 %

47,6 %

31,5 % 31,1 %

24,7 %

–43 %-yksikköä

–22 %-yksikköä

–23 % 
-yksikköä

Media-alan yritykset (n=103)
Median kuluttajat (n=1369)

”25 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä,  
että eettiseen ja sosiaaliseen vastuuseen on 
panostettu hyvin vähän tai ei ollenkaan.”
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VASTUULLISUUDEN INVESTOINTI-
AIKEISSA ON SUURTA VAIHTELUA 
– INVESTOINTIPANOSTUSTEN 
ENNAKOIDAAN JAKAUTUVAN HYVIN 
TASAISESTI ERI OSA-ALUEISIIN

Seuraavan kolmen vuoden aikajänteellä 

(2021–2024) media-alan yritykset tulevat 

panostamaan hyvin vaihtelevasti vastuul-

lisuuden kehittämiseen. Investointiarviot 

vaihtelevat, osin yrityksen koosta riippuen, 

1 000–3 000 000 euron välillä (mediaanin 

ollessa 30 000 euroa). Suurimmat yksittäi-

set panostukset tulevat kohdistumaan esi-

merkiksi hiilineutraaliuteen tähtääviin tai 

tietosuoja-asioita edistäviin kehityshankkei-

siin ja pienimmät panostukset keskitetään 

tyypillisesti vastuullisuusteeman yleiseen 

suunnittelu- tai kartoitustyöhön.

Panostukset jakautuvat me-

dia-alalla hyvin tasaisesti Media-alan tutki-

mussäätiön rajaamiin ja tässä tutkimuksessa 

käytettyihin vastuullisuuden osa-alueisiin. 

Lähes kolmannes (32 %) media-alan vastuul-

lisuusinvestoinneista kohdennetaan seuraa-

van kolmen vuoden aikana data- ja tekno-

logiavastuun edistämiseen. Hieman alle 30 

prosenttia vastuullisuusinvestoinneista kes-

kitetään sisältöihin liittyvän sosiaalisen ja 

eettisen vastuun kehittämiseen. Samalla noin 

24 prosenttia panostuksista kohdennetaan 

ympäristövastuun kehittämiseen. Loput noin 

15 prosenttia vastuullisuusinvestoinneista 

allokoidaan muihin vastuullisuusteemoihin, 

kuten taloudellisen vastuun kehittämiseen.

Aineiston perusteella rahamää-

räiset investoinnit vastuullisuuden kehit-

yshankkeisiin näyttäytyvät maltillisina. 

Kun toimintaa kehitetään vastuullisuuden 

eri osa-alueilla, varsinaisten uu-

sien aloitteiden lisäksi yritysten 

tulee varmistaa riittävä osaami-

nen vastuullisuuden eri osa-alu-

eilla. Tilanne näyttää osaami-

sen osalta valoisalta: lähes 69 %  

media-alan edustajista kokee, että alan 

yrityksissä on pääsääntöisesti hyvä osaa-

minen vastuullisuuteen liittyen jo nyt. 

MEDIOIDEN KULUTTAMIS-
HALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT 
ERITYISESTI VASTUULLISEN 
SISÄLLÖN TUOTTAMINEN 
JA SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT 
PALAUTETOIMINNOT

Tutkimusaineiston perusteella näyttäisi siltä, 

että vastuullisuuden kautta on mahdollista 

luoda kilpailuetua. Tällä hetkellä median vas-

tuullisuuteen liittyy useita tekijöitä, joista 

kuluttajat kokevat saavansa merkittävää li-

säarvoa, mutta samalla yritykset aliarvioivat 

nykyisellään näiden tekijöiden lisäarvonluon-

tipotentiaalia. Kyselyn tarkasteluun otetut 

vastuullisuustekijät on johdettu tässä tutki-

muksessa tuotetun vastuullisuuskatsauksen 

sekä haastattelututkimuksen tulosten poh-

jalta. Tekijät on rajattu sosiaalisen ja eettisen 

vastuun, dataan ja teknologiaan liittyvän vas-

tuun sekä ympäristövastuun osa-alueisiin.

Sosiaalisen ja eettisen vastuun 

osalta lisäarvo kuluttajille muodostuu ylei-

simmin siitä, että media onnistuu luomaan 

vastuullista sisältöä: jopa 86 prosenttia ku-

luttajista suosii voimakkaasti medioita, jotka 

tuottavat vastuullista sisältöä. Samalla me-

dia-alan yrityksistä 80 prosenttia uskoo vas-

tuullisen sisällön tuottamisen ja siitä viesti-

misen tuottavan paljon lisäarvoa media-alan 

kuluttajille. Kuluttajat suosivat myös erityi-

sesti medioita, jotka ottavat vastaan palau-

tetta sisällöissä esiintyvistä asiattomuuksista 

ja tekevät tarvittaessa läpinäkyviä korjaus-

liikkeitä sisältöihin. Kuluttajista valtaosa, 

jopa 70 prosenttia, kokee, että sisältöjen vir-

heellisyyteen liittyvät palautekanavat ja pa-

lautteeseen reagointi vaikuttavat paljon tai 

erittäin paljon omiin median kuluttamisen 

valintoihin. Vastaavasti media-alan yrityksis-

tä enemmistö (63 %) pitää sisällöissä esiin-

tyvien virheellisyyksien tai asiattomuuksien 

monitorointia merkittävää lisäarvoa tuot-

tavana tekijänä kuluttajakohderyhmilleen. 

Vastuullisen sisällön tuottamisen sekä sisäl-

töihin liittyvien palaute- ja korjausprosessien 

osalta kuluttajat ja media-alan yritykset ovat 

”Tutkimusaineiston perusteella näyttäisi 
siltä, että vastuullisuuden kautta on mah-
dollista luoda kilpailuetua.”
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Vastuullisen sisällön tuottaminen ja siitä viestiminen Media tuottaa vastuullista sisältöä

80 %20 %0 % 85,5 %14,9 %0,4 %

siis yleisesti ottaen hyvinkin samalla aallon-

pituudella.

Näkemykset median kuluttajien 

ja media-alan yritysten välillä eroavat merkit-

tävästi sosiaaliseen ja eettiseen vastuuseen 

linkittyvien poliittisten tekijöiden kohdalla. 

Yli puolet kuluttajista raportoi suosivansa 

sellaisia medioita, jotka viestivät avoimesti 

omasta poliittisesta kannastaan (54 % vastaa-

jista) ja jotka tiedottavat läpinäkyvästi riippu-

vaisuuksista ja kytköksistä (54 % vastaajista). 

Ainoastaan hieman alle neljännes (noin 23 

%) media-alan yrityksistä kokee, että omasta 

poliittisesta kannasta tiedottaminen tuottaa 

merkittävää lisäarvoa median kuluttajille. 

Samalla 22 prosenttia media-alan yrityksistä 

kokee, että poliittisesta kannasta viestiminen 

ei vaikuta median kuluttamiseen lainkaan. 

