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esipuhe

ONKO VIESTINTÄMME EETTISTÄ?

Muuttaako eettinen keskustelu yhteisöviestinnän suuntaa?
Aikamme vilisee eettistä sanastoa, eikä suotta, sillä etiikkaan tai 
pikemminkin sen puutteeseen liittyviä tapauksia tulee esiin tavan 
takaa. Viestinnän ammattilaiset, organisaatioiden johto ja asian-
tuntijat kohtaavat tilanteita, joissa kysytään, onko toimintamme 
eettistä – ja entäpä viestintä? Joudumme kysymään, millaista on 
eettinen viestintä, kuka sen määrittelee ja miten. Huoli on aiheelli-
nen, sillä kukapa haluaisi tietoisesti toimia epäeettisesti. Tämä olisi 
hyvin lyhytnäköistä. Suomessa ja suomalaisissa organisaatioissa on 
totuttu siihen, että noudatetaan lakeja ja asetuksia. Sekään ei aina 
riitä, vaan (usein jälkikäteen) lain mukaiseksi todettu toiminta voi 
silti olla sidosryhmien mielestä epäeettistä ja siksi jopa tuomitta-
vaa. Eettisyys ja olemassaolon oikeutus kulkevat käsi kädessä, ja 
olemassaolon oikeutus pitää ansaita päivittäin. 

Viestinnän ammattilaisista on tullut tärkeä ammattikunta 
arvioimaan viestinnän etiikkaa ja sitä kautta myös toiminnan 
etiikkaa ylipäätään; viestintähän usein ilmentää eli pukee sanoiksi 
sen, miten toimitaan tai miten aiotaan toimia. Yhteisöviestinnän 
suuntaan tämä vaikuttaa siten, että eettisyys pitää ottaa huomioon 
kaikessa. Tämä ei ole helppoa, sillä viestintää tapahtuu kaikkialla 
organisaatiossa ja sidosryhmärajapinnoilla ja se koskee kaikkia 
organisaation jäseniä. Etiikkaa ei voi ulkoistaa raportteihin ja 
auditointeihin. 

ProComma Academic 3 haluaa osallistua etiikkakeskusteluun 
avaamalla eettisiä kysymyksiä useista näkökulmista. Lähestymme 
asiaa johtamisen ja työyhteisön, sijoittamisen, lobbaamisen eli 
vaikuttajaviestinnän, julkisen alan viestinnän, median ja journa-
lismin kannalta. Jokaiseen näistä sisältyy muutoksia, jotka luovat 
paineita ja vaatimuksia viestinnän ammattilaisen työhön. Olemme 
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kutsuneet kokeneita ja tunnustettuja asiantuntijoita kirjoittamaan 
heille läheisistä teemoista uusimman tai klassisen tutkimustiedon 
pohjalta. 

Johdantoartikkelissa avaamme Henrik Rydenfeltin kanssa 
filosofisen etiikan ja tietoteorian käsitteitä, jotka auttavat ammatti-
maista viestijää oman toimintansa eettisessä arvioinnissa. Viestin-
tätilanteet poikkeavat toisistaan niin monin tavoin, ettei eettiselle 
arvioinnille ole esitettävissä yksinkertaista kaavaa. Tietoisuus 
etiikan merkityksestä on ensimmäinen askel. Seuraavaksi tulee 
pohtia, millaisia velvollisuuksia organisaatiolla on viestiä ja millai-
sia seurauksia kulloinkin on odotettavissa. Etiikassa on kyse siitä, 
mikä on oikeaa ja hyvää organisaation itsensä, sen sidosryhmien ja 
yhteiskunnan kannalta. 

Johtaminen ja viestintä ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, ja 
erityisesti johdon luotettavuus niveltyy dialogiseen toimintakult-
tuuriin. Pia Lappalainen kirjoittaa, että tämän päivän johtajuus 
on hyvin arkista, kaukana karismaattisesta kansan villitsemisestä 
– valta on lunastettava ja auktoriteetti rakennettava joka päivä 
uudestaan. Työmaana ovat päivittäiset työpaikan ja sidosryhmien 
kohtaamistilanteet. Eettinen johtajuus on käytännönläheisiä valin-
toja, joilla lisätään organisaation turvallisuudentunnetta, luotta-
musta ja ennakoitavuutta.  

Johtamisesta ja työyhteisöstä on lyhyt matka rahaan ja ta-
lousviestintään. Marja-Liisa Kurosen artikkeli käsittelee etenkin 
pörssiyhtiöiden toimintaan ja viestintään kohdistuvia paineita, 
joita yritysten vilpillinen toiminta ja maailmantalouden kriisit 
ovat lisänneet merkittävästi. Sijoittajasuhteiden ammattilainen 
tasapainoilee monenlaisten tavoitteiden ja odotusten ristipainees-
sa: miten myydä yhtiötä, rakentaa suotuisaa mainetta ja vahvistaa 
hyvää yrityskansalaisuutta uskottavasti, kun eri sidosryhmien 
intressit vaihtelevat. 

Anu Kantola ja Salli Hakala käsittelevät ammattiviestijän 
profiileja, ensin mainittu vaikuttajaviestinnän ja jälkimmäinen 
julkishallinnon viestinnän näkökulmista. Anu Kantola toteaa, että 
ammattietiikka ei ole selkeä ja annettu asia, vaan paremminkin 
mielikuva, jota ammattilaiset rakentavat kertomalla tarinoita 
omasta ammatillisuudestaan ja hakevat näin oikeutustaan toimia. 
Salli Hakala piirtää artikkelissaan pitkää kaarta julkishallinnon 
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viestijän ammatin kehittymisestä nykyiseen hybridimuotoonsa, 
jonka painotukset vaihtelevat ajassa ja organisaatioissa. 

Ulla Järvi puolestaan tarkastelee sitä, miten yhteisöviestinnän ja 
journalismin rajat ovat liudentumassa. Eettisiä ongelmia syntyy, jos 
median yleisöllä ei ole mahdollisuutta arvioida juttujen taustoja 
ja tekijöiden sidonnaisuuksia, koska median itsesäätelyn katsotaan 
riittävän turvaamaan journalismin etiikka. Rajoilla ollaan myös 
silloin, kun sama journalisti tuottaa sekä journalistisia sisältöjä että 
esimerkiksi natiivimainontaa jopa samaan mediaan. On oikeutet-
tua kysyä, kenen etiikka silloin määrittää työtä. 

Erkki Karvonen luo syvällisen katsauksen journalismietiikan 
historialliseen kehitykseen ja nykyisiin haasteisiin, joista koko vies-
tintäalan pitää olla tietoinen ja hereillä. Vietämme julkisuusperi-
aatteen ja sananvapauden 250-juhlavuotta, ja arvostamme suuresti 
sitä, että meillä Suomessa on maailman vapain lehdistö ja media. 
Erkki Karvonen muistuttaa, että vapaan sanan myötä syntyi myös 
sanomisen etiikka, sananvastuu.

Yksi osoitus etiikan tärkeydestä on Viestinnän eettisen neuvot-
telukunnan perustaminen ja päivitettyjen Viestinnän eettisten 
ohjeiden julkaiseminen vuonna 2015. Aihetta on toki pohdittu ja 
määritelty Suomessakin aktiivisesti 1960-luvulta asti, mutta vies-
tintäympäristön muutoksen myötä ongelmat ja haasteet muutta-
vat jatkuvasti muotoaan. ProComma Academic haluaa kannustaa 
viestinnän ammattilaisia edistämään eettistä keskustelua sekä 
organisaationsa sisällä että sidosryhmien kanssa. Olkaamme tässä 
rohkeita näkijöitä ja tekijöitä!

