Laiha lohtu vai laadun tae?
Asenteet natiivimainontaa kohtaan viestinnän
ammattikunnan sisällä

Emilia Pauliina Jaakkola
Helsingin yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta,
Viestintä
Pro gradu -tutkielma
Toukokuu, 2018

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos – Institution – Department

Tekijä – Författare – Author
Jaakkola Emilia Pauliina
Työn nimi – Arbetets titel – Title
Laiha lohtu vai laadun tae? Asenteet natiivimainontaa kohtaan viestinnän ammattikunnan sisällä
Oppiaine – Läroämne – Subject
Viestintä
Työn laji – Arbetets art – Level

Aika – Datum – Month and year

Pro gradu -tutkielma

Toukokuu 2018

Sivumäärä – Sidoantal – Number of
pages
79 + liitteet

Tiivistelmä – Referat – Abstract
Natiivimainonta jakaa tiiviisti mielipiteitä ja nousee tasaisin väliajoin julkiseen keskusteluun. Julkinen keskustelu on
kuitenkin varsin polarisoitunut ja käsitykset natiivimainonnasta näyttävät eroavan huomattavasti eri
ammattikuntien välillä – ja jopa ammattikuntien sisällä. Natiivimainonnan vastustajat näkevät, että se vie
journalismilta uskottavuutta ja tuo mukanaan etiikkaongelmia. Puolustajat sen sijaan näkevät, että natiivimainonta
on ratkaisu median ansaintalogiikan pelastamiseksi. Se ei ärsytä lukijoita ja mahdollistaa monipuolisen
tiedonvälityksen rahoittamalla journalismia sekä tuomalla päivänvaloon spesifejä, pienelle kohderyhmälle
tarkoitettuja tietoiskuja, mitä aiemmin massamedian on ollut hankala tehdä.
Tässä pro gradu -tutkielmassa syvennytään natiivimainontaan suhtautumiseen. Tarkastelu on rajattu viestinnän
ammattilaisten asenteiden tutkimiseen. Työn teoriaosa koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä osassa
kartoitetaan natiivimainonnan ilmiötä ja avataan syitä sen syntymiselle. Toisessa osassa pureudutaan median
ansaintalogiikan muutokseen ja sen tuomiin vaikutuksiin eri viestinnän ammattiryhmiin sekä ryhmien välisiin
jännitteisiin. Tutkielman keskeisiä lähteitä ovat muun muassa Bartosz Wojdynskin tutkimukset natiivimainonnasta
ja Vilma Luoma-ahon tutkimus uusien mainonnan muotojen läpinäkyvyydestä ja niihin suhtautumisesta.
Journalismin, mainonnan ja PR:n suhdetta kuvatessa on hyödynnetty Jim Macnamaran tutkimusta alojen välisestä
jännitteisestä suhteesta.
Tutkimuskysymykseen viestinnän ammattilaisten suhtautumisesta natiivimainontaan vastataan laadullisella
tutkimuksella, johon sisältyy julkisen keskustelun kartoitus sekä kahdeksan teemahaastattelua. Julkisen
keskustelun kartoitus on kerätty syksyltä 2017 ja siinä on painotettu mielipiteellisiä tekstejä. Aineistosta
tunnistettiin keskeisiä teemoja natiivimainonnan ympärillä, joihin syvennyttiin haastatteluissa. Haastateltaviksi
valittiin laajasti eri ammattikunnan edustajia, jotka kuitenkin olivat valveutuneita natiivimainonnasta. Osa
haastateltavista valikoitui mukaan haastattelututkimukseen julkisen keskustelun analyysin perusteella. Koska
tutkielman keskiössä on suhtautuminen, metodina käytettiin sisällönanalyysin lisäksi laadullista asennetutkimusta,
jossa suhtautumista tutkitaan esittämällä haastateltaville lauseväittämiä. Eri aineistot yhdistyvät metodologisesti
toisiinsa siten, että haastateltaville esitettiin suoria lauseväittämiä analysoidusta julkisesta keskustelusta.
Tulokset osoittavat, että viestinnän ammattilaisten suhtautuminen natiivimainontaan on positiivinen. Tutkimuksen
kaikki haastateltavat näkevät natiivimainonnan kestävänä ratkaisuna median ansaintalogiikan muutokseen.
Rahallisen hyödyn lisäksi natiivimainonnan hyvinä puolina nähdään sen avoimuus, monipuolisuus,
mielenkiintoisuus, laadukkuus ja kohdennettavuus. Natiivimainonnan suurimpana uhkana nähdään tutkimuksen
mukaan yleisöjen medialukutaidon puute ja se, että natiivimainontaa luullaan journalistiseksi sisällöksi. Ratkaisuna
tähän esitetään sisältöjen selvää erottelua journalistisesta sisällöstä. Tutkimuksen perusteella kaupallisiakin
sisältöjä voidaan pitää kiinnostavina, jos ne vastaavat yleisön kulloiseenkin tarpeeseen.

Avainsanat – Nyckelord – Keywords
Natiivimainonta, ammatti-identiteetti, journalismi, sisältömarkkinointi, laadullinen asennetutkimus

Sisällys
1 Johdanto .................................................................................................................................... 1
1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys ...................................................................... 3
1.2 Tutkimuksen rakenne ....................................................................................................... 4
2 Natiivimainonta jakaa mielipiteitä ......................................................................................... 5
2.1 Mitä natiivimainonta on? .................................................................................................. 5
2.2 Natiivimainonnan aiempi tutkimus ................................................................................. 9
2.3 Taustaa natiivimainonnan synnylle ............................................................................... 12
2.4 Natiivimainonta liiketoimintana .................................................................................... 14
3 Viestinnän ammattikuntien jännitteinen suhde .................................................................. 17
3.1 Median muuttuneen ansaintalogiikan vaikutukset eri ammattiryhmiin.................... 17
3.1.1 Lisääntynyt yhteistyö ............................................................................................... 18
3.2.2 Työtehtävien samankaltaistuminen ....................................................................... 20
3.2 Sääntely eri ammattiryhmien näkökulmasta ................................................................ 21
4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto............................................................................................ 26
4.1 Aineistot ........................................................................................................................... 27
4.1.1 Julkista keskustelua käsittelevän aineiston keruu ................................................ 27
4.2.2 Haastatteluaineiston keruu ..................................................................................... 29
4.2 Analyysimenetelmät ....................................................................................................... 31
4.3 Menetelmän ja aineiston luotettavuus .......................................................................... 34
5 Analyysi ................................................................................................................................... 36
5.1 Suhtautuminen natiivimainontaan ................................................................................ 36
5.1.1 Natiivimainonta suhteessa journalismiin .............................................................. 37
5.1.2 Enemmän rahaa ja parempia sisältöjä ................................................................... 40
5.1.3 Sisältöjen erotettavuus on kaiken A ja O ................................................................ 43
5.2 Journalistinen kulttuuri Suomessa ................................................................................ 47
5.2.1 Journalistien venyvä ammatti-identiteetti ............................................................. 48
5.2.2 Tarvitseeko sponsoroitu journalisti ohjeita? ......................................................... 52
5.2.3 Uskottavuus riippuu läpinäkyvyydestä .................................................................. 54
5.3 Median kaupallistuminen ............................................................................................... 58
5.3.1 Kaupallisuus moniäänisyyden edellytyksenä? ...................................................... 59
5.3.2 Toimittajat kaupallistuvassa mediamaisemassa ................................................... 60
5.3.3 Kaupallistumisen vaikutus sisältöihin .................................................................... 63

5.4 Yhteenvetoa ja tulevaisuuden näkymiä......................................................................... 64
6 Pohdinta ja keskustelu ........................................................................................................... 68
6.1 Yhteenveto ....................................................................................................................... 68
6.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen aiheita ..................................................... 71
Lähteet........................................................................................................................................ 73
Liitteet .......................................................................................................................................... 1

1 Johdanto
Käsittelen

tässä

pro

gradu

-tutkielmassa

natiivimainontaa

viestinnän

ammattilaisten näkökulmasta. Pyrin selvittämään, miten eri aloilla toimivat
viestinnän ammattilaiset suhtautuvat natiivimainontaan. Natiivimainonnalla
tarkoitetaan julkaisijan ja mainostajan yhdessä tuottamaa maksullista sisältöä, joka
ei erotu julkaisevan median normaalista sisällöstä (IAB Finland 2017, 3).
Natiivimainonta on aiheena ajankohtainen ja se nousee tasaisin ajoin julkiseen
keskusteluun. Julkinen keskustelu on kuitenkin varsin polarisoitunut ja käsitykset
natiivimainonnasta näyttävät eroavan huomattavasti eri ammattikuntien välillä – ja
jopa ammattikuntien sisällä. Tämän vuoksi koin tarpeelliseksi perehtyä
nimenomaan eri ammattikuntien näkemyksiin natiivimainonnasta.
Syksyllä 2017 keskustelu natiivimainonnasta leimahti, kun toimittajajoukko perusti
MustRead-verkkolehden, joka rahoittaa toimintansa pääosin natiivimainonnalla.1
Kriittiset ajatukset journalistisen sisällön ja kaupallisen sisällön sekoittumisesta,
natiivimainonnan eettisyydestä ja journalismin läpinäkyvyydestä nousivat jälleen
julkiseen keskusteluun.
Natiivimainonta jakaa tiiviisti mielipiteitä myös viestinnän ammattikunnan
ulkopuolella. Asiaan valveutumattomalle ajatus siitä, että saattaa vahingossa lukea
uutista, joka onkin mainos, voi tuntua pelottavalta. Median näkökulmasta taas
natiivimainonta on ratkaisu moneen alalla nousseeseen pulmaan. Sen lisäksi, että se
tuo taloon mainostuloja, se myös sitouttaa lukijoita. Hyvin tehty natiivimainonta
nostaa brändin arvoa. Se ei ärsytä lukijoita yhtä paljon kuin perinteinen mainonta ja
mahdollistaa monipuolisen tiedonvälityksen rahoittamalla journalismia sekä
tuomalla päivänvaloon spesifejä, pienemmälle kohderyhmälle tarkoitettuja
tietoiskuja, mitä aiemmin massamedian on ollut hankala tehdä.
Natiivimainonnan sisältöjä olisi helppo puolustaa, jos ne olisivat aina hyvin
merkattu ja laadukkaasti tehty. Aina näin ei kuitenkaan ole. Etiikkakeskustelu on
1

MustRead on omien sanojensa mukaan ”uusi digitaalinen media, joka käsittelee politiikkaa ja
yhteiskuntaa. MustRead aloitti julkaisutoimintansa 10. lokakuuta 2017. MustRead on poliittisesti
riippumaton ja journalismin itsesääntelyelimen JSN:n jäsen.” Kohderyhmän ytimessä ovat Suomen
keskeisimmät päättäjät ja vaikuttajat. https://www.mustread.fi/usein-kysytyt-kysymykset/ Viitattu
28.4.2018.
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täysin

ymmärrettävää,

kun

katsotaan

natiivimainontaa

demokraattisen

tiedonvälityksen perspektiivistä. Entä jos lukija ei ymmärräkään lukevansa
kaupallisista lähtökohdista tehtyä mainosta ja erehtyy luulemaan natiivimainosta
journalistiseksi sisällöksi? Suomessa luottamus mediaan on aina ollut korkealla,
minkä vuoksi sisältöjä on harvoin jouduttu kyseenalaistamaan. Heikko
medialukutaito ja sisältöjen huono erotettavuus tuovat mukanaan suuria riskejä,
joita ei pidä aliarvioida.
Maksullinen sisältö ei ole uusi ilmiö (Seligman 2015). Journalismin keinojen
hyödyntäminen mainonnassa on todettu tehokkaaksi jo yli sata vuotta sitten
(Bakshi 2015, 16). Verkkojuttujen seassa oleva sisällöllinen natiivimainonta on
kuitenkin syntynyt vasta median murroksen myötä. Sen ytimessä on idea siitä, että
laadukas journalistinen sisältö toimii, oli se kaupallista tai ei.
2010-luvun loppua voidaan jopa kuvailla sisältömarkkinoinnin kultakautena, josta
kaikki haluavat siivunsa. Internet on pullollaan toistensa kanssa kilpailevia sisältöjä,
jonka vuoksi myös organisaatiot ovat lähteneet kilpailuun mukaan. On oivallettu,
että näkyvyys omalla verkkosivulla voikin olla yhtä arvokasta, tai jopa
arvokkaampaa kuin maininta sanomalehdessä.
Sisältöjen tarjonnan kasvaessa myös journalismi joutuu kilpailemaan yleisöistä yhä
enemmän. Laadukkaat reportaasit ja kiinnostavat henkilöjutut ottavat yhä
suurempaa tilaa medioiden tarjoamasta sisällöstä nopean uutisjournalismin sijaan.
Siten myös mainonnassa sisältöjen parissa vietetty aika on tärkeä mittari. Toisin
kuin medioiden verkkosivuilta pois ohjaavat bannerimainokset ja lukukokemusta
häiritsevät ponnahdusmainokset, natiivimainonnan tarkoitus on pitää lukija sivulla
ja mainossisällön parissa mahdollisimman pitkään. Sisällön on oltava kiinnostavaa
ja laadukasta, ettei se vahingoita julkaisevan tahon brändiä. Onnistunut
natiivimainonta hyödyttää julkaisijaa, sillä vaikeasti saavutettava yleisö pysyy
silloin pidemmän aikaa median verkkosivuilla (Wojdynski & Golan 2016, 1403).
Tarkoituksena ei ole huijata yleisöjä lukemaan mainosta, vaan läpinäkyvyys
korostuu nykypäivän sisällöissä yhä enemmän. On tärkeää tuoda selvästi ilmi, että
kyseessä on mainos ja kertoa kuka sen maksaa. Lukija halutaan sitouttaa palaamaan
sisältöjen pariin, ei säikäyttää pois.
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Natiivimainontaa tutkitaan koko ajan enenevissä määrin (ks. esim. Jooyoung 2017),
mutta harva tutkimus keskittyy viestinnän ammattilaisten näkemyksiin saati
ammattirajojen hämärtymiseen natiivimainonnan kautta. Usein natiivimainontaa
tarkastellaan pelkästään journalismin näkökulmasta. Sisältömarkkinoinnin jatkuva
kasvaminen ja sen kautta mainonnan, PR:n ja journalismin työtehtävien
lähentyminen perustelevat tutkimukseni ajankohtaisuuden.

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten eri aloilla toimivat viestinnän
ammattilaiset

kokevat

natiivimainonnan.

Tutkimuskysymykseni

on

yksinkertaisuudessaan seuraava:
Miten

viestinnän

eri

ammattikuntien

edustajat

suhtautuvat

natiivimainontaan?
Pyrin löytämään tutkimuskysymykseeni vastauksia myös tutkimalla viestinnän
ammattilaisten roolien yhdentymisestä ja sitä, minkälaisia jännitteitä professioiden
välillä tai sisällä on. Natiivimainontaan suhtautumisen lisäksi pyrin antamaan myös
vastauksia siihen, miten viestinnän ammattilaiset käsittävät suomalaisen median
tämänhetkisen tilan.
Vastaan tutkimuskysymykseen laadullisella tutkimuksella, johon sisältyy julkisen
keskustelun kartoitus sekä kahdeksan teemahaastattelua. Julkisen keskustelun
kartoitus on kerätty syksyltä 2017 ja siinä on painotettu mielipiteellisiä tekstejä.
Tunnistin aineistosta keskeisiä teemoja natiivimainonnan ympärillä sekä henkilöitä,
joita myöhemmin hyödynsin haastatteluja suunnitellessani. Haastateltaviksi pyrin
saamaan mahdollisimman laajasti eri ammattikunnan edustajia, jotka kuitenkin
olivat valveutuneita natiivimainonnan suhteen. Koska tutkin suhtautumista,
metodinani käytin sisällönanalyysin lisäksi laadullista asennetutkimusta, jossa
suhtautumista tutkitaan esittämällä haastateltaville lauseväittämiä. Eri aineistot
yhdistyvät metodologisesti toisiinsa siten, että esitin haastateltaville suoria
lauseväittämiä analysoimastani julkisesta keskustelusta.
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1.2 Tutkimuksen rakenne
Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta siirtyen teoriasta metodikappaleeseen,
analyysiin ja johtopäätöksiin. Teoriaosuus jakautuu kahteen päälukuun. Esittelen
ensin natiivimainonnan ilmiön, jonka jälkeen avaan aiempaa tutkimusta ja
natiivimainonnan puolustajien ja vastustajien välistä keskustelua. Kolmannessa
alaluvussa käyn läpi taustaa natiivimainonnan synnylle ja lopuksi avaan vielä
natiivimainontaa liiketoimintana ja sen kehitystä muihin mediamainonnan
muotoihin suhteutettuna.
Kolmannessa luvussa keskityn viestinnän ammattiryhmiin ja pyrin avaamaan sitä,
miten median murroksen ja erityisesti sisältömarkkinoinnin yleistymisen myötä
viestinnän alan työtehtävät ovat lähentyneet toisiaan. Luvun lopussa vertailen
journalistien ja viestinnän ammattilaisten ammattietiikkaa natiivimainonnan
näkökulmasta.
Neljännessä luvussa avaan metodiani ja valintoja sen takana. Esittelen viestinnän
tutkimuksessa melko vähän käytettyä laadullista asennetutkimusta sekä avaan syitä
siihen, miksi päädyin tutkimuksessa triangulaatioon, eli kahden eri aineiston ja
menetelmän yhdistämiseen.
Viidennessä luvussa päästään analyysiin. Analyysi on jaoteltu neljään toisistaan
eriävään teemaan: natiivimainontaan suhtautumiseen, journalistiseen kulttuuriin,
median kaupallistumiseen sekä tulevaisuuden näkymiin. Viimeisessä luvussa vedän
yhteen johtopäätöksiä ja esitän jatkotutkimusaiheita.
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2 Natiivimainonta jakaa mielipiteitä
Ennen siirtymistä natiivimainontaan suhtautumiseen ja koettuihin asenteisiin, on
tärkeä tarkastella natiivimainontaa ilmiönä. Natiivimainonnan käsite on herättänyt
paljon keskustelua, joten näen tarpeelliseksi avata ensimmäisessä alaluvussa siihen
liitettyjä merkityksiä ja määritelmiä. Toisessa alaluvussa esittelen aiempaa
tutkimusta natiivimainonnasta sekä akateemisessa tutkimuksessa esiintyneitä
puolustajien ja kriitikoiden esittämiä näkemyksiä natiivimainonnasta. Sen jälkeen
avaan syitä natiivimainonnan synnyn taustalle. Viimeisessä alaluvussa käyn läpi
natiivimainontaa liiketoimintana.

2.1 Mitä natiivimainonta on?
Natiivimainonnalla tarkoitetaan julkaisijan ja mainostajan yhdessä tuottamaa
maksullista sisältöä, joka vaikuttaa julkaisevan median omalta sisällöltä (Wojdynski
& Evans 2016; Austin & Newman 2015; Sonderman & Tran 2013).
Natiivimainonnan kaikkia tekotapoja yhdistää se, että natiivimainos on upotettu
julkaisualustaansa eikä se erotu ulkomuodoltaan muiden sisältöjen joukosta
(Sonderman & Tran 2013). Natiivimainonnan sisällöt tuotetaan lehden
journalististen käytäntöjen mukaan, mutta kuitenkin mainostavan yrityksen
sanelemasta näkökulmasta (Austin & Newman 2015, 2).
Natiivimainonta on erittäin suosittu mainonnan muoto, sillä se sitouttaa lukijoita
uudella tavalla (Levi 2015, 649) ja sopii perinteisiä verkkomainonnan muotoja
paremmin myös selailuun kännykällä (Vranica 2016). Natiivimainonnassa
olennaista on, että sisällön tarkoitus ei ole mainostaa tuotetta, vaan liittää se
laajempaan kontekstiin. Sisällöistä pyritään tekemään kiinnostavia ja hyödyllisiä
kuluttajille sen sijaan, että ne olisivat puhdasta markkinointimateriaalia. (Harms,
Bijmolt & Hoekstra 2017, 80.)
Vaikka natiivimainonta on terminä suhteellisen tuore, sen kaltaisia sisältöjä on
käytetty mainonnan keinona jo satoja vuosia. Digitalisaatio ja internet ovat
tarjonneet

natiivimainonnalle

uuden

alustan,

jossa

se

on

lisääntynyt
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räjähdysmäisesti. (Amazeen & Muddiman 2018, 177.) Natiivimainonta-termi syntyi
vasta vuonna 2011 (Lee, Kim & Ham 2016, 1426).
Muun muassa Lee ja kumppanit (2016, 1426) nostavat esiin natiivimainonnan
hankalan määrittelyn. He näkevät, että termille on olemassa suppea ja laaja
määritelmä, joita molempia käytetään akateemisissa julkaisuissa. Esimerkiksi
Wojdynskin ja Evansin (2016, 157) käyttämä suppea määritelmä viittaa
natiivimainontaan ”maksettuna mainontana, joka on toimituksellisen sisällön
muotoista ja näköistä”. Laajan määritelmän mukaan natiivimainontaan sisältyy
toimituksellisen sisällön näköisen mainonnan lisäksi myös kattava kirjo digitaalisen
viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteitä. Se on brändättyä sisältöä, joka on
integroitu alustaan tai tehty samanmuotoiseksi kuin alusta, sisältäen myös sen
sosiaaliset sitouttamisominaisuudet ja vuorovaikutusmahdollisuudet. Siten laajan
määrittelyn

mukaan

natiivimainonta

sisältää

suuren

määrän

muitakin

markkinointiviestinnän toimenpiteitä, kuten sosiaalisen median mainoksia ja
hakukonemainontaa (Lee et al. 2016, 1426–1427).
Tässä tutkimuksessa pyrin selättämään natiivimainonnan määrittelyyn liittyvät
haasteet

jakamalla

IAB

Finlandin

(2017,

5–6)

määritelmän

mukaisesti

natiivimainonnan ohjaaviin ja sisällöllisiin natiivimainoksiin. Näen, että tämä on
tarpeellista, sillä nykypäivänä natiivimainonnan muotoja voi olla yhtä monta kuin
julkaisevan median sisältömuotoja, minkä vuoksi natiivimainonnan määrittely on
entistä hankalampaa. Esimerkiksi Otavamedia tarjoaa natiivisisältöinä niin pelejä,
testejä kuin tapahtumiakin. 2
Ohjaava mainos (ks. kuva 1 & 2) näkyy muun muassa osana uutisvirtaa,
hakutuloksia tai sisältösuosituksia. Sen tavoitteena on ohjata kuluttaja pois
alkuperäiseltä sivustolta mainostajan oman sisällön pariin. (IAB Finland 2017, 5–6.)
Esimerkiksi Facebookissa käyttäjän uutisvirtaan upotetut sponsoroidut sisällöt ovat
ohjaavia mainoksia.
Sisällöllinen mainos (ks. kuva 3 & 4) on puolestaan median julkaisemaa mainostajan
sisältöä samanmuotoisena oman sisältönsä kanssa (IAB Finland 2017, 6).

2

Natiivimainonta. https://yrityksille.otavamedia.fi/ostetun-median-ratkaisut/natiivimainonta/ Viitattu
4.12.2017
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Mainossisältö voi olla esimerkiksi tekstiartikkeli, kaupallinen blogiyhteistyö tai
video. Monesti medioiden tarjoamissa natiivimainonnan ratkaisuissa yhdistyvät
nämä molemmat muodot. Tässä tutkimuksessa keskityn pääasiassa kapean
määritelmän mukaisesti tutkimaan sisällöllisiä natiivimainoksia, jotka näyttävät
uutissisällöiltä.
Kuva 1. Facebook-virtaan upotettu ohjaava mainos
Kuva 2. Mainostettu twiitti

Kuva 3. Sisällöllinen natiivimainos Kauppalehden Blogit-sivulla.
Kuva 4. Sisällöllinen natiivimainos Cosmopolitanin lifestyle-osiossa

Koska natiivimainonnan käsite on niin epämääräinen, sitä käytetään usein
erilaisissa konteksteissa. Sama pätee myös sisältömarkkinointiin. Useissa
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tieteellisissä artikkeleissa (ks. esim. Couldry & Turow 2014, Tutaj & van Reijmersdal
2012) natiivimainonta esitetään osana sisältömarkkinointia, vaikka erityisesti
Suomen julkisessa keskustelussa on korostettu, että nämä kaksi käsitettä tulisi pitää
erillään.