Toisaalta 43 prosenttia media-alan yrityksis-

tä näkee riippuvaisuuksista ja kytköksistä 

tiedottamisen merkittävänä lisäarvoa tuot-

tavana tekijänä. Silti lähes joka kymmenes 

media-alan yritys (9 % vastaajista) ei usko, 

että median kuluttajille voitaisiin tuottaa 

minkäänlaista lisäarvoa riippuvaisuuksista 

ja kytköksistä tiedottamisella. Tutkimustu-

losten valossa monen media-alan yrityksen 

tulisi kiinnittää poliittisesta kannasta tie-

dottamiseen sekä kytköksistä raportointiin 

enemmän huomiota. Molemmat edellä mai-

nitut tekijät tuottavat merkittävää lisäarvoa 

median kuluttajille ja samalla media-alan 

SOSIAALISEEN JA EETTISEEN VASTUULLISUUTEEN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN 
LISÄARVOPOTENTIAALI

Yrityksen riippuvaisuuksista ja kytköksistä tiedottaminen Media tiedottaa riippuvaisuuksista ja kytköksistä

54,2 %39,5 %6,3 %42,5 %48,3 %9,2 %

Sisällöissä esiintyvien virheellisyyksien tai 
asiattomuuksien monitorointi

Media ottaa vastaan palautetta sisällöissä esiintyvistä virheellisyyksistä 
tai asiattomuuksista

62,8 %36,2 %1,1 % 70,2 %27,0 %2,8 %

Yrityksen poliittisesta kannasta viestiminen Media viestii poliittisesta kannastaan

23,2 %55,1 %21,7 % 53,8 %40,2 %5,9 %

Media-alan yritykset Median kuluttajat

Paljon lisäarvoa tai valtava lisäarvo kuluttajille
Jonkin verran tai melko paljon lisäarvoa kuluttajille
Ei lainkaan lisäarvoa kuluttajille

Vaikuttaa paljon tai erittäin paljon
Vaikuttaa jokseenkin tai melko paljon
Ei vaikuta lainkaan
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yritykset keskimäärin aliarvioivat näiden te-

kijöiden vaikutusta median kuluttamiseen. 

KULUTTAJAT SUOSIVAT ERITYISESTI 
TIETOSUOJAKÄYTÄNTEISTÄ 
HUOLEHTIVIA MEDIOITA

Dataan ja teknologiaan liittyvän vastuulli-

suuden osa-alueella lisäarvo kuluttajille muo-

dostuu erityisesti siitä, että media seuraa, 

valvoo ja kehittää tietosuojakäytänteitään. 

Median kuluttajista selvä enemmistö (59 

%) pitää ratkaisevana sitä, että mediayritys 

huolehtii kunnolla tietosuojakäytänteistään. 

Media-alan yrityksistä myös yli puolet (53 %) 

uskoo tietosuojakäytänteistä huolehtimisen 

tuottavan ratkaisevaa lisäarvoa kuluttajille.

Suuri enemmistö (89 %) media- 

alan edustajista näkee, että media-alan toi-

mijat noudattavat nykyisellään tietosuoja-

käytänteitä asianmukaisesti. Kuluttajien nä-

kemys data- ja teknologiavastuullisuuden 

tilasta antaa osviittaa siitä, että pelkkä tieto-

suojakäytänteiden asianmukainen noudatta-

minen ei riitä. Lisäarvo kuluttajille muodos-

tuu osin siitä, miten tietosuojakäytänteiden 

seurantaa, valvontaa ja viestintää kehitetään 

yli vallitsevien asetusten.

Kuluttajat suosivat myös sellaisia 

medioita, jotka ovat kunnostautuneet median 

evästeiden hyväksymiseen liittyvissä käytän-

DATA- JA TEKNOLOGIAVASTUULLISUUTEEN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN 
LISÄARVOPOTENTIAALI 

Tietosuojakäytännöistä huolehtiminen Media huolehtii tietosuojakäytännöistä

59,0 %37,6 %3,4 %53,1 %40,8 %6,1 %

Media-alan yritykset Median kuluttajat

Paljon lisäarvoa tai valtava lisäarvo kuluttajille
Jonkin verran tai melko paljon lisäarvoa kuluttajille
Ei lainkaan lisäarvoa kuluttajille

Vaikuttaa paljon tai erittäin paljon
Vaikuttaa jokseenkin tai melko paljon
Ei vaikuta lainkaan

Mainosten kohdentamisen periaatteista viestiminen Media kertoo miten mainokset kohdennetaan käyttäjille

40,4 %58,4 %1,1 % 40,0 %48,7 %11,3 %

Sisältöjen suosittelun periaatteista viestiminen Media kertoo sisältöjen suosittelun periaatteista

46,7 %50,0 %3,3 % 36,4 %51,6 %12,0 %

Evästeiden hyväksymiseen liittyvät käytänteet Median evästeiden hyväksymiseen liittyvät käytänteet

41,3 %47,5 %11,3 % 42,9 %46,0 %11,1 %
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teissä. Kuluttajavastaajista 43 prosenttia piti 

tätä erityisen tärkeänä. Lisäksi kuluttajien 

näkökulmasta on tärkeää, että mediat kerto-

vat, miten niissä esiintyvät mainokset ovat 

kohdennettuja. Hyvin merkittävänä tekijänä 

mainosten kohdennuksen läpinäkyvyyttä 

piti 40 prosenttia vastaajista. Kuluttajista 

myös 36 prosenttia piti median sisältöjen 

suosittelun (ja niiden takana olevien algo-

ritmien) periaatteiden avointa kuvaamista 

ratkaisevana tekijänä. Mainosten kohdenta-

misen ja sisältösuositusten osalta kuluttajat 

ovat toisaalta jokseenkin polarisoituneita. 

Noin joka kymmenes kuluttaja (mainosten 

kohdennuksista viestiminen: 11.3 %, sisällön 

suosittelun periaatteista viestiminen: 12.0 

%) ei esimerkiksi koe mainosten kohden-

nettavuuteen tai sisältöjen suosittelun pe-

riaatteisiin liittyvän viestinnän vaikuttavan 

mediavalintoihin tai medioiden kulutukseen 

ollenkaan.

Media-alan yritysten näkemykset 

data- ja teknologiavastuullisuuden lisäar-

votekijöistä ovat lähes kauttaaltaan linjas-

sa median kuluttajien näkemysten kanssa. 

Media-alan yrityksistä 41 prosenttia uskoo, 

että evästeiden hyväksymiseen liittyvillä 

käytänteillä on mahdollisuus luoda merkit-

tävää lisäarvoa median kuluttajille. Aineiston 

pohjalta näyttää siltä, että asiakaslähtöinen 

evästevalintojen kehitystyö on onnistunut 

kohtuullisen hyvin: noin 71 prosenttia me-

dia-alan yritysten edustajista näkee, että alan 

toimijoilla on monen kuluttajan peräänkuu-

luttamat helppokäyttöiset evästevalinnat.

Yli 40 prosenttia mediayrityksis-

tä kokee mainosten kohdentamisen periaat-

teista viestimisen tuottavan myös suurta 

lisäarvoa kuluttajille. Lisäksi peräti 47 pro-

senttia media-alan yrityksistä uskoo sisällön 

suosittelun periaatteista viestimisen tuot-

tavan suurta lisäarvoa. Suosittelun osalta 

nykytila on kuitenkin suuri kysymysmerk-

ki: media-alan yritysten edustajista ainoas-

taan reilu viidennes (23 %) on sitä mieltä, 

että kuluttajilla on jo nyt selkeä kuva siitä, 

miten heistä kerätyt tiedot vaikuttavat sisäl-

tösuosituksiin. Yritysten tulisi yleisesti pa-

rantaa tietoisuutta tästä aiheesta, sillä jopa 

60 prosentilla yritysten edustajista ei ole 

selvää näkemystä sisältösuositusten vies-

tinnän selkeydestä.