Elisa Juholin
Päätoimittaja 
ProComma Academic 





KUKA? 
Henrik Rydenfelt ja Elisa Juholin

Filosofian tohtori Henrik Rydenfelt  

on tutkijatohtori Itä-Suomen yli- 

opistossa. Hänen tutkimusalueitaan 

ovat etiikan luonne tieteenä, arvo- 

pluralismi, pragmatistinen filosofia 

sekä demokratian tiedolliset arvot. 

Lisäksi hän on tutkinut median sekä 

sosiaalisen median etiikkaa. Ryden-

felt on Viestinnän eettisen neuvottelu-

kunnan varapuheenjohtaja.  

Hänen bloginsa löytyy osoitteesta 

www.etiikka.fi.

Professori, valtiotieteiden tohtori 

Elisa Juholin on Helsingin yliopis-

ton viestinnän dosentti ja Jyväs-

kylän yliopiston yhteisöviestinnän 

dosentti. Hänen erikoisalueitaan 

ovat strateginen viestintä, erityisesti 

työyhteisöviestintä, viestintästrategia, 

yritysvastuu ja etiikka sekä viestinnän 

mittaaminen ja arviointi. Juholin on 

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan 

puheenjohtaja.

HYVÄ VIESTINTÄ – PAREMPI 
VIESTINTÄKULTTUURI

tiikka on sen selvittämistä, mikä 
on oikein ja väärin. Se on vah-
vasti yhteiskunnallisen keskus-

telun agendalla. Mikä on etiikan rooli 
yhteisöviestinnässä? Esitämme, että 
vaarana on ulkoistaa etiikka omaksi 
osastokseen – vastuullisuusraporttei-
hin, auditointeihin, lainsäädäntöön 
tai eettisiin koodeihin. Vaikka viestin-
nän eettisen itsesääntelyn merkitys 
organisaatiotasolla kasvaa, mikään ei 
voi korvata jokaisen toimijan omaa eet-
tistä harkintaa. Esittelemme filosofisen 
etiikan ja tietoteorian käsitteitä, jotka 
auttavat ammattimaista viestijää oman 
toimintansa eettisessä arvioinnissa. 
Tarkastelemme myös viestintäkulttuu-
ria etiikan näkökulmasta.

E
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Etiikan merkitys viestinnälle

Suomeen, kuten moniin muihinkin kieliin, 
on vakiintunut outo tapa käyttää sanaa 
eettinen. Puhutaan eettisestä banaanista, 
kun pitäisi puhua (eettisesti) oikein tuo-
tetusta banaanista. Eettisyyttä käytetään 
lisämääreenä, aivan kuin etiikka olisi jokin 
tuotteen tai toiminnan valinnainen lisä-
ominaisuus. Yritysten etiikkaa käsitellään 
usein ainoastaan maineriskien ja työhyvin-
voinnin kaltaisten tulostekijöiden osana. 
Tällöin etiikka on marginalisoitu tai jopa 
valjastettu voiton tuottamiseen. Eettisten 
kysymysten rajaaminen vastuullisuusra-
portteihin, standardeihin ja auditointei-
hin työntää ne kauas toiminnan kovasta 
ytimestä ja arjen toiminnasta.

Miksi etiikka vaikuttaa tällä tavoin 
etäiseltä? Ehkä siksi, että emme jatkuvasti 
törmää eettisiin ongelmiin tai valintatilan-
teisiin. Tälle on kuitenkin yksinkertainen 
selitys: arkisessa toiminnassamme olemme 
vakuuttuneita eettisistä näkemyksistämme 
aivan kuten siitä, että ulko-oven takana 
avautuu katu. Emme pysähdy miettimään, 
onko kadulla käveleminen sallittua, koska 
olemme varmoja, että se on sallittua. 
Etiikka on kaiken toimintamme taustal-
la – mutta tulee näkyväksi vain silloin, 
kun emme ole varmoja siitä, miten pitäisi 
toimia.

Viestintä tarjoaa kiinnostavan etiikan 
tutkimuskohteen: viestiminen sanoin, ku-
vin ja äänen avulla on ihmisten keskeisin 
vuorovaikutuksen tapa, joka muokkaa 
sekä maailmaa että tapaamme hahmottaa 
todellisuus. Viestinnän etiikan keskeisim-
mät tutkimusalueet voi viestinnän tyypin 
perusteella jakaa kolmeen. Perinteikkäin 

ja yhä kansainvälisesti keskeisin tutkimus-
alue on ammattilaismedian ja journalis-
min etiikka. Myös Suomessa viestinnän 
eettinen tutkimus on keskittynyt journa-
lismin itsesääntelyn kansainväliseen ja 
kansalliseen kehitykseen sekä tulkintaan 
erityistapauksissa (Mäntylä 2008; Neu-
vonen 2005; Nordenstreng (toim.) 2012) 
sekä viestintää rajoittavaan sananvapaus-
lainsäädäntöön (Tiilikka 2008; Niiranen, 
Sotamaa & Tiilikka 2013). Median roolia 
yhteiskunnassa on selvitetty ja kartoitettu 
osin myös eettiseltä näkökannalta  
(Seppänen & Väliverronen 2013;  
Karppinen & Matikainen 2012).

Toinen ja uusin tutkimusalue on sosiaa-
lisen median etiikan tutkimus, jossa tar-
kastellaan jokaisen käyttäjän toimintaan 
liittyviä eettisiä kysymyksiä. Sosiaalisen 
median ansiosta kaikkien harjoittaman 
viestinnän vaikutukset ulottuvat omaa 
lähipiiriä pidemmälle, ja uudet toimin-
tatavat määrittävät merkittävästi viestin-
täkulttuurin kehitystä. Kansainvälisesti 
tutkimusalue on kuitenkin niin uusi, ettei 
sille ole vielä vakiintunut omaa teoreet-
tista viitekehystään. Suomessa sosiaalisen 
median etiikkaa on tutkittu jo jonkin 
verran (Rydenfelt 2016).

Kolmas tutkimusalue on yhteisöviestin-
nän etiikka, johon tässä artikkelissa keski-
tymme. Yhteisöviestijät toimivat yrityk-
sissä, joiden tarkoitus on tuottaa voittoa 
osakkeenomistajille, julkisyhteisöissä, 
joille on määritelty yhteiskunnalliset 
tehtävät, ja kolmannen sektorin organi-
saatioissa, jotka toimivat oman missionsa 
ohjaamina. Yhteisöviestinnän etiikan 
tarkastelun kohteena on ammattimaisten 
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on yhdysvaltalainen taloustieteen nobe-
listi Milton Friedman. Friedmanin (1970) 
mukaan yrityksen ja sen johdon velvol-
lisuus on toteuttaa yrityksen omistajien 
tahtoa – siis tuottaa mahdollisimman 
suurta voittoa. Samaa on myös Suomessa 
perusteltu viittaamalla osakeyhtiölain 5 
§:n säädökseen, jonka mukaan osakeyh-
tiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa 
voittoa osakkeenomistajille, ellei yhtiö- 
järjestyksessä määrätä toisin.