Siten

tässä

tutkimuksessa

natiivimainonta

on

erotettu

sisältömarkkinoinnista. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen tuottamaa,
kuluttajille suunnattua sisältöä, joka löytyy yrityksen omista kanavista, ja jonka
tavoitteena on tuottaa liikevoittoa eli ylläpitää asiakkuutta tai saada uusia asiakkaita
(Kee & Yazdanifard 2015, 1055–1056).
Brändijournalismi on sisältömarkkinoinnin muoto, jolla viitataan brändien itse
tuottamiin ja kustantamiin julkaisuihin. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakaslehdet
ja muut brändien markkinointitarkoituksiinsa tuottamat journalistiset materiaalit.
Brändijournalismin avulla brändit voivat kohdentaa jo olemassa oleville
asiakkailleen sekä potentiaalisille asiakkailleen hyödyllistä ja räätälöityä
toimituksellista sisältöä ja samalla lisätä tietoutta itsestään, arvoistaan ja
tuotteistaan. (Cole & Greer 2013, 673.) Natiivimainonnan ero brändijournalismiin
löytyy

natiivimainonnassa

käytetyistä

journalistisista

tarinan

kerronnan

tekniikoista (Wang & Li 2017, 919). Natiivimainonnassa saatetaan esittää
journalismin tapaan myös kriittisiä huomioita brändistä ja hyödyntää useita
lähteitä.
Vaikka natiivimainonta on syntyjään digimarkkinoinnin ilmaisu, sen alle mahtuvat
myös esimerkiksi aikakauslehtien advertoriaalit ja tv-ohjelmien tuotesijoittelu (IAB
Finland 2017, 3). Suomessa on jo pitkään tehty advertoriaaleja, eli journalistilta
sisällöiltä näyttäviä mainoksia, jotka esiintyvät esimerkiksi aikakauslehtien sivujen
välissä

tai

uutissivustolla

erillisenä

sisältönä.

Advertoriaalin

erottaa

natiivimainonnasta se, että samoin kuin perinteisessä mainonnassa, myös
advertoriaaleissa tematiikka pyörii pelkästään tuotteessa ja brändissä (Matteo &
Zotto, 2015). Tuotesijoittelu on erityisesti elokuvissa ja TV-ohjelmissa käytetty
mainonnan tyyppi, joka alkoi kehittyä 1970-luvulla kun perinteisen mainonnan teho
sanomalehtien sivuilla ja TV-kanavien mainoskatkoilla alkoi heikentyä (Begy &
Talwar 2016, 253–254).
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Ilmiö itsessään ei siis ole uusi. Kyse on kuluttajalähtöisestä tavasta lähestyä yleisöä
mainosviestillä, jonka välittämisessä hyödynnetään median muotoja ja keinoja (IAB
Finland 2017, 3).

2.2 Natiivimainonnan aiempi tutkimus
Natiivimainontaa on tutkittu Suomessa vielä melko vähän (ks. esim. Luoma-Aho,
Poutanen ja Suhanko 2016; Luoma-aho 2015; Taiminen 2015), joten hyödynnän
teoriapohjassani paljon englanninkielistä tutkimusta. Suuri osa artikkeleista tulee
Yhdysvalloista, jossa niin median kuin natiivimainonnan tila on varsin erilainen
kuin Suomessa, minkä vuoksi aiemman tutkimuksen tuloksia tulee tarkastella
varauksellisesti.
Viestinnän ammattilaisten näkökulmasta natiivimainontaan on perehdytty
yllättävän vähän. Lähimpänä omaa tutkimustani on journalistien, mainonnan ja
viestinnän ammattilaisten keskuudessa tehty haastattelututkimus, jonka Schauster,
Ferrucci ja Neill (2016) toteuttivat Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten.
Artikkelissa perehdytään natiivimainontaan sosiaalisen vastuun näkökulmasta ja
selvitetään, missä määrin natiivimainonta vahingoittaa lehdistön sosiaalista
vastuuta. Kaikki kolme vastaajaryhmää näkivät natiivimainontaan liittyvän eettisiä
ongelmia. Natiivimainonnan nähtiin potentiaalisesti johtavan yleisöä harhaan ja
siten edistävän journalismin uskottavuuden vähenemistä. Suomessa Poutanen,
Luoma-aho ja Suhanko (2016) ovat tutkineet päätoimittajien suhtautumista uusiin
digitaalisiin mainonnan muotoihin niin ikään eettisestä näkökulmasta. Tuloksena
oli, että päätoimittajat suhtautuvat kehitykseen verrattain positiivisesti.
Luoma-aho, Tsetsura, Lievonen ja Poutanen (2015) ovat tutkineet mediamainonnan
muotojen

läpinäkyvyyttä

verkossa

”Uusien

läpinäkyvyys verkossa” -tutkimushankkeessa.

3

mediamainonnan

muotojen

Hankkeessa tutkittiin media-,

viestintä- ja mainostoimistojen edustajien sekä verkkomedian sisällöntuottajien
näkemyksiä läpinäkyvyydestä. Tuloksissa ilmeni, että ”kaikki sponsoroitu sisältö on

3

Uusien mediamainonnan muotojen läpinäkyvyys verkossa - Transparency of New Forms of Media
Advertising Online (TAO). https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/paattyneettutkimushankkeet/uusien-mediamainonnan-muotojen-lapinakyvyys-verkossa Viitattu 17.4.2018.
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luottamuksen lainaamista vieraalle kohteelle, ja sisällöntuottajien ja julkaisijoiden
roolit kietoutuvat yhteen.” (Luoma-aho 2015, 1).
Matteon ja Zotton (2015) tutkimuksen keskiössä on median murros ja kaupallisen
ja journalistisen sisällön rajojen hämärtyminen. Selvästi yleisin teoreettinen
viitekehys natiivimainonnan tutkimuksessa näyttää olevan mainonnan ja
uutismedian suhde sisältömarkkinoinnin aikakaudella sekä natiivimainonnan
tunnistettavuus (ks. esim Amazeen & Muddiman 2018; Austin & Newman 2015;
Wojdynski 2016; Wojdynski & Evans 2016).
Natiivimainonta on herättänyt paljon kriittistä keskustelua niin tutkijoiden,
viestinnän ammattilaisten kuin yleisöjen keskuudessa ympäri maailman. Monet
tieteelliset artikkelit natiivimainontaan liittyen käsittelevät sen ongelmallisuutta
eettisestä näkökulmasta (ks. esim. Bakshi 2015; Schauster & Neill 2017; Poutanen,
Luoma-aho & Suhanko 2016). Ongelmallisuuden ytimessä on mainosten
tunnistettavuus

ja

yleisöjen

medialukutaito.

Esimerkiksi

Bakshi

toteaa

artikkelissaan (2015, 9), että usein natiivimainonta mielletään puhtaasti
toimitukselliseksi sisällöksi mainonnan sijaan. Bakshi nostaa esimerkiksi Berkeleyn
ja San Franciscon yliopistoissa vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen, jossa kaksi
kolmasosaa kymmenestätuhannesta vastaajasta ei tunnistanut Googlen maksettua
mainontaa mainonnaksi, vaikka se oli merkitty asianomaisin tunnusmerkein.
Toisessa tutkimuksessa 35 prosenttia ei tunnistanut uutisten yhteydessä julkaistua
maksettua mainontaa, vaikka artikkeleissa oli merkintä ”Sponsored by”. (Bakshi
2015, 9.)
Puolustajien teesit näyttäisivät pyörivän median ansaintalogiikan pelastamisen
ympärillä. Natiivimainonnan puolustajat näkevät, että natiivimainonta edustaa
lupaavaa kehitystä, josta hyötyvät niin mainostajat kuin julkaisijatkin. Julkaisijat
saavat liikevoittoa, jolla saadaan korvattua tilaajamäärien vähentyminen ja
verkkomainonnan heikot tulokset. (ks. esim. Carlson 2015, 853; Sonderman & Tran
2013.) Julkaisijoiden haastavin tehtävä sisältöjen yltäkylläisyyden aikana on saada
lukijat palaamaan ja pysymään verkkosivuilla. Tähän natiivimainonta on nähty
hyvänä ratkaisuna, sillä se hyvin tehtynä vastaa kuluttajan tarpeeseen (Amazeen &
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Muddiman 2018, 2) ja sitouttaa lukijoita paremmin kuin perinteinen displaymainonta 4(Tutaj and van Reijmersdal 2012, 5).
Kaupalliset toimijat käyttävät kriitikkojen mielestä ei-kaupallista journalismia
hyväkseen väärien tarkoitusperien edistämiseksi (Stiernstedt 2016, 123). Julkiseen
keskusteluun voidaan vaikuttaa natiivimainonnalla, eikä mainostaja siten enää
puhukaan suoraan omista tuotteistaan, palveluistaan tai brändistään vaan voi
muuttaa laajempia käsityksiä yhteiskunnasta (Bakshi 2015, 8). Tämä tekee
natiivimainonnasta huomattavasti vaikeammin havaittavaa.
Taiminen,

Luoma-aho

ja

Tolvanen

(2015)

puolestaan

korostavat,

että

natiivimainonnan nimenomaan pitäisi olla yhtä laadukasta kuin journalistinen
sisältö. Pelkän brändin ei tulisi olla natiivimainoksien keskiössä, vaan sisällön tulisi
olla kohderyhmälle kiinnostavaa, hyödyllistä ja todenperäistä (mts. 739).
Kriitikot näkevät, että natiivimainonnan puoltajat turvaavat liikaa alan tukemiin ja
itse tekemiin tutkimuksiin, eivätkä kiinnitä lainkaan huomiota eettisiin ja
normatiivisin kysymyksiin siitä, kuka hyötyy journalismin ja mainonnan rajan
hälventymisestä (Amazeen & Muddiman 2018, 177). Amazeen ja Muddimanin
(2018, 188) tekemän tutkimuksen mukaan julkaisijat riskeeraavat oman brändinsä
uskottavuuden ja maineen julkaistessaan natiivimainonnan sisältöjä. Kun yleisöt
tajuavat lukevansa journalistisen jutun sijasta mainontaa, huijatuksi tulemisen
tunne vaikuttaa myös lehteä koskeviin asenteisiin ja ennen kaikkea luottamukseen
(Wu et al. 2016, 1500).
Samankaltaisia ajatuksia esittää Piety (2016, 102), joka ilmaisee pelon siitä, että
liika natiivimainonnan julkaiseminen saattaa johtaa siihen, että itse journalismi
menettää yleisöjen luottamuksen. Huolen lehdistön luotettavuudesta esittää myös
Vilma Luoma-aho (2015, 7): uusien maksettujen sisältöjen myötä verkkomainonnan
läpinäkyvyys on osoittautunut ongelmalliseksi. Sisältöjen läpinäkyvyysongelmat
siirtyvät nopeasti koko mediaa kohtaan koettuihin asenteisiin siten vaikuttaen koko
toimialan luotettavuuteen. Piilomainontaa muistuttava toiminta uhkaa sekä

4

Tässä tutkimuksessa display-mainonnalla tarkoitetaan IAB Finlandin määritelmän mukaisesti
”bannerimainontaa, mainosaineistoa, joka näytetään [verkossa] määrätyllä mainospaikalla. Voi olla
tekstiä, kuvaa tai liikkuvaa kuvaa.” https://www.iab.fi/digimainonnan-sanasto.html?l=A-K&p618=3
Viitattu 5.5.2018
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organisaation, median että viestintämenetelmän uskottavuutta (Taiminen 2015,
21).
Taiminen (2015, 24) korostaa, että median ohjeistukset natiivimainonnan
prosessille ja brändin sekä median roolit natiivimainonnassa tulee tuoda esille.
Median ja organisaatioiden yhteistyön tulisi olla eettisesti kestävää, uskottavaa ja
läpinäkyvää. Tämä on mahdollista, kunhan kaikki tarpeellinen tieto, kaupallisuus
sekä mainostaja tuodaan ilmi. (mts. 27.)

2.3 Taustaa natiivimainonnan synnylle
Perinteisesti media on toiminut portinvartijana sille, mikä pääsee julkisuuteen.
Organisaatiot ovat PR-ammattilaistensa voimin olleet yhteydessä toimituksiin ja
saaneet siten julkisuutta. PR-ammattilaiset ovat luoneet hyvät suhteet toimittajiin,
jotta juuri heidän agendansa menisi läpi. Samalla mainonnan ja lehdistön suhde on
ollut kuin symbioosi, jossa molemmat osapuolet tarvitsevat toisiaan (Lloyd &
Toogood 2015), sillä median ansaintalogiikka perustuu kaksiin markkinoihin:
media ei vain myy sisältöjä käyttäjille, vaan myös yleisöjä mainostajille (Stiernstedt
2016, 124).
Ansaittua medianäkyvyyttä on perinteisesti arvostettu. Bakshin (2015) mukaan
kuitenkin jo 1800-luvun loppupuolella oli merkkejä rajan hämärtymisestä
journalistisen sisällön ja mainosten välillä. Mainostajat maksoivat julkaisijoille
jutuista (reading notice) sanomalehdissä, jotka näyttivät natiivimainonnan tapaan
tavallisilta toimituksellisilta sisällöiltä tuotteista tai yrityksistä, mutta olivat
todellisuudessa mainostettavan yrityksen itse kirjoittamia. Tämän nähtiin olevan
tehokkaampi tapa mainostaa tuotetta kuin perinteinen mainospalsta. (mts. 16.)
Advertoriaalit ovat olleet suosittuja mainostajien ja julkaisijoiden keskuudessa
1960-luvulta lähtien (Wojdynski 2016, 208). Shaverin ja Lewiksen vuonna 1997
tehdyssä tutkimuksessa 97 prosenttia 148 sanomalehdestä teki advertoriaaleja
osana

säännöllistä

liiketoimintaa

(Wang

&

Li

2017,

916).

Myös

sisältömarkkinoinnin tehokkuus on hoksattu markkinointikeinona jo 1800-luvulla.
Sen sijaan, että brändit maksaisivat julkaisijalle näkyvyydestä, he toimivat itse
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julkaisijoina. Kuuluisia asiakaslehtiä ovat muun muassa Net-A-Porterin Porter-lehti5
sekä sisältömarkkinoinnin legendana tunnettu vuonna 1895 perustettu John
Deeren The Furrow -lehti6. Siten voidaan sanoa, että journalistinen kerrontatapa on
todettu hyväksi markkinointikeinoksi jo yli sata vuotta sitten.
Verkon yleistymisen myötä lukijat siirtyivät kuluttamaan ilmaisia sisältöjä
internetiin (Kantola 2011, 115). Kun journalistiset sisällöt alkoivat yleistymään
verkossa, kehitettiin nopeasti verkkoon sopivia mainoksia. Nopeasti selvisi, että
kuluttajat suhtautuvat negatiivisesti display-mainontaan ja ponnahdusmainoksiin,
sillä ne koetaan ärsyttävänä lukukokemuksen keskeytymisen vuoksi. (Tutaj & van
Reijmersdal 2012.) Kuluttajat ovat alkaneet välttämään mainoksia erilaisten estoohjelmien avulla (Piety 2016, 104).
Digitaalinen vallankumous on antanut sekä yrityksille että yksilöille kyvyn tulla
julkaisijaksi ja mahdollisuuden saavuttaa maailmanlaajuinen yleisö (Wybenga
2013, 2). Digitalisoituminen mahdollistaa sisältöjen räätälöinnin ja aikaisempaa
paremman kohdentamisen sekä yhä henkilökohtaisemman mediankäytön. Samaan
aikaan yleisön pirstaloitumisen myötä perinteisen massamainonnan teho vähentyy
ja kilpailu eri medioiden sisällä ja niiden välillä lisääntyy (Grönlund 2014, 34).
Ebayn kaltaiset kansainväliset jätit myyvät mainostilaa samalla tavalla kuin mediat
ovat perinteisesti tehneet (Bakshi 2015, 12).
Tämä kehityskulku on pakottanut niin mainostajat kuin toimituksetkin kehittymään
ja keksimään mainonnan muotoja, jotka sitouttavat median käyttäjiä uusilla tavoilla
eivätkä ärsytä heitä. Perinteisen mainonnan tilalle on pyritty kehittämään uusia,
luovempia mainonnan muotoja, joilla yleisöjä saadaan sitoutettua paremmin.
Wojdynskin ja Golanin (2016, 1403) mukaan natiivimainonta on toistaiseksi
lupaavin ratkaisu mainosten välttelyyn. Kuluttajat viettävät pidempiä aikoja
mainoksien parissa, koska sisältö ei ole niin tunkeilevaa ja sitouttaa lukijoitaan
paremmin.

5

Porter Magazine. https://www.net-a-porter.com/Content/portermagazine Viitattu 15.4.2018
John Deere Timeline.
https://www.deere.com/en_INT/our_company/about_us/history/timeline/timeline.page Viitattu
15.4.2018
6
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2.4 Natiivimainonta liiketoimintana
Natiivimainonta on lisääntynyt valtavasti viime vuosien aikana. Yhä useammin
toimitukset perustavat itse omia natiivimainonnan tuotannon yksikköjä kaupallisiin
tarkoitusperiin. Mallia näyttivät suuret sanomalehdet, kuten New York Times,
Huffington Post ja Washington Post, jotka perustivat omat yksikkönsä jo useita
vuosia sitten. Natiivimainonnasta on tullut tärkeä tulonlähde medioille ja
organisaatioiden siihen käyttämä budjetti näyttää kasvavan jatkuvasti. Vuonna
2015 Business Insiderin julkaisemassa arviossa esitettiin, että natiivimainontaan
käytetty rahamäärä tulee kasvamaan vuodesta 2013 vuoteen 2018 16,3 miljardia
euroa. 7
Digimainonta kokonaisuudessaan on kasvanut valtavasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Pelkästään vuodesta 2016 vuoteen 2017 online-mainontaan
käytettyjen varojen summa kasvoi Euroopassa 11,5 prosenttia 20,2 miljardista 22,5
miljardiin.

8

Siten 2000-luku on ollut vahvaa verkkomainonnan kasvun aikaa, ja

mediamainonnan kasvu on suuntautunut ennen kaikkea digimainontaan.
Sanomalehdissä mainostaminen on vähentynyt vuodesta 2008. (Grönlund 2014,
38–39.) Digimainonnan osuus on noussut jo yli kolmeenkymmeneen prosenttiin eli
yhtä suureksi kuin aikakauslehtien ja sanomalehtien osuus yhteensä, joka oli
vuonna 2017 30,8 prosenttia.

7

Spending on native advertising is soaring as marketers and digital media publishers realize the benefits.
Business Insider 20.5.2015. http://www.businessinsider.com/spending-on-native-ads-will-soar-aspublishers-and-advertisers-take-notice-2014-11?r=US&IR=T&IR=T Viitattu 9.12.2017
8
IAB Europe Adex Benchmark 2017. https://www.iabeurope.eu/wp-content/uploads/2017/11/IABEurope-AdEx-Benchmark-H1-2017-Study.pdf Viitattu 14.12.2017
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Kuvio 1. Mediamainonta Suomessa tammi–joulukuu 2017.

MEDIAMAINONTA 2017

Messumedia
45meur 3,70%

Aikakauslehdet
72,1 meur
5,90%

Digimainonta
370,4 meur
30,40%

Sanomalehdet
302,6 meur
24,90%

Kaupunki- ja
noutolehdet
59,4 meur 4,90%

Elokuva
6,7 meur 0,60%
Ulkomainonta
57,1 meur 4,70%Radio 63,5 meur
5,20%

Televisio
240,1 meur
19,70%

Lähde IAB Finland – Mediamainonta 2017 9
Myös Suomessa on tiiviiseen tahtiin julkaistu uutisia natiivimainonnan
yleistymisestä ja osuuden kasvamisesta mediamainonnassa. 10 Digimainonta kasvoi
yhteensä 11,8 prosenttia vuonna 2017. Natiivimainontaan käytettiin yhteensä 13,2
miljoonaa euroa ja sen osuus kasvoi jopa 39,6 prosenttia edellisestä vuodesta.

11

Siten natiivimainonta oli sosiaalisen median mainonnan kanssa vuoden 2017 suurin
kasvaja. Digimainonnan suurin rahasampo oli kuitenkin hakumainonta, johon
käytettiin yhteensä 113,3 miljoonaa euroa.
Natiivimainonta
natiivimainoksilla

on

houkutteleva

julkaisijat

mainonnan

ansaitsevat

muoto

enemmän

julkaisijoille,
kuin

sillä

perinteisellä

mediamainonnalla (Bakshi 2015, 14; Wojdynski & Evans 2016, 157). Julkaisijalla on
mahdollisuus

saada

enemmän

mainostajan

rahaa

auttamalla

asiakasta

9

Mediapanostuksista kolmannes digimainontaan vuonna 2017.
https://www.iab.fi/ajankohtaista/digimarkkinoinnin-uutiset/kvartaalitiedotteet/mediapanostuksistakolmannes-digimainontaan-vuonna-2017.html Viitattu 17.2.2018
10
Digimainonnan kolmas kvartaali oli pirteä – suurimpia kasvajia olivat Facebook- ja natiivimainonta.
Markkinointi ja mainonta 31.10.2017. https://www.marmai.fi/uutiset/digimainonnan-kolmas-kvartaalioli-pirtea-suurimpia-kasvajia-olivat-facebook-ja-natiivimainonta-6684926 Viitattu 10.12.2017
11
IAB Finland ks alaviite 8. Viitattu 17.2.2018
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konseptoimaan, luomaan, päivittämään ja operoimaan verkkosisältöjä (Bakshi
2015, 14). Perinteisesti erityisesti konseptointi ja sisältöjen suunnittelu on ollut
enemmän organisaatioiden viestinnän kontolla.
Keen ja Yazdanifardin (2015, 1062) mukaan markkinoinnin trendi on yhä enemmän
siirtymässä suuntaan, jossa oman sisällön tuottaminen ja esille tuominen korvaavat
perinteistä markkinointia. Sisältömarkkinoinnista on tullut uusi markkinoinnin
trendi, josta kaikki haluavat osansa.
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3 Viestinnän ammattikuntien jännitteinen suhde
Natiivimainonta ilmiönä yhdistää journalismia, mainontaa ja PR-työtä. Näiden
ammattikuntien

suhde

on

kuitenkin

perinteisesti

ollut

jännitteinen

ja

suhtautuminen median kehityskulkuun erilainen. Tämä selittyy osaksi erilaisilla
ammatillisilla normeilla ja ihanteilla sekä eettisellä koodistolla.
Tässä luvussa pyrin avaamaan, miten median muuttunut ansaintalogiikka on
vaikuttanut journalistien, mainostajien ja PR-ammattilaisten työhön. Pyrin
kuljettamaan mukana näkökulmaa eri toimijoiden välisestä jännitteisestä suhteesta,
sillä näen että se on natiivimainonnan sekä siihen liittyvien asenteiden syntymisen
kannalta olennaista. Tämän lisäksi avaan journalistien ja viestijöiden eettistä
koodistoa ja suhteutan sitä natiivimainontaan.
En halua tässä tutkielmassa keskittyä liikaa ”median kriisiin”, sillä tiedostan, että se
on yleistys, ja myös julkisessa keskustelussa rakennettu kehys, joka ei päde samalla
tavalla kaikkiin medioihin (Brüggemann et al. 2016, 534). Sen sijaan puhun median
ansaintalogiikan muutoksesta ja keskityn erityisesti lähivuosien kehitykseen.
Taustalla piilee kuitenkin ajatus median murroksesta, jonka voi tiivistää lyhyesti
kolmeen asiaan: mediamainonta kutistuu, paperilehtien levikki laskee, eikä
verkosta saada tarpeeksi tuottoa levikinlaskun kompensoimiseksi (Nikunen 2011,
25–27).