Aineiston pohjalta kuitenkin 

näyttää siltä, että media-alan yritykset ny-

kyisellään hieman yliarvoivat mainosten koh-

dennettavuuteen ja sisältöjen suosittelun 

periaatteisiin liittyvän viestinnän tuottamaa 

lisäarvoa: joka kymmenennelle kuluttajalle 

tekijät ovat lopulta yhdentekeviä - ainakin 

toistaiseksi. Suureen osaan median kulutta-

jista mainosten kohdentaminen tai suositte-

lualgoritmit vaikuttavat selkeästi vähemmän 

kuin esimerkiksi tietosuojakäytänteisiin liit-

tyvä viestintä ja median evästekäytänteet.

MEDIA-ALAN EDUSTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTEISTÄ JA 
EVÄSTEVALINNOISTA 

Alamme toimijoilla on yleisesti helppokäyttöi-
set evästevalinnat

Kuluttajilla on selkeä kuva siitä, miten heistä 
kerätyt tiedot vaikuttavat sisältösuosituksiin.

Eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Samaa mieltä

3,7 %

25,6 %

70,7 %

22,5 % 18,0 %

59,6 %
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Ympäristöongelmiin liittyvän sisällön tuottaminen Media tuottaa ympäristöongelmiin liittyvää sisältöä

54,7 %38,6 %6,8 %54,6 %44,3 %1,0 %

Media-alan yritykset Median kuluttajat

YMPÄRISTÖONGELMIEN 
ESIINTUOMINEN SISÄLLÖISSÄ ON 
TÄRKEÄÄ MONELLE KULUTTAJALLE

Vaikka tutkimuksen asiantuntijahaastattelui-

den perusteella ympäristövastuuta ei suora-

naisesti mielletä kilpailuedun lähteeksi, sekä 

media-alan yritykset että median kuluttajat 

tunnistavat kyselyaineiston perusteella täl-

läkin aihealueella varsin merkittäviä kulutta-

jalle lisäarvoa tuottavia tekijöitä. Yli puolet 

(55 %) medioiden käyttäjistä kertoo pitävänsä 

tärkeänä, että heidän kuluttamansa mediat 

käsittelevät sisällöissään ympäristöongel-

mia. Medioiden kulutusvalintoihin vaikuttaa 

myös paljolti se, onko media on sitoutunut 

ilmastokriisin torjuntaan (48 % kuluttajista 

pitää ratkaisevana) sekä YK:n kestävän kehi-

tyksen tavoiteohjelmaan (46 %). Lisäksi mer-

kittävä osa (41 %) median kuluttajista suosii 

erityisesti medioita, jotka raportoivat ympä-

ristövastuusta enemmän kuin lainsäädäntö 

edellyttää.

YMPÄRISTÖVASTUUSEEN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN LISÄARVOPOTENTIAALI

Media-alan yritykset Median kuluttajat

Paljon lisäarvoa tai valtava lisäarvo kuluttajille
Jonkin verran tai melko paljon lisäarvoa kuluttajille
Ei lainkaan lisäarvoa kuluttajille

Vaikuttaa paljon tai erittäin paljon
Vaikuttaa jokseenkin tai melko paljon
Ei vaikuta lainkaan

”Yli puolet (55 %) medioiden käyttäjistä  
kertoo pitävänsä tärkeänä, että heidän  
kuluttamansa mediat käsittelevät  
sisällöissään ympäristöongelmia.”

Yritysten tekemät sitoumukset ilmastokriisin torjumiseksi Media on sitoutunut ilmastokriisin torjuntaan

42,2 %54,4 %3,3 % 48,4 %41,2 %10,4 %

Strategisien valintojen sitominen YK:n kestävän kehityksen 
tavoiteohjelmaan

Media on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen  
tavoiteohjelmaan

31,6 %58,2 %10,1 % 46,2 %41,9 %11,9 %

Raportointi ympäristövastuusta GRI-standardin  
ylittävällä tavalla

Media raportoi ympäristövastuusta laajemmin kuin lainsäädäntö 
tai standardit vaativat

28,6 %61,4 %10,0 % 41,3 %41,8 %16,9 %
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Suomessa toimivista mediayrityk-

sistä myös hienoinen enemmistö (55 %) nä-

kee, että ympäristöasioiden käsittely omissa 

sisällöissä tuottaa suurta lisäarvoa kuluttajil-

le. Selvästi kuluttajia harvemmin media-alan 

yritysten edustajat näkevät merkittävää li-

säarvoa YK:n kestävän kehityksen tavoite-

ohjelmaan sitoutumisella (32 % media-alan 

edustajista näkee merkittävää lisäarvopoten-

tiaalia) sekä lainsäädännön ylittävällä ympä-

ristövastuuraportoinnilla (29 %). Media-alan 

edustajista 53 prosenttia uskoo, etteivät alan 

yritykset ole sitoneet strategisia valintoja 

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman 

mukaisesti. Samalla yritysten edustajista yli 

56 prosenttia näkee, ettei alalla raportoida 

ympäristövastuusta esimerkiksi GRI-stan-

dardin vaatimuksia laajemmin.

Kun ala suhtautuu tavoiteoh-

jelmiin ja niistä raportointiin suhteellisen 

nuivasti, voi kilpailuetu media-alan sisällä 

syntyä esimerkiksi satsauksina näihin. Yhä 

enemmän ympäristöasiat tiedostavaa ku-

luttajaa ei näidenkään tekijöiden osalta ai-

nakaan tulisi aliarvioida. Kuluttaja valitsee 

median, joka osoittaa todellista vastuulli-

suuttaan eikä vain noudata sitä: ohjelmiin 

sitoutuminen sekä raportointi antavat viit-

teitä siitä, kuinka valmis yritys on kantamaan 

ympäristövastuunsa. Kuluttajille on hyvin 

tärkeää myös se, että media tuottaa totuu-

teen pyrkivää tietoa ympäristöongelmista. 

VASTUULLISUUDEN 
MITTAAMISESSA ON KEHITTÄMISEN 
MAHDOLLISUUKSIA

Yleisesti ottaen suomalaiset media-alan yri-

tykset suhtautuvat vastuullisuuteen melko 

samalla tavalla kuin muilla toimialoilla Suo-

messa toimivat suuryritykset. Pääosa kokee, 

MEDIA-ALAN EDUSTAJIEN NÄKEMYKSIÄ YMPÄRISTÖVASTUUSTA

Alan yritykset ovat sitoneet strategisia  
valintoja YK:n kestävän kehityksen tavoite-
ohjelman mukaisesti.

Alalla raportoidaan ympäristövastuusta 
GRI-standardin vaatimuksia laajemmin.

Eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Samaa mieltä

22,2 %

51,9 %

25,9 %

24,6 %

53,6 %

21,7 %
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että yrityksen tehtävänä on merkittävissä 

määrin ratkoa yhteiskunnallisia (ml. ympä-

ristöön liittyviä) ongelmia, ja että itse asiassa 

näihin teemoihin liittyvät teot näyttäytyvät 

enenevissä määrin kilpailu- tai erottautumis-

tekijöinä. Merkittävin ero kuitenkin Suomen 

media-alan ja muilla aloilla toimivien yritys-

ten välillä on, että vastuullisuuteen liittyviä 

tekijöitä mitataan määrällisesti selkeästi har-

vemmin media-alan yrityksissä. Erityisesti 

kun vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä mi-

tataan euromääräisesti tai puhutaan johdon 

palkkauksen sitomisesta vastuullisuustee-

moihin, ollaan media-alalla selvästi takamat-

kalla suhteessa muiden toimialojen suuryri-

tysten toimintaan.