Näin rajattua käsitystä yrityksen ja sen 
työntekijöiden etiikasta voi tuskin kukaan 
kannattaa. Voiton etiikan mukaan yritys-
johdon velvollisuus olisi esimerkiksi valeh-
della tuotteidensa aiheuttamista haitoista, 
jos tämä lisäisi yrityksen kannattavuutta 
(eikä valehtelusta seuraisi taloudellisia 
sanktioita). Tarkemmin luettuna Friedman 
(1970) esittääkin, että yritysjohdon velvol-
lisuus on tuottaa voittoa yhteisön eettisten 
tapojen ja poliittisten normien mukaisesti 
toimien. Ajatus muuttuu paljon uskotta-
vammaksi – mutta menettää kärkensä. 
Yrityksen johdolla on siis Friedmaninkin 
mukaan velvollisuuksia, jotka ylittävät 
voiton tavoittelun: niitä rikkomalla voittoa 
ei saa tavoitella. Ylipäätään työntekijän 
eettisiä velvollisuuksia ei voi johtaa siitä 
tarkoituksesta, johon hänet on palkattu: 
eihän palkkamurhaajan eettinen velvolli-
suus ole murhata. Yritysten työntekijöiden 
eettiset velvoitteet eivät näin ole alisteisia 
työtehtävien ja yritystoiminnan luonteelle, 
vaan yksilöllä on mahdollisuus ja joskus 
velvollisuuskin toimia toisin kuin pelkkä 
voiton maksimointi edellyttäisi. Eettinen 
ristiriita syntyy pikemminkin silloin, kun 
omat ja organisaation eettiset periaatteet 

viestijöiden toiminta.

Yhteisöviestinnän etiikka

Keskustelun yhteisöviestinnän etiikasta 
arvellaan alkaneen vuonna 1906 Ivy Leen 
julkaisusta Declaration of Principles, jossa 
Lee esitti avoimuuden ja totuuden kerto-
misen journalisteille olevan parasta kaik-
kien kannalta. Yhteisöviestinnän eettisiä 
ohjeita on luotu ja päivitetty Euroopassa 
1920-luvulta lähtien. YK:n ihmisoikeusju-
listuksen inspiroima vuoden 1965 Ateenan 
koodi oli alan ensimmäinen kansainväli-
nen eettinen ohje (Watson 2014). Ateenan 
koodiin perustuen Suomessa on laadittu 
omia yhteisöviestinnän ohjeita. Vuonna 
2015 yhteisöviestinnän itsesääntely otti 
Suomessa merkittävän askeleen, kun 
ProCom ry ja Viesti ry perustivat Viestin-
nän eettisen neuvottelukunnan, joka ensi 
töikseen päivitti Viestinnän eettiset ohjeet. 
VEN:n taustayhteisöiksi tulivat vuonna 
2016 Julkisen alan tiedottajat ry (JAT) ja 
Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden 
liitto ry (MTL).

Yhteisöviestinnän tutkimuksessa etiik-
ka on jäänyt kuitenkin vähäiselle huomi-
olle (L’Etang 2005; Fawkes 2012). Tämä 
voi johtua osin siitä, että ammattimaiset 
viestijät toimivat organisaationsa palve-
luksessa. On jopa väitetty, ettei yhteisövies-
tintää tämän vuoksi voi arvioida eettiseltä 
kannalta: koska viestinnän tarkoitus on 
aina työnantajan tai toimeksiantajan etu, 
se on luonteeltaan propagandistista tai 
pelkkää retoriikkaa (Stauber & Rampton 
2004; Miller & Dinan 2008).

Tällaisen ajattelun taustalla häilyy 
voiton etiikka, jonka tunnetuin edustaja 



,  /  17 

konetta. Työssä on entistä enemmän kyse 
tiedon keräämisestä, koostamisesta, jaka-
misesta ja vaihdannasta, ja jokainen tekee 
jatkuvasti merkityksellisiä ratkaisuja.

Etiikan ulkoistamisen riski on olemassa 
myös itsesääntelyssä. Mitkään eettiset oh-
jeet eivät voi kattaa kaikkia tilanteita tai 
korvata yksilöllistä harkintaa. Pahimmassa 
tapauksessa eettisiä ohjeita noudattavat 
viestijät voivat toimia epäeettisesti luot-
taessaan toimeksiantajiensa tai muiden 
organisaation edustajien näkemyksiin 
(Harrison & Gallaway 2005). Sama koskee 
lainsäädäntöä, joka kyllä usein heijastelee 
yhteiskunnassa vakiintuneita käsityk-
siä hyvästä tai pahasta – siis vallitsevaa 
moraalia – mutta ei voi korvata eettistä 
puntarointia, joka yksittäistapauksissa 
usein johtaa lainsäädäntöä vaativampiin 
odotuksiin. Filosofisesti valistunutta ja 
viestinnän eri muotoihin perehtynyttä tut-
kimusta tarvitaan selkeyttämään yksilön 
tekemien valintojen eettistä merkitystä, 
auttamaan eettisesti ongelmallisten tilan-
teiden ratkaisemista ja edistämään hyvää 
viestintäkulttuuria. 

Etiikan teoriat, viestinnän sovellukset

Millaisia apuneuvoja filosofia tarjoaa vies-
tinnän eettisten kysymysten ja valintati-
lanteiden selkeyttämiseen? Normatiivinen 
etiikka pyrkii esittämään systemaattisia 
teorioita siitä, millaiset teot ovat oikein tai 
väärin. Historiallisesti sen kaksi keskeisin-
tä teoreettista suuntausta ovat velvollisuu-
setiikka ja seurausetiikka. Velvollisuusetii-
kan teorioiden mukaan oikein toimiminen 
on velvollisuuden mukaista toimintaa. 
Velvollisuutemme johtuvat niistä rooleis-

törmäävät.

Kenen etiikkaa?

Mitä etiikka sitten tarkoittaa 2010-luvun 
yhteisöviestinnälle, joka on suhteiden 
rakentamista ja ylläpitämistä sidosryh-
mien ja yleisöjen kesken, ja joka on aina 
sidoksissa organisaation tehtävään ja 
strategiaan (ProCom 2012)? Miten ottaa 
huomioon, että se mikä on yhden mielestä 
hyvää ja oikeaa, on toisen mielestä juuri 
päinvastoin ajassa, jolle on tyypillistä 
kompleksisuus ja erilaisten intressien ja 
motiivien monisäikeiset verkostot?

On jopa ehdotettu, että viestintä voisi 
toimia koko organisaation eettisenä oma-
natuntona (Tohãneanu 2014). Viestinnällä 
onkin erityisen hyvä mahdollisuus edistää 
eettistä keskustelua sekä organisaation 
sisällä että sen sidosryhmien kanssa 
(Rydenfelt 2014). Eettistä vastuuta on 
kuitenkin kannettava läpi organisaation, 
eikä etiikkaa voi ulkoistaa organisaation 
toiminnan keskiöstä muualle. Vaikka or-
ganisaation eettinen kulttuuri näyttäytyy-
kin usein viestinnän kautta, keskitymme 
ammattimaisen yhteisöviestinnän eettisiin 
kysymyksiin emmekä käsittele laajemmin 
viestinnän mahdollisuuksia koko organi-
saation etiikan edistämisessä.

Eettisen arvioinnin kohteena on 
yksittäisen ihmisen toiminta tai ratkaisu. 
Yrityksiä ja muita organisaatioita voi 
ajatella toimijoina, mutta niiden valinnat 
ovat lopulta yksittäisten ihmisten käsissä. 
Vastuu toiminnasta jakautuu yhä tasai-
semmin. Toisin kuin perinteisen proses-
siteollisuuden aikaan, nykyisin harva 
voi väittää olevansa vain tietämätön osa 
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koitua eettisesti merkityksellisiä seurauk-
sia kaikille osapuolille.

Sidosryhmien ja toisaalta yhteisön 
omien perusteltujen odotusten mukaisesti 
yhteisöviestinnän tyypillisissä tilanteissa 
on erotettavissa kaksi velvollisuutta:

Velvollisuus antaa tietoa: 
Sidosryhmä voi perustellusti odottaa  
saavansa tietoa yhteisön toiminnasta  
ammattimaiselta viestijältä: sidos- 
ryhmällä on näin lähtökohtaisesti   
oikeus saada tietoa ja ammattimaisella  
viestijällä velvollisuus tuoda aktiivisesti  
tietoa saataville. Tätä velvollisuutta on  
joskus nimitetty läpinäkyvyydeksi.