3.1 Median muuttuneen ansaintalogiikan vaikutukset eri
ammattiryhmiin
Digitalisaatio ja perinteisten mediaorganisaatioiden väheneminen ovat nostaneet
uusia

toimijoita

mediakentälle,

joiden

näkemykset

journalismin

riippumattomuudesta eroavat perinteisestä käsityksestä. Näiden muutosten myötä
perinteinen raja journalismin ja mainonnan välillä on hämärtynyt. (Karppinen &
Moe 2016, 106.) Järven (2016) mukaan erityisesti journalismin ja PR:n välinen raja
on viime vuosina alkanut liudentua median ansaintalogiikan murroksen myötä.
Journalismi ja PR ovat joutuneet rajakäyntiin myös mainonnan kanssa, kun
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natiivimainonta lainaa muotoa ja uskottavuutta journalistisesta kerrontatavasta.
(mts. 82).
Myös Sweetser ja kumppanit (2016) korostavat, että moni näkee natiivimainonnan
hämärtävän journalismin, PR:n ja mainonnan välisiä raja-aitoja. Yleistyvä
kehityssuunta näyttää olevan se, että niin journalistit, mainostajat kuin PRammattilaisetkin taistelevat samalla kentällä. Matteo ja Zotto (2015, 173) näkevät,
että markkinoinnin ja journalismin yhteen punoutuminen on johtanut kehitykseen,
jossa toimituksellinen ja kaupallinen sisältö sekoittavat ja hämärtävät strategisen
viestinnän ja journalistisen tiedonvälityksen rajaa. Schauster ja Neill (2017)
puolestaan näkevät, että perinteiset rajat, jotka erottavat mainonnan ja PR:n
murtuvat sekä maksetussa että ansaitussa mediassa. Tämä johtaa muuttuviin
rooleihin ja vastuihin, joka puolestaan haastaa eettisiä standardeja (mts. 45.)
Macnamara, Lwin, Adi ja Zerfass (2016, 377) korostavat, että internetin ja
sosiaalisen median kasvu muuttavat niin mediamaisemaa kuin mainonnan, PR:n ja
journalismin käytäntöjä. 1200 PR-ammattilaiselle tehty kyselytutkimus osoitti, että
kaupallisen hybridisisällön, kuten natiivimainonnan, nousu heijastaa strategisen
viestinnän tärkeysjärjestyksen siirtymää maksetusta mediamainonnasta ja
ansaitusta medianäkyvyydestä jaettuun ja omistettuun mediaan. Sisällöntuotanto
on radikaalisti muuttunut sen myötä, että voidaan julkaista suoraan isoille massoille
omasta kanavasta (omistettu media) ja jakaa sisältö sosiaalisessa mediassa (jaettu
media). (Macnamara et al. 2016, 383.)
Tarkastelen tässä luvussa raja-aitojen kehitystä kahden eri ulottuvuuden,
lisääntyneen yhteistyön ja työtehtävien samankaltaistumisen kautta.
3.1.1 Lisääntynyt yhteistyö
Viestinnän tutkimuksessa on keskitytty enimmäkseen journalismin ja PR:n väliseen
jännitteiseen suhteeseen. Yhtä vastausta ei ole siihen, onko alojen välinen yhteistyö
lisääntynyt vai pysynyt ennallaan. Muun muassa Lloyd ja Toogood (2015, 6)
muistuttavat, että ymmärrettävien kertomusten antaminen toimittajille oli PRammattilaisen päätehtävä jo 1900-luvulla. Toiset taas uskovat, että internetin
yleistyminen on muuttanut toimittajien ja PR-ammattilaisten välistä yhteydenpitoa
(ks. esim. Nikunen 2011, 94).
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PR-ammattilaisten ja journalistien suhde on ollut aikojen alusta saakka jännitteinen
(ks. esim Lloyd & Toogood 2015). PR on herättänyt jopa vihaa toimittajissa
(Macnamara 2014, 3 Lloyd & Toogood 2015, 11). Se esitetään mediassa usein
negatiivisissa

asiayhteyksissä

samaistettuna

kaunisteluun,

vääristelyyn,

manipulointiin tai valehteluun (Coombs & Holladay 2007, 1). Usein toimittajat ovat
esittäneet itsensä PR:n uhreina (Macnamara 2009, 10). PR-ammattilaisten
toiminnan on uskottu vaikuttavan haitallisesti uutistuotantoon ja toimittajien
autonomiaan (Davis 2013, 94). Valmiiden PR-materiaalien suoraa käyttöä on myös
kritisoitu jopa organisaation mainostamiseksi (Wybenga 2013, 10).
Macnamaran (2016) mukaan kaikki 150–200 tutkimusta, jotka ovat syventyneet
PR:n ja journalismin suhteeseen osoittavat, että 50–75 % journalistisesta sisällöstä
on joko PR:n tarjoamaa tai saanut vaikutuksia PR-työstä (Macnamara 2016, 118).
Laura Juntunen (2011) selvitti tutkimusraportissaan toimittajien ja PRammattilaisten jännitteistä suhdetta Suomessa. Haastatellut toimittajat arvostelivat
erityisesti

viestintätoimistoja

itsensä

tyrkyttämisestä

ja

aggressiivisesta

lähestymisestä (mts. 32). Kuitenkin yli 40 prosenttia tutkituista verkkojutuista
sisälsi merkkejä valmiista tiedotusmateriaalista ja noin viidennes (21 %) koko
aineiston uutisista perustui kokonaan tai suurimmaksi osaksi tiedotemateriaaliin.
Samankaltaisia tuloksia ilmenee Cardiffin yliopistossa vuonna 2008 tehdyssä
tutkimuksessa joka todisti, että brittimedia on suuresti riippuvainen PRammattilaisilta saamistaan valmiista sisällöistä. Cardiffin tutkimuksen mukaan 60
prosenttia lehtijutuista perustuu kokonaan tai suurimmaksi osin “ennalta
paketoituihin” juttuihin. (Lewis et al. 2008).
Periaatteessa PR voidaan kuitenkin nähdä toimittajien apukeinona muuttuvassa,
kiireentäytteisessä mediamaisemassa. Esimerkiksi Lloyd ja Toogood (2015, 7)
väittävät, että vaikka toimittajat usein halveksivat PR-koneiston toimintaa, ovat he
todellisuudessa riippuvaisempia PR-ammattilaisten tuottamasta sisällöstä kuin
koskaan aiemmin. Heidän näkemyksensä mukaan PR-ammattilaiset puolestaan
eivät ole enää yhtä riippuvaisia perinteisen median tarjoamasta näkyvyydestä kuin
aiemmin. Erityisesti sosiaalisen median kehitys on mahdollistanut sen, että
toimittajia ei enää tarvita julkisuuden saamiseksi samalla tavalla kuin ennen.
Sosiaalisen median jakomahdollisuuksien myötä organisaatiot voivat saada omille
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verkkojulkaisuilleen paljon huomiota ja näkyvyyttä. (mt.) Julkista keskustelua
mediassa on puolestaan mahdollista muovata haluamakseen natiivimainonnan
avulla (Bakshi 2015, 8).

3.2.2 Työtehtävien samankaltaistuminen
Median kriisi ja pienentyneet toimitukset ovat johtaneet siihen, että yhä useammin
entiset toimittajat vaihtavat puolta ja siirtyvät PR:n pariin organisaatioviestinnän
puolelle. Niin organisaatiot itse kuin viestintätoimistotkin palkkaavat taitavia
kirjoittajia kertomaan organisaation tarinaa ja luomaan luottamusta brändin ja sen
yleisön välille. (Wybenga 2013, 3, 8.) Entisiä journalisteja pidetään arvokkaina
rekrytointeina, sillä he ymmärtävät journalismin toimintatavat (Kantola &
Lounasmeri 2014, 7). Media-alan rakennemuutos on lisännyt toimittajien
rekrytointia erityisesti viestintäyrityksiin, joissa perinteisestä journalistisesta
työstä on tullut osa PR:ää (Preisler 2014). Toimittajat ovat hyödyllisiä, koska
perinteisen mainonnan kiinnostavuus on vähentynyt, ja myös mediataloissa
sisältömarkkinointi on nähty uutena tulonlähteenä korvaamaan menetettyjä
mainostuloja. Juttujen muottiin ja tarinan muotoon puettu sisältömarkkinointi ja
natiivimainonta kiinnostaa kuluttajia ja rakentaa tärkeitä mielikuvia niin yrityksistä
kuin tuotteista. (Luoma-aho 2015.)
Esimerkiksi yritysjohtajien henkilökuvat ja organisaation omat lehdet ovat yhä
useammin organisaatioiden viestintäosastojen tai -toimistojen kontoilla. Sisältöjen
julkaiseminen suurille massoille on helpompaa, kun välissä ei ole ”vallan
vahtikoirana”

tunnettua

mediaa.

Maksettuihin

sisältöihin

voi

haastatella

asiantuntijaa omasta yksiköstä, omaa brändiä voi kehua ylitsevuotavasti ja sisällöt
voivat olla rohkeampia. Kukaan ei ole määräämässä, mistä kulmasta juttu tehdään,
kuinka paljon organisaation ydinviestejä pääsee julkisuuteen tai missä juttu
julkaistaan. Periaatteessa siis PR-ammattilainen voi tehdä samaa työtä kuin
journalistikin.
Digitalisaation yleistymisen myötä organisaatiot voivat tuottaa suuriakin yleisöjä
saavuttavia maksettuja sisältöjä itse julkaisemalla tuottamiaan sisältöjä omilla
alustoillaan. Samaa voivat tehdä myös mediatalojen journalistit kauppaamalla
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esimerkiksi natiivimainonnan palveluja organisaatiolle ja julkaisemalla ne
maksettuna sisältönä mediassaan. Halutessaan organisaatio voi myös palkata
viestintä- tai mainostoimiston tuottamaan sisältöjä sekä omille julkaisualustoilleen, että mainossisällöksi uutismedioihin.
Vaikka

maksettujen

journalististen

sisältöjen

tuottaminen

on

yleistynyt

sanomalehtien toimituksissa, 2010-luvun lopun trendi näyttää kuitenkin olevan,
että yhä useampi organisaatio haluaa panostaa omiin kanaviin medianäkyvyyden
sijaan. Verkkosivuille tuotetaan sisältöä aktiivisesti ja hakukoneoptimointiin
panostetaan (Ryan 2016, 206). Toisaalta medioiden julkaisualustoilla tehty
natiivimainonta voidaan nähdä tarpeellisena kävijävirtojen kasvattamisen
näkökulmasta.
Samalla kun työnkuvat lähentyvät ja toimittajat, mainostajat ja PR-ammattilaiset
taistelevat samalla kentällä herää kysymys, miten eri ammattikunnat suhtautuvat
natiivimainontaan ja median kaupallistumiseen ylipäätään. Lähentääkö se
ammatillisia arvoja vai nostaako se uusia vastakkainasetteluja niiden välillä, jotka
tekevät

natiivimainontaa

ja

niiden,

jotka

puolustavat

journalismin

puhdasoppisuutta?

3.2 Sääntely eri ammattiryhmien näkökulmasta
Edellisessä kappaleessa kuvaamani muutokset ammattiryhmien lähentymisessä
koskettavat myös etiikkaa. Median ansaintalogiikan kyljessä myös sisällöntuotanto
on muuttunut paljon, mutta eettinen koodisto pohjaa edelleen lähinnä Journalistin
ohjeisiin. Nykypäivänä, kun niin toimittajat, PR-ammattilaiset kuin mainostajatkin
tekevät natiivimainontaa, pelkät Journalistin ohjeet eivät välttämättä riitä
ohjeistoksi. Järvi (2016, 91) näkee, että sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan
eettisiä ohjeita ei voi antaa vain yhden ammattikunnan sisällä. Järvi korostaa, että
koska viestintä on läpikotaisin arvoperäistä, sen vastuullinen hallinta edellyttää
perusteellista pohdintaa siitä, mikä on oikein ja mikä väärin niin tiedon
hankinnassa, käsittelyssä kuin levittämisessä (mts. 91).
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Pyrin tässä luvussa arvioimaan Viestinnän eettisen neuvottelukunnan ja Julkisen
sanan neuvoston eettistä koodistoa erityisesti natiivimainonnan näkökulmasta.
Julkisen sanan neuvosto (jatkossa JSN), Viestinnän eettinen neuvottelukunta sekä
Mainonnan eettinen neuvosto ovat kukin tahoillaan ottaneet kantaa oikeaoppiseen
sisällöntuotantoon, mutta Mainonnan eettisen neuvoston lausunnoista ei löydy kuin
yksi natiivimainontaa käsittelevä tapaus.

12

Mainonnan eettinen neuvosto on

elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja siitä,
onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen
huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. MEN keskittyy
kuitenkin huomattavasti enemmän mainoksissa esiintyvään syrjintään ja
epäeettisyyteen kuin kaupallisen viestin piilotteluun, minkä vuoksi olen jättänyt sen
tietoisesti tarkastelun ulkopuolelle.
JSN perustettiin vuonna 1968. Se on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien
perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa
sanan- ja julkaisemisen vapautta.13 JSN valvoo 1960-luvun lopulla syntyneitä
Journalistin ohjeita14, joiden tarkoituksena on tukea sananvapauden vastuullista
käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua. Viestinnän
eettinen neuvottelukunta puolestaan on vuonna 2015 perustettu viestinnän
ammattilaisten itsesääntelyelin, joka ottaa kantaa viestinnän eettisiin kysymyksiin
ja ylläpitää Viestinnän eettisiä ohjeita.15
Suomessa luotto journalismin riittävään itsesääntelyyn on korkealla. Järvi
muistuttaa, että koska median itsesääntelyn katsotaan riittävän turvaamaan
journalismin eettisyys, median yleisöillä ei ole yleensä mahdollisuutta arvioida
juttujen taustoja ja tekijöiden sidonnaisuuksia (Järvi 2016, 91).
Journalistin ohjeista natiivimainontaa koskettaa kaksi sääntöä. Eniten kanteluita
tulee natiivimainontaan liittyen mainosten merkitsemiseen kantaaottavasta
säännöstä numero 16: ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä

12

MEN 13/2016: Playstation-pelin mainos YouTubessa: mainoksen tunnistettavuus ja kielenkäyttö.
https://kauppakamari.fi/statement-archive/men-132016-playstation-pelin-mainos-youtubessamainoksen-tunnistettavuus-kielenkaytto/ Viitattu 15.12.2017
13
JSN, https://www.jsn.fi/jsn/jsn/ Viitattu 14.4.2018
14
Journalistin ohjeet. https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/ Viitattu 18.4.2018
15
Viestinnän eettinen neuvottelukunta. http://ven.fi/ Viitattu 18.4.2018
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selvänä. Piilomainonta on torjuttava.” Huonosti merkityt natiivimainokset voidaan
nähdä piilomainontana, joka rikkoo Journalistin ohjeita.
Journalistin ohjeiden kohta 2 kuuluu seuraavasti: ”Tiedonvälityksen sisältöä
koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa
missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille”. 16 Jorma Mäntylä (2008, 127)
nostaa tästä esimerkiksi tilanteet, joissa mediat lupaavat mainostajille myönteistä
julkisuutta.

Sidosryhmiä johtaa harhaan se, että riippumattomina pidettyihin

medioihin sisällytetään mainoksia, jotka ovat usein suostuttelevia viestejä
(Taiminen 2015, 23).
JSN antoi vuonna 2015 lausuman medialle mainonnan merkitsemisestä, jossa
viitattiin Journalistin ohjeisiin. Lausuman mukaan tiedotusvälineiden tulee erottaa
selkeästi

toisistaan

ilmoitukset

ja

toimituksellinen

aineisto sekä torjua

piilomainontaa. 17 Työryhmän perustamiseen vaikutti JSN:n omien sanojen mukaan
sen piilomainonnasta antamien langettavien päätösten määrän kasvu. JSN kertoi
pyrkivänsä

siihen,

yhteistyökumppaneita

että

linjaus

erottamaan

auttaisi
eri

mediayhtiöitä

sisältötyypit

toisistaan

ja

niiden
kuitenkin

vaikeuttamatta mediatalojen mahdollisuuksia kehittää liiketoimintojaan. 18
Toisin kuin journalismissa, yhteisöviestinnän tutkimuksessa etiikka on jäänyt
vähäiselle huomiolle. Juholin ja Rydefelt (2016, 14) muistuttavat, että PR:ää ei ole
kovin helppo arvioida eettiseltä kannalta, sillä ammattimaiset viestijät toimivat
organisaationsa palveluksessa ja viestinnän tarkoituksena on työnantajan tai
toimeksiantajan etu.
Suomessa viestinnän alan itsesääntely otti vuonna 2015 merkittävän askeleen kun
Procom Ry ja Viesti Ry perustivat Viestinnän eettisen neuvottelukunnan, joka
päivitti Viestinnän eettiset ohjeet (Juholin & Rydefelt 2016, 14). Viestinnän eettisten
ohjeiden mukaan viestinnän ammattilainen edistää monitasoista vuorovaikutusta,
tuo aktiivisesti ja ennakoivasti saataville sidosryhmille tarpeellisen tiedon, tuo

16

Journalistin ohjeet. http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/ Viitattu 17.2.2018
Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015. JSN 20.5.2015.
http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-medialle-mainonnan-merkitsemisesta-2015/ Viitattu 15.12.2017
18
Työryhmä pohtii natiivimainontaa. http://www.jsn.fi/uutiset/tyoryhma-pohtii-natiivimainontaa/
Viitattu 15.12.2017
17
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selkeästi esiin työnantajansa osuuden sitä koskevan viestin tai julkaisun sisältöön
sekä tuo avoimesti esiin olennaiset omat sidonnaisuutensa ja intressinsä. 19
Olennainen yhteinen tekijä journalismissa ja PR:ssä on Järven (2016) mukaan
uskottavuus. Viestinnän eettisissä ohjeissa uskottavuus rakentuu avoimuudelle,
vuorovaikutteisuudelle, rehellisyydelle, luotettavuudelle ja arvostukselle.
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Journalistin ohjeiden tavoite puolestaan on luoda moniportainen perusta
uskottavalle journalismille. Journalistinen uskottavuus rakentuu Järven mukaan
ennen kaikkea objektiivisuudelle ja riippumattomuudelle. (mts. 83–84.)
Suurin ero Viestinnän eettisen neuvottelukunnan ja JSN:n välillä on, että toisin kuin
JSN, joka puuttuu Journalistin ohjeiden rikkomuksiin konkreettisesti käsittelemällä
niitä lautakunnassa ja myöntämällä langettavia päätöksiä, Viestinnän eettinen
neuvottelukunta

arvioi

vain

yleisellä

tasolla

viestintäalalla

esiintyvien

toimintatapojen eettistä kestävyyttä eikä ota kantaa siihen, onko joku yksilö tai
yhteisö toiminut kuvatulla tavalla.
Viestinnän ammattilainen toimii aina työnantajansa tai toimeksiantajansa edun
mukaisesti. Järvi (2016, 88–89) muistuttaa, että rehellisyyden vaatimus pitää
kuitenkin sisällään vaatimuksen siitä, että viestinnän ammattilainen ”erottaa
näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väitteistä”. Keskeinen ero
journalistin ja viestijän eettisessä koodistossa on siten vastuullisuuden kohde.
Toisin

kuin

journalisteilla,

esimerkiksi

viestintäkonsulteilla

työtehtävästä

kieltäytyminen omiin eettisiin näkemyksiin pohjaten on harvoin vaihtoehto.
Deuzen (2005) mukaan journalismin ammatillisuus toimii ideologian tavoin:
toimittajat ymmärtävät ja tekevät työnsä tiettyjen arvojen ohjaamina. Nämä arvot
tuottavat journalistien itseymmärrykseen yhtenäisyyttä, vaikka niitä sovelletaan
käytännössä eri tavoin eri konteksteissa (mts. 445). Keskeisimmät arvot
länsimaisessa journalismissa ovat julkinen palvelu, autonomisuus, eettisyys,
objektiivisuus ja ajankohtaisuus (Pöyhtäri et al. 2014, 3). Nykyään yhä enemmän
korostuu läpinäkyvyys riippumattomuuden sijaan. Täydellinen riippumattomuus

19

Procomin eettiset ohjeet. http://procom.fi/viestintaala/ohjeet-ja-periaatteet/procomin-eettisetohjeet/ Viitattu 17.2.2018
20
Procomin eettiset ohjeet. http://procom.fi/viestintaala/ohjeet-ja-periaatteet/procomin-eettisetohjeet/ Viitattu 17.2.2018
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on aina saavuttamaton tavoite ja ideologia (Karppinen & Moe 2016, 105). Tästä
toimivat esimerkkinä aiemmin tutkimuksessa esittelemäni tutkimukset PR-työn
vaikutuksista journalismiin. Onkin ehdotettu, että median riippumattomuus
normatiivisena

arvona

tulisi

korvata

nykyaikaisemmilla

arvoilla

kuten

läpinäkyvyydellä, avoimuudella ja monimuotoisuudella (mts. 116).
Ammatillinen autonomia on aina ollut tärkeä arvo journalisteille. Coddington
(2015) näkee, että journalistin tavoite on pystyä tutkimaan ja raportoimaan
uutisaiheista, ja kaupalliset intressit usein vaikuttavat negatiivisesti journalistien
autonomiaan (mts. 68). Kaye ja Quinn (2010, 128) argumentoivat, että journalismin
ja mainonnan välinen raja on nykypäivänä yhä ohuempi, ja aika jolloin kaupalliset
intressit eivät vaikuttaneet toimittajien työhön on lopullisesti ohi.
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4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto
Käytän tutkielmassani kahta eri aineistoa saadakseni mahdollisimman kattavan
yleiskuvan natiivimainonnasta ilmiönä ja erityisesti siihen liitetyistä asenteista.
Aloitin

tutkimuksen

perehtymällä

natiivimainonnasta

käytyyn

julkiseen

keskusteluun, joka oli erityisen vilkasta aineistoni keruujaksolla syksyllä 2017.
Pääaineistonani toimivat viestinnän ammattilaisten haastattelut, joiden tavoitteena
oli kartoittaa ennen muuta natiivimainontaa koskevia asenteita.
Erilaisten menetelmien, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa
kutsutaan triangulaatioksi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 218). Erilaisia
aineistotyyppejä yhdistelemällä pyrin kartoittamaan tutkimusaihettani eri
näkökulmista ja kuvaamaan tarkastelemaani ilmiötä mahdollisimman tarkasti.
Sovellan myös aineksia useammasta analyysimenetelmästä, mikä parantaa
mielestäni

tutkimukseni

validiteettia.

Jäsennän

aineistojani

laadullisen

sisällönanalyysin ja laadullisen asennetutkimuksen avulla.
Koska tarkastelen suhteellisen vähän tutkittua aihetta, laadullinen tutkimus oli
luonnollinen valinta: ajatuksena on löytää aineistosta jotakin uutta ja ennen
havaitsematonta, kuten uusia jäsennyksiä ja uusia merkityksiä sekä ennen
kuvailemattomia tapoja ymmärtää ympäröivää todellisuutta (Ruusuvuori, Nikander
& Hyvärinen 2010). Siten kvalitatiivisessa tutkimuksessa olennaista on pyrkimys
selittää ilmiö ja tehdä se ymmärrettäväksi (Alasuutari 2011, 237). Analyysin
tarkoituksena on luoda tutkittavasta ilmiöstä selkeä sanallinen kuvaus (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 108).
Laadulliselle analyysille on tyypillistä, että aineisto ja tutkimusongelma ovat
tiiviissä vuoropuhelussa keskenään (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 13).
Tutkijan kiinnostuksen kohteena on usein tutkittavan ilmiön kokonaisvaltainen
ymmärtäminen ja merkitysten selvittäminen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2009). Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole tavoitella yleismaailmallisia totuuksia
natiivimainonnan tulevaisuudesta, vaan ennemminkin kartoittaa minkälaisia
asenteita viestinnän ammattilaisilla on natiivimainontaa kohtaan.
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan otoksen sijaan harkinnanvaraisesta
näytteestä, koska tilastollisten yleistysten sijasta pyritään ymmärtämään jotakin
tapahtumaa syvällisemmin, saamaan tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä tai
etsimään uusia teoreettisia näkökulmia tapahtumiin ja ilmiöihin (Hirsjärvi & Hurme
2006, 58–59).

4.1 Aineistot
Heti tutkimusprosessia aloittaessani tulin tulokseen, että mediaseuranta
natiivimainonnasta on tarpeen. Kyseessä on tuore ilmiö, joka ei ole vielä täysin
vakiintunut suomalaiseen mediamaisemaan. Aluksi ajattelin, että julkisen
keskustelun tutkiminen toimisi vain itselleni taustatietona, jonka pohjalta lähden
rakentamaan tutkimusasetelmaa, mutta MustReadin julkaisun myötä totesin
keskustelun olevan itsessään niin kiinnostavaa, että päätin ottaa myös keräämäni
tekstiaineiston osaksi analyysiani.
Pelkkä julkisen keskustelun analyysi olisi kuitenkin antanut tutkittavasta aiheesta
liian

yksipuolisen

kuvan.

Tämän

vuoksi

pidin

tarpeellisena

tehdä

asiantuntijahaastatteluja, joiden perusteella pystyisin vastaamaan paremmin
tutkimuskysymykseeni siitä, miten viestinnän eri ammattiryhmät suhtautuvat
natiivimainontaan.

4.1.1 Julkista keskustelua käsittelevän aineiston keruu
Natiivimainonnasta käytyä julkista keskustelua käsittelevä aineistoni koostuu
syksyllä 2017 julkaistuista uutisartikkeleista, kolumneista, blogiteksteistä ja muista
verkossa julkaistuista kannanotoista. Keräsin aineistoni aikavälillä syyskuu–
joulukuu 2017.
Syksy 2017 oli siinä mielessä poikkeuksellisen aktiivinen natiivimainonnasta
käydyn keskustelun saralla, että silloin lanseerattiin natiivimainonnalla toimintansa
rahoittava, päättäjille suunnattu MustRead -julkaisu, joka sai julkisen keskustelun
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natiivimainonnasta leimahtamaan uudelleen.21 Suuri osa aineistoni teksteistä
liittyikin MustReadin markkinoille tuloon.
Rajasin mediaseurannan koskemaan vain verkko-osumia, sillä analyysini pääpaino
on kuitenkin haastatteluilla. Tiedostan, että tällä rajauksella esimerkiksi
mahdolliset aikakauslehtien artikkelit tai syväluotaavammat printissä julkaistut
analyysit MustReadista jäivät rajaukseni ulkopuolelle.
Hankin aineistoni käyttämällä mediaseurantapalvelu Meltwateria sekä Googlehakua. Hakusanani oli ”natiivimainonta”. Artikkelit, joissa natiivimainonta ei ollut
pääroolissa vaan ainoastaan mainintana jätin aineiston ulkopuolelle. Samoin
kaupalliset tekstit, kuten Sanoman ja Otavamedian mainosmaiset blogitekstit
natiivimainonnan hyödyistä rajasin kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi
täydensin aineistoa muutamalla jo ennen aineistojaksoani julkaistulla artikkelilla,
jotka katsoin tutkimuskysymykseni kannalta olennaisiksi (ks. liite 3).
Kaikkiaan natiivimainontaa käsitteleviä tekstejä oli aineistossani rajauksen jälkeen
47 kappaletta (ks. liite 2). Näistä yhteensä 16 oli blogitekstejä, mielipidekirjoituksia
ja muita mielipiteellisiä tekstejä, loput uutisia.
Aloitin media-aineiston seulomisen luokittelemalla natiivimainontaa käsittelevät
artikkelit sävyn mukaisesti ryhmiin. Tein tulkinnan sävystä lähinnä käytetyn kielen
mukaisesti.