Kyselytutkimukseen osallistuneis-

ta media-alan yrityksistä 65 prosenttia sanoo, 

että heidän yrityksensä tehtäviin kuuluu rat-

kaista päivänpolttavia yhteiskunnallisia ongel-

mia. Vastaavasti muilla aloilla toimivien suur-

yritysten vertailujoukosta 63 prosenttia on tätä 

mieltä. On kuitenkin mielenkiintoista havaita, 

että media-alan yritykset olivat harvemmin 

täysin toisella kannalla kuin vertailuryhmän 

yritykset. Vain 14 prosenttia media-alan yrityk-

sista sanoo, ettei heidän yrityksensä tehtäviin 

kuulu puuttua yhteiskunnallisiin ongelmiin. 

Sen sijaan suomalaisista suuryrityksistä ylei-

sesti näin kokee 18 prosenttia.

VASTUULLISUUDEN TAHTOTILA SUOMEN MEDIA-ALAN YRITYKSISSÄ JA SUURYRITYKSISSÄ 

Yrityksemme tehtävänä on ratkaista polttavia yhteiskunnallisia ongelmia (esim. ympäristökysymykset)

18 %63 % 19 %Suuryritykset

14 %21 %65 %Media-alan yritykset

1 %6 %92 %Suuryritykset

4 %12 %84 %Media-alan yritykset

3 %3 %94 %Suuryritykset

2 %12 %86 %Media-alan yritykset

Yrityksemme vastuullisuuteen liittyvät teot ovat kasvava kilpailuetutekijä

Yrityksemme toimialalla on mahdollista kehittää vastuullisuutta aivan liiketoiminnan ytimessä

Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä
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Media-alan yritykset kuitenkin 

seuraavat kilpailijoitansa melko tarkasti 

vastuullisuuskysymyksissä kyselyyn tul-

leiden vastausten perusteella. Vastaajista 

noin kaksi kolmesta, eli 66 prosenttia, sa-

noo, että vastuullisuuden tasoa verrataan 

kilpailijoihin usein. Muilla aloilla toimivien 

yritysten osalta vastaava lukema on 71 pro-

senttia. Järjestelmällisen tarkasti kilpaili-

joitaan seuraavien osuus on kuitenkin me-

dia-alalla hieman alhaisempi. Muilla aloilla 

toimivista yrityksistä 39 prosenttia seuraa 

kilpailijoitaan vastuullisuuskysymyksissä 

merkittävän tarkasti, kun taas media-alalla 

vastaava lukema on 24 prosenttia. Oman toi-

minnan vertaaminen kilpailijoihin vastuul-

lisuuskysymyksissä on siis media-alallakin 

suhteellisen yleistä.

Tyypillisesti vastuullisuuden mit-

taamista harjoitetaan suuremmissa yrityk-

sissä. Pörssiin listatut ja muut suuremmat 

yritykset ilmoittavat käyttävänsä GRI-rapor-

tointia varten käytettäviä mittareita. Lisäksi 

kyselyn yhteydessä mainittiin myös muita 

kansainvälisten standardien tai hankkeiden 

mukaisia mittaristoja. Toisaalta esimerkik-

si sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen 

hankkeisiin oltiin eräässä yrityksessä jaettu 

erilaisiin toimenpiteisiin, joiden toteutumis-

ta järjestelmällisesti seurataan.

Useimmiten tarkoin määritelty-

jä mittaristoja käytetään suuremmissa yri-

tyksissä, mutta myös joissakin pienemmissä 

media-alan yrityksissä mitataan suhteelli-

sen järjestelmällisesti vastuullisuusteemo-

ja. Ympäristövastuun osalta hiilijalanjälki ja 

-neutraalius nousi selkeästi esiin erityisesti 

tuotannollisissa yrityksissä sekä painotalois-

sa. Näissä yrityksissä tuotiin esiin myös työ-

turvallisuuteen ja henkilöstökyselyihin liit-

tyviä seikkoja. Henkilöstökyselyt olivat myös 

monessa hieman pienemmässä mediatalossa 

melko tavallinen tapa seurata myös vastuulli-

suusteemoja. Näiden lisäksi mainittiin GDPR 

useassa tapauksessa, mutta mitään yksittäisiä 

dataan, tietoturvaan tai henkilötietosuojaan 

liittyviä mittareita ei nostettu esiin.

Kuten vastuullisuustyön euro-

määräisen mittauksen yhteydessä tuli jo esiin, 

vastuullisuuden määrällinen mittaaminen 

on melko harvinaista. Vastaajat mainitsivat, 

että vastuullisuusasiat ovat usein pinnalla 

yrityksen sisäisissä keskusteluissa. Lisäksi 

mainittiin, että asiakas- tai yleisöpalautet-

ta käytetään myös osittain vastuullisuuden 

arvioinnissa, mutta sitä ei varsinaisesti vielä 

käytetä mittarina. Vastaajat mainitsivat myös, 

että sisältöihin liittyvää vastuullisuutta seu-

rataan ja arvioidaan myös esimerkiksi JSN:n 

ohjeistusten ja päätösten kautta.

VASTUULLISUUDEN EUROMÄÄRÄINEN MITTAAMINEN

19,8 %

Suur- 
yritykset

Media-alan  
yritykset

Suur- 
yritykset

Media-alan  
yritykset

Vastuullisuustyöhön liittyviä 
kustannuksia mitataan  

euromääräisesti

Vastuullisuustyön hyötyjä ja  
tuloksellisuutta mitataan  

euromääräisesti

5,1 %

26,7 %

4,4 %

26,7 %

15,2 %

25,6 %

19,0 %

Harvoin Eri koskaan
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Varsinaisten vastuullisuusmitta-

reiden tai muiden vastuullisuutta seuraavien 

projektien lisäksi tiedustelimme vastaajilta, 

missä määrin yrityksen johto ja hallitus ovat 

sitoutuneet vastuullisuuteen. Pyysimme vas-

taajia arvioimaan, asettaako yrityksen halli-

tus vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ja 

seuraako se niiden toteutumista. Tältä osin 

media-alan yritysten tila on jossain määrin 

polarisoitunut. Noin 22 prosenttia vastaajista 

sanoo, että johdolle asetetaan hyvin syste-

maattisesti vastuullisuustavoitteita ja niiden 

toteutumista seurataan. Samalla kuitenkin 20 

prosenttia vastaajista arvioi, että yrityksen 

hallitus ei aseta minkäänlaisia vastuullisuu-

teen liittyviä tavoitteita. Ero muilla toimi-

aloilla toimiviin suomalaisiin suuryrityksiin 

on melko suuri, sillä niistä vain hieman alle 

neljä prosenttia sanoo, ettei hallitus ole aset-

tanut minkäänlaisia vastuullisuutta koskevia 

tavoitteita.

Sen lisäksi, asettaako hallitus ta-

voitteita johdolle, tiedustelimme myös, onko 

johdon palkitseminen sidottu vastuullisuu-

teen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen.