Luottamuksellisuus: 
Yksityishenkilöillä on perusteltu   
odotus, että jotkut häntä koskevat  
tiedot ovat yksityisiä eivätkä kuulu   
julkisuuteen. Myös yhteisö voi joissa- 
kin tilanteissa perustellusti jättää  
jotakin kertomatta. Tyypillisesti kyse  
on tiedosta, jonka julkituominen  
tekisi yhteisön toiminnan vaikeaksi   
tai mahdottomaksi. Viestijällä on  
velvollisuus jättää viestimättä tietoja,  
jotka ovat yksityishenkilön tai yhteisön  
salaamisen oikeuden piirissä.

Viestinnän ammattilaisen velvollisuus 
antaa tietoja sidosryhmille ja toisaalta 
pitää joitakin tietoja luottamuksellisena 
asettuvat joissakin tilanteissa vastakkain. 
Esimerkiksi yrityksen kehittämän tuotteen 
valmistusprosessia koskevat tiedot voivat 
sinänsä olla sidosryhmien tiedonsaantioi-
keuden piirissä. Tarkkojen tietojen anta-

ta, joissa toimimme, ja niitä vastaavat 
muiden toimijoiden oikeudet (esim. Kant 
1788). Seurausetiikka taas tarkastelee 
teon oikeutta ja vääryyttä siitä koituvien 
hyvien tai pahojen seurausten kautta: oi-
kein toimiminen johtaa mahdollisimman 
hyviin seurauksiin (Mill 1879). 

Velvollisuus- ja seurausetiikan näkökul-
mat ovat yhdistettävissä kattavammaksi 
eettisen arvioinnin menetelmäksi, joka 
ottaa tekoja arvioidessaan huomioon 
sekä toimijan velvollisuudet että teosta 
johtuvat seuraukset (Rydenfelt 2014). 
Toimijalla on velvollisuus toimia sen mu-
kaisesti, mitä toiminnan vaikutuspiirissä 
oleva osapuoli voi toimijalta perustellusti 
odottaa. Toiminnan eettisesti merkityksel-
liset seuraukset ovat hyvänä tai pahana 
pidettyjä lopputuloksia, joita toiminnasta 
aiheutuu sen vaikutuksen alaisille osapuo-
lille. Sekä velvollisuudet että seuraukset 
ovat perusteita, jotka puhuvat eri toimin-
nan vaihtoehtojen harkinnassa ja tehtyjen 
ratkaisujen arvioinnissa teon puolesta tai 
sitä vastaan.

Viestintätilanteet poikkeavat toisistaan 
niin monin tavoin, ettei eettiselle arvi-
oinnille ole esitettävissä yksinkertaista 
kaavaa. Yhteisöviestinnän tyypillisissä ti-
lanteissa on kuitenkin erotettavissa joukko 
keskeisimpiä velvollisuuksia sekä eettisesti 
merkityksellisiä seurauksia (vrt. Rydenfelt 
2013a). Yhteisöviestinnässä osapuolina 
ovat pääsääntöisesti yhteisö itse, yksittäi-
nen sidoshenkilö, sidosryhmä tai näiden 
joukko. Viestijän velvollisuudet johtuvat 
osapuolten perustelluista odotuksista (oi-
keuksista), jotka kohdistuvat ammattimai-
sen viestijän toimintaan. Viestinnästä voi 
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ajamalle ympäristövastuullisuudelle.
Viestimistä vastaan painavat seuraukset 
taas ovat tyypillisesti joko sidosryhmälle 
tai yhteisölle itselleen aiheutuvia nega-
tiivisia seurauksia, joista voisi käyttää 
yhteisnimitystä haitta:

Haitta sidosryhmälle:
Viestistä voi aiheutua sidosryhmälle 
suoranaista haittaa. Näin on esimerkiksi, 
kun viesti aiheuttaa sidosryhmälle vaaraa 
tai on sisältönsä tai muotonsa puolesta 
loukkaava.

Haitta yhteisölle:
Viestistä voi aiheutua haittaa myös 
yhteisölle itselleen. Näin on esimerkiksi, 
kun viesti aiheuttaa yhteisölle vaaran, sen 
normaalia toimintaa koskevan häiriön tai 
muun riskin toteutumisen.

Sidosryhmälle aiheutuva haitta voi olla 
niin voimakas, että se puhuu ääritapa-
uksessa jopa varsin relevantin tiedon 
välittämistä vastaan. Esimerkiksi tervey-
delle haitallisen valmistusaineen paljasta-
misesta yleisölle voi syntyä paniikki, joka 
aiheuttaa merkittävästi enemmän tuhoa 
kuin itse haitallinen aine. Tällöin tieto 
voi olla jopa parempi jättää kertomatta 
yleisölle ja toimia yhteistyössä viran-
omaisten kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. 
Viestimättä jättäminen vaatii kuitenkin 
painavia ja kestäviä perusteita.

Tässä lyhyesti hahmoteltu eettinen mal-
li auttaa ammattimaista viestijää erittele-
mään perusteita viestimisen puolesta ja 
vastaan: tulisiko tämä tieto viestiä, ja millä 
tavalla? Tiedon antamisen sekä luotta-

minen voisi esimerkiksi johtaa kopiointiin, 
joka vaarantaisi yrityksen toiminnan. 
Tällöin tiedot voivat olla luonteeltaan 
myös luottamuksellisia.

Velvollisuuksien ja niitä vastaavien 
oikeuksien lisäksi eettisessä arvioinnissa 
on otettava huomioon viestintätoiminnan 
seuraukset. Viestimisen puolesta yhteisö-
viestinnän eettisessä harkinnassa painavat 
kahdentyyppiset seuraukset:

Relevanssi:
Sidosryhmille relevantteja ovat erityisesti 
tiedot, joilla on merkittävää vaikutusta si-
dosryhmien käyttäytymiseen: tieto edistää 
esimerkiksi sidosryhmän mahdollisuuksia 
toteuttaa oikeuksiaan ja tehdä terveyttä 
ja turvallisuutta edistäviä valintoja sekä 
mahdollisuuksia kehittää kykyjä, taitoja ja 
valmiuksia.

Näkyvyys:
Positiivinen seuraus yhteisölle on se, että 
tiedon välittämisen avulla yhteisö saa 
oman äänensä kuuluviin sille merkityksel-
lisissä asioissa.

Esimerkiksi jos tuotteen valmistuksessa 
käytetty aine tai menetelmä on terveydel-
le haitallista, sillä on merkittävä vaikutus 
asiakkaiden terveyteen. Tällaisen tiedon 
relevanssi painaa huomattavasti viesti-
misen puolesta – silloinkin, kun valmis-
tusprosessia koskevat tiedot kuuluvat 
luottamuksellisuuden piiriin. Toisaalta jos 
valmistusprosessissa on käytetty kierrä-
tysmateriaaleja luonnonvarojen säästämi-
seksi, tämän tiedon viestimisen puolesta 
painaa sen tuottama näkyvyys yhteisön 
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Puolesta  Velvollisuus antaa tietoja  Vastaa sidosryhmän oikeutta saada tietoja

   (läpinäkyvyys)  

  

   Tiedon relevanssi   Positiivinen seuraus sidosryhmälle

   sidosryhmälle  

   Yhteisölle koituva   Positiivinen seuraus yhteisölle 

   näkyvyys 

Vastaan  Luottamuksellisuus   Vastaa henkilön oikeutta yksityisyyteen / 

   (velvollisuus)  yhteisön oikeutta salaamiseen 

 

   Haitta sidosryhmälle Negatiivinen seuraus sidosryhmälle

 

   Haitta yhteisölle  Negatiivinen seuraus yhteisölle

muksellisuuden velvollisuudet vaikuttavat 
lähes jokaisessa viestintäratkaisussa. Sekä 
sidosryhmille että yhteisölle koituvat 
positiiviset ja negatiiviset seuraukset ovat 
perusteita, jotka kokonaisharkinnassa 
on otettava huomioon. Vaikka jokainen 
tilanne ja viesti ovat erilaisia, ammattimai-
sen viestinnän eettinen arviointi perustuu 
tyypillisesti juuri näiden perusteiden 
punnitsemiseen.