Negatiiviset

natiivimainontaan

yhdistetyt

ilmaukset,

kuten

manipulointi, feikkijournalismi ja helvetinkone olivat oman tulkintani mukaisesti
helposti luokiteltavissa negatiivisiin teksteihin. Ilmaisut kuten lisäarvo ja käytetyt
adjektiivit, kuten aito ja tehokas, yhdistin positiiviseen sävyyn. Teksteistä 5 oli
tulkittavissa natiivimainontaan positiivisesti suhtautuviksi, 36 neutraaleiksi ja 6
ilmiötä

kielteisessä

tai

kriittisessä

valossa

tarkasteleviksi.

Neutraaleiksi

luokittelemistani teksteistä valtaosa käsitteli MustReadin julkaisua.
Seuraavaksi etsin teksteistä toistuvia teemoja ja luokittelin aineiston niiden
mukaan. MustReadin lisäksi nousevia teemoja olivat natiivimainonnan osuuden
kasvu digimarkkinoinnista sekä natiivimainonnan termin ongelmallisuus. Jäsensin
aineistoa luokittelemalla osumat erilaisten argumenttien ja aihepiirien mukaan,
sillä se vastasi tarkoitusperiini julkisen keskustelun yksinkertaisesta avaamisesta.
21

Mustreadin verkkosivu. https://www.mustread.fi/ Viitattu 7.12.2017
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Alustavan luokittelun jälkeen päätin keskittyä erityisesti mielipiteelliseen
aineistoon,

mikä

pohjustaisi

parhaiten

seuraavaksi

toteuttamaani

haastattelututkimuksen kysymyksenasetteluja.

4.2.2 Haastatteluaineiston keruu
Jotta tutkimukseni syventäisi tietoa viestinnän ammattilaisten suhtautumisesta
natiivimainontaan, pyrin saamaan haastateltavaksi viestinnän eri osa-alueilla
työskenteleviä ihmisiä. Viestinnän ammattiroolien kehitystä ja median murrosta
käsittelevän kirjallisuuden perusteella lähtöoletukseni oli, että erilaisissa viestinnän
tehtävissä työskentelevien ammattilaisten väliltä löytyisi eroja suhtautumisessa
natiivimainontaan. Tavoitteenani olikin haastatella viestinnän ammattilaisia
mahdollisimman erilaisista organisaatioista.
Valitsin haastateltavikseni aiheeseen hyvin perehtyneitä ammattilaisia, joilla on
mielipide natiivimainonnasta. Hyödynsin haastateltavien valinnassa julkisesta
keskustelusta tekemääni analyysia. Alun perin tarkoituksenani oli haastatella
sellaisia viestinnän ammattilaisia, jotka olivat ottaneet kantaa natiivimainontaan tai
olleet muuten esillä julkisessa keskustelussa natiivimainonnasta. Tämä osoittautui
lopulta yllättävän vaikeaksi, joten jouduin muuttamaan suunnitelmaani prosessin
aikana ja haastattelemaan myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät olleet osallistuneet
aiheesta käytyyn julkiseen keskusteluun. Kaikki haastateltavani kuitenkin tuntevat
natiivimainontaa hyvin työnsä kautta.
Kun tiedonantajina käytetään henkilöitä, joilta oletetaan parhaiten saatavan tietoa
tutkittavasta ilmiöstä, puhutaan eliittiotannasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 86). Näin
tutkimukseni ulkopuolelle jäävät niin sanotut tavalliset viestinnän ammattilaiset,
joilla ei välttämättä ole niin valveutunutta käsitystä natiivimainonnasta.
Tutkimuskysymykseni

kannalta

aihetta

parhaiten

tuntevien

näkemyksiin

keskittyminen on kuitenkin perusteltua.
Otin ensimmäisiin haastateltaviini yhteyttä tammikuussa 2018. Sähköpostitse
lähettämissäni

haastattelupyynnöissä

kerroin

lyhyesti,

että

tutkimukseni

tavoitteena on kartoittaa natiivimainontaa ilmiönä viestinnän ammattilaisten

29

näkökulmasta. Osa etukäteen valitsemistani haastateltavakandidaateista ei
suostunut osallistumaan tutkimukseeni omalla nimellään, minkä vuoksi päädyin
etsimään heidän tilalleen korvaavia haastateltavia. Haastateltavien esiintyminen
anonyymeinä olisi muuttanut tutkimusasetelmaa ja tulosten raportointitapaa
olennaisesti.
Haastateltavani tuntevat alaa hyvin ja monipuolisesti. Kahdeksan haastattelua
tuntui tutkimuksen tarpeisiin ja resursseihin nähden sopivalta määrältä, sillä
laadullisin menetelmin tutkittaessa jo muutama haastateltava voi antaa
tutkittavasta aiheesta merkittävää tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2006, 59).
Haastateltavat on esitelty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 1. Haastateltavien profiilit

HAASTATELTAVA

ORGANISAATIO

ASEMA

ANNI LINTULA

A-lehdet

Päätoimittaja,
johtoryhmän jäsen

ELINA GRUNDSTRÖM

JSN

Puheenjohtaja

ELLI MÄKILÄ

Otavamedia/IAB Finland

Liiketoimintapäällikkö,
natiiviratkaisut
Natiivityöryhmän johtaja

ELISA MIININ

A-lehdet

Tuottaja

HANNE AHO

Journalistiliitto

Puheenjohtaja

ILONA HIILA

Vapamedia

Perustaja

JANNE LAUKKANEN

Lakismiesliitto/VEN

Viestintäjohtaja,
Varapuheenjohtaja

MERJA MÄHKÄ

MustRead

Kaupallinen johtaja

Toteutin haastattelut puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joille on ominaista,
että osa haastattelun näkökohdista on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi &
Hurme 2006, 47). Menetelmä soveltuu tarkoituksiini, koska olen kiinnostunut
ennen kaikkea ihmisten kokemuksista, joista olisi vaikea saada tarpeeksi tietoa
muunlaisin menetelmin.

Teemahaastattelussa etusijalla ovat haastateltujen

tulkinnat ilmiöstä sekä asioille antamansa merkitykset (mts. 47–48).

Pyrin
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välittämään

mahdollisimman

totuudenmukaisen

kuvan

haastateltavieni

kokemuksista, ajatuksista ja tunteista.
Haastatteluni koostuivat kahdesta osasta. Ensimmäisessä tavoitteenani oli selvittää
haastateltavien kokemuksia natiivimainonnan tilasta Suomessa. Halusin saada
kaikilta haastateltaviltani vastaukset samoihin peruskysymyksiin (ks. liite 1), mutta
muokkasin hieman haastattelurunkoani kunkin haastateltavan lähtökohtiin
paremmin sopivaksi.
Haastattelujen toinen osa koostui väittämistä, jotka poimin natiivimainontaa
koskevasta julkisesta keskustelusta sekä tutkimuskirjallisuudesta. Laadullisen
asennetutkimuksen

keinoin

pyrin

selvittämään

haastateltavien

asenteita

natiivimainontaa kohtaan. Kävin läpi samat väittämät kaikkien haastateltavieni
kanssa. Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström ei kuitenkaan
halunnut ottaa osaa asennetutkimukseen, joten hänen osaltaan haastattelujen
toinen vaihe jäi toteuttamatta.

4.2 Analyysimenetelmät
Sovellan tutkimuksessani menetelmällisesti sekä sisällönanalyysiä että laadullista
asennetutkimusta.

Sisällönanalyysissä

aineistoa

tarkastellaan

eritellen,

yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Laadullisen
asennetutkimuksen avulla taas pyritään erittelemään ja tulkitsemaan, mitä ihmiset
arvottavat kommentoidessaan heille esitettyjä asioita tai kiistakysymyksiä (Vesala
& Rantanen 2007, 11).
Käytin sisällönanalyysiä julkisen keskustelun analyysissä sekä haastattelujen
ensimmäisen osan analysoinnissa, jossa pureudutaan natiivimainonnan tilaan
Suomessa.

Laadullisessa

pelkistämään

aineistoa

sisällönanalyysissa
(redusointi),

sitten

tavoitteena

on

ryhmittelemään

pyrkiä
se

ensin

tiettyihin

aihepiireihin (klusterointi) ja lopuksi muodostamaan käsitteellinen näkemys
tutkittavasta ilmiöstä (abstrahointi) (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–112).
Hyödynsin julkista keskustelua analysoidessani laadullisen sisällönanalyysin ohella
myös karkeaa määrällistä erittelyä. Jäsensin aineistoa luokittelemalla osumat
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erilaisten argumenttien ja aihepiirien mukaan, sillä se vastasi tarkoitusperiini
julkisen keskustelun yksinkertaisesta avaamisesta. Sisällönanalyysi on mukana
myös lauseväittämien kommentoinnin analyysissä laadullisen asennetutkimuksen
tukena.
Laadullinen asennetutkimus on suhteellisen uusi metodologinen lähestymistapa,
jota on käytetty erityisesti sosiaalipsykologiassa asenteiden, arvojen ja
vuorovaikutuksen tutkimukseen. Sen lisäksi, että pyritään tulkitsemaan, mitä
ihmiset arvottavat, kiinnostuksen kohteena on, miten, millä ehdoilla ja minkälaisista
rooleista tai mistä asemista arvottamista tehdään ja mihin kaikkeen se liittyy.
(Vesala & Rantanen 2007, 11.) Näen, että laadullinen asennetutkimus sopii
tutkimukseeni hyvin, sillä sitä käytetään nimenomaan sellaisten aineistojen
tuottamiseen, joissa keskiössä on jokin kiistakysymys.
Laadullisen asennetutkimuksen ytimessä on empiirinen metodiikka, jossa ensin
tuotetaan argumentaatioaineistoja puolistrukturoitujen haastattelujen avulla.
Analyysia tehdään kahdella tasolla, luokittavalla ja tulkitsevalla. Luokittavassa
analyysissä

tunnistetaan

havaintoja

ja

ryhmitellään

niitä.

Analyysi

on

mahdollisimman kirjaimellista, eli havaintojen on oltava aineistosta suoraan
luettavissa. (Vesala & Rantanen 2007, 12.) Tässä tutkimuksessa luokittava analyysi
koostui aineistohavaintojen poiminnasta, erittelystä sekä kannanottojen ja niiden
perustelujen järjestelystä. Taulukoin kaikki haastattelussa esittämäni väitteet ja
haastateltavien niitä koskevat kannanotot ja luokittelin nämä käytettyjen
perustelujen ja sävyn mukaan.
Tulkitsevassa analyysissä taas syvennytään todellisuuteen, josta kannanotot ja
niiden perustelut välittävät tietoa (Vesala & Rantanen 2007, 12). Tutkijan tehtävä
on tarkastella, mitä aineisto hänen mielestään tarkoittaa tai edustaa ja mitä
aineistosta voidaan päätellä (Mason 2002, 148). Esittelen analyysissä tarkemmin
haastattelujen pohjalta tekemiäni tulkintoja.
Tutkimuksessani esitin kaikille haastateltaville samat kolmetoista lauseväittämää,
”vakioitua ärsykettä”, joita pyysin heitä kommentoimaan. Noin puolet väittämistä
poimin natiivimainontaa koskevasta julkisesta keskustelusta suorina lainauksina.
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Loput

lauseväittämät

muotoilin

itse

tutkimuskirjallisuuden

ja

julkisesta

keskustelusta tekemieni tulkintojen pohjalta.
Haastateltavat liittivät vastauksiinsa lähes poikkeuksetta selontekoja, joissa he
perustelivat

kantansa

ja

esittivät

ehtoja

vastaukselleen.

Tarkastelenkin

analyysissani myös argumentaation retorista luonnetta, mikä auttaa ymmärtämään
asenteiden ilmausten monimutkaisuutta (Vesala & Rantanen 2007, 34–35).
Esittäessäni väittämiä haastateltaville monet kehittelivät omaa kantaansa tai jopa
muuttivat sitä haastattelun aikana sen sijaan, että vastaukset olisivat olleet suoria ja
yksiselitteisiä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että suhtautuminen natiivimainontaan on
monitahoista.
Laadullisessa asennetutkimuksessa olennaista on, että aineisto on jäsennettävissä
ja hahmotettavissa osakokonaisuuksiksi, joita voidaan kutsua asenteiksi sillä
perusteella, että kussakin havaintoluokassa samantyyppistä kohdetta arvotetaan
samanlaisella tavalla ja samantyyppisestä subjektiasemasta (Vesala & Rantanen
2007, 39). Erittelin haastateltavieni kannanotoissa esiintyvät erilaisuudet luokkiin
ja ryhmittelin keskenään samanlaiset kommentit. Kannanoton tarkka sisältö ja
muoto,

näistä

pääteltävä

kielteisyys

tai

myönteisyys

väitettä

kohtaan,

varauksellisuus sekä ilmaisun suoruus tai epäsuoruus ovat esimerkkejä kriteereistä,
joiden avulla tein ryhmittelyä.
Kannanottoja

voidaan

ryhmitellä

edelleen

alaryhmiksi

niihin

liitetyissä

perusteluissa esiintyvien eroavaisuuksien ja yhtäläisyyksien mukaan. Näin
päädytään kannanoton ja perustelun yhdistelmistä koostuviin havaintoluokkiin,
joita voidaan sitten tulkita asenteina. (Vesala & Rantanen 2007, 39–40.) Asenteita
on kuitenkin mahdotonta tunnistaa pelkästään kannanottoja tarkastelemalla, sillä
ne tulevat ilmi olennaisesti vasta kannanottojen perusteluissa (Vesala & Peura 2007,
129).
Tutkimukseni
hyödyntäminen

näkökulmasta
avasi

laadullisen

mahdollisuuksia

asennetutkimuksen

pureutua

syvemmin

metodiikan
kysymykseen

natiivimainontaan suhtautumisesta. Laadullisen asennetutkimuksen ja laadullisen
sisällönanalyysin metodiikan yhteneväisyydet aineiston käsittelytavoissa tekevät
kahden menetelmän yhdistämisestä tarkoituksenmukaista.
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4.3 Menetelmän ja aineiston luotettavuus
Kuten kaikkiin tutkimusmenetelmiin, myös laadulliseen tutkimukseen on liitetty
erilaisia riskejä, jotka saattavat vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen ja joista
tutkijan tulisi olla tietoinen. Siksi omien valintojeni vaikutusten arviointi on
paikallaan.
Yksi

haastatteluun

empiirisenä

tiedonhankintamenetelmänä

liitetyistä

heikkouksista on, että tutkija voi huomaamattaan ohjata vastauksia johonkin
suuntaan kysymystensä kautta (Ruusuvuori & Tiittula 2009). Lisäksi haastattelun
luotettavuutta voi heikentää haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti
hyväksyttyjä vastauksia (Hirsjärvi & Hurme 2006, 35). Pyrin ratkaisemaan edellä
mainitut

ongelmat

valmistautumalla

hyvin

haastatteluihin.

Turvauduin

ohjaamiseen vaan jos haastattelu meinasi lähteä liian kauas tutkimusaiheestani.
Muuten annoin haastateltavien vapaasti vastata kysymyksiini ja tarvittaessa kysyin
syventäviä lisäkysymyksiä.
Myös se, keitä tutkimukseen valitaan haastateltaviksi, vaikuttaa väistämättä jossain
määrin siihen, millaisia tuloksia tutkimus tuottaa. Vaikka haastateltavani edustavat
viestinnän eri ammattiryhmiä, voisi haastateltavien joukko olla vieläkin kirjavampi.
Esimerkiksi Mainonnan eettisestä neuvostosta ei ole nyt ketään edustettuna
aineistossani. Valitsemalla mukaan esimerkiksi viestinnän tutkijoita olisin saattanut
saada mukaan kriittisempää näkökulmaa natiivimainontaan, mutta tässä
tutkimuksessa halusin kuitenkin keskittyä käytännön työtä tekeviin viestinnän
ammattilaisiin.
Myös laadullisen aineiston analyysiin liittyy omat haasteensa. Nämä koskevat
esimerkiksi sitä, miten olla tekemättä yleisiä tulkintoja satunnaisista poiminnoista.
Ongelmallista on myös, mikäli tutkija tekee aineistostaan nostoja siten, että ne
tukevat hänen omia ennakko-oletuksiaan. (Alasuutari 2011, 209–211.)
Sisällönanalyysiä on kritisoitu muun muassa sen vuoksi, että ei ole olemassa
puhtaasti

objektiivisia

havaintoja,

vaan

esimerkiksi

käytetyt

käsitteet,

tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina
tuloksiin. Kysymys objektiivisuudesta on herättänyt laajemminkin runsasta
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keskustelua laadullisessa tutkimuksessa (ks. esim Kuula 2006, 155), jossa
johtopäätösten tekeminen edellyttää aina tutkijan tulkintaa. Ongelmia voidaan
ratkaista siten, että tutkija kirjoittaa auki omat ennakkokäsityksensä ilmiöstä ja
suhtautuu tietoisesti niihin analyysin aikana.
Tekemissäni valinnoissa ja tulkinnoissa voi osaltaan näkyä se, että työskentelen
viestintätoimistossa ja suhtaudun oman

taustani vuoksi lähtökohtaisesti

myönteisesti natiivimainontaan. Myös lähtöoletukseni siitä, että viestinnän
ammattilaisten työtehtävät ovat lähentyneet toisiaan, pohjaa omakohtaisiin
kokemuksiini työelämästä. Omat sitoumukseni tiedostaen olen kuitenkin pyrkinyt
antamaan tilaa myös mahdollisesti kriittisille ja omistani poikkeaville näkemyksille.
Laadullisessa

tutkimuksessa

tulkintojen

luotettavuutta

voidaan

parantaa

kuvaamalla mahdollisimman tarkkaan, miten niihin on päädytty (Hirsjärvi & Hurme
2006, 145–146). Olen pyrkinyt lisäämään analyysini läpinäkyvyyttä muun muassa
siten, että käytän tekstissä runsaasti suoria sitaatteja. Olen pyrkinyt myös
huolehtimaan siitä, että kaikki haastateltavani tulevat huomioiduksi analyysissa
tasaveroisesti.
Laadullisen sisällönanalyysin kritiikissä on myös esitetty, että tutkija ei välttämättä
kykene tekemään mielekkäitä johtopäätöksiä hyvin kuvatusta aineistosta, vaan
esittelee ainoastaan järjestetyn ja kuvatun aineiston tuloksina (Tuomi & Sarajärvi
2009, 103). Pyrin välttämään tämän etenemällä analyysissä johdonmukaisesti
aineiston pelkistämisestä ryhmittelyyn ja lopulta konkreettisempaan näkemykseen
tutkittavasta ilmiöstä. Teen tulkintoja jo analyysiluvussa ja peilaan niitä suhteessa
aiempaan tutkimukseen ja julkiseen keskusteluun.
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5 Analyysi
Vaikka pyrin valitsemaan haastatteluun mahdollisimman erilaisia haastateltavia,
jotka edustavat erilaisia ideologioita, mielipiteet median kehityskuluista olivat
yllättävän samanlaisia. Kaikki haastateltavat suhtautuivat pääosin positiivisesti
natiivimainontaan. Kukaan ei myöskään nähnyt median kaupallistumista suurena
ongelmana, vaan ennemminkin median elinehtona. Ottaen huomioon, että kaikilla
haastateltavilla on taustaa journalismissa, tämä oli odottamaton tulos. Aiempaan
tutkimukseen peilaten voidaan sanoa, että lähtökohtaisesti erityisesti toimittajat
ovat usein kriittisiä kaupallistumista kohtaan (ks. esim Jyrkiäinen 2008 tai Pöyhtäri,
Väliverronen & Ahva 2016).
Moni haastateltavista korosti, että natiivimainonta ei ole uusi ilmiö, vaan vastaavaa
on nähty aina sisältömarkkinoinnin syntyajoista lähtien. Yleinen ajatus oli, että
lisääntyneen

julkisen

keskustelun

myötä

myös

kuluttajat

ovat

tulleet

valveutuneimmiksi kaupallisten sisältöjen olemassaolosta ja tunnistavat ne
paremmin. Toki myös sisältöjen räjähdysmäinen lisääntyminen on johtanut
tottumiseen.
Analyysini jakaantuu neljään eri teemaan, joita olen pyrkinyt käsittelemään
mahdollisimman kattavasti. Ensimmäinen alaluku käsittelee haastateltavien
suhtautumista natiivimainontaan, toinen journalistista kulttuuria Suomessa,
kolmas median kaupallistumista ja neljäs natiivimainonnan tulevaisuuden näkymiä.
Kolme ensimmäistä kokonaisuutta pohjaavat kukin kolmeen lauseväittämään ja
viimeinen alaluku puolestaan on pohdiskelevampi katsaus tulevaisuuteen.

5.1 Suhtautuminen natiivimainontaan
Sehän on käytännössä hyvinkin tehokas ja hyvä tapa mainostaa,
koska journalismin keinothan on todettu jo sata vuotta sitten
toimiviksi. – Hanne Aho
Selvitin haastateltavieni suhtautumista natiivimainontaan seuraavien kolmen
lauseväittämän avulla: ”natiivimainonta on feikkijournalismia”, ”natiivimainonta
voi pelastaa laatujournalismin” ja ”natiivimainonta vaikuttaa negatiivisesti median
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riippumattomuuteen
tarkoitusperänsä.

ja

läpinäkyvyyteen”.

Ensimmäisen

avulla

Jokaisella
etsin

väittämällä

vastauksia

oli

oma

kysymyksiin

natiivimainonnan ja journalismin suhteesta, toisella natiivimainonnan positiivisia
puolia ja kolmannella negatiivisia puolia.
Kaikkien haastateltavien suhtautuminen natiivimainontaan oli varsin positiivinen.
Yllätyin siitä, miten niin Julkisen sanan neuvoston kuin Journalistiliitonkin
puheenjohtajat kertoivat toivovansa natiivimainonnan jäävän osaksi median
ansaintalogiikkaa. Tutkimuskirjallisuudessa usein esiin tuotu ajatus siitä, että
natiivimainonta uhkaa journalismin etiikkaa ei siis saa tukea tämän tutkimuksen
haastatteluista.
Negatiivisia kehityskulkujakin nousi keskusteluun. Suurimpana ongelmana nähtiin
natiivimainonnan sisältöjen vaihtelevat merkinnät ja yleisön huono medialukutaito.
Keskusteluun nousi myös natiivimainonnan liian nopea kasvaminen, joka on
johtanut lieveilmiöihin, kuten uhkapelien ja nettikasinoiden mainostamiseen
natiivimainonnan

keinoin.

Myös

sisältömarkkinoinnin

eri

käsitteiden

sekoittuminen nähtiin ongelmallisena.