Tutkimukseen osallistuneista media-alan 

edustajista peräti 46 prosenttia sanoi, että 

johdon palkitseminen ei riipu mitenkään vas-

tuullisuustavoitteiden saavuttamisesta. Tämä 

tarkoittaa siis, että osassa niitä yrityksiä, jois-

sa vastuullisuudelle asetetaan tavoitteita, ei 

ole rakennettu silti minkäänlaista kannus-

tinjärjestelmää vastuullisuustavoitteiden 

saavuttamiselle. Tilanne on jossain määrin 

samanlainen myös muilla aloilla toimivien 

yritysten osalta, sillä niissä noin 24 prosent-

tia sanoo, ettei johdon palkkaus ole sidottu 

vastuullisuustavoitteisiin.

Vaikka yritykset sekä media-alalla 

että muilla toimialoilla tunnistavat vastuul-

lisuuden jatkuvasti kasvavaksi kilpailuteki-

jäksi, on paljon tekijöitä, joiden pohjalta voisi 

sanoa, että useassa tapauksessa vastuulli-

suutta ei oteta riittävän tosissaan. Yksi rat-

kaisu olisi saada vastuullisuuden mittaami-

seen järjestelmällisyyttä. Vaikka erityisesti 

suurissa yrityksissä tunnetaan vastuullisuu-

den raportointistandardeja, kuten GRI, tulisi 

varmistaa, etteivät vastuullisuusasiat  eriydy 

vain tietylle raportoinnista vastaavalle yksi-

kölle tai tiimille. Samalla myös hallitusten 

tulisi arvioida vastuullisuuden merkitystä 

sekä varsinkin sitä, tulisiko johdon palkit-

seminen kytkeä vastuullisuustavoitteisiin. 

Vastuullisuus tulisi myös varmasti hallituk-

sille selkeämmäksi, mikäli sen kustannuksia 

ja hyötyjä osattaisiin mitata euromääräisesti. 

Etenkin tällä osa-alueella Suomen media-ala 

on muiden toimialojen yrityksiä hienoisesti 

jäljessä. 

VASTUULLISUUDEN EUROMÄÄRÄINEN MITTAAMINEN

Suur- 
yritykset

Media-alan  
yritykset

Suur- 
yritykset

Media-alan  
yritykset

Yrityksen hallitus asettaa  
vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita 

ja seuraa niitä

Yrityksen hallitus on sitonut ylimmän 
johdon palkitsemisen vastuullisuuteen 
liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen

4,4 %

26,7 %

Harvoin Eri koskaan

20,0 %
24,1 %

46,3 %

17,1 %15,2 %16,8 %
3,8 %

10,8 %



63/82 VAKA 2021

6. TOIMENPIDESUOSITUKSET



64/82 VAKA 2021

6. TOIMENPIDESUOSITUKSET

6. TOIMENPIDESUOSITUKSET 
SUOMEN MEDIA-ALALLE

Tässä hankkeessa kuvattiin laaja-alaisesti 

media-alan yritysvastuun eri muodot sekä 

kartoitettiin vastuullisuuden eri muotojen lii-

ketoiminnallista hyödynnettävyyttä Suomen 

media-alalla. Vastuullisuusteemaan vahvasti 

liittyvät ja liiketoimintaa edistävät toimenpi-

desuositukset on laadittu tutkimusta varten 

kerättyjen ainutlaatuisten kvantitatiivisten ja 

kvalitatiivisten aineistojen pohjalta. Toimen-

pidesuositukset on jaettu kahteen kategori-

aan: 1) vastuullisuuden liiketoiminnallinen 

kehittäminen ja 2) liiketoimintaa edistävät 

toimintatavat vastuullisuuden eri osa-alueilla. 

Aineiston perusteella vastuulli-

suuden nykytila media-alan yrityksissä ei 

näyttäydy yhtä valoisana kuin joissakin me-

dia-alan yrityksissä kuvitellaan. Vastuulli-

suuden liiketoiminnallinen kehittäminen 

-kategoria avaa lukijalle tapoja, joilla vas-

tuullisuus voidaan nostaa lähemmäs liike-

toiminnan keskiötä. Vaikka vastuullisuus 

kaikilla sen ulottuvuuksilla on tunnetusti 

tärkeää, yritysten tulee erottuaakseen kes-

kittää resursseja tekijöihin, jotka tuottavat 

erityistä lisäarvoa kuluttajille. Liiketoimin-

taa edistävät toimintatavat vastuullisuuden 

eri osa-alueilla -kategoria nostaa esiin tärkei-

tä kehityskohteita erityisesti sosiaalisen ja 

eettisen vastuun, data- ja teknologiavastuun 

sekä ympäristövastuun osa-alueilta. Vas-

tuullisuudesta tuotettu lisäarvo ja lisäarvon 

kautta johdettu kilpailuetu eivät synny enää 

pelkällä asetusten noudattamisella. Onkin 

aika tunnistaa vastuullisuuden kärjet, joilla 

maksimoimme yhteistä hyvää. Tätä, jos jo-

tain, media-alan kuluttajat pitävät arvossa. 

TOIMENPIDESUOSITUKSET 
OSA I: VASTUULLISUUDEN 
LIIKETOIMINNALLINEN 
KEHITTÄMINEN

Moni media-alan yritys näkee vastuullisuu-

den lyhytnäköisesti taktisina toimenpiteinä. 

Kilpailuetu ei synny ilman vastuullisuus-tee-

man liittämistä keskeiseksi osaksi 

media-alan yrityksen strategiaa. 

Aineistojen pohjalta näyttää siltä, 

että media-ala on hyvin kahtiaja-

kautunut vastuullisuutta taktises-

ti ja strategisesti ajatteleviin toi-

mijoihin. Samalla kuitenkin 84 % 

media-alan yrityksistä kokee vas-

tuullisuuden kasvattavan merki-

tystään kilpailutekijänä. Tahtotila näyttäisi 

olevan yleisesti kunnossa, mutta taktiset teot 

tulisi johtaa nykyistä yleisemmin vastulli-

suuteen liittyvästä strategiatyöstä. Vastuul-

lisuuden suunnittelu ja kehitys ei tulisi olla 

organisaatiossa yksilön tai yksikön, vaan joh-

toryhmän vastuulla.

Media-alan yritysten tulee sitoa 

vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet johdon 

palkitsemiseen huomattavasti nykyistä ylei-

semmin. Jopa 46 % media-alan edustajista 

raportoi, että johdon palkitseminen ei riipu 

mitenkään vastuullisuustavoitteiden saavut-

tamisesta. Media-alan kontekstissa palkitsemi-

nen voidaan rakentaa osa-aluekohtaisesti niin, 

että johdon palkkiot riippuvat kehitystyön 

ja toimenpiteiden onnistumisesta sisältöön 

liittyvän sosiaalisen ja eettisen vastuun, data- 

ja teknologiavastuun sekä ympäristövastuun 

osa-alueilla. Median kuluttajien lisäarvon nä-

kökulmasta johdon palkitsemisen media-alalla 

tulee riippua erityisesti sosiaalisen ja eettisen 

vastuun onnistumisesta. Lisäksi kannustin-

järjestelmissä tulisi vähintäänkin painottaa 

sekä yrityksen omien vastuullisuustekojen 

että vastuullisen mediasisällön näkökulmia 

(esim. ympäristöteot ja totuuteen pyrkivä ym-

päristöongelmien käsittely median sisällöissä).