Peruste viestin  Velvollisuus tai seuraus Luonne 

välittämisen... 
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suus totuudenmukaisuuteen (esim. Baker 
& Martinson 2002). Jos tämä velvollisuus 
otetaan kovin kirjaimellisesti, viestijän 
olisi mahdotonta esittää mitään väitteitä: 
parhaimmin perustellutkin käsityksemme 
voivat osoittautua virheellisiksi. Mahdot-
toman varmojen totuuksien vaatimuksen 
sijasta viestijältä voi edellyttää pyrkimystä 
totuuteen. Olennainen kysymys on, pyrkii-
kö viestijä esittämään asian niin kuin se 
todellisuudessa on.

Siinä missä totuudella tarkoitetaan 
esitetyn väitteen ja tosiasioiden välistä 
yhdenmukaisuutta, oikeutus liittyy tapaan, 
jolla väitteeseen on päädytty tai jolla väite 
on perusteltavissa. Oikeutus on väitteen 
suhde muihin, sitä tukeviin tai sitä vastaan 
puhuviin väitteisiin ja tosiasioihin. Kuten 
totuudelle, oikeutukselle ei ole yleispäte-
vää mittaria. Käytännössä riittävä peruste-
lu riippuu kontekstista ja asian luonteesta. 
Viestinnän kannalta olennainen kysymys 
on, ovatko esitetyt väitteet luotettavia ja 
perusteltuja muun asiasta tiedetyn valossa.

Tiedon käsitteeseen sekä totuuden ja 
oikeutuksen kysymyksiin keskittyneen filo-
sofisen tietoteorian ulkopuolelle on jäänyt 
viestinnälle keskeinen, laajempi rehellisyy-
den käsite. Pelkästään tosia ja perusteltuja 
väitteitä esittämällä voi antaa asioista 
väärän kuvan esimerkiksi tuomalla esiin 
asioista vain yhden puolen, provosoimalla 
tai kärjistämällä. Rehellisyydessä on kyse 
viestin suhteesta yleisöön. Olennainen 
kysymys on se, antaako viesti yleisölleen 
asioista oikean kuvan. 

Tiedollisesta näkökulmasta onnistunut-
ta viestintää leimaa näin kolme tekijää. 
Siinä on pyritty esittämään asiat totuu-

Viestinnän tiedolliset arvot

Edellä kuvatussa eettisessä mallissa olete-
taan, että viestinnässä on kyse tiedon välit-
tämisestä. Yhteisöjen viestinnän ainoana 
tehtävänä ei toki enää pidetä tiedotta-
mista, kuten median ainoaksi rooliksi ei 
mielletä pelkkää tiedonvälitystä. Viestintä 
ja media tarjoavat kasvavissa määrin myös 
elämyksiä, kokemuksia ja tunteita. Tästä 
huolimatta ammattimaisen viestinnän 
perusoletus kaikilla osapuolilla on, että 
faktat erotetaan selkeästi näkemyksistä, 
mielipiteistä, arvauksista sekä fiktiosta ja 
että esitetyt väitteet ovat tietoa.

Milloin esitetty väite on tietoa? Tietoon 
ja totuuteen liittyviä kysymyksiä tarkastel-
laan usein etiikan otsikon alla, mutta aihe-
piirin filosofista tutkimusta harjoitetaan 
lähinnä tieteenfilosofian ja tietoteorian 
aloilla. Jo Platonin esittämän tiedon klas-
sisen määritelmän mukaan tieto on oikeu-
tettu tosi uskomus (Theaitetos 201c–210d). 
Käytännön elämän kannalta klassinen 
tiedon määritelmä asettaa kuitenkin 
turhan korkean riman. Nykyfilosofiassa 
ollaan lähes yksimielisiä siitä, ettei meillä 
ole mitään perimmäisiä tiedon perusteita, 
joiden varaan tietämyksemme voisi raken-
tua. Charles S. Peircen (1931, CP 1.141–142 
[1897]) ensimmäisenä muotoileman 
fallibilismin mukaan kaikki käsityksemme 
ovat enemmän tai vähemmän erehtyväi-
siä, mutta voimme pyrkiä korjaamaan 
niitä. Tiedon klassinen määritelmä asettaa 
pikemminkin tavoitteen, jota kohti pyrkiä, 
kuin mittarin, jonka avulla voisimme arvi-
oida esitettyjä väitteitä.

Viestinnän etiikasta keskusteltaessa on 
usein esitetty, että viestijällä on velvolli-
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Kohti parempaa viestintäkulttuuria

Viestinnän etiikka ei rajoitu pelkästään yk-
sittäisen viestin ja viestimisen arviointiin. 
Eettisestä näkökulmasta on mahdollista 
arvioida myös viestintäkulttuuria, joka 
syvätasolla vaikuttaa viestinnän käytäntöi-
hin. Susan Keyn (1999) mukaan työyhtei-
sön eettistä kulttuuria leimaavat jaetut 
arvot ja normit siitäkin huolimatta, että 
sen jäsenillä voi olla toisistaan poikkeavia 
käsityksiä siitä, mikä on milloinkin oikein. 

denmukaisesti (totuus), väite on konteks-
tissaan ja asiasisältönsä huomioon ottaen 
riittävästi perusteltu (oikeutus) ja se antaa 
yleisölleen asioista totuudenmukaisen 
kuvan (rehellisyys).

Tiedollinen Viestin suhde... Ydinkysymys Ongelma Viestijän ”hyveet”

arvo

Totuus

Oikeutus / 

perustelu

Rehellisyys

Tosiasioihin

Väitettä koske-

vaan aineistoon, 

evidenssiin

Yleisöön

Pyrkiikö viesti 

olemaan  

totuuden- 

mukainen?

Onko väite  

kontekstissaan  

riittävästi  

perusteltu?

Antaako viesti 

yleisölle oikean 

kuvan?

Viestin laatiminen 

muiden intressien 

mukaan

Huolimattomuus, 

arvailu, riittämätön 

taustatieto

Yksipuolisuus,  

provosointi,  

kärjistys

Totuudenmukaisuus

Perusteellisuus

Rehellisyys

Hyvien toimintatapojen tietoinen edistä-
minen vahvistaa niitä organisaation sisällä 
– ja kun eettisiin ongelmiin ei puututa, 
ongelmallinen toiminta yleistyy. 

Millaista on hyvä viestintäkulttuuri? 
Miten ammattimaisen viestijän pitäisi 
hahmottaa oma roolinsa sen osana ja edis-
täjänä? Kysymyksiä voi lähestyä tarkaste-
lemalla tutkimuksessa esitettyjä erilaisia 
näkemyksiä organisaation suhteesta 
sidosryhmiin ja yhteiskuntaan.
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Advokaattiteorian mukaan organisaa-
tiolla on oikeus saada äänensä kuuluviin 
ja kansalaisilla oikeus saada informaatiota. 
Viestinnän ammattilainen puhuu organi-
saationsa suulla harjoittaen asymmetristä, 
yksisuuntaista viestintää. On peräti lupa 
olettaa, että yleisö osaa erottaa todet ja 
epätodet väitteet toisistaan (Fitzpatrick & 
Bronstein 2006). Vastuu viestin sisällöstä ja 
sen kriittisestä tarkastelusta jää yleisöille. 
Edustajuusteoria tarjoaakin kyseenalaisen 
käsityksen viestijän eettisistä velvollisuuk-
sista ja yksipuolisen näkemyksen viestin-
nän luonteesta.