5.1.1 Natiivimainonta suhteessa journalismiin
Lähdin selvittämään viestinnän ammattilaisten suhtautumista natiivimainontaan
esittämällä julkisesta keskustelusta löytämäni väittämän “natiivimainonta on
feikkijournalismia”. Lauseväittämällä halusin selvittää, miten haastateltavani
näkevät natiivimainonnan suhteessa journalismiin. Väittämä on otettu suoraan
viestinnän professori Janne Seppäsen MustReadiä kritisoivasta blogitekstistä22.
Seppänen itse näkee, että on väärin käyttää journalistisia keinoja mainosten
tuotannossa, vaikka ne olisi asianmukaisesti merkitty.
Sekä valejournalismi että natiivimainonta teeskentelevät olevansa
journalismia,
vaikkeivat
sitä
olekaan.
Natiivimainonnan

22

Natiivimainonta on feikkijournalismia. Mediayhteiskunta. 10.10.2017.
https://medykblog.wordpress.com/2017/10/10/natiivimainonta-on-feikkijournalismia/ Viitattu
16.4.2018
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puhuttelukeinot ovat kuitenkin psykologisesti hienovaraisempia kuin
vaikkapa valeuutisten selkeä valehtelu. (Seppänen 2017)
Kaikki haastateltavani olivat eri mieltä väittämän kanssa. Lakimiesliiton
viestintäjohtaja Janne Laukkanen yhdisti termin feikkijournalismi valeuutisiin ja
kumosi sen vuoksi väittämän vääräksi. Laukkasen määrittelyn mukaan
valejournalismi

perustuu

valheellisuuteen

ja

epäeettisyyteen

toisin

kuin

natiivimainonta.
Myöskään Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ei nähnyt yhteyttä
natiivimainonnan ja feikkijournalismin välillä.
Se on journalistisin keinoin tehtyä mainontaa, se on eri asia [kuin
feikkijournalismi]. Mun mielestä feikkijournalismia on huonosti tehty
yksipuolinen journalismi ja toi ei ole sitä. – Hanne Aho
Otavamedian natiivimainonnan liiketoimintapäällikkö Elli Mäkilä puolestaan
korosti sitä, että journalistisia keinoja voi käyttää myös mainossisällöissä, sillä ne
eivät ole journalismin yksinoikeus.
Väärin. Se on mainontaa. Ja se ei ole journalismia. Eli se on samoja
teknisiä
ja
sisällöntuotannon
keinoja
käyttävä,
mutta
tekstinkäsittelyohjelmat, graafinen suunnittelu ja tämmöset ei ole
yksinomaan journalismin [keinoja]. Mainonta ja journalismi on kaks
ihan eri asiaa. – Elli Mäkilä
Myös MustReadin kaupallinen johtaja Merja Mähkä kumosi lauseväittämän
vetoamalla natiivisisältöjen tekoprosessiin. Vaikka natiivisisältöjen suhteen
näkökulma valitaan asiakkaiden toiveen mukaan, juttu voidaan kuitenkin tehdä
journalistisia menettelytapoja käyttäen.
Kysymys on näkökulman valinnasta. -- Natiivisisällön tekijä tekee sen
asiakkaan toivomuksesta mutta hyvin tehtynä se voidaan tehdä ihan
journalistisesti perustellusti se juttu ja ihan journalistisia
menettelytapoja käyttäen. – Merja Mähkä
Suurin osa haastateltavista siten näki, että myös mainonnalla on oikeus käyttää
journalismista tehokkaiksi löydettyjä keinoja. Natiivimainonnan tehokkuus piilee
siinä, että sisällöt näyttävät journalistisilta jutuilta, joita kuluttaja saattaa myös
tietämättään kuluttaa. Kun jatkossa sisältöjä merkataan ja erotellaan paremmin,
herää kysymys toimiiko natiivimainonta enää samalla tavalla kuluttajiin. Silloin
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sisältöjä ei ainakaan voi sanoa ”feikkijournalismiksi”, mutta haluavatko kuluttajat
lukea mainossisältöjä tietoisesti?
Janne Laukkanen ja Hanne Aho näkivät, että natiivimainonta puree kuluttajiin
jatkossakin, vaikka sisältö olisi selvemmin mainossisältöä. Selkeä rajan vetäminen
on hyödyllistä kaikille osapuolille ja tärkeintä on sisällön laatu.
Haluaisin uskoa, että natiivimainonnan salaisuus ei ole siinä sen
ihmisen huijaamisessa, että nyt hän lukee journalistista sisältöä. Vaan
ennemmin, että se journalistinen sisältö on se tapa, joka on tehokas
myös siinä markkinoinnissa. – Janne Laukkanen
Eihän kukaan mainostaja sano ääneen, että me tehdään tätä sen takia,
että ihmiset sekoittaa tän journalismiin. – Hanne Aho
Laukkanen kuitenkin korosti, että markkinoinnillista materiaalia pitää olla
kohtuudella, sillä kukaan ei halua lukea pelkästään kaupallisista lähtökohdista
tehtyjä artikkeleita. Jos näin käy, myös journalistinen julkaisu menettää
mainosalustana kiinnostavuutensa.
Minä kuluttajana siedän muun sisällön yhteydessä tiettyyn rajaan
markkinoinnillista materiaalia, mut en mä ala lukee ikään kuin pelkkää
markkinointimateriaalia. Se syö sillon itseltään sen pohjan. Ei se
[balanssi] löydy kuin testaamalla ja tutustumalla kuluttajien
käyttötottumukseen että missä se sietokyvyn raja sitten menee. – Janne
Laukkanen
Teoriaosuudessa esittelemäni Tamara Piety (2016) on esittänyt uhkakuvia liiallisen
markkinointimateriaalin vaikutuksista journalismiin. Pietyn mukaan maksullisten
sisältöjen johdosta median luotettavuus heikentyy, minkä vuoksi kuluttaja katsoo
kaikkea sisältöä samalla skeptisyydellä, mikä puolestaan heikentää mainonnan
tehokkuutta (mts. 102–103). Laukkasen lisäksi kukaan muu ei kuitenkaan
tunnistanut

tätä

ongelmaa

natiivimainonnan

sisältöjen

suhteen

vaan

haastateltavani näkivät, että journalismista tuttu tarinankerronta ei ole vain
journalismin yksinoikeus, vaan myös markkinoinnissa saadaan käyttää samoja
keinoja.
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5.1.2 Enemmän rahaa ja parempia sisältöjä
Lauseväittämällä “natiivimainonta

voi

pelastaa

laatujournalismin”

halusin

kartoittaa, mitä haastateltavani ajattelevat natiivimainonnan ja laatujournalismin
suhteesta. Sekä julkisessa keskustelussa että tieteellisissä artikkeleissa (esim Tutaj
& Van Rejmersdal 2012) natiivimainonnan suurimmaksi hyödyksi on nostettu
talousvaikeuksissa kamppailevan median rahoituksen mahdollistaminen. Siten
uudet ansainnan muodot myös mahdollistaisivat laatujournalismin tekemisen.
Tämän väittämän yhteydessä nousi esiin myös natiivimainonnan positiivisia puolia.
Väittämä jakoi mielipiteitä. En itse ottanut kantaa, tarkoitetaanko lauseväittämällä
välillistä pelastamista vai välitöntä, vaan jätin sen haastateltavien tulkinnan varaan.
Haastateltavista vain yksi suhtautui varauksetta kielteisesti väittämään:
Natiivimainonta voi haastaa laatujournalismia. Ja herättää journalisteja
vielä parempaan suoritukseen, mut ei se sitä pelastaa voi. – Hanne Aho
Varauksetta myönteisesti väittämään puolestaan suhtautui Vapamedian Ilona Hiila,
jonka blogitekstistä lainaus on alun perin otettu.
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Hiila perusteli näkemystään

natiivimainonnasta saatavilla rahavirroilla. Natiivimainonta tuo rahaa mediataloon,
mikä puolestaan mahdollistaa lisäresurssit ja siten laadukkaan journalismin
ylläpitämisen.
Sen [natiivimainonnan] kautta tulee lisää rahaa ja resursseja siihen
[laatujournalismiin]. Kyllähän se fakta on, että journalismissa on
jouduttu vetää resursseja tosi tiukalle sen takia, et ei vaan enää oo niit
tilaajia tarpeeks. Jostain se raha on saatava ja mä todella toivon että se
tulee tästä näin, jotta voidaan ylläpitää laadukasta journalismia. – Ilona
Hiila
Loput viisi haastateltavaa suhtautuivat väittämään hiukan varauksellisemmin
myönteisesti

kuin

Hiila,

kuitenkin

samoihin

perusteluihin

nojaten.

Natiivimainonnasta saatavien mainosrahojen nähtiin voivan välillisesti auttaa
laatujournalismin pelastamisessa. Monet nostivat keskusteluun median murroksen
ja rutkasti pienentyneet mainostulot.

23

Myikö media sielunsa ja miksi? Markkinointi & Mainonta. 8.4.2015.
https://www.marmai.fi/blogit/kuningassisaltoa/myiko-media-sielunsa-ja-miksi-6293947 Viitattu
16.4.2018
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Laatujournalismia rahoitetaan paitsi tilaajien rahoilla niin myös
mainossisällöillä. Ja kyllä laatujournalismin tuottamiseen tarvitaan
myöskin mainossisältöjä ja sitä kautta myöskin natiivimainonnan
kaltaisia sisältöjä. – Janne Laukkanen
Ei pelasta mutta tukee. Jotta sitä on rahaa tehdä. Se on pitkä ja raskas
prosessi ja se maksaa paljon. – Se [raha] on niinkun elinehto että me
voidaan tehdä niin laadukasta journalismia kun meillä Suomessa on. –
Elli Mäkilä
Laatujournalismin

ja

natiivimainonnan

suhteesta

keskustellessamme

haastatteluista nousi esiin myös ajatuksia kaupallisuudesta laajemmin. A-lehtien
tuottaja Elisa Miinin oli sitä mieltä, että uudet mainonnan muodot mahdollistavat
laadukkaamman sisällön tekemisen, koska rahaa ja resursseja on tänä päivänä
enemmän.
Sit myös on sitä rahaa käytettävissä ihan eri tavalla. Pääsee tekee
vaikka tosi hienon kuvauksen ja pääsee käyttämään siihen rahaa ja
aikaa eri tavalla kun miten me enää vuosikausiin ollaan pystytty
perinteisessä aikkarissa, jossa rahat ja resurssit on paljon tiukemmalla.
Kyl se myös antaa mahdollisuuksia. – Elisa Miinin
Merja Mähkä uskoi myös ansainnan merkitykseen laatujournalismissa, mutta
korosti perusteluissaan, että tämän hetkinen kehitys näyttää siltä, että
laatujournalismi tulee pelastamaan itse itsensä. Mähkä nosti esimerkiksi Helsingin
Sanomien positiivisen kasvukäyrän, jota hän piti osoituksena siitä, että
laatujournalismille on kysyntää. Kun artikkelit ovat maksumuurin takana ja ihmiset
silti haluavat maksaa niistä, jotain on tehty oikein. Aikakauslehdissä kehitys on ollut
erilaista:
Kuluttaja ei oo tottunut maksamaan semmosesta aikakausmediatyyppisestä sisällöstä diginä. – Anni Lintula
Nousukausi oli toinen kiinnostava tekijä, joka nousi aineistosta laatujournalismin
paluun selittäjänä. Merja Mähkän mukaan kaupalliset sisällöt heijastavat sitä aikaa
ja taloudellista tilannetta, jossa journalismia tehdään. Mähkä korosti, että parempi
taloudellinen tilanne on vaikuttanut niin tilaajamääriin ja mainosmarkkinan
piristymiseen kuin sisältöjen parantumiseen. Klikkijournalismin aika on hänen
mukaansa ohi ja toimituksissa keskitytään enenevissä määrin laadukkaiden
sisältöjen tuottamiseen.
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On tullut semmonen muistuma siitä et tätä vartenhan me ollaan
olemassa. Me ei olla täällä pelkästään huoraamassa lukijoiden perään,
et kissavideoita ja lukijoita millä keinoin tahansa, vaan hankitaan
lukijoilta se ymmärrys siitä, et itse asiassa meidän oikee tukijalka on
kova, hyvä journalismi. – Merja Mähkä
Myös Hanne Aho korosti, että kuluttajat janoavat laadukkaita sisältöjä halvan
klikkijournalismin sijaan.
Jos me mietitään näitä medioita, jotka on kasvattaneet lukijamäärää,
levikkiä tai suosiota millä tahansa mittarilla, niin kyllä ne on medioita
jotka on panostaneet siihen journalistiseen sisältöön. Esim New York
Timesin lukijamäärä on noussut Trumpin valinnan jälkeen 800 000
ihmisellä. Ihmiset haluaa oikeaa tietoa. Se on taas noussut
keskusteluun. – Hanne Aho
Yksi

olennainen

johtopäätös,

jonka

vedin

haastateltavien

kommenteista

laatujournalismista on, että natiivimainonta on toimiva mainonnan muoto
laatujournalismin kylkeen. Mähkä kommentoi, että MustReadia avatessa he eivät
edes ajatelleet muita mainonnan muotoja, sillä ei haluttu ottaa riskiä, että lukija
ärsyyntyisi display-mainonnasta.
Me ei haluta tarjota sellasta lukukokemusta jossa välkkyis erilaiset
asiat ja olisi kiliseviä kalisevia bannereita. – Merja Mähkä
Samankaltaisia ajatuksia esitti Elli Mäkilä. Median rahoituksen lisäksi hän korosti
myös natiivimainonnan roolia mediataloa tukevana ja nykyaikaisuudessa pitävän
elementtinä.
Jos meillä on tiedostava julkaisija tai palveluntarjoaja, niin me voidaan
laadukkaalla [natiivimainonnalla] tukea sitä brändin presenssiä ja
pitää se tässä päivässä kiinni. – Elli Mäkilä
Rahallisen hyödyn lisäksi natiivimainonnan hyvinä puolina nähtiin sen avoimuus,
monipuolisuus, mielenkiintoisuus, laadukkuus ja kohdennettavuus.
Se on musta jollain tavalla rehellistä mainontaa. Otetaan nyt esimerkiks
vaikka ekologiset kengät: jos mulle kerrotaan niistä ekologisista
kengistä, miten ne on tehty ja miten eläin on kasvatettu ja missä ne on
eläny niin kyl se vois toimiakin – että kun kerrotaan
totuudenmukaisesti kaikki mitä on tehty ennen kuin se tuote on tullut
ulos niin onhan siinä ihan varmasti markkina. – Hanne Aho
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Merja Mähkä nosti esiin myös yhteiskunnallisen keskustelun käymisen.
Natiivimainonnan sisältöihin on mahdollista nostaa spesifejä aiheita, jotka eivät
välttämättä kiinnosta laajoja yleisöjä, mutta jotka ovat kuitenkin yhteiskunnallisesti
tärkeitä.
Mä näkisin, että yks asia mitä natiivimainonta voi tehdä on se, että se
voi tuoda esiin sellasia asioita, jotka on liian spesifejä semmoselle
suurelle yleisölle. – Merja Mähkä
Tutkimukseni teoriaosuudessa esiin nostamani ajatus siitä, että natiivimainonta
välillisesti tukee laatujournalismia uuden ansainnan keinoin, tuli esiin myös
haastatteluissani. Suurin osa haastateltavista myös näki, että natiivimainonnan
sisällöt ovat parantuneet sen yleistymisen myötä. Natiivimainonta näyttää
haastattelujeni valossa myös kulkevan käsi kädessä laatujournalismin kanssa. Voi
tietysti myös olla, että tämä on alalla toimivien toiveikasta ajattelua.

5.1.3 Sisältöjen erotettavuus on kaiken A ja O

Pyrin

selvittämään

natiivimainonnan

kielteisiä

kehityskulkuja

aiemmassa

tutkimuksessa (ks. esim. Levi 2015, 661; Amazeen & Muddiman 2018, 189) usein
vilahtaneella

väittämällä

“natiivimainonta

vaikuttaa

negatiivisesti

median

riippumattomuuteen ja läpinäkyvyyteen”. Kukaan haastateltavistani ei ollut täysin
samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa.
Se, onko natiivimainonta tunnistettavissa mainonnaksi, nousi tärkeimmäksi
tekijäksi natiivimainonnan negatiivisia vaikutuksia arvioitaessa. Silloin kun sisällöt
ovat huonosti merkitty tai natiivimainonta on huonosti tehty, se saattaa vaikuttaa
median riippumattomuuteen ja läpinäkyvyyteen.
Ei se mun mielestä se natiivimainonta vaikuta negatiivisesti vaan se
vaikuttaa negatiivisesti jos sitä ei merkitä. Jos ei selkeesti vedetä niitä
rajoja, et millon on kyse journalismista ja millon natiivimainonnasta. –
Anni Lintula
Siinä tapauksessa jos se natiivimainonta ei ole riittävän erotettavaa
siitä muusta sisällöstä niin kyllä. Ja jos ihmisten medialukutaito on liian
huonoa. – Janne Laukkanen
Pointti on just siinä, et ne pitää erottaa ja ymmärtää et se on osa sitä
liiketoimintaa. – Elli Mäkilä
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Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että Suomessa natiivimainonta on
lähtökohtaisesti oikein hyvin merkitty ja mainoksista tulee esiin se, kuka mainostaa.
Tämä selittyy Elli Mäkilän mukaan sillä, että Suomessa journalismin laatukriteerit
ovat korkealla ja sisältöjä valvotaan tarkasti. Suomessa on Mäkilän mukaan
maamme kokoon nähden myös suuri joukko natiivimainonnan tekijöitä ja siitä
kiinnostuneita. Natiivimainonnan sisällöt ovat Suomessa niin edistyksellisiä, että
voidaan puhua jopa edelläkävijyydestä.
Mun mielestä me ollaan Suomessa ja Pohjoismaissa paljon pidemmällä
kun esimerkiks moni eteläeurooppalainen maa, vaikka Espanja. Et
meillä tehdään paljon monimuotosemmin ja se osaaminen on
pidemmälle kehittynyt. – Elli Mäkilä
Elisa Miinin viittasi historiaansa maakuntalehdissä ja siellä näkemiinsä ongelmiin
riippumattomuudessa. Hän näki, että rahalla avoimesti tehty mainos ei syö median
uskottavuutta ja vaikuta riippumattomuuteen ja läpinäkyvyyteen, kun taas
tiedotteiden pohjalta tehdyt yksipuoliset jutut monesti syövät.
Mä ajattelen sen niin, et oikein tehtynä sen pitäisi olla läpinäkyvää ja
nimenomaan kuluttajalle selvää. Sillon jos se on niin, niin se muu sisältö
vois olla aidosti riippumatonta ja aidosti eettisesti kestävästi tehtyä. Ja
nimenomaan mä ajattelen sitä laajemminkin myös esimerkiks niiden
maakuntalehtien osalta et jospa sielläkin uudesta autoliikkeestä
kertovat jutut vois olla selkeesti advertoriaaleja eikä ”uutisia”. – Elisa
Miinin
Sekä Merja Mähkä että Ilona Hiila nostivat vertailuun perinteiset mainokset
natiivimainonnan rinnalle. Jos toimittajat eivät välitä mainostajien pyrkimyksistä
vaikuttaa journalistisiin juttuihin, ei riippumattomuus ole uhattuna. Läpinäkyvyys
sen sijaan kuittaantuu natiivimainoksen yhteydessä käytetyllä selvällä merkinnällä.
Ei natiivisisältö oo millään tavalla erilainen perinteisestä mainoksesta.
Kyllä se on aina ollut journalistisissa organisaatioissa päätoimittajan
tehtävä ajaa sitä, että voidaan tuoda tärkeitä yhteiskunnallisia asioita
esiin riippumatta mainostajien näkemyksistä. – Merja Mähkä
Ihan samalla tavallahan voidaan sanoa, että mainonta voi vähentää
median riippumattomuutta. Jos sul on vaikka iso firma joka mainostaa
jatkuvasti sun lehdessä, niin kuinka paljon sä uskallat lähtee
kritisoimaan sitä isolla kädellä? Koska kyllähän on mahdollista, että se
firma vetää sit ne mainosrahat pois sieltä. Ihan samalla tavalla kaikki
mainonta voidaan nähdä uhkana riippumattomuudelle. – Ilona Hiila
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Natiivimainonnan sisältöjen laadukkuus jakoi mielipiteitä. Erityisesti Merja Mähkä
näki, että natiivimainonnan sisällöt ovat ajoittain edelleen huonoja ja mainosmaisia.
Mähkän mielestä tämä onkin natiivimainonnan suurin haaste. Kuluttajat pitää saada
vakuutettua siitä, että sisällöt voivat olla myös hyviä ja lukemisen arvoisia.
Ne mainokset on ollu tosi pitkään tosi huonoja – erityisesti tässä
meidän formaatissa. Ne on ollut sellasia että ”oivoi, minulla on
suolistovaivoja, mutta nyt sain suolistolääkettä ja voin paremmin.”
Meillä on tavallaan tän tyyppinen haaste voitettavana että miten
ihmiset uskoisivat että me voidaan tehdä hyviä sisältöjä. – Merja Mähkä
Myös Janne Laukkasen näkemys oli, että silloin tällöin natiivimainonnan sisällöt
ovat

niin

huonoja,

että

ne

herättävät

myötähäpeää.

Huonosti

tehdyn

natiivimainonnan nähtiin syövän koko median uskottavuutta.
Elli Mäkilän arvio oli, että natiivimainonta on ilmiönä kasvanut nopeammin kuin
osaaminen, minkä vuoksi natiivimainonnan sisältöjä tuotetaan nopealla tahdilla.
Koska on huomattu, että raha virtaa natiivimainonnan sisällöissä, yhä useampi
haluaa tehdä natiivimainontaa, vaikkei se oikeasti olisi toimivin ratkaisu
organisaation tarkoitusperiin. Päälle liimatut, kanavaan sopimattomat sisällöt
voivat haavoittaa median uskottavuutta.
Jos sanotaan, että me halutaan tehdä natiivimainontaa, niin meidän
pitää varmistua siitä, että miksi sitä halutaan tehdä. Joskus se
perinteinen mainonta on oikeesti parempi. -- Sen [natiivimainonnan]
pitää tosi luontevasti istua sinne, ja mun mielestä sen pitää kunnioittaa
sitä kontekstia ja olla sen brändin tyyliin toteutettu, jotta se ees toimii.
– Elli Mäkilä
Natiivimainonnan liian nopea kasvaminen on Mäkilän mukaan johtanut myös
lieveilmiöihin, kuten uhkapelien ja nettikasinoiden pyrkimykseen mainostaa
natiivimainonnan keinoin. Myös käsitteiden sekoittuminen ja väärinkäyttö
näyttävät olevan seurausta ilmiön nopeasta kehittymisestä.
Natiivimainonnan ja sisältömarkkinoinnin käsitteitä käytetään hyvin
villisti sekaisin ja ei oikeestaan itekään tiedetä, mitä myydään, ja
asiakas ei todellakaan ymmärrä, mitä ostaa, ja raha liikkuu tuolla. – Elli
Mäkilä
Vaikka Suomessa natiivimainosten merkitsemiskäytäntöjen nähtiin olevan
poikkeuksellisen hyvällä tolalla, aina on parantamisen varaa. Hanne Ahon mukaan
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journalististen sisältöjen ja mainossisältöjen sekoittuminen johtaa pahimmillaan
siihen, että yleisöt menettävät luottamuksensa journalismiin.
Jos ihmiset ei kykene erottamaan mainosta ja riippumatonta
journalistista tekstiä toisistaan niin silloin me ollaan ongelmissa. Silloin
sun luottamus journalismiin menee ja koko yhteiskuntaan, ja niihin
rakenteisiin, mitä täällä on. – Hanne Aho
Sisältöjen toisistaan erottamisen yhteydessä kaikki haastateltavat nostivat esiin
huolen medialukutaidon puutteesta. Kiinnostavaa kyllä, useampi haastateltava
nosti keskusteluun myös valeuutisten yleistymisen ja sen, kuinka niiden vuoksi on
yhä tärkeämpää, että media on laadukas tiedonvälityksen kanava, johon voidaan
luottaa.

Valeuutisteollisuus koettiinkin huomattavasti suurempana haasteena

medialukutaidolle kuin maksetut sisällöt. Medialukutaidon parantamisessa on
haastateltavien mukaan paljon tehtävää.
Ihmisten medialukutaidossa on hirveesti eroja ja hirveesti puutteita.
Osa on tosi tietosia ja tosi valveutuneita ja osaa erottaa sen, että mitä
se on se maksettu sisältö ja toiset sit ei tajua ollenkaan. – Elisa Miinin
Nyt on puhuttu paljon täst Trumpin kampanjasta ja fake newseista.
Entä jos natiivimainontaa käytettäs tällaseen fakenewsiin? – Ilona Hiila
Onhan se hirvittävän tärkeetä että yleisö pystyy luottamaan
journalismiin tämmöisenä aikana, kun on niin paljon sitä valemediaa ja
tahallaan virheellistä informaatiota. – Elina Grundström
Haastattelujeni perusteella erityisesti nuorten tilanne jakaa paljon mielipiteitä. Anni
Lintula korosti, että nuoret ovat tottuneempia sisältömarkkinointiin ja siten osaavat
katsoa sisältöjä kriittisemmin, koska kaupalliset sisällöt ovat olleet heille osana
medioita aina.
Mä itse asiassa nään sen niin, että nuorilla saattaa olla yllättävän
paljonkin sitä medialukutaitoo. -- Jotenkin niille ne on itsestään selviä
ne asiat. Ne osaa lähtökohtasestikin suhtautua siihen sisältöön niin,
että ne tietää, että tää voi olla myös kaupallista sisältöyhteistyötä. Että
onks
ne
jotenkin
valmiimpii
siihen
maailmaan,
jossa
sisältömarkkinointi on yks mainosratkasu muitten joukossa? – Anni
Lintula
Elli Mäkilä puolestaan suhtautui epäileväisemmin nuorten medialukutaitoon. Hän
muistutti, ettei se, että osaa käyttää erilaisia laitteita takaa sitä, että osaisi lukea
kriittisesti sisältöjä.
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Toi on mediakasvatuskysymys ja siinä vaiheessa pitäis muistaa se, et
nykyään on enemmän ja enemmän kaiken näköstä sisältöä kaiken
maailman härpäkkeissä saatavilla, ja se [medialukutaito] ei oo valmiiks
olemassa sillä lapsella vaikka se tekninen taito kehittyy. – Elli Mäkilä
Hanne Aho kertoi huolensa koskettavan niin sosiaalisen median aikakautena
syntyneitä lapsia ja nuoria kuin aikuisiakin. Hän myös näki, että selvän rajan
tekeminen journalistisen ja kaupallisen sisällön välille opettaisi kuluttajia
tunnistamaan mainokset paremmin.
Se että me saatais medialukutaitoa ja tietoisuutta näistä asioista
nostettua on se, joka pystyy rajaa tekemään selkeämmäksi. Mutta kyllä
soisi että myös nää natiivimainonnan tekijät myös omalla työllään
tekisi rajaa selkeämmäksi. – Hanne Aho
Näiden kolmen lauseväittämän perusteella näyttäisi siltä, että haastateltavien
suhtautuminen natiivimainontaan on pääosin positiivista. Natiivimainonnan
nähtiin syntyneen keskelle tilannetta, jossa media ajautui kriisiin vähentyneiden
tilaajien ja mainonnan suosion vähenemisen myötä. Haastateltavani selittivät
natiivimainonnan syntyä ansaintalogiikan muutoksella. Tämän lisäksi erityisesti Elli
Mäkilän ja Ilona Hiilan kommenteista sai käsityksen, ettei natiivimainontaa nähdä
pelkästään keinona tuoda rahaa mediataloon, vaan myös valttina pitää mediatalo
kiinnostavana ja kiinni nykyajassa.
Kukaan ei pitänyt kehitystä negatiivisena eikä natiivimainontaa epäeettisenä. Ainut
ongelma, joka keskustelusta nousi, oli sisältöjen vaihteleva laatu. Uhkana nähtiin
natiivimainonnan merkitsemiseen sisältyvät eroavaisuudet, jotka saattavat
vaikuttaa käsitykseen median läpinäkyvyydestä. Mainonnaksi tunnistaminen on
tärkeä tekijä, jonka perusteella lukija arvioi sisältöä (Tutaj & van Rejmersdal 2012).