”Moni media-alan yritys näkee vastuulli-
suuden lyhytnäköisesti taktisina toimenpi-
teinä. Kilpailuetu ei synny ilman vastuulli-
suus-teeman liittämistä keskeiseksi osaksi 
media-alan yrityksen strategiaa.”
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Vastuullisuuden kustannuksia ja 

tuottoja on pyrittävä mittaamaan euromää-

räisesti – media-ala kaipaa ylipäätään vas-

tuullisuuden mittaamiseen systematiikkaa. 

Hieman alle puolet (47 %) media-alan yrityk-

sistä ei mittaa euromääräisesti koskaan tai 

korkeintaan hyvin harvoin vastuullisuuden 

kustannuksia. Media-alalla vastuullisuus-

työstä syntyviä hyötyjä mitataan jopa kus-

tannuksia harvemmin: yli 52 prosenttia ei 

mittaa vastuullisuuden euromääräisiä tuot-

toja kuin korkeintaan hyvin harvoin. Mo-

nien lisäarvopotentiaaliltaan merkittävien 

vastuullisuustekijöiden, kuten vastuullisen 

sisällöntuotannon tai ympäristövastuun 

laajamittaisen raportoinnin, euromääräi-

nen mittaaminen erityisesti siitä saatavien 

tuottojen osalta on erittäin vaikeaa. Me-

dia-alalle tulisi käynnistää uusia tutkimus- 

ja kehityshankkeita, joissa päätavoitteena 

on kehittää vastuullisuuden euromääräistä 

mittaamista huomioiden media-alan vastuul-

lisuuden erityispiirteet. Kehitystyö vaatii 

kansallista yhteistyötä alan toimijoiden sekä 

tutkimusinstituutioiden välillä. Kehityksen 

välitavoitteeksi tulisi asettaa media-alalle 

laaja-alaisesti soveltuvan vastuullisuuden 

suorituskykymittariston kehittäminen.

Yritysten tulee luoda parempi 

tilannekuva omasta vastuullisuudestaan 

– Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta 

on liitettävä osaksi asiakaskokemuksen ke-

hittämisen agendaa. Moni media-alan yritys 

pyrkii erottumaan edukseen parantamalla 

esimerkiksi mediasisältöjen käyttöön liit-

tyvää asiakaskokemusta. Asiakaskokemuk-

sen mittaamisen ja monitoroinnin 

kautta yritysten näkymä asiakkai-

den kokemuksista muuttuu alati 

kirkkaammaksi. Seurannan kaut-

ta pystytään tunnistamaan myös 

tärkeimmät kehityskohteet. On 

kuitenkin hälyyttävää, jos samalla 

näkymä asiakkaiden kokemuksista yrityksen 

vastuullisuudesta pysyy media-alan yrityk-

sissä varsin sumeana. Esimerkiksi sisällön 

suositteluun liittyvää vastuullisuusviestin-

tää on haastava kehittää, jos yrityksellä ei 

ole tietoa lähtötilanteesta. Aineston perus-

teella jopa 60 prosenttia yrityksistä on suo-

sittelun osalta tällaisessa tilassa juuri nyt.   

TOIMENPIDESUOSITUKSET OSA 
II: LIIKETOIMINTAA EDISTÄVÄT 
TOIMINTATAVAT VASTUULLISUUDEN 
ERI OSA-ALUEILLA

Vastuullisuus kilpailuetuna vaatii lisäarvo-

kärkien tunnistamista ja kehityskohteiden 

priorisointia. Media-alan yritykset voivat 

luoda useimmiten lisäarvoa median kulutta-

jille sosiaalisen ja eettisen vastuun alueella, 

mutta lisäarvopotentiaalia löytyy myös data- 

ja teknologiavastuun sekä ympäristövastuun 

osa-alueilla. Osa-alueisiin liittyy myös monia 

tekijöitä, joista kuluttajat kokevat saavansa 

suurta lisäarvoa, mutta samalla media-alan 

yritykset aliarvioivat nykyisellään näiden 

tekijöiden lisäarvopotentiaalia. Jotta lisäar-

vopotentiaali voidaan saavuttaa, yritysten 

tulee tehdä haastavia valintoja siitä, mihin 

vastuullisuustekijöihin resursoidaan juuri 

nyt ja mihin seuraavaksi.

Sosiaalisen ja eettisen vastuun 

alueella lisäarvo luodaan erityisesti sillä, 

että mediat tuottavat vastuullista sisältöä. 

– Kilpailuetua poliittiseen kantaan sekä kyt-

köksiin liittyvän selkeän viestinnän kautta? 

Sosiaalisen ja eettisen vastuun osalta lisäar-

vo kuluttajille muodostuu yleisimmin siitä, 

että media onnistuu luomaan vastuullista 

sisältöä – Suomen media-alan yritykset nä-

kevät asian samoin. Kilpailuedun näkökul-

masta monen media-alan yrityksen kannat-

taisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, 

miten se tiedottaa poliittisesta kannastaan 

sekä mahdollisista kytköksistään kuluttajil-

le. Molemmat edellä mainitut tekijät tuotta-

vat merkittävää lisäarvoa median kuluttajille 

ja samalla media-alan yritykset keskimäärin 

aliarvioivat tällä hetkellä näiden tekijöiden 

vaikutusta median kuluttamiseen.

”Vastuullisuus kilpailuetuna vaatii  
lisäarvokärkien tunnistamista ja kehitys-
kohteiden priorisointia.”
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Selkeä kuva tietosuojakäytänteis-

tä on tärkeämpi asia median kuluttajille kuin 

evästeiden hyväksymisen, mainonnan koh-

dennettavuuden tai sisältöjen suosittelun 

periaatteista – data- ja teknologiavastuuta 

tulisi kehittää tietosuoja edellä. Suuri enem-

mistö (89 %) media-alan toimijoista kokee 

noudattavansa nykyisellään tietosuojakäy-

tänteitä asianmukaisesti. Kuluttajille nykytila 

ei kuitenkaan näytä riittävän. Lisäarvoa voi-

daan luoda esimerkiksi sillä, että media-alan 

yritys panostaa kuluttajalähtöiseen tietosuo-

jakäytänteisiin liittyvään viestintään nykyistä 

enemmän. Vaikka parempi ymmärrys mai-

nonnan kohdennuksista ja sisältöjen suosit-

telun periaatteista luo monelle kuluttajalle 

lisäarvoa, yli joka kymmenes kuluttaja ei koe 

näiden tekijöiden vaikuttavan mediavalin-

toihinsa tai medioiden kulutukseensa ollen-

kaan. Media-alan toimijat kokevat erityisesti 

sisällön suosittelun periaatteista viestimisen 

lisäarvopotentiaalin yleisesti suuremmaksi 

kuin median kuluttajat.

Merkittävä osa vastuullisuuden 

investoinneista keskittyy vielä media-alalla 

heikosti tunnetulle data- ja teknologiavas-

tuun osa-alueelle. - Kehitystoiminnan ta-

voitteita voidaan jäsentää selkeämmiksi, 

jos alalle luodaan yhteiset data- ja teknolo-

giavastuun pelisäännöt. Lainsäädäntö asian 

suhteen kehittyy liian hitaasti ja media-alan 

on pystyttävät itse luomaan, allekirjoitta-

maan ja viestimään omat data- ja teknolo-

giavastuun ohjeistuksena. Kuten eräs tutki-

muksessa haastateltu asiantuntija ehdotti, 

pelisäännöt voisivat olla vastaavia kuin muut 

Julkisen sanan neuvoston ohjeet: jos ohjeita 

ei noudattaisi, toimijalle syntyisi välitöntä 

mainehaittaa.