James Grunigin ja kumppaneiden 
(1992; 2007) erinomaisuusteoria pitää 
lähtökohtaisesti eettisesti onnistuneena 
kaksisuuntaista symmetristä viestintää, 
jossa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus 
neuvotella ja saavuttaa yhteisymmärrys. 
Teoriaa on pidetty ongelmallisena, koska 
täydellistä harmoniaa ei voi saavuttaa: 
sosioekonomiset olosuhteet asettavat 
monenlaisia esteitä kaikkien tasavertai-
selle pääsylle keskusteluareenoille (Heath 
2001). Pääsy viestintätilanteeseen ei se-
kään tarkoita yhtäläisiä vuorovaikutuksen 
ja kritiikin taitoja. Kriitikkojen mukaan 
erinomaisuusteoria suorastaan oikeuttaa 
suostuttelemisen (Parkinson 2001) ja jopa 
propagandan (L’Etang 2003).

Johanna Fawkes (2012) on puolestaan 
ehdottanut hermeneuttista lähestymistä, 
jossa viestintää ei nähdä vain mekanisti-
sena sanomien siirtona vaan laajemmin 
ymmärryksen luojana organisaation 
toiminnalle. Viestinnässä on kyse dialogis-
ta, jossa ei tavoitella yksimielisyyttä vaan 
ymmärryksen syventämistä ja ratkaisuja. 

Dialogissa sitoudutaan pikemminkin itse 
keskustelun prosessiin kuin toisen osapuo-
len näkemysten muuttamiseen tai muihin 
konkreettisiin tuloksiin (esim. Pieczka 
2010).

Dialoginen lähestyminen sopii hyvin 
monimutkaisiin vuorovaikutustilanteisiin, 
joissa ajatus viestinnästä toisten vakuut-
tamisen välineenä ei kanna hedelmää. Se 
voisi myös välttää advokaatti- ja erin-
omaisuusteorian ongelmat, jos dialogisen 
prosessin osallistujat ottavat huomioon 
toisten osapuolten viestintätaidot ja 
-mahdollisuudet. Dialogisuus kuitenkin 
edellyttää jokaiselta osallistujalta yhtäläis-
tä sitoutumista dialogin prosessiin. On-
gelmaksi nousee vääjäämättä se, etteivät 
useimmat konkreettiset keskustelutilan-
teemme ole ihanteellisia dialogeja: toinen 
osapuoli voikin tavoitella nimenomaan 
väärinymmärrystä. Jos dialogille ei ole 
asetettu yhteistä tavoitetta, osapuoletkaan 
eivät välttämättä kohtaa toisiaan muuten 
kuin pelkästään keskustelun edistämisen 
hengessä.

Hieman samankaltaisiin ongelmiin 
törmää diskurssietiikka, jonka mukaan 
yhteiskunnallinen keskustelu edellyttää 
manipuloinnista ja painostuksesta vapaata 
vuorovaikutusta (esim. Habermas 1989). 
Tässä diskurssietiikka kuitenkin olettaa 
jokaisella osallistujalla olevan hyvinkin 
samankaltaiset käsitykset hyvien peruste-
luiden ja argumenttien luonteesta. Tämä 
ei pidä paikkaansa niissä tilanteissa, joissa 
viestinnän keskeisistä arvoista vallitsee 
pluralismi, moniarvoisuus – juuri niissä 
tilanteissa, joissa keskustelu on muutenkin 
hankalinta (Rydenfelt 2013b).
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minta kyseenalaistetaan. Esimerkiksi voi-
makasta kritiikkiä vastaanottavan yhteisön 
tulisi miettiä, mitkä kritiikin esittäjien pää-
määrät ovat ja voitaisiinko keskustelussa 
saavuttaa yhteinen päämäärä. Organisaa-
tio on usein itsekin halukas korjaamaan 
kritisoidun epäkohdan. Yhteisen päämää-
rän puuttuessa keskustelu ei usein edistä 
minkään osapuolen tavoitteita.

Kolmas viestintänäkemysten kohtaama 
ongelma on arvopluralismi: poikkeavat 
käsitykset viestinnän hyvistä käytännöis-
tä ja erityisesti hyvien perustelujen ja 
evidenssin luonteesta. Eri näkemyksiä 
tuskin voikaan täysin sovittaa yhteen. 
Hyvää viestintäkulttuuria kuitenkin 
leimaa omien näkemysten problemati-
sointi: vankka käsitys niiden rajallisuu-
desta ja erehtyväisyydestä. Tämä erottaa 
hyvän viestintäkulttuurin itsepäisyydestä 
tai dogmaattisuudesta, joka pitää omia 
mielipiteitä erehtymättöminä tai peruste-
luja tarpeettomina. Kaikkien osapuolten 
houkutuksena voi olla kuvitelma siitä, 
että tuntee asiansa paremmin kuin muut. 
Tällöin vuorovaikutus sidosryhmien kans-
sa latistuu hymistelyksi, pahimmillaan 
ylimieliseksi saneluksi. Hyvässä viestintä-
kulttuurissa muiden näkemykset otetaan 
vakavasti ja kysytään tosissaan, missä 
saatetaan olla väärässä.

Mitä tulisi tehdä?

Miten viestinnän etiikkaa voi arvioida ja 
vahvistaa omassa työssä? Miten voi paran-
taa koko organisaation eettistä kulttuuria 
ja edistää parempaa viestintäkulttuuria? 

Tässä muutama ehdotus:

Erilaiset teoriat viestinnästä ja hyvästä 
viestintäkulttuurista eivät näin ota riittä-
västi huomioon sitä, että osapuolilla on 
erilaiset valmiudet, keskustelulle asetetut 
tavoitteet sekä käsitykset hyvien peruste-
lujen ja argumenttien luonteesta. 

Nämä ongelmat tarjoavat kuitenkin 
lähes suoran reseptin siihen, mihin suun-
taan viestintäkulttuuria tulisi kehittää. 
Olemme ehdottaneet, että parempaa vies-
tintäkulttuuria, aitoa vuoropuhelua, lei-
maavat osallistumisen avoimuus, yhteiset 
päämäärät ja omien näkemysten proble-
matisointi (Juholin & Rydenfelt 2015).

Hyvässä viestintäkulttuurissa otetaan 
mahdollisimman pitkälle huomioon eri 
tavat ja valmiudet viestiä. Tämä takaa sen, 
että vuorovaikutus on aidosti avoin ja että 
kaikilla osapuolilla on todellinen mahdol-
lisuus osallistua. Ammattimaisen viestijän 
täytyy paitsi osallistua viestintätilanteisiin, 
myös kiinnittää huomiota siihen, että asiat 
esitetään ymmärrettävästi osallistujien 
lähtökohdista käsin. Ammattimaisessakin 
viestinnässä on riskinä esittää asiat aivan 
kuin viestijä itse olisi oma yleisönsä – 
unohtaa, että kaikki eivät ole ammattimai-
sia viestijöitä.

Toiseksi hyvässä viestintäkulttuurissa 
vuorovaikutukselle pyritään löytämään 
yhteinen päämäärä: jaetun ongelman tai 
haasteen ratkaiseminen. Tällöin vuorovai-
kutuksen tarkoitus ei ole vakuuttaa muita 
omasta näkemyksestä mutta ei myöskään 
pelkästään jatkuvan dialogin käyminen 
ilman sitoutumista lopputuloksiin. 

Yhteisen päämäärän etsiminen jää 
usein ammattimaisen viestijän tehtäväksi 
erityisesti tilanteessa, jossa yhteisön toi-
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1. Älä ulkoista etiikkaa. Se ei rajoitu pel- 
 kästään vastuullisuusraportteihin,  
 lakien noudattamiseen tai eettisiin oh- 
 jeisiin sitoutumiseen. Etiikka on harkin- 
 taa ja puntarointia: toimimmeko oikein  
 vai väärin?