5.2 Journalistinen kulttuuri Suomessa
Suomalainen valtamedia on
kunnioittava. – Janne Laukkanen

itseään

ja

periaatteitaan

Natiivimainonnasta keskusteltaessa Suomen journalistinen kulttuuri nousi esiin
lähes kaikkien haastateltavien puheessa useaan otteeseen. Journalistiseen
kulttuuriin liittyvät seuraavat lauseväittämät: ”journalistien ei tulisi tehdä
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natiivimainontaa”, ”mainonnan jatkuva kehittyminen ja uusien muotojen
syntyminen tuo haasteensa sen sääntelylle” sekä ”tiedotusvälineiden uskottavuus ei
perustu riippumattomuuteen vaan läpinäkyvyyteen”. Kaksi ensimmäistä väittämää
on peräisin aineistostani, joka koskee natiivimainonnasta käytyä julkista
keskustelua

syksyllä

2017.

Viimeinen

väite

puolestaan

löytyi

tutkimuskirjallisuudesta.

5.2.1 Journalistien venyvä ammatti-identiteetti
Natiivimainontaa koskevassa julkisessa keskustelussa yksi kiistellyimpiä aiheita on
usean vuoden ajan ollut se, saavatko journalistit tehdä natiivimainontaa vai eivät.
Tausta-aineistooni kuuluvassa blogitekstissä24 Ville Koivuniemi toteaa, että jos
toimittaja tuottaa yhtenä päivänä kaupallista sisältöä ja toisena journalismia, on
kyseenalaista, voiko hän kirjoittaa uskottavasti toimialasta, jonka yksittäiseltä
toimijalta hän on saanut rahaa sisällöntuotannosta.
Toimittajien rooli maksettujen sisältöjen tuottajina jakoi haastateltavienikin
mielipiteitä. Kolme haastateltavaa piti väittämää, jonka mukaan “journalistien ei
tulisi tehdä natiivimainontaa”, vääränä. Haastateltavat kuitenkin tulkitsivat
väittämää eri tavoin. Osa haastateltavista näki, että väittämässä viitataan
journalistiin, joka tekee kaupallisia sisältöjä ja journalistisia juttuja saman
toimituksen sisällä. Osa taas näki, että journalistilla viitataan yleisesti toimittajiin,
joiden väittämän mukaisesti pitäisi pysyä koko uransa vain omalla kentällään eikä
koskaan sotkeentua kaupalliseen sisällöntuotantoon.
Hanne Aho näki, että journalistit ovat hyviä natiivimainonnan tekijöitä, sillä käytetyt
toimintatavat ovat samoja kuin journalismissa.
Kyllä ne sitä voi tehdä. Kyllä ammattijournalisti pystyy tekemään sekä
natiivimainontaa että hyvää journalismia. – Hanne Aho

24

Kuka keksii pelisäännöt journalismin ja maksettujen sisältöjen rajavyöhykkeelle. Rapport 30.9.2017.
https://www.rapport.fi/journalistit/ville-koivuniemi/kuka-keksii-pelisaannot-journalismin-jamaksettujen-sisaltojen-rajavyohykkeelle?rs=art_355051&rsd=13394 Viitattu 16.4.2018
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Aho totesi kuitenkin aiemmin haastattelussa, ettei natiivimainontaa ja journalismia
tulisi tehdä samoista aiheista, jotta kaupallinen sisältö ja riippumaton journalismi
eivät sotkeentuisi toisiinsa.
Elina Grundström ja Elli Mäkilä näkivät niin ikään, että esimerkiksi freelancertoimittajat voivat tehdä myös maksullisia sisältöjä, kunhan nämä käsittelevät eri
aihepiirejä kuin saman toimittajan journalistiset tekstit.
Keinojahan on esimerkiksi freelancerin työssä tehdä selkeästi niin, että
tekee yhdestä aihepiiristä ja yksille taustatahoille natiivimainontaa,
mutta jos tekee riippumatonta journalismia, niin tekee sitä sitten
muista aiheista. – Elina Grundström
Jos sulla on ammatti-identiteetti ja omat eettiset näkemykset
kondiksessa ja sä tiedät mitä sä teet ja mihin tarkoitukseen niin mun
mielestä tää on semmonen asia, minkä jokainen ihminen saa ihan itse
henkilökohtaisesti päättää. – Elli Mäkilä
Mikäli journalistisia juttuja tehdään eri julkaisuun kuin natiivimainoksia, ei niiden
yhtä aikaa tekemisessä nähty pääosin ongelmaa. Anni Lintula korosti, että jos
toimittaja ei tee yhtä aikaa kaupallisia sisältöjä ja journalistisia juttuja,
sisällöntuotanto molemmille puolille on hyväksyttävää. Lintula korosti myös, että
toimittajat voivat kehittyä ja oppia uutta tekemällä erilaisia sisältöjä.
Meillä on esim. paljon toimittajia, jotka on siirtyneet kaupalliselle
puolelle ihan omasta halustaan ja kunnianhimostaan kehittyä ja
innostuksesta oppia uutta. -- Ei se oo sanottu, et he on siel loppuelämän,
voi olla et joku syksyllä taas tulee tekee toimituksellisia sisältöjä. Ei sillä
tavalla et jollakin tietääkseni olis työpöydällä samaan aikaan
journalistist juttuu ja kaupallist juttuu, mutta kyllähän ne voi ihan
samoja ihmisiä olla. – Anni Lintula
Myös Merja Mähkä näki, että saman toimituksen sisällä on nollatoleranssi sekä
journalististen juttujen että kaupallisen sisällön yhtä aikaa tekemiseen. Hän peilasi
omaan kokemukseensa MustReadillä todeten, ettei uskottavuuden vuoksi voisi
tehdä sekä natiivimainonnan sisältöjä että journalistisia juttuja.
No varmasti on niin, että hygieniasyistä on tarpeen että ihmiset eivät
tee sekä kaupallisia sisältöjä että journalistisia sisältöjä. Se on
journalististen uskottavuuden kannalta ongelma. -- Meille on hirveen
tärkeetä, että meil on palomuuri siinä välissä. Saman median sisällä
perinne on ollut se, että mainososasto on oma osastonsa ja
journalistinen osasto omansa. Tää on uskottu journalistisen
uskottavuuden takia tarpeelliseksi erotteluksi. – Merja Mähkä
49

Sekä Elisa Miinin että Janne Laukkanen näkivät, että aikakauslehtiä tehdessä
natiivimainonta on hyväksyttävämpää kuin uutismedioissa. Miininin mukaan
lifestyle-puolella on myös hyväksyttävää, että toimittajalla on työpöydällään yhtä
aikaa natiivimainonnan sisältöjä sekä journalistisia juttuja.
Ei varmaankaan oo uskottavaa jos joku uutistoimittaja välillä käy
tekemässä jonkun maksetun sisällön. Se voi syödä sitä uskottavuutta
uutisilta. Mut sit taas jos aikkarin ruokalehden toimittaja tekee vaikka
jäätelönvalmistajalle videon, johon se tekee reseptin ja siinä lukee
kenen maksama ja kenen video se on, niin en mä nää, et miksei se vois
välillä tehdä sellaista sisältöä ja sit taas mennä tekemään niitä
ruokalehden juttuja. Ei se musta vaikuta siihen sen päivittäiseen
työhön tai siihen hänen uskottavuuteen siinä omassa työssään. Tää
riippuu varmaan ihmisestä ja siitä missä se on töissä. – Elisa Miinin
On varmasti joitakin journalistisia tuotteita joissa on perusteltua ja
taloudellisestikin järkevää, että sinne ei sotketa sitä natiivimainontaa.
Et kuluttaja ei kyseisessä journalistisessa tuotteessa odota
törmäävänsä natiivimainontaan. Sitten on toisia journalistia tuotteita,
kuten lifestylejulkaisut. Luulen että kuluttajilla on siinä yhteydessä
korkeammalla toleranssi natiivimainonnan suhteen. Me odotetaan
lifestylejulkaisuilta
erilaista
tulokulmaa
kuin
päivittäisiltä
uutislähteiltä. – Janne Laukkanen
Laukkanen korosti, että jos viereisellä sivulla on journalistisin periaattein toteutettu
artikkeli ja toisella saman toimittajan tekemä natiivimainos se ei palvele
mainostajan eikä journalismin etua. Kiinnostavaa on, että natiivimainonta
nimenomaan pohjautuu siihen, että kaupallinen sisältö upotetaan journalistisen
sisällön joukkoon. Tämä voi Laukkasen mukaan vaikuttaa negatiivisesti ihmisten
medialukutaitoon.
Tutkimukseni kannalta tärkein huomio sisällöntuotannon tekijöihin liittyen oli, että
haastateltavienikin mukaan viestinnän ammattilaiset yhä enemmän kiertävät
erilaisissa

tehtävissä.

Laukkanen

nosti

työkierrot

ja

viestinnän

alan

ammatinvaihdokset yhdeksi perusteluksi esittämääni väittämään journalistin
roolista natiivimainonnan tekijänä:
On vääjäämättä nykypäivää, että ihmiset vaihtavat työpaikkoja – olet
tällä
viikolla
journalisti,
seuraavalla
menet
tekemään
markkinointiviestintää. Ihmiset toimii erilaisissa viestinnän tehtävissä,
välillä ollaan markkinointiviestinnän tehtävissä, välillä ollaan
journalistisissa tehtävissä. Silloin ihmisen on tärkeä itse hahmottaa,
että minkä eettisen koodiston mukaan hän toimii. – Janne Laukkanen
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Itsekin loikan journalistista viestintäkonsultiksi tehnyt Merja Mähkä korosti, että
kun medioilla menee huonosti, loikat ovat täysin ymmärrettäviä.
Mainonnan ja PR:n muodot ovat menneet lähemmäksi journalistista
sisällöntuotantoa, jonka takia sillä puolella työtehtävät ovat tulleet
lähemmäksi journalistisia tehtäviä. Medioilla on ollut vaikeeta, siellä oli
pitkä YT-neuvottelukierros. Sieltä on lähetty pois kokeilemaan siipiä
muulle puolelle. -- Mun mielestä ne loikat on ollu tosi luontevia siinä
tapauksessa kun media on ollut vaikeuksissa. – Merja Mähkä
Se, että viestinnän ammattilaiset kiertävät eri tehtävissä ei kuitenkaan
haastateltavieni mukaan aina tarkoita, että alojen työtehtävät olisivat tulleet
lähemmäksi toisiaan. Hanne Aho näki, että oleellisinta on näkökulma, jolla työtä eri
asemissa lähestytään.
Moni joutuu tekemään, ehkä moni haluaakin tehdä, näitä kaikkia
asioita sekasin. Sanotaan vaikka et maanantaina journalismia ja
tiistaina ja keskiviikkona viestintää ja sitten taas torstaina ja
perjantaina ja lauantaina journalismia. Se ei saa missään tapauksessa
tarkottaa sitä, että sä sekotat niitä asioita toisiinsa vaan sun pitää
pystyä tekemään ne irrallaan toisistaan. – Hanne Aho
Elli Mäkilä näki, että alojen välille on syntynyt dialogi.
Mä uskon, että journalismin asiantuntijoiden ja markkinoinnin ja
mainonnan asiantuntijoiden ymmärrys toisen osapuolen roolista on
syventynyt. -- Ne on edelleen erillään, mutta ne oli aiemmin tosi
kaukana toisistaan. – Elli Mäkilä
Ilona Hiila nosti esiin kiinnostavan ja aiemmista tutkimuksistakin tutun havainnon
viestinnän ja journalismin toimintamallien lähentymisestä.
Enää yrityksen viestintä ei oo sitä, et laitetaan tiedote ulos, vaan se on
sitä, että jatkuvasti viestitään kiinnostavalla tavalla yrityksen
toiminnasta tai brändistä. -- Toimintamallit lähestyy yhä enemmän
toisiaan. Yrityksellä on muitakin keinoja nykyään saada näkyvyyttä
kuin et laitetaan tiedote ja tehään joku mediatapahtuma. Sen takii ne
lähestyy toisiaan. – Ilona Hiila
Toimintamallien lähentyminen nousi esiin myös julkisessa keskustelussa.
MustReadin markkinoille tulon yhteydessä kiinnostava teesi oli, että käyttäessään
ainoastaan

natiivimainontaa

ansainnan

muotona,

MustRead

asemoituu
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viestintätoimistojen kentälle. 25 Sen sijaan, että yritykset suunnittelisivat viestintäja mainostoimistojen kanssa sisältömarkkinointistrategiaa ja toteutusta, yhteistyö
onnistuu myös median kanssa suoraan.
Haastattelujen perusteella näkisin, että Suomessa huoli toimittajien kaupallisten
sisältöjen tuottamisesta ei ole niin suuri kuin esimerkiksi lähdekirjallisuuteni
perusteella Yhdysvalloissa. Haastateltavani selittivät tätä toimittajien vahvalla
ammatti-identiteetillä sekä Suomen journalistisella perinteellä, jossa itsesääntely
on suuressa roolissa.

5.2.2 Tarvitseeko sponsoroitu journalisti ohjeita?
Journalistin ohjeet nähtiin läpi haastattelujen tärkeänä ohjenuorana, joihin myös
muut sisällöntuottajat kuin journalistit voivat turvautua. Julkisesta keskustelusta
kuitenkin nousi teesi, että eettistä ohjeistoa pitäisi tarkentaa. Esimerkiksi Jarno
Liski korostaa tekstissään ”Sponsoroidun journalistin ohjeet”26, että Viestinnän
eettisen neuvottelukunnan tai Mainonnan eettisen neuvoston ohjeet eivät puutu
juttuprosessiin samalla tarkkuudella kuin Journalistin ohjeet.
Esittäessäni

haastateltaville

Ville

Koivuniemen

blogitekstissä27

esitetyn

lauseväittämän ”yhteisten eettisten pelisääntöjen luominen markkinoinnin,
journalismin ja sisällöntuotannon raja-alueille olisi tarpeen”, sain pelkästään
varauksellisia vastauksia eikä kukaan asettunut selvästi väitteen kannalle tai sitä
vastaan. Haastateltavani epäilivät pelisääntöjen toteutumista käytännössä ja
toisaalta myös pitivät Journalistin ohjeita riittävinä pelisääntöinä.
Janne Laukkanen korosti, että ammattikuntien omassa piirissä tapahtuva sääntely
on parempi kuin yhteiset pelisäännöt.

25

Ks. esim: Uusi talouden ja politiikan verkkomedia Mustread.fi kalastelee viestintätoimistojen vesillä.
Yle 8.10.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9873226 Viitattu 29.4.2018
26
Sponsoroidun journalistin ohjeet. Journalisti 10.11.2017.
https://www.journalisti.fi/artikkelit/2017/13/sponsoroidun-journalistin-ohjeet/ Viitattu 16.4.2018
27
Kuka keksii pelisäännöt journalismin ja maksettujen sisältöjen rajavyöhykkeelle? Rapport 30.9.2017
https://www.rapport.fi/journalistit/ville-koivuniemi/kuka-keksii-pelisaannot-journalismin-jamaksettujen-sisaltojen-rajavyohykkeelle?rs=art_355051&rsd=13394 Viitattu 16.4.2018
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Yhteisten pelisääntöjen julkaisemisen ja tuottamisen näen hienona
tavoitteena, mutta haastavana. Realistinen tavoite on se, että
pystyttäisiin luomaan omaa alaa säänteleviä periaatteita yhteistyössä
muiden kanssa. -- Jos näkemykset olisivat yhteiset se varmasti palvelisi
kaikkien intressejä. Mä nään tässä jopa isomman periaatteellisen
kysymyksen, että kun puhutaan itsesääntelystä, niin se on sen
ammattikunnan omassa piirissä tapahtuvaa säätelyä. Voi olla jossain
määrin haastavaa, että sitä piiriä laajennetaan kovin suureksi. – Janne
Laukkanen
Myös Hanne Aho suhtautui varauksellisesti

uusien sääntöjen

luomisen

onnistumiseen. Toisaalta hän näki, että yhteisistä pelisäännöistä voisi siinä mielessä
olla hyötyä, että mainostajillakin olisi säännöt joiden mukaan toimia journalistien
pelikentällä. Elli Mäkilä kannatti yhteisiä pelisääntöjä ja oli Ahon kanssa samoilla
linjoilla sen suhteen, että säännöt on hyvä olla muillakin kun journalisteilla.
Kun on yhteiset pelisäännöt, niin kenenkään ei tarvitse pelätä, että mun
tontille nyt tullaan jollain väärällä tavalla vaan että ihan hyvinhän tää
sujuu yhdessä. Et meil kaikilla on tarkotus tässä hommassa. – Elli
Mäkilä
Merja Mähkä ei nähnyt uusia pelisääntöjä tarpeellisina, sillä Journalistin ohjeet
kattavat sisällöntuotannon askeleet jo tarpeeksi hyvin. Samankaltaisia ajatuksia oli
myös Elisa Miininillä.
Mä en tiedä, onko mahdollista tehdä mitään pysyviä pelisääntöjä siin
mielessä kun Journalistin ohjeet esimerkiks on. Mitkä on siis olemassa
ja hyvät ja pätee tähänkin. -- Mut koska kenttä muuttuu koko ajan ihan
kauheeta vauhtia, nää mainonnan muodot ja muut, niin mä en tiedä että
kuinka kauan nää pelisäännöt olis voimassa ennen kuin taas jouduttas
niitä jotenkin fiksaamaan ja jotakin keksimään. – Elisa Miinin
Ilona Hiila puolestaan korosti, että mediamaiseman muuttuessa nopeasti, säännöt
eivät tahdo pysyä perässä. Siten aikaisemmin teorialuvussa esittelemäni Ulla Järven
(2016) huoli siitä, että sisältömarkkinoinnista ja natiivimainonnasta uupuu eettiset
ohjeet, ei näyttänyt huolettavan haastateltaviani. Vaikutti siltä, että lisäsääntelylle ei
haastateltavieni mukaan ole tarvetta.
Kun puhe tuli natiivimainonnan epäonnistuneista sisällöistä, jotka ovat saaneet
kanteluita ja langettaviakin päätöksiä JSN:ltä, vallitseva käsitys haastateltavieni
joukossa oli, että kyseessä oli yksittäisiä virheitä ja vahinkoja, jotka selittyvät sillä,
että toimittajat opettelevat uusia toimintatapoja. JSN:n Elina Grundström on
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kommentoinut langettavia päätöksiä samaan sävyyn Journalisti-lehden artikkelissa
”Huolimattomuus

aiheuttaa

piilomainontaa”.28

Grundström

kommentoi

artikkelissa, että ”usein luullaan, että meille tulevat piilomainontakantelut
liittyisivät uusiin hienoihin sisältömarkkinoinnin keinoihin, ja natiivimainonnan
muuttumiseen entistä vivahteikkaammaksi. -- Tällä hetkellä ne kuitenkin liittyvät
ennen kaikkea huolimattomuuteen, laiskuuteen ja kiireeseen, eivät nerokkaasti
raja-aitoja rikkovaan uudenlaiseen mainontaan.” (Haapalainen 2016.)
Elisa Miinin näki, että Suomessa sääntely on hyvällä mallilla, mutta joskus Julkisen
sanan neuvoston ratkaisut myös ihmetyttävät.
Siitä tulee tämmösiä, et joku JSN ottaa tiukasti kantaa, mut mä en tiedä
onks ne aina ihan mietitty et miten tää sit käytännössä toteutetaan. –
Elisa Miinin
Lähtökohtaisesti toimituksissa ollaan haastateltavieni mukaan erittäin tarkkoja
siitä, minkä kaltaisille yrityksille ja mistä sisällöistä natiivimainontaan tehdään.
Me voidaan esittää näkökulma, mutta ei me voida pestä mustaa
valkoiseksi. – Merja Mähkä
Haastattelujen valossa näkisin, että laadukasta natiivimainontaa tukee suomalainen
journalistinen kulttuuri, joka on lähtökohtaisesti korkeatasoista, läpinäkyvää ja
eettistä. Tästä kertoo muun muassa se, että Suomi oli kuusi vuotta putkeen
maailman paras maa lehdistönvapauden suhteen.29