Ympäristövastuun osa-alueella 

lisäarvo luodaan yleisimmin sisältöjen kaut-

ta medioiden tuottaessa totuuteen pyrkivää 

tietoa ympäristöongelmista – valveutunut 

kuluttaja arvostaa myös media-alan ympä-

ristövastuuseen liittyvää raportointia. Vaikka 

moni media-alan yritys näkee ympäristövas-

tuun alaan sisäänrakennetuksi ja vahvasti 

lainsäädäntöön nojaavaksi ilmiöksi, yrityk-

set voivat menestyä myös ympäristövastuun 

osa-alueella muita paremmin. Kilpailuetu voi 

syntyä keskittymällä esimerkiksi raportoin-

tiin ympäristövastuusta GRI-standardin vaa-

timuksia laajemmin: 41 % median kuluttajista 

suosii erityisesti medioita, jotka raportoivat 

ympäristövastuusta enemmän kuin lainsää-

däntö edellyttää. Nykyhetkellä ainoastaan 29 

% media-alan yrityksistä uskoo lainsäädännön 

ylittävän raportoinnin tuottavan lisäarvoa 

kuluttajille.

”Kehitystoiminnan tavoitteita voidaan  
jäsentää selkeämmiksi, jos alalle luodaan 
yhteiset data- ja teknologiavastuun peli-
säännöt.”
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LIITE 1. TOIMIJAKATSAUKSEN AVAINMUUTTUJAT

OMINAISUUS OMINAISUUDEN KUVAUS ARVIOINTIKRITEERISTÖ

SOSIAALINEN JA EETTINEN VASTUU

ALKUKARTOITUS

Yleinen vastuullisuusviestinnän 
taso

Viestiikö toimija omista 
vastuullisuustoimenpiteistään kanavissaan?

Ei tai Kyllä

Vastuullisten hankkeiden 
edistäminen

Löytyykö Business Finlandin 
hanketietokannasta?

Ei tai Kyllä, mitä 
hankkeita?

SISÄLLÖNTUOTANTO

Hyvä journalistinen tapa Viestiikö toimija sitoutuneensa 
noudattamaan Journalistiliiton 
määrittelemää hyvää journalistista tapaa?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Julkisen sanan neuvoston 
(tai muun kattojärjestön) 
periaatteiden noudattaminen

Viestiikö toimija sitoutuneensa 
ylläpitämään sananvapautta?

Sananvapauden vaaliminen Ottaako toimija kantaa sananvapauden 
rajoittamiseen tarvittaessa esim. 
vihapuheen hillitsemiseksi?

Journalismin vastuullisuus Onko toimija sitoutunut tuottamaan 
vastuullista journalismia?

OMINAISUUS OMINAISUUDEN KUVAUS ARVIOINTIKRITEERISTÖ

SOSIAALINEN JA EETTINEN VASTUU

SISÄLLÖNTUOTANTO

Sisällön oikeellisuus ja 
virheettömyys

Listaako toimija selkeästi periaatteensa 
sisällön oikeellisuuden ja virheettömyyden 
varmistamiseen?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Sisällön laatu ja tarpeellisuus Ottaako toimija kantaa tuottamansa 
sisällön merkittävyyteen ja arvoon?

Käsiteltyjen aiheiden 
suhteellinen painotus

Esittääkö toimija monipuolista sisältöä ja 
tiedotetaanko siitä?

Riippumattomuus Antaako toimija tietoa siitä, miten 
riippumattomuus on turvattu toiminnassa?

Asiavirheiden korjaaminen Onko tieto korjatuista asiavirheistä helposti 
löydettävissä toimijan tiedoista?

Virheellisen tiedon monitorointi Onko sivustolla mahdollisuus ilmoittaa 
virheellisestä tiedosta?

Korruptionvastaisuus Onko toimija sitoutunut korruption 
vastaiseen toimintaan?
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OMINAISUUS OMINAISUUDEN KUVAUS ARVIOINTIKRITEERISTÖ

SOSIAALINEN JA EETTINEN VASTUU

ARVOT

Demokratian edistäminen Voidaanko toimijan katsoa toiminnallaan 
edistävän demokratiaa ja hyvinvointivaltion 
toimintaperiaatteita?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta, tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti 

Poliittinen kanta Kertooko toimija oman paikkansa 
poliittisessa kentässä?

Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 
edistäminen

Viestiikö toimija edistävänsä tasa-arvoa ja 
ihmisoikeuksia toiminnallaan?

Vastuulliset arvot Nimeääkö toimija muita vastuulliseksi 
miellettyjä arvoja (esim. läpinäkyvyys, 
yksityisyydensuoja) viestinnässään?

Monimuotoisuuden edistäminen Edistääkö toimija monimuotoisen median 
tuotantoa? Mainitaanko jossain käsite 
Media Pluralism Monitoring (MPM)?

LIIKETOIMINTA

Vastuullinen markkinointi Viestiikö toimija tavoitteistaan edistää ja 
harjoittaa vastuullista markkinointia? Ei lainkaan mainintaa, 

Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Vastuulliseen kuluttamiseen roh-
kaiseminen

Kannustaako yritys kuluttajia tekemään 
harkittuja ostopäätöksiä ja kuluttamaan 
tietoisesti?

OMINAISUUS OMINAISUUDEN KUVAUS ARVIOINTIKRITEERISTÖ

SOSIAALINEN JA EETTINEN VASTUU

LIIKETOIMINTA

Freelance-työntekijöiden työehdot Onko toimija sitoutunut freelance-
työntekijöiden oikeanmukaiseen kohteluun 
ja palkitsemiseen?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Toimitusketjujen hallinta Tiedostaako toimija haasteet 
toimitusketjujensa hallinnassa?

Toimitusketjujen vastuullisuuden 
varmistaminen

Kertooko yritys läpinäkyvästi 
arvoketjustaan?

Huolellisuusvelvoitteeseen 
valmistautuminen

Viestiikö toimija olevansa tietoinen ja 
valmiudessa noudattamaan tulevaa 
huolellisuusvelvoitetta?

Liiketoimintaetiikan pohtiminen 
ja tiedostaminen

Pohtiiko toimija oman liiketoimintansa 
eettisiä kysymyksiä?

ORGANISAATIO

Sukupuolijakauma Kertooko toimija henkilöstönsä 
sukupuolijakauman ja siihen liittyviä 
tavoitteita?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Ikäjakauma Kertooko toimija henkilöstönsä 
ikäjakauman ja siihen liittyviä tavoitteita?
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ORGANISAATIO

Etninen jakauma Kertooko toimija henkilöstönsä etnisen ja 
kultuurillisen jakauman ja siihen liittyviä 
tavoitteita?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Henkilöstön hyvinvointi Viestiikö toimija kanavissaan 
toimenpiteistään henkilöstön hyvinvoinnin 
edistämiseksi?

Organisaation henkinen ja 
fyysinen turvallisuus

Kertooko toimija toimenpiteistään 
turvallisen työympäristön takaamiseksi?

Johdon palkitseminen 
vastuullisuudesta

Kerrotaanko organisaation johdon 
palkitsemisjärjestelmässä huomioiduista 
vastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista?