2. Käy läpi viestinnän tiedolliset arvot.  
 Tavoitteleeko viestintä totuutta vai  
 muiden intressien palvelemista? Perus- 
 teletko sanomasi riittävällä huolelli- 
 suudella? Antaako viestisi sidosryhmil- 
 le  ja yleisöille oikean vai yksipuolisen  
 kuvan?

3. Mieti, mitä sidosryhmät perustellusti  
 odottavat. Toimitko velvollisuutesi  
 mukaisesti? 

4. Mieti seurauksia sidosryhmille. Otatko  
 ne riittävästi huomioon toimintaa  
 suunnitellessasi?

5. Mieti, millaista viestintäkulttuuria   
 toimintasi edistää. Onko viestintä   
 yksipuolista sanelua tai näennäistä  
 kuuntelua? Vai tähtääkö se organi- 
 saatiosi toiminnan ymmärtämiseen  
 sekä toisten ymmärtämiseen? 

6. Mieti, missä määrin organisaatiosi  
 edistää aitoa vuorovaikutusta. Tarjoaa- 
 ko viestintä sidosryhmille todellisen  
 mahdollisuuden osallistua? Etsiikö se  
 erimielisyyden keskellä yhteistä ongel- 
 maa? Onko organisaatiosi valmis paitsi  
 myöntämään virheensä myös aktiivises- 
 ti tunnistamaan erehdyksiään?

7. Keskusteluta organisaatiossasi etiikkaan  
 liittyviä käsitteitä (Taulukko 3). Miten  
 ne näkyvät organisaationne strategiassa  
 ja arjessa? Viekää käsitteet käytännön  
 esimerkein organisaationne työhön.
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Käsite 

 

Etiikka 

 

Moraali 

 

Yhteiskuntavastuu

/yritysvastuu 

 

Läpinäkyvyys

Luottamukselli- 

suus

Mitä tarkoittaa? 

Sen selvittämistä, mikä on hyvää ja 

pahaa, oikeaa ja väärää

Vallitsevat käsitykset hyvästä ja 

pahasta, oikeasta ja väärästä

Yritysten velvoite ja sitoutuminen 

toimimaan suhteessa sidosryh- 

miinsä ja toimintaympäristöönsä. 

Yleiset ulottuvuudet ovat vastuu  

ihmisistä, ympäristöstä ja talou-

desta.

Pyrkimys paljastaa organisaation 

toimintaa ja altistaa se ulkopuolis-

ten arvioinnille. Velvollisuus, joka 

perustuu sidosryhmien oikeuteen 

saada tietoa.

Oikeus ja velvollisuus pitää asioita 

pois julkisuudesta, esimerkiksi 

oikeus yksityisyyteen tai tietojen 

salaamiseen

Missä käsitettä käytetään 

 (esimerkkejä)? 

• Organisaatioiden, toimialojen tai  

 ammattien toimintaa ja käytäntö- 

 jä ohjaavat periaatteet

• Sidosryhmä- ja yleisötutkimukset

• Viestintäaineistot ja -tilanteet

• Henkilöstöstrategia, perehdytys  

 ja jatkuva valmennus

• Asiakaspalvelun periaatteet  

 ja lupaukset

• Organisaation strategiset  

 tavoitteet

• Toimialan tai muun standardit  

 ja normit

• Toimialan sitoumukset

• Viestinnän strategiset linjaukset  

 ja viestinnän toteutus

• Auditointi, raportit, kilpailut

• Organisaation ja viestinnän  

 strategiset tavoitteet

• Sidosryhmäkokemusten arviointi,

 vertailu muihin toimijoihin,  

 raportit

• Viestinnän strategiset linjaukset,  

 toimialan standardit, lain- 

 säädäntö

Taulukko 3. 
Etiikkaan liittyviä käsitteitä.
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Legitimiteetti 

Arvo

Normi

Tiedolliset arvot

Koodit, koodistot, 

ohjeet

Moraalinen oikeutus ja hyväksyttä-

vyys toimia ja yhtenevyys ympäröi-

vän yhteisön arvojen kanssa 

Tavoite, toiminnan päämäärä

Sääntö, toimintatapa tai minimita-

so toiminnalle

Viestin sisältöä koskevat arvot, ku-

ten totuudenmukaisuus, perusteel-

lisuus, rehellisyys

Konkreettiset ohjeet ja perustelut 

sille, miten on tarkoitus toimia

• Organisaation perustehtävä  

 ja strategia

• Sidosryhmien arvio organisaation  

 olemassaolon oikeutuksesta 

• Arvojulistukset ja -sitoumukset

• Henkilöstökoulutus

• Tutkimukset, kartoitukset,  

 barometrit

• Asiakas- tai sidosryhmälupaukset

• Viranomaisarviointi

• Sidosryhmäkokemusten kartoitus  

 ja analyysi

• Organisaation ja viestinnän  

 strategia, sidosryhmien ja yleisö- 

 jen arviot luotettavuudesta

• Eri henkilöstöryhmien valmennus 

• Sidosryhmien, viranomaisten  

 ja yleisöjen arviot ohjeiden  

 noudattamisesta

Näistä voit aloittaa 

1)  Viestinnän eettiset ohjeet http://  
 procom.fi/viestintaala/ohjeet-ja- 
 periaatteet/procomin-eettiset-ohjeet/

2)  Kohti vuotta 2020 – strategista  
 viestintää ja leimahtavia julkisuuksia.  
 Yhteisöviestinnän periaatteet 2012.  
 http://procom.fi/viestintaala/ohjeet- 
 ja-periaatteet/yhteisoviestinnan- 
 periaatteet/

3)  The Melbourne Mandate:  
 A call to action for new areas of value  

 in public relations and communication  
 management. World Public Relations  
 Forum, November 2012. Saatavilla  
 verkossa: http://melbournemandate. 
 globalalliancepr.org/wp-content/ 
 uploads/2012/11/Melbourne- 
 Mandate-Text-final.pdf

4)  Catellani, A., Zerfass, A. & Tensch, R.  
 (toim.) (2015). Communication Ethics  
 in a Connected World. Research in  
 Public Relations and Organisational  
 Communication. Brussels: Peter Lang. 
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EETTINEN JOHTAJUUS  
ORGANISAATION VUORO-
VAIKUTUKSEN PERUSTANA

yöelämän trendit ovat tuoneet 
etiikan ja arvot johtamisen 
keskiöön. Kiinnostusta on lisän-

nyt taloustilanne, joka on pakottanut 
organisaatiot tuottavuushaasteiden 
pariin, sekä johtamisen alan tutkimus, 
joka on osoittanut organisaatiokriisien 
ja epäeettisen johtamisen yhteyden.  
Sääntely ja organisaatioiden arvotyös-
kentely ovat tahoillaan pyrkineet vai-
kuttamaan niin makro- kuin mikrota-
sollakin, mutta etiikkaan kohdistuvien 
vaatimusten muuntuessa juridisista 
yhä vahvemmin henkilökohtaisiksi joh-
tajien yliammatillinen osaaminen jou-
tuu yhä kriittisempään tarkasteluun. 
Tässä artikkelissa valotetaan etiikan 
roolia johtamisen vaatimuskentässä ja 

KUKA? 
Pia Lappalainen

• Pia Lappalainen on toiminut  

10 vuotta Aalto-yliopistossa  

englannin kielen ja viestinnän  

lehtorina. Hän väitteli tekniikan 

tohtoriksi tuotantotaloudesta, ja 

hänen esimiesviestinnän väitös-

tutkimuksensa voitti kansainvälisen 

SEFI Best PhD -palkinnon. Jatko-

tutkimuksessaan Lappalainen on 

tutkinut esimies- ja alaistaitoja sekä 

niiden kehittämistä työhyvinvoinnin 

ja tuottavuuden lisäämiseksi ja  

tulevaisuuden innovaatioekosystee-

mien luomiseksi. Ennen yliopisto-

maailmaa Lappalainen toimi 

IT-alalla viestijänä ja rakennus-  

ja öljyteollisuudessa kouluttajana.