5.2.3 Uskottavuus riippuu läpinäkyvyydestä
Lauseväittämällä ”tiedotusvälineiden uskottavuus ei perustu riippumattomuuteen
vaan läpinäkyvyyteen” halusin selvittää, mitä viestinnän ammattilaiset ajattelevat
median riippumattomuudesta ja läpinäkyvyydestä kaupallisuuden kontekstissa.
Lauseväittämä on peräisin McBriden ja Rosenstielin (2013) kirjasta ja kytkeytyy
amerikkalaiseen kontekstiin. Tämä oli ylivoimaisesti vaikein esittämistäni
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Huolimattomuus aiheuttaa piilomainontaa. Journalisti. 25.2.2016.
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väittämistä ja sai haastateltavani pohtimaan pitkään. Epäilen, että tämä johtui siitä,
että aihe ei ole ollut niin paljon esillä julkisuudessa. Toki kyseessä on myös hankala
filosofinen kysymys, jossa mennään ammattietiikan ytimeen. Keskustelu on
painottunut tieteellisiin julkaisuihin, joissa aihetta on sivuttu muutaman vuoden
ajan (ks. esim Couldry 2009, Karppinen & Moe 2016).
Kysymyksen vastakkainasettelu teki siitä haastavan, ja moni haastateltavistani
päätyikin siihen, että arvot ovat yhtä tärkeitä. Anni Lintula erotteli aikakauslehdet
omaksi segmentikseen, jossa läpinäkyvyys on uskottavuutta määrittelevä tekijä.
Muuten Lintula näki, että sisältöjen on oltava riippumattomia.
Kyl tiedostusvälineiden
pitää
olla
riippumattomia.
Sekä
riippumattomia että läpinäkyviä. Pelkästään läpinäkyvyys itsessään ei
riitä jos ajatellaan vaikka sitä, että merkittävällä uutismedialla olis
agendalla ajaa vaikka jotain merkittävää puoluetta. Vaikka se tehtäis
läpinäkyvästi niin en mä tiedä olisko se silti ok. -- No ehkä mä enemmän
kallistun aikakausmedian kohdalla siihen läpinäkyvyyteen. -- Mut
sanotaan et mä oon aika lailla tossa puolessa välissä. – Anni Lintula
Samankaltainen vastaus tuli Merja Mähkältä, joka näki, että journalistisen
päätöksenteon riippumattomuudella on merkittävä rooli. Hän kuitenkin samaan
hengenvetoon totesi, että puhtaasti riippumatonta mediaa ei juurikaan ole
olemassa.
Näkisin
kyllä,
että
sen
journalistisen
päätöksenteon
riippumattomuudella on merkittävä rooli. Samaan aikaan toki
läpinäkyvyys on äärimmäisen tärkeätä. Jos me lähetään purkaa tätä
niin mikä on riippumaton? -- Puhtaasti riippumatonta mediaa ei
kamalasti ole, kellä ei olisi mitään intressiryhmiä. -- Mun mielestä
molempia tarvitaan kyllä tässä kohtaa. Ne ei oo mun mielestä toisiaan
pois sulkevia eikä päällekkäisiä. Kummatkin ovat tärkeitä. – Merja
Mähkä
Myös Elisa Miinin oli sitä mieltä, että tiedotusvälineiden uskottavuus perustuu
riippumattomuuteen, ainakin uutis- ja ajankohtaismedioissa.
Kyl mun mielestä riippumattomuus kuitenkin on se ykkösarvo. -- Tai
ne on vähintään yhtä tärkeitä. -- Tiedotusväline voi olla läpikotaisin
läpinäkyvä olematta silti lainkaan riippumaton. Esimerkiks
asiakaslehdissä se on täysin läpinäkyvää se työ, mut se ei oo kuitenkaan
riippumaton mistään. Kyl musta riippumattomuus on kun puhutaan
uutisista ja ajankohtaismedoista ihan supersupertärkeää. – Elisa Miinin
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Reilummin läpinäkyvyyden puoleen kääntyivät Hanne Aho, Elli Mäkilä ja Ilona Hiila.
Hiila korosti sitä, että nyky-yhteiskunnassa on mahdotonta olla täysin riippumaton,
minkä vuoksi läpinäkyvyys on se, johon tiedotusvälineiden uskottavuus perustuu.
Ei kukaan voi olla riippumaton. Toimittajillakin on riippuvuussuhteita.
-- Ehkä tärkeämpää just on se läpinäkyvyys ja se pyrkimys
läpinäkyvyyteen. Totta kai pitää pyrkiä riippumattomuuteen, mut mä
en usko et se on mahdollista. – Ilona Hiila
Vastaavanlaisen vastauksen antoi Hanne Aho, joka näki, että läpinäkyvyys on tänä
päivänä tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, sillä kaikki ovat riippuvaisia jostain ja
täydellistä riippumattomuutta ei ole olemassakaan.
Sillon kun sä läpinäkyvästi kerrot sen, että mistä sä oot riippuvainen,
niin sillonhan se läpinäkyvyys on kaikista tärkein. Esimerkiksi Hesari
on osa Sanoma-konsernia niin yhtä lailla Helsingin Sanomat on
riippuvainen tilaajatuloista ja mainostuloista. Kaikki on riippuvaisia
jostain ja silloin niiden on pakko huomioida jollain tavalla esimerkiksi
tilaajat tai mainostajat. – Hanne Aho
Myös Elli Mäkilä oli samoilla linjoilla. Riippumattomuus on mahdoton päämäärä,
koska kaiken takana on aina yritysten liiketoiminta. Mäkilä korosti lisäksi myös sitä,
että kuluttajia ei kiinnosta, onko sisältö riippumatonta vai ei.
Jos ideaali olis se, että tehdään riippumatonta journalismia ja tehdään
sitä niin sanotulla hyvärahalla jonkun tuen tai stipendin turvin, niin ei
se kiinnosta pätkääkään sitä loppukuluttajaa, vaan sitä kiinnostaa se,
että toimiiks tää sisältö mun tarpeeseen. -- Nää kaiken maailman tuet
ja stipendit ja rahotukset ja muut mitä haetaan niin ajatellaan et se on
ikään kuin terveempää tai eettisempää rahaa kun jonkun mainostajan.
Muistuttaisin vaan, et ei ne oo yksityisen ihmisen taivaasta tippuneita
rahoja, mistä ne tulee, vaan nekin rahat on jonkun liiketoiminnan avulla
tehty. Kaiken takana on loppuen lopuksi yritysten liiketoiminta. – Elli
Mäkilä
Keskustellessamme

median

läpinäkyvyydestä

ja

riippumattomuudesta,

piilomainonta nousi usean haastateltavan kanssa keskiöön, sillä natiivimainonnan
sisältöjä on useasti syytetty piilomainonnaksi. Kaikki haastateltavani suhtautuivat
vakavasti vaatimukseen sisältöjen läpinäkyvyydestä. Lehden uskottavuutta
pidettiin tekijänä, jota ei missään nimessä haluta tahrata.
Jos paljastuis, et jossain meidän lehdessä olis joku vertailu ja paljastuis
jälkikäteen et se on jonkun maksama mainos niin sehän olis ihan
kauheeta! -- Ennemmin tehdään paremmin, kun meitä vaaditaan, kun
56

että jäätäisi odottamaan, et jäädäänköhän me tästä kiinni. Se on tosi
läpinäkyvää. – Elisa Miinin
Haastateltavani näkivät piilomainonnan kuitenkin olleen median kompastuskivi jo
pidemmän aikaa. Esiin nousivat erityisesti aikakauslehdet ja niiden kauneusliitteet,
joissa on ollut median riippumattomuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä ongelmia.
Jos miettii naistenlehtiäkin niin harvoin ne on mitään kovaa
journalismia. Siellä testataan ilmaseks saatuja meikkejä ja käydään
sponsorin kustantamalla reissulla haastattelemassa jotain Lindexin
uutta brändikasvoa. – Ilona Hiila
Merja Mähkä näki, että monesti JSN:ään on tehty kanteluita ohuin perustein ja nosti
esimerkiksi Ilta-Sanomiin tulleen kantelun Burger King -uutisoinnista. Koska ketjun
saapumista

Suomeen

piilomainonnasta.

oli

Mähkä

seurattu

”liian

korostaakin,

että

tarkasti”,
liian

oli

usein

lehteä
lehtiä

syytetty
syytetään

piilomainonnasta, jos jutun kohteesta ei löydy kriittistä kommenttia. Siksi kritiikki
laitetaan juttuun joskus väkisin.
Toimittajien on pakko hakee se joku kriittinen pointti sieltä ja nostaa
se esiin tavallaan journalistisen uskottavuuden ja sen kannalta et tää ei
oo mainos. No onko se sit ihan reilua? – Merja Mähkä
Elisa Miinin peilasi väittämää entiseen työhönsä maakuntalehdissä. Hän koki, että
Journalistin ohjeet ovat maakuntalehdissä hyvin tiedossa, mutta samaan aikaan
pitää ottaa huomioon myös kaupalliset intressit, jotta lehdet ylipäänsä selviävät
hengissä.
Vaikka ikäänkuin toimintaa ohjaa Journalistin ohjeet niin onhan siinä
paljon sellasia kirjottamattomia sääntöjä ja asioita jotka vaikuttaa
hirveesti siihen toimittajan työhön kun puhutaan kaupallisista
intresseistä. – Elisa Miinin
Elina Grundströmin mukaan piilomainontaan liittyvät kantelut ovat kuitenkin
huomattavasti vähentyneet. Journalistin Ohjeiden kohtaan 16 kohdistuvia
kanteluita tulee huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2016. Tätä selittää
teoriaosuudessa esittelemäni vuonna 2015 tehty lausuma natiivimainonnan
merkitsemisestä.
Mun tulkinta siitä, miksi JO 16 -aiheiset kantelut on vähentyneet on se,
että sekä toimittajat että yleisö on tottuneet noudattamaan niitä
suosituksia paremmin. – Elina Grundström
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Haastateltavieni

suhtautuminen

journalismin

riippumattomuuteen

tukee

Pöyhtärin, Ahvan ja Väliverrosen (2016) tekemiä havaintoja. Heidän tutkimuksensa
mukaan objektiivisuuden ja julkisen palvelun lisäksi nimenomaan autonomisuus oli
arvo, johon toimittajat haluavat sitoutua ja jota he haluavat pitää yllä. Saman
tutkimuksen mukaan suomalaiset toimittajat kokevat, että ulkopuoliset tahot ja
instituutiot eivät pysty vaikuttamaan heidän toimintaansa paljon, sillä niiden
vaikutuspyrkimykset pyritään ohittamaan. (Mts. 18.) Heidän tutkimuksessaan
kuitenkin todettiin tismalleen samoja kehityskulkuja kuin omassa tutkimuksessani;
ryhmähaastatteluista

paljastui

PR-työn

kasvava

vaikutus

sisältöihin

ja

maakuntamedian riippuvuus mainossisällöistä (mts. 10).
Täten näkisin, että riippumattomuus on ihanne, jota tavoitellaan, mutta se jää silti
ideologian tasolle. Pöyhtäri ja kumppanit perustelevat toimittajien tarvetta pitää
kiinni autonomisuuden arvosta sillä, että he haluavat uskoa ammatti-ihanteisiin,
koska niiden avulla voidaan perustella itselle työn tärkeyttä. (mts. 11).

5.3 Median kaupallistuminen
Mediassa jos joku on murtunut, niin ihmiset, jotka ei oo
hyväksynyt sitä, että sisällönkuluttamisen tavat on muuttuneet. –
Elli Mäkilä
Niin

julkisessa

keskustelussa

kuin

toimittajien

asenteita

tutkivissa

kyselytutkimuksissa (ks. esim Jyrkiäinen 2008) kaupallistumista on pidetty
lähtökohtaisesti negatiivisena asiana, joka koetaan uhkana journalismille. Jyrkiäisen
tutkimuksen mukaan jopa 35 prosenttia toimittajista oli täysin samaa mieltä siitä,
että kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle journalistieettisiin
arvoihin verrattuna. Puolet vastaajista oli melko samaa mieltä väittämän kanssa.
(mts. 57.)
Perehdyin haastateltavien asenteisiin journalismin kaupallistumisesta kolmen
väittämän avulla: ”media on liian kaupallistunut”, ”kaupalliset intressit ovat aina
vaikuttaneet toimittajien työhön” ja ”rajat maksetun mainonnan ja journalistisen
sisällön välillä ovat vaikeammin havaittavissa kuin viisi vuotta sitten”. Tämän luvun
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väittämät eivät ole suoria lainauksia julkisesta keskustelusta, vaan omia tulkintojani
tausta-aineistosta sekä aiemmasta tutkimuksesta.

5.3.1 Kaupallisuus moniäänisyyden edellytyksenä?
Lauseväittämäni, “media on liian kaupallistunut” oli ainoa, josta koko
haastateltavien joukko oli keskenään yksimielinen. Kenenkään mielestä media ei ole
liian kaupallistunut. Tulos on yllättävä, kun verrokiksi otetaan aiempi tutkimus ja
toimittajien kannanotot julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi Ylen toimittaja Sanna
Ukkola on kirjoittanut, että maksullisten sisältöjen myötä ”koko suurelle yleisölle
tuotettu journalistinen sisältö on muuttumassa yhdeksi massiiviseksi mainokseksi”.
30

Janne Laukkanen totesi, että mainonnan ja markkinoinnin tavat ovat murroksessa
ja muuttuneet merkittävästi, mutta se ei hänen mielestään tarkoita, että media olisi
liian kaupallistunut.
Journalistina pitkään toimineen Elli Mäkilän mukaan kaupallisuus on ollut
luonnollinen

kehityssuunta

markkinayhteiskunnassa.

Palkat

maksetaan

mainostuloilla. Samankaltaisia huomioita oli Elisa Miininillä. Kun ihmiset eivät
digitalisaation myötä halua maksaa sisällöistä, on mainostulojen rooli entistä
suurempi.
Jostain ne meidän palkat pitää maksaa. Olishan se kauheen ihanaa ja
ylevää, että olis lehtiä tai tv-kanavia joissa ei olis minkäänlaista
mainontaa tai yhteistyöitä tai sponsorointia tai tuotesijottelua. Mutta ei
ihmiset haluu maksaa myöskään. – Elisa Miinin
Merja Mähkä korosti, että median sisällöt heijastavat sitä aikaa ja taloudellista
tilannetta, jossa journalismia tehdään. Mähkän mukaan median kaupallisuus on
edellytys

sen

moniäänisyydelle,

sillä

kaikkea

sisältöä

ei

voida

laittaa

veronmaksajien maksettavaksi.
Mä sanon että media ei oo liian kaupallistunut, koska median täytyy
olla kaupallinen, jotta se voi hyvin. On sananvapauden ja
yhteiskunnallisen keskustelun kannalta tärkeetä että meillä on
30
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moniääninen media. Se moniäänisyys on rahotettava jollain tavalla. -Medialla on supertärkee rooli yhteiskunnallisen keskustelun alustana.
– Merja Mähkä
Vaikka haastateltavieni suhtautuminen kaupallistumiseen oli selvästi positiivista,
nousi muutamasta kommentista esiin myös huoli tulevaisuudesta ja kaupallisuuden
aiheuttamista uhkista.
Mediatalot on länsimaissa ollut isoissa ongelmissa 10 vuotta ja on riski
siihen, että ryhdytään käyttämään tapoja, jotka ei oo journalistisesti
enää kestäviä sen takia että saadaan kaupallisesti kannattamaan tuote
tai lehti. Totta kai olen siitä huolissani. – Hanne Aho
Kiinnostavaa on, että Elina Grundström ei omien sanojensa mukaan ole enää niin
huolissaan kaupallistumisesta kuin vielä pari vuotta sitten.
Alotin tässä pestissä 2016 ja musta tuntuu, että mä oon vähän
vähemmän huolissani kuin silloin alkuvaiheessa. Tässä on myös tullut
sellaista selkeyttä. – Elina Grundström
Näkisin, että haastateltavani edustavat tässä suhteessa melko poikkeavaa kantaa
erityisesti journalistien valtavirtaan verrattuna. Tämä voi selittyä haastateltavien
asemalla, taustalla tai työnkuvalla. Näkisin, että esimiesasema voi olla yksi
vaikuttava tekijä liiketaloudellisten tarpeiden arviointiin. Seuraavassa alaluvussa
läpi käymäni väittämä toimittajien suhtautumisesta kaupallistumiseen nimittäin
osoitti, että kaupalliset intressit vaikuttavat haastateltavien mukaan eri tavalla
rivitoimittajien ja sitä ylemmässä asemassa olevien työhön.

5.3.2 Toimittajat kaupallistuvassa mediamaisemassa

Usein natiivimainontaan liitetään median liika kaupallistuminen ja sen vaikutukset
journalistien työhön. Haastateltavien puheista kuitenkin sai kuvan, että
kaupallistuminen ei olisi uusi ilmiö. Pyrin avaamaan muutoksen taustoja esittämällä
lauseväittämän “kaupalliset intressit ovat aina vaikuttaneet toimittajien työhön”.
Väittämä herätti keskustelua puolesta ja vastaan. Sain sekä varauksettomia että
varauksellisia vastauksia väittämän puolesta ja sitä vastaan.
Sanotaan, et kymmenen vuotta sitten, jos joku toimituksen
markkinoinnista olis puhunut puolella sanalla siitä, että toimittajan
60

pitää tehdä jotain jonkun mainonnan eteen niin sille olis näytetty
keskisormea. Toimittajat on aina ollut hyvin arvonsa ja journalisminsa
tuntevia ihmisiä. – Hanne Aho
Merja Mähkä on työskennellyt monta vuotta iltapäivälehdissä, mutta ei kuitenkaan
myöntänyt, että kaupalliset intressit olisivat sielläkään vaikuttaneet hänen tai
kollegoidensa työhön. Pitkän pohdinnan jälkeen yksi esimerkki, joka nousi Mähkän
mieleen, oli monta kymmentä vuotta sitten julkaistu ulkomaiseen tutkimukseen
perustunut käännösjuttu maidon haittavaikutuksista, joka oli otsikoitu mutkat
suoraksi vetäen ”maito tappaa”. Tämän jälkeen Valio oli ollut yhteydessä ja uhkaillut
mainosten poistamisella kyseisestä lehdestä. Tämä on kuitenkin Mähkän mukaan
todella harvinaista ja hän ei oman toimittajauransa ajalta muistanut aiheita, joita
olisi jätetty käsittelemättä sen vuoksi, että ne olisivat mainostajien kannalta ikäviä.
Sen sijaan hän myöntää, että mainosten sijoitteluun vaikuttavat kaupalliset intressit.
Kyllä sitä ollaan tehty, että ei pistetä pikavippejä kritisoivaa juttua
pikavippimainoksen viereen. – Merja Mähkä
Mähkän lisäksi myös Ilona Hiila ja Anni Lintula näkivät, etteivät kaupalliset intressit
vaikuta rivitoimittajien työhön, vaan enemmänkin heidän esimiehiinsä.
Mun mielestä toimittajat ei kauheesti mieti sitä, et mistä se raha tulee.
Pitäs miettiä, mut toimittajat ei juuri mieti. Kyllä se on siellä
toimituksen johdossa se mietintä, että miten meillä taloudellisesti
menee. En tiedä yhtään toimittajaa, joka olis jättänyt jutun tekemättä
sen takia että mainostajaa kiukuttaa tää. Toimittajat haluaa kiusata
yrityksiä. – Merja Mähkä
Ei ehkä yksittäisten toimittajien mut päätoimittajien joo, koska he
vastaavat jollain tasolla myös siit tuloksesta ja siit et pystytään
tekemään sitä lehteä jatkossakin. Toimittajien palkat, paitsi Ylen
palkka, on riippuvainen siitä, että joku haluaa maksaa siitä. Joko siit
mainostilasta tai sit siitä itse sisällöstä. – Ilona Hiila
Niin ikään toimittajataustaiset Elli Mäkilä ja Elisa Miinin puolestaan olivat
varauksettomasti

väittämän

kannalla.

Miinin

peilasi

kokemuksiaan

toimittajauransa alkuaikoihin maakuntalehdissä.
Totta kai tuolla maakuntalehdissä ne vaikuttaa ne kaupalliset intressit.
Se ei oo kauheen suoraviivasta mut totta kai kun se raha on kiinni niissä
ympäröivissä yrityksissä niin totta kai. – Elisa Miinin
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Elli Mäkilä puolestaan katsoi väittämää työnantajan näkökulmasta. Vaikka
toimittaja ei itse mieltäisi kaupallisten intressien vaikuttavan hänen työhönsä,
ohjaus tapahtuu työnantajan toimesta, koska lehtien julkaisukin on liiketoimintaa,
josta pyritään saamaan voittoja. Hän peilasi väittämää myös omaan kokemukseensa
toimittajana ja vastaavana päätoimittajana
Ei oo kukaan sanonut, että en lähde tämän firman sponsoroimalle
ulkomaanmatkalle mukaan maistelemaan viinejä koska kuitenkin
toimittaja tietää ja toimituksen kanssa on sovittu, että minä kirjoitan
sitten tästä ihanasta kylpyläreissusta journalistisen jutun. No miksi se
toimittaja on raahattu sinne? Jotta saadaan se mediatila josta
normaalisti jouduttais maksaa tosi paljon rahaa. Se insentiivi on täysin
sama siellä toisessa päässä. Kaiken tehtävä on tukee sitä mainostajan
liiketoimintaa. – Elli Mäkilä
On kiinnostavaa, miten paljon mielipiteet vaihtelivat toimittajien keskuudessa.
Esimerkiksi Elisa Miinin totesi, että toimittajat ovat ammattikuntana ikään kuin
jakaantuneet kahtia niihin, jotka eivät koskisi kaupalliseen sisältöön pitkällä
tikullakaan, ja niihin, jotka eivät näe tämänkaltaisessa sisällöntuotannossa mitään
ongelmaa.
Mulle kaupallisuus sinänsä ei oo mitenkään paha asia. Mä voin ihan
hyvin tehdä esimerkiks advertoriaaleja, kunhan se on lukijalle täysin
selvää, et kyse ei oo journalistisesta tuotoksesta vaan et sen heti tietää,
että tän mainoksen maksaja on tää firma. – Elisa Miinin
Miininin kommentti oli kiinnostava, sillä Pöyhtärin ja kumppaneiden (2016, 18)
kyselytutkimuksen

mukaan

suomalainen

toimittajakunta

on

”yhtenäinen

ammatillinen ryhmä, jota muutostenkin keskellä pitää koossa jaettu ymmärrys
journalismin peruspilareista.”
On mielenkiintoista nähdä, miten toimittajien ammatti tulee muuttumaan
tulevaisuudessa. Niin julkisessa keskustelussa kuin haastatteluissanikin on esitetty,
että toimittajille saattaa olla jatkossa houkuttelevampaa tehdä töitä pelkästään
kaupallisten sisältöjen parissa. Työstä maksetaan enemmän ja sisältöjen hiomiseen
voi käyttää enemmän aikaa. Esimerkiksi Wybengan (2013) mukaan samaan aikaan
kun mediatalot kamppailevat talousvaikeuksissa ja ovat riippuvaisia saamistaan
mainosrahoista, brändijournalismilla menee hyvin. Rahaa on käytettävissä
enemmän, eikä vauhtia ole hidastamassa mainostajien pyrkimykset vaikuttaa
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sisältöön. Näistä syistä brändijournalismi voi olla jopa laadukkaampaa kuin
itsenäisen median tuottama sisältö. (mts. 4.)

5.3.3 Kaupallistumisen vaikutus sisältöihin
Natiivimainonnan ja muiden sisältömarkkinoinnin muotojen lisääntyminen on
kasvanut valtavasti viidessä vuodessa. Lauseväittämällä ”rajat maksetun
mainonnan ja journalistisen sisällön välillä on vaikeammin havaittavissa kuin viisi
vuotta sitten”, pyrin vahvistamaan omaa ennakkokäsitystäni siitä, että julkisen
keskustelun myötä merkintätavat ovat yhtenäistyneet ja kaupalliset sisällöt
erottuvat paremmin kuin ennen.
Hanne Aho ja Janne Laukkanen olivat varauksellisesti samaa mieltä väittämän
kanssa. He näkivät, että maksettua mainontaa on nyt niin paljon enemmän kuin viisi
vuotta sitten, että oletettavasti myös sisältöjä, joita ei tunnisteta mainoksiksi, on
myös enemmän kuin aiemmin.
Loput haastateltavista kokivat, että raja maksetun mainonnan ja journalistisen
sisällön välillä on päinvastoin selkeämpi nyt kuin viisi vuotta sitten.
Elli Mäkilä peilasi väitettä omaan kokemukseensa Otavamedialla, ja tuli nopeasti
siihen tulokseen, että merkintätapojen tarkentumisen myötä rajat ovat selvempiä.
Viis vuotta sitten sitä [natiivimainontaa] ei näkyny niin paljon. Kaikki
teki niit munauksia, meilläkin on tarkentunu [ohjeet] viimesen kolmen
vuoden aikana mitä mä oon täs nyt ollut. Ne on tarkentunut, ne on
yhtenäistynyt ja se on näiltä osin sen takia selkeämpää. – Elli Mäkilä
Myös Merja Mähkä näki huonot merkinnät lähinnä vahinkoina, jotka olivat
poikkeuksia.
En mä näkisi, että tällasta isoo ongelmaa nyt olisi. Varmaan jotain
keissejä on, missä on tapahtunut joku virhe ja joku on menny [läpi] tai
ei oo ajateltu, mut en mä näkis että mitään hämärtymistä on ollut. –
Merja Mähkä
Anni Lintula ja Elisa Miinin näkivät, että kehitystä parempaan on tapahtunut, koska
aiheesta on keskusteltu niin paljon enemmän kuin ennen.
Tuntuma kuitenkin olisi et ehkä ei [ole vaikeammin havaittavissa],
koska näistä nyt keskustellaan tosi paljon. Mä olettaisin et ne [rajat] on
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päinvastoin ehkä selkeämmin näkyvissä kun niistä ollaan paremmin
hereillä ja seurataan enemmän. – Elisa Miinin
Samoilla linjoilla oli Ilona Hiila, joka korosti, että nykypäivänä ihmiset ymmärtävät,
että on olemassa maksettua sisältöä ja sen vuoksi tunnistavat ne helpommin. Hiila
korosti, että myös toimittajien on nykypäivänä helpompi tehdä natiivimainontaa,
koska siitä on tullut yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpää.
Must siitä on tullut normaalimpaa. Sitä tehdään ehkä laadukkaammin
ja voihan se olla, että toimittajat kokee, että sitä tehdään avoimemmin,
jos siellä ei enää oo sitä että ”apua apua me tehään tätä näin” vaan se
heidän sisäinen henkinen tila on muuttunut. – Ilona Hiila
Niin ikään Elina Grundström ja Hanne Aho vetivät samankaltaisia johtopäätöksiä.
En tiedä että onko mainonta muuttunut läpinäkyvämmäksi, mutta kyllä
meillä kansalaiset on oppineet siihen että [journalististen] juttujen
seassa on juttujen näkösiä mainoksia. – Elina Grundström
Kuluttajat on valveutuneempia. -- Kun etiiikkakeskustelu on noussut
sen myötä tää merkitsemiskeskustelu on tullut ja sen myötä on alettu
kiinnittämään enemmän huomiota. – Hanne Aho
Oli kiinnostavaa, että tässä osiossa haastateltavani nostivat omatoimisesti esiin
tiedotteiden suorat kopioimiset lehtiin ja mainostajan suosimisen sanomalehdissä,
mutta eivät kuitenkaan nähneet median kaupallistumista erityisenä ongelmana.
Haastattelurunkoa ja väittämiä rakentaessani tein ennakko-oletuksen, että
suurimmat

erot

haastateltavieni

näkemyksissä

nousisivat

median

kaupallistumiseen liittyen. Olin todella yllättynyt siitä, miten samankaltaisia
vastauksia ja perusteluita sain niin toimittajilta (Anni Lintula, Elisa Miinin),
natiivimainonnan tekijöiltä (Merja Mähkä, Elli Mäkilä), journalismin ammatillisilta
järjestöiltä (Elina Grundström, Hanne Aho) kuin viestinnän tekijöiltäkin (Ilona Hiila,
Janne Laukkanen). Toki se, että kaikkien haastateltavien tausta on journalismissa
vaikuttaa myös tulosten yhteneväisyyteen.