DATA JA TEKNOLOGIA

TEKNOLOGINEN TOIMINTA

GDPR Noudattaako organisaatio asianmukaisia 
tietosuojakäytäntöjä?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Lawful, fair and transparent 
processing

Löytyykö toimijan tiedoista selkeät 
linjaukset GDPR:n noudattamiseen?

Limitation of purpose, data and 
storage
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DATA JA TEKNOLOGIA

TEKNOLOGINEN TOIMINTA

Data subject rights

Noudattaako organisaatio asianmukaisia 
tietosuojakäytäntöjä?
Löytyykö toimijan tiedoista selkeät 
linjaukset GDPR:n noudattamiseen?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Consent

Personal data breaches

Privacy by Design

Data Protection Impact 
Assessment

Data transfers

Data Protection Officer

Awareness and training

Tietojen pyytäminen Saako seuraavat tiedot pyydettyä toimijalta 
helposti: ”Hei, haluaisin tietää, miten 
käsittelette tietojani. Mitä tietoja minusta 
on talletettu ylläpitämiinne rekistereihin? 
Haluan tarkastaa kaikki tietoni. Haluan 
myös tietää, mistä olette tietojani saaneet 
ja kenelle olette jakaneet tietojani. Pyynnön 
esittäjän nimi, postiosoite, puhelinnumero, 
henkilötunnus ja sähköpostiosoite.”

Ei onnistunut ollenkaan, 
Onnistui vaivalloisesti 
ja pitkän ajan jälkeen, 
Onnistui kohtalaisesti tai 
Onnistui ilman mitään 
ongelmaa
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Tietopyynnön kesto Kauan tietopyynnöstä kesti tietojen 
saamiseen? Päivää

Evästekäytäntöjen 
ymmärrettävyys

Onko käyttäjän yksinkertaista hyväksyä vain 
tarpeelliset evästeet tai kieltäytyä niistä 
kokonaan?

Ei tai Kyllä

TEKOÄLY JA ALGORITMIT

EU:n eettisten ohjeiden 
noudattaminen luotettavalle 
tekoälylle

Viestiikö toimija suunnittelevansa 
teknologisen palvelunsa eettisten 
ohjeiden mukaisesti ja noudattavansa 
tekoäly- ja algoritmikäytännöissä hyviä 
suunnittelutapoja?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys 
tekoälyssä ja algoritmeissa

Viestiikö toimija vastuullisuudesta 
tekoälytoimintojen ja algoritmien 
suunnittelussa läpinäkyvästi?

Suosittelualgoritmit ja 
automaattisen päätöksenteon 
rajoittaminen

Onko käyttäjällä mahdollisuus 
vaikuttaa personalisoidun sisällön 
koostamisperiaatteisiin tai rajoittaa 
automatisoitua päätöksentekoa?

Ajankohtaisen 
teknologiakeskustelun 
seuraaminen tekoälyn ja 
algoritmien ympärillä ja siitä 
tiedottaminen

Viestiikö toimija olevansa ajan 
tasalla algoritmeista käytävästä 
etiikkakeskustelusta?
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KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Saavutettavuus ja 
käyttäjäystävällisyys

Onko sivuston suunnittelussa toteutettu 
kolmea saavutettavuuden pääperiaatetta 
– teknisesti virheetön toteutus, 
helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja 
ymmärrettävyys?

Mahdollisimman 
objektiivisen arvion 
mukaan asteikolla 0 = 
todella huonosti...5 = 
todella hyvin

WEBAIM Errors https://wave.webaim.org/  

WEBAIM Contrast Errors https://wave.webaim.org/  

WEBAIM Alerts https://wave.webaim.org/  

Saavutettavuustestin 
toteutuksen päivämäärä

 pp/kk/vvvv

Käyttäjän hyvinvoinnista 
välittäminen

Ottaako yritys kantaa digitaalisten laitteiden 
kohtuulliseen käyttömäärään?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti
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YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Sustainable Development Goals

Sisällyttääkö toimija keskeisimpiä 
vastuullisuustermejä viestintäänsä 
ilman viherpesua? Viestiikö toimija 
olevansa tietoinen omasta paikastaan 
osana yhteiskuntaa, globaalia maailmaa, 
ekosysteemiä?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

UN Global Compact

Planetary Boundaries

Triple Bottom Line

Elinkaariajattelu

Hiilineutraalius

Kiertotalous

Oman roolin ja vastuullisuuden 
ymmärtäminen osana isoa kuvaa 
ja siitä viestiminen

RAPORTOINTI

GRI Julkaiseeko toimija GRI-raporttia?

 Ei tai Kyllä
GRI 200: Economic (7 alakohtaa 
GRI 201–207)

Hyödyntäänkö toimija GRI 200 -kategorian 
raportointia?
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YMPÄRISTÖVASTUU

RAPORTOINTI

GRI Julkaiseeko toimija GRI-raporttia?

 Ei tai Kyllä

GRI 200: Economic (7 alakohtaa 
GRI 201–207)

Hyödyntäänkö toimija GRI 200 -kategorian 
raportointia?

GRI 300: Environmental (8 
alakohtaa GRI 301–308)

Hyödyntäänkö toimija GRI 300 -kategorian 
raportointia?

GRI 400: Social (19 alakohtaa 
GRI 401–419)

Hyödyntäänkö toimija GRI 400 -kategorian 
raportointia?

IRF Julkaiseeko toimija IRF-raporttia?

SASB Julkaiseeko toimija SASB-raporttia?

CDP Hyödyntääkö toimija CDP-järjestelmää 
toiminnassaan?

Life Cycle Assessment (LCA) Onko toimija tehnyt elinkaarilaskelmia 
toiminnastaan?
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YMPÄRISTÖVASTUU

VASTUULLISUUDEN KPI:T

Tiedotetaanko mitä KPI:tä käytetään? Ei tai Kyllä

Mitkä KPI:t ovat käytössä? Luettelo käytössä 
olevista KPI:stä

VASTUULLISUUSSERTIFIKAATIT

ISO 14000 – Environmental 
Management (7 alakohtaa)

Mitkä vastuullisuussertifikaatit ovat 
käytössä?  Ei tai Kyllä

FSC-merkki (Forest Stewardship 
Council)

PEFC-merkki (The Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification)

SFI-merkki (Sustainable Forestry 
Initiative)
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VASTUULLISUUSSITOUMUKSET

Kauppakamarin Ilmastositoumus

Onko toimija tehnyt sitoumuksia 
ilmastokriisin torjumiseksi ja ottanut 
ilmastoasiat osaksi omaa toimintaansa? 
Viestitäänkö siitä aktiivisesti ja 
ajankohtaisesti?

Ei lainkaan mainintaa, 
Parin sanan maininta, 
Muutaman lauseen 
maininta tai Viestitty 
kattavasti ja syvällisesti

Helsingin kaupungin 
ja elinkeinoelämän 
yhteistyöverkoston 
Ilmastokumppanuus

Oman toiminnan suhteuttaminen 
Elinkeinoelämän keskusliiton 
tavoitteisiin



JUHO-PETTERI HUHTALA
EMMI LONKA
OLLI PAAKKOLA
EMMA SALMINEN

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

KRISTA KÄRKIRAPORTIN VISUAALINEN 
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

CARLOS SUNILA
HENRIKKI TIKKANEN
IIRO VANIALA 
HEIDI VITTANIEMI

VAKA 2021