T
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osoitetaan, miten eettinen johtajuus  
ja erityisesti johdon luotettavuus  
niveltyy dialogiseen toimintakulttuu-
riin. Luotettavuuden ilmenemis- 
muodoista tärkein on hyvä itsesäänte-
lykyky ja assertiivisuus, mutta viestin-
täkulttuurin dialogisuuden varmistami-
seksi tarvitaan panostusta myös koko 
yhteisön psykososiaalisiin tekijöihin. 

Johdanto

Globaalistuvassa yhteiskunnassa, suh-
dannetyrskyissä ja työelämän murrok-
sessa niin yksilöt kuin organisaatiotkin 
kamppailevat turvatakseen asemansa ja 
terävöittääkseen kilpailukykyään, etsien 
uusia tapoja tuottaa arvoa (Okhuysen et 
al. 2013). Kun perinteiset aineelliset voi-
mavarat on kulutettu loppuun, kiinnostus 
on suuntautunut inhimilliseen, henkiseen 
ja psykososiaaliseen pääomaan. Erityisesti 
huomio niin johtamisen kuin viestin-
nänkin tutkimuskentillä on kääntynyt 
etiikkaan, arvoihin ja asenteisiin, tutki-
mustiedon osoittaessa yhä vahvemmin 
organisaatiokriisien ja johdon epäeettisen 
toiminnan yhteyden. (Seeger et al. 2003.)

Sinänsä etiikka ei tematiikkana edusta 
mitään vallankumouksellista, onhan 
eetos pohdituttanut jo antiikin ajan 
filosofeja. Uutta sen sijaan on se linssi, 
jonka kautta johtamisen eettisyyttä tänä 
päivänä tarkastellaan. Siinä missä vielä 
vuosikymmen sitten keskiössä oli yritys-
etiikka ja omistajaohjaus, normatiivisuus 
ja formaali koulutus, sosiaalinen lisenssi 
ja direktiivit, tämän päivän vaatimuksiin 
on lisätty myös yksilötason prososiaalinen 

toiminta ja henkilökohtainen moraali. 
(Warren et al. 2014.) Käytännössä juridiik-
ka tai lainmukaisuus on sementoitunut 
itsestään selväksi minimivaatimukseksi, 
jonka perustalle on kerrostunut monenlai-
sia odotuksia yksilön päätöksenteosta ja 
esimiestyön näytöistä (Owens & Hekman 
2012). Huomio on valunut strategiselta 
tasolta taktiselle, hyvin konkreettisen käyt-
täytymisen ja valintojen areenalle, jossa 
yksilöt joutuvat käymään arvokeskustelua 
itsensä kanssa, määrittelevät itsensä yhä 
uudelleen ja asettavat henkilökohtaisia ta-
voitteita (Marttinen & Salmela-Aro 2012).

Arjen käyttäytyminen onkin tutki-
musnäytön kumuloituessa muuntumassa 
vaatimuksiksi paitsi moitteettomasta esi-
merkillä johtamisesta, myös lisäarvoa tuo-
vasta kontekstuaalisesta osaamisesta, joka 
ammentaa yksilöiden sosio-emotiivisesta 
reservistä ja näyttäytyy tunneälykkäänä ja 
sosiaalisesti kyvykkäänä toimintana (Niita-
mo 1999). Tämän toimialasta riippumat-
toman ja substanssiosaamiseen liittymät-
tömän kyvykkyyden, jota kutsutaan myös 
yliammatilliseksi osaamiseksi, tiedetään 
värittävän erityisen voimakkaasti orga-
nisaation kohtaamisia tuomalla niihin 
sensitiivisyyttä, empatiaa, rehellisyyttä ja 
suoruutta (Motoildo & Scotter 1994). Näin 
johto mallintaa sitä, miten yksittäisten 
työntekijöiden alakohtainen osaaminen 
muuntuu koko organisaation yhteiseksi 
resurssipohjaksi jakamisen ja vuoropu-
helun avulla. Jäljempänä osoitetaan, että 
yhteisen kapasiteetin rakentuminen vaatii 
tuekseen sellaisia vuorovaikutuksellisia 
voimia, jotka joko syntyvät tai kuolevat 
johdon etiikantajun myötä. 
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muutos hierarkkisesta ja autoritaarisesta 
johtamisesta dialogiseen ja tunnetasolla 
kohtaavaan kumppanuuteen. (Lappalai-
nen 2012; Juholin 2013.)

Lähempi tarkastelu osoittaa modernin 
aikakauden johtajuuden sankarilliseksi ja 
asemaan perustuvaksi, karismaattiseksi, vi-
sionääriseksi, transformatiiviseksi tai tran-
saktionaaliseksi johtajan auktoriteettiin 
perustuvaksi organisaation keulakuvana 
toimimiseksi (Bono & Ilies 2006). Johtajan 
lähes yli-inhimillisten lahjojen varaan 
rakentuva luottamus ja ihailu saattoivat 
saada hurmoksellisiakin piirteitä (Hautala 
2005). 

Meidän päiviemme johtajuus on hyvin 
arkista ja maallista – valta on lunastettava 
ja auktoriteetti rakennettava joka ikinen 
päivä uudestaan, ja työmaana ovat hyvin 
arkiset työpaikan kohtaamistilanteet.  
Tämä arkipäiväisyys kuvastuu myös or-
ganisaation metaforissa: johtaja nähdään 
fasilitaattorina, moderaattorina, palvelija-
na, kätilönä, puutarhurina tai orkesterin 
kapellimestarina. Johtajan muodollinen de 
forma -asema on haalistunut, ja esiin on 
astunut arjessa lunastettava de facto -joh-
tajuus, joka yhtäältä syntyy inhimillisessä 
kanssakäymisessä ja toisaalta saa käyttö-
voimaa johtajan tosiasiallisista saavutuk-
sista ja näytöistä. (Judge et al. 2009.)

Kanssakäymisen merkityksen lisään-
tyminen kuvastuu myös johtajuuden 
nimikkeissä. Jaettu johtajuus, syväjohtami-
nen, tunnejohtaminen, arvojohtaminen, 
kollektiivinen johtaminen, luovuuden 
johtaminen, jaksamisen johtaminen, 
erilaisuuden johtaminen ja itsensä joh-
taminen ovat kaikki nimilappuja, joiden 

Etiikan, johtajuuden ja vuorovaikutuk-
sen yhteyden ymmärtämiseksi on syytä 
tarkastella johtamisen uusia tuulia. Nämä 
suuntaukset selittävät johtamisosaamisen 
painopisteiden siirtymisen syvällises-
tä mutta yksipuolisesta alakohtaisesta 
osaamisesta holistisempaan kyvykkyyteen, 
joka kattaa niin substanssitiedon, persoo-
nallisuuden, asenteet, motiivit kuin taidot-
kin. Tämä kokonaiskuva auttaa hahmotta-
maan, miten etiikka ilmenee johtamisen 
arjessa ja miten puolestaan arjen näytöt 
nimenomaan sisäisissä vuorovaikutusraja-
pinnoissa joko voitelevat työn tekemisen 
prosesseja tai lisäävät tarpeetonta kitkaa. 
(Sharbrough & Cantrill 2006.)

Tämän artikkelin tavoitteita on kolme. 
Ensinnäkin osoitan etiikan roolin esimies-
työssä ja