5.4 Yhteenvetoa ja tulevaisuuden näkymiä
Koko median käsite muuttuu. – Anni Lintula
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Niin

aiemman

tutkimuksen,

julkisen

keskustelun

analyysin

kuin

haastatteluaineistonkin pohjalta ilmeinen johtopäätös on, että media on muuttunut
viimeisen kymmenen vuoden aikana radikaalisti eikä paluuta vanhaan enää ole.
Samalla myös mainonta on muuttunut ja sen muodot ovat monipuolistuneet.
Natiivimainonnan tulevaisuus näyttää haastattelujeni valossa vakaalta.
Ei se semmonen parin vuosikymmenen takainen yksinkertasiin
ostokehotuksiin perustuva mainonta enää toimikaan, kun ihmiset on
tottuneet saamaan niin paljon sisältöjä. – Elina Grundström
Kaikki haastateltavani näkivät natiivimainonnan nykyaikaisena mainonnan
muotona, joka tulee yleistymään entisestään. Sitä pidettiin poikkeuksellisen
tehokkaana ja rehellisenä mainonnan keinona, joka ei ärsytä lukijaa. Anni Lintula
nosti haastattelussa esiin oman kohderyhmänsä negatiivisen suhtautumisen
banneri- ja displaymainontaan ja positiivisen suhtautumisen natiivimainontaan.
Tutkimusten valossa kun katotaan sukupolvee Z eli 8–20-vuotiaita
nuoria, niin se suhtautuu natiivimainontaan tosi myönteisesti ja
bannerimainontaan taas tosi kielteisesti. – Anni Lintula
Anni Lintula näkikin, että natiivimainonta on yksi medialiiketoiminnan tukijaloista
tulevaisuudessa ja että sen rooli tulee kasvamaan ja display-mainonnan puolestaan
pienentymään. Elli Mäkilä puolestaan arvioi, että viiden vuoden päästä
natiivimainonta ei ole yhtä kuuma aihe kuin nyt. Mäkilän arvion mukaan
natiivimainonta vakiintuu osaksi median rahoitusta, mutta kasvukäyrä saattaa jopa
hieman notkahtaa, kun uutuuden innostus lakkaa. Mäkilä näki myös, että
natiivimainonta sulautuu osaksi mainonnan kokonaisratkaisua, eikä toimi enää
erillisenä osana suhteessa perinteiseen mainontaan.
Selvä kehitys näyttää olevan, että sisältömarkkinoinnin yleistyttyä monet
organisaatiot ovat heränneet omien kanaviensa sisällöntuotantoon ja sitä
arvostetaan

huomattavasti

enemmän

kun

aiemmin.

Tulevaisuudessa

natiivimainonnan sisällöt saattavat vähentyä perinteisillä media-alustoilla, sillä
organisaatiot haluavat enenevissä määrin panostaa omien kanaviensa sisältöihin.
Haastattelujeni mukaan todennäköistä on, että tulevaisuudessa organisaatioiden
omat verkkosivut käsitetään medioina. Samalla natiivimainontaan menevät
rahavirrat pienentyvät, sillä panostaminen yritysten omiin medioihin pienentää
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intressiä maksaa perinteisen median julkaisualustoille natiivimainonnan sisällöistä.
Tämän kaltaisia tulevaisuuden kuvia piirsivät erityisesti Ilona Hiila ja Elli Mäkilä.
Toivoisin että natiivimainonta tulis lisääntymään, mut samaan aikaan
asiakkaat haluu rakentaa omia medioitaan. -- Tällöin heidän halukkuus
tehdä natiivimainontaa medioiden sisällä ja muiden julkaisuissa voi
vähentyä. – Ilona Hiila
Elli Mäkilä piti mahdollisena vielä radikaalimpaa kehitystä, jossa organisaatiot
alkavat myydä mediatilaa omilta alustoiltaan muille organisaatioille.
Me tullaan näkee yrityksiä, jotka on täysin eri toimialalla, toimii täysin
eri alalla kun mediat ja niiden sisällöt tulee olee natiivia. Jos sulla on siis
yritys tai liitto, joka julkaisee omia medioitaan, niin se missä se tän
bisneksen iso kasvu ja kultakuume tullaan näkemään on siellä. Ja siinä
vaiheessa se kuluttaja tulee päättämään tosi paljon. Meidän tulee
julkaisijoina hyväksyä se ja miettiä, et mikä se meidän rooli on, kun osa
meidän asiakkaista menee vaikka niiden omien jälleenmyyjien
kanaviin. – Elli Mäkilä
Jatkuva mainonnan kehittyminen ja uusien muotojen syntyminen aiheuttaa
haasteita myös mainonnan sääntelylle.
Mä oon kyllä myös varma, että sen muodot muuttuu ja moninaistuu ja
ehkä vähän nopeemmin kun pysyy perässäkään, kun tulee kaikkia
uusia yhteistyömuotoja, joista on vähän vaikee tulkitakin, että mitä
mikäkin on. – Elina Grundström
Kuten totesin edellisessä luvussa, on haastattelujen perusteella selvää, että
sisältöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Organisaatiot panostavat
rahallisesti yhä enemmän sisältömarkkinointiin ja omien kanaviensa laadukkaisiin
sisältöihin julkaisualustan lainaamisen sijaan. Tämä voi Ilona Hiilan mukaan johtaa
siihen, että median tulee asemoida itsensä uudelleen suhteessa kilpaileviin
sisältöihin.
Varmaan medialla on sellasii itsensä uudelleen löytämis -haasteita.
Ylipäätään et mikä on median rooli tulevaisuudessa. Se ei enää tuo vaan
tarpeeks rahaa pöytään et tehään journalismia, koska se kilpailu
ihmisten ajasta on niin kovaa. – Ilona Hiila
Erityisesti Anni Lintula korosti sitä, että media muuttuu radikaalisti tulevina
vuosina. Nyt jo on nähtävissä, että nuoremmat sukupolvet käsittävät median aivan
eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet.
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Kun me aikuiset puhutaan mediasta, niin me puhutaan Helsingin
Sanomista tai Apu-lehdestä. Mut kun Z-sukupolvelta kysyy, et mitä
mediaa sä seuraat, niin se puhuu Facebookista ja Snapchatista ja
Instagramista. Koko median käsite ja se, et mitä on media – koko
median käsite on noissa nuoremmissa sukupolvissa murtumassa. –
Anni Lintula
Haastattelujeni valossa näkisin, että nousukausi, laatujournalismin paluu ja
MustReadin kaltaisten marginaalisten medioiden menestyminen näyttävät
muutoksesta huolimatta kirkasta tulevaisuutta medialle.
Journalismin pelastaminen ei ehkä oo ihan niin kiireinen operaatio, kun
mitä se oli pari vuotta sitten. – Merja Mähkä
Pöyhtäri, Ahva ja Väliverronen toteavat tutkimuksessaan toimittajien ammattiidentiteetistä, että ajoittain heidän aineistonsa antaa kuvan, jonka mukaan
toimittajat tuntuvat ajattelevan, että maailma muuttuu, mutta journalismin ei
tarvitse (Pöyhtäri, Ahva, Väliverronen 2016, 18). Oman tutkimukseni haastateltavat
näyttivät olevan yllättävän valmiita muutokselle.
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6 Pohdinta ja keskustelu
Olen tässä tutkimuksessa tutkinut viestinnän ammattilaisten suhtautumista
natiivimainontaan
keskusteluun,

kahden

josta

aineiston

nousi

paikoin

avulla.

Ensin

hyvinkin

perehdyin
kriittisiä

julkiseen

näkemyksiä

natiivimainonnasta ja sen vaikutuksista journalismiin. Sen jälkeen identifioin
sopivia haastateltavia, joille toteutin haastattelututkimuksen. Haastattelututkimus
koostui kahdesta osasta, joissa ensimmäisessä pureuduttiin natiivimainontaan
yleisellä tasolla ja toisessa puolestaan keskityttiin haastateltavien asenteisiin.
Lähestyin aihetta käsittelemällä ensin natiivimainontaa ilmiönä esittelemällä
natiivimainonnan ja sisältömarkkinoinnin ympärillä tehtyä aiempaa tutkimusta.
Sen jälkeen siirryin käsittelemään viestinnän ammattilaisten jännittyneitä suhteita
ja erityisesti PR:n ja journalismin hämärtynyttä rajaa. Ennakko-oletukseni siitä, että
rajat ovat hälventyneet, osoittautuivat paikkansa pitäviksi myös aikaisemman
tutkimuksen mukaan (ks. esim Luoma-aho 2015).
Vedän tämän kappaleen ensimmäisessä alaluvussa yhteen tutkimukseni tuloksia ja
niiden suhdetta aiempaan tutkimukseen. Arvioin toisessa alaluvussa tutkimuksen
vahvuuksia ja heikkouksia ja lopuksi ehdotan jatkotutkimusaiheita.

6.1 Yhteenveto
Haastattelututkimuksessa

saamani

tulokset

olivat

yllättäviä,

sillä

kaikki

haastateltavani puolsivat kehitystä ja näkivät natiivimainonnan kestävänä
ratkaisuna median ansaintalogiikan muutokseen. Asennetutkimuksen mukaisesti
tulkitsin myös haastateltavien asenteen median kaupallistumiseen olevan
yllättävän positiivinen. Toin analyysiin mukaan kriittistä keskustelua esittämällä
Pöyhtärin ja kumppaneiden (2016) sekä Jyrkiäisen (2008) tutkimusten tuloksia
toimittajien ammatti-identiteetistä. Niiden mukaan autonomisuus on edelleen yksi
tärkeimmistä arvoista ja kaupallisuutta lähtökohtaisesti usein vastustetaan.
Kontrasti tulosten välillä on kiinnostavaa.
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Ei jäänyt epäilystä siitä, etteikö natiivimainonta olisi erityisen kuuma aihe nyt. Elli
Mäkilän ilmausta lainaten ”kultakuumeilmiö” on natiivimainonnan ytimessä.
Kehitys ei ole pelkästään positiivista, sillä ilmiön kasvettua nopeammin kuin
osaaminen, myös sisällöt ovat kärsineet. Sisältöjen epätasainen laadukkuus
puolestaan on johtanut siihen, että ihmisten suhtautuminen natiivimainontaan
vaihtelee.

Laaduttomat

vuosikymmeniä

natiivimainonnan

aikakausmedioissa

sisällöt

ovat

esiintyneisiin

verrattavissa

jo

advertoriaaleihin.

Natiivimainonnan tärkein juju on kuitenkin vastata kuluttajan tarpeeseen eikä
advertoriaalin tavoin esitellä tuotetta tai palvelua. Huonolaatuiset natiivimainokset
eivät vastaa tarpeeseen, eivätkä välttämättä tuo lisäarvoa julkaisijalle.
Yleisin maksettuihin sisältöihin liitetty pelko niin julkisessa keskustelussa kuin
haastatteluissa oli medialukutaidon puute, joka näkyi niin julkisen keskustelun
analyysissä kuin haastatteluissanikin. Ratkaisuna tähän nähtiin sisältöjen selvä
erottelu journalistisesta sisällöstä. Teksti, jossa kerrotaan, että kyseessä on mainos,
ei haastateltavieni mukaan karkota lukijoita. Kaupallisiakin sisältöjä voidaan pitää
kiinnostavina, jos ne vastaavat kulloiseenkin tarpeeseen. Natiivimainonnan
aikaisemmassa
natiivimainonnan

tutkimuksessa
tehokkuus

on

korostettu

perustuu

siihen,

nimenomaan
että

sitä,

mainosta

että

luullaan

journalistiseksi jutuksi (ks. esim. Carlson 2015, 855; Wojdynski & Evans 2016, 157).
Haastateltavani olivat tästä yksimielisesti eri mieltä, mikä näkemykseni mukaan
pohjaa suomalaiseen journalistiseen kulttuurin. Suomalaista journalismia ei haluta
tahria, vaan natiivimainonnan nähdään toimivan parhaiten hyvin eroteltuna
tarvitsematta huijata ketään sisältöjen pariin. Tämän vuoksi natiivimainonnan
merkintöjä pidettiin äärimmäisen tärkeinä niin haastatteluissa kuin julkisessa
keskustelussakin. Enemmistö haastateltavistani näki, että Suomessa merkinnät ovat
erittäin asiallisia. Elli Mäkilä jopa sanoi, että Suomessa ollaan natiivimainonnan
edelläkävijöitä.
Toinen tutkimuksestani saatu tulos oli, että median tulevaisuuden näkymät
nähdään yllättävän kirkkaina. Tulkitsin, että laatujournalismi olisi pikkuhiljaa
tekemässä paluuta ja median kriisin pahimmat oireet, kuten klikkijournalismi ja
hutaistut artikkelit, olisivat taakse jätettyä elämää. Laadukkaat natiivisisällöt
osaltaan tukevat tätä kehitystä; parhaimmillaan niillä on yhtä paljon lukijoita kuin
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journalistisilla jutuilla. Samalla kun rahaa tulee natiivimainonnasta, ei tarvitse
sortua klikkijournalismiin ja lukijoiden kalasteluun kissavideoilla. Samalla
natiivimainonta tekee mediakenttää monipuolisemmaksi.
Tulevaisuuden kannalta on kiinnostavaa, miten erilainen nuorten sukupolvien
käsitys mediasta on. Haastatteluissani korostui ajatus siitä, että nuoret eivät kaipaa
yhtä alustaa, jossa tarjotaan räätälöity otos sisältöjä heille, vaan ennemminkin he
haluavat itse päättää mitä ja milloin kuluttavat. Nuoret kuluttavat mediaa
katsomalla Youtubesta vlogeja ja Instagramista julkkisten kuvia. Anni Lintulan
mukaan nuorille ei ole samoissa määrin merkitystä, ovatko sisällöt kaupallisia vai
eivät, jos ne vastaavat heidän kulloisiinkin tarpeisiinsa.
Sisältömarkkinoinnin yleistyminen tuo mukanaan myös haasteita: trendi on, että
sisältömarkkinointi kasvaa ja syö osuutta mediamainonnalta. Organisaatiot
haluavat käyttää yhä suurempaa osuutta omien sisältöjensä kehittämiseen.
Verkkosisältöjen yleistymisen myötä myös organisaatiot voivat tulevaisuudessa
toimia medioina, joissa toiset organisaatiot mainostavat. Elli Mäkilän mukaan on
hyvin todennäköistä, että natiivimainonnan seuraava kasvupyrähdys nähdään
organisaatioiden verkkosivuilla. Ne keräävät niin merkittävän määrän lukijoita, että
kilpailu Suomen suurimpien medioiden kanssa on todellista.
Perinteisen journalismin kanssa kilpailevia sisältöjä on toki paljon muitakin. Kun
jokainen ihminen voi olla sekä median tuottaja että vastaanottaja, kilpailu
medioiden yleisöistä kasvaa entisestään. Tämän vuoksi median ei pitäisi keskittyä
vaan kilpailemaan lukijoista, vaan hyväksyä pirstaloitunut yleisö, johon toimii
erilaiset sisällöt. Siten myös mediat voivat laajentaa uusille osa-alueille. Tästä
osviittaa nähtiin maaliskuussa 2018, kun Sanoma julkaisi ostavansa Suomen
suurimpiin

tapahtumajärjestäjiin

kuuluvalta

N.C.D.

Production

Oy:ltä

festaritoiminnan itselleen.31

31

Mediayhtiö Sanoma lähtee mukaan tapahtumabisnekseen – ostaa N.C.D. Productionilta festari-,
konsertti- ja risteilyliiketoiminnan. HS 7.3.2018. https://www.hs.fi/talous/art-2000005594538.html
Viitattu 25.4.2018
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6.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen aiheita
Tämän tutkielman ansiona voidaan pitää sen monipuolista tutkimusasetelmaa.
Kahden

aineiston

ja

kahden

metodin

yhdistelmällä

sain

monipuolisia

tutkimustuloksia, jotka toivottavasti herättävät keskustelua ammattilaisten
keskuudessa tulevaisuudessakin.
Ennen tätä tutkimusta natiivimainontaa on Suomessa käsitelty natiivimainonnan
sisältöjen näkökulmasta (esim. Heiti 2017) sekä kuluttajien suhtautumisen
näkökulmasta (esim. Koppanen 2017). Viestinnän ammattilaisten suhtautumista
maksettuihin sisältöihin ei ole juuri tutkittu. Myös teoriapohjan laajentaminen
viestinnän ammattilaisten suhteen esittelemisellä liittää tutkimuksen osaksi
laajempaa viestinnän tutkimusta.
Tämä tutkimus edustaa laadullista tutkimusta, joten sen luotettavuutta ei voida
arvioida

samalla

tavalla

kuin

määrällistä

tutkimusta.

Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa ei voida pyrkiä täysin objektiiviseen analyysiin, sillä tutkijan
tulkinnat ovat välttämättömiä johtopäätösten tekemiseksi.
Tutkimuksen heikkous on siinä, että tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia
viestinnän ammattilaisten suhtautumista, mutta osa ammattiryhmistä jäi kuitenkin
edustamatta. Haastatteluun oli yllättävän vaikea saada mukaan henkilöitä, jotka
olisivat valmiita kommentoimaan aihetta omalla nimellään. Vaikka pyrin etsimään
mahdollisimman erilaisista lähtökohdista tulevia viestinnän ammattilaisia, suurin
osa kuitenkin edusti natiivimainontaan positiivisesti suhtautuvia. En saanut
tutkimukseen mukaan kaikkia kysymiäni asiantuntijoita.
Mikäli tutkimukseeni olisi osallistunut perinteisiä uutistoimittajia tai talouden ja
politiikan toimittajia perinteistä laatujournalismia edustavista medioista, kuten
Ylestä tai Helsingin Sanomista, olisi tulos hyvin todennäköisesti ollut erilainen.
Aikakauslehdissä maksullinen sisältö on ollut osana sisältöjä yli 50 vuotta
advertoriaalien muodossa, joten A-lehtien toimittajien positiivinen suhtautuminen
on osin selitettävissä sillä. Toinen kriittinen ryhmä, joka olisi hyvin todennäköisesti
muuttanut tuloksia, olisi ollut viestinnän alan tutkijat ja opettajat. Epäilen, että huoli
kaupallistumisen

negatiivisista

vaikutuksista

vallitsee

voimakkaimmin

nimenomaan akateemisten tutkijoiden keskuudessa.
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Julkisen keskustelun analysointi oli erittäin tärkeä osa tutkimustani, sillä
keskustelusta tuli myös kritiikkiä natiivimainontaa kohtaan, joka tasapainottaa
tämän tutkimuksen tuloksia. On mahdollista, että jos en olisi perehtynyt siihen,
olisivat haastattelut jääneet pintaraapaisuiksi enkä olisi keskittynyt välttämättä
tarpeeksi laajempaan viestinnän kontekstiin vaan pelkkään natiivimainontaan. Nyt
haastatteluissani nousi mukavasti asiaa niin natiivimainonnasta, Suomen
journalistisesta kulttuurista kuin median kaupallistumisestakin.
Tämä

tutkimus

voi

toimia

pohjana

uusille

tutkimuksille.

Journalistien

suhtautumista muuttuvaan mediamaisemaan on tutkinut muun muassa tässäkin
tutkimuksessa useaan otteeseen referoimani Jyrkiäinen (2008) sekä Pöyhtäri,
Väliverronen ja Ahva (2016). Jyrkiäisen tutkimuksen mukaan reilu enemmistö
toimittajista vastusti median kaupallistumista. Olisi kiinnostavaa tietää, onko
kymmenessä vuodessa tapahtunut kehitys niin radikaali, että tutkimukseni tulos
edustaa koko ammattikunnan muuttuneita käsityksiä, vai onko kuitenkin niin, että
tutkimukseeni sattui osumaan poikkeuksellisen positiivisesti natiivimainontaan
suhtautuvat.

Tätä

voisi

tutkia

laajemmalla

haastatteluaineistolla

tai

kyselytutkimuksella, joka tehtäisiin viestinnän ammattilaisille.
Elli Mäkilä mainitsi haastattelussa, että Suomi on edelläkävijämaa natiivimainonnan
kehityksessä. Olisi kiinnostavaa tutkia, mihin edelläkävijyys perustuu ja miten se
näkyy eri maissa. Tätä voisi tutkia tarkemmin vertailemalla Suomea muihin maihin
ja tutkia, onko maiden välillä suuria eroja esimerkiksi kyselytutkimuksella.
Elisa Miinin totesi haastattelussani, että toimittajat ovat jakaantuneet kahtia
kaupallisia sisältöjä kaihtaviin journalisteihin sekä kaupallisiin sisältöihin
positiivisesti suhtautuviin. Tämän ristiriidan valossa olisi kiinnostavaa tutkia
laadullisen

asennetutkimuksella

pelkästään

toimittajien

asenteita

natiivimainontaan. Epäilen, että tulokset voisivat olla täysin erilaisia kuin omassa
tutkimuksessani.
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Liitteet
Liite 1. Haastattelurunko
Kaikille osoitetut kysymykset:

TAUSTA: Mitä teet työksesi?
Mikä olet koulutukseltasi?
1. Näkyykö natiivimainonta päivittäisessä työssäsi jotenkin?
2. Mitä ajattelet natiivimainonnasta?
3. Miksi kannatat/vastustat?
4. Uskotko, että natiivimainonta on tullut jäädäkseen?
5. Koetko natiivimainonnan eettisesti ongelmalliseksi?
6. Millaiseksi koet tämän hetkisen natiivimainonnan tilan?
7. Mitä haasteita koet natiivimainontaan liittyen / Millaisia haasteita voit kuvitella
sen aiheuttavan?
8. Mitä uhkia ja mahdollisuuksia natiivimainontaan mielestäsi sisältyy?

Natiivimainonnan tekijöille:
11. Minkälaisia natiivimainonnan muotoja tarjoatte?
12. Millaisia tuloksia natiivimainonnalla on saavutettu? Miten se suhteutuu
muuhun mainontaan?
13. Kuinka kauan olet tehnyt natiivimainonnan sisältöjä?
14. Onko natiivimainonnan tekotavat muuttuneet?
15. Aiotaanko yrityksessäsi tulevaisuudessa kehittää/panostaa natiivimainontaan
enemmän?

Toimittajille:
11. Koetko, että natiivimainonta uhkaa journalismin läpinäkyvyyttä?
12. Onko natiivimainonta tuonut helpotusta median rahoitukseen?
13. Tekisitkö natiivimainontaa jos tarjottaisiin mahdollisuus?

14. Aiotaanko toimituksessasi tulevaisuudessa kehittää/panostaa
natiivimainontaan enemmän?

Viestinnän ammattijärjestöille:
11. Onko natiivimainonta muuttunut läpinäkyvämmäksi viime vuosien aikana?
12. Mitä toimenpiteitä olette tehneet mainonnan läpinäkyvyyden edistämiseksi?
13. Kuinka usein natiivimainonnan sisältöihin joudutaan puuttumaan?

Viestintä- ja mainostoimistojen työntekijöille:

11. Teetkö itse natiivimainontaa?
12. Kuinka monet asiakkaat ostavat natiivimainontaa?
13. Mikä on teidän roolinne natiivimainonnan tuotantoketjussa?
14. Onko natiivimainonnan osto lisääntynyt viime aikoina?

Lauseväittämät
1. Natiivimainonta on feikkijournalismia.
2. Media on liian kaupallistunut.
3. Natiivimainonnan merkkaustapoja tulisi yhtenäistää.
4. Natiivimainonta vaikuttaa negatiivisesti median riippumattomuuteen ja
läpinäkyvyyteen.
5. Natiivimainonta voi pelastaa laatujournalismin.
6. Journalistien ei tulisi tehdä natiivimainontaa.
7. Mainonnan, PR:n ja journalismin työtehtävät ovat lähentyneet toisiaan.
8. Rajat maksetun mainonnan ja journalistisen sisällön välillä ovat vaikeammin
havaittavissa kuin viisi vuotta sitten.
9. Mainonnan jatkuva kehittyminen ja uusien muotojen syntyminen tuo haasteensa
sen sääntelylle.
10. Tiedotusvälineiden uskottavuus ei perustu riippumattomuuteen vaan
läpinäkyvyyteen.
11. Kaupalliset intressit ovat aina vaikuttaneet toimittajien työhön.

12. Yhteisten eettisten pelisääntöjen luominen markkinoinnin, journalismin ja
sisällöntuotannon raja-alueille olisi tarpeen.
13. Natiivimainonta on terminä huono ja epäselvä, eikä se kerro kuluttajalle mistä
on oikeasti kysymys.

Liite 2. Mediaseuranta syksy 2017.
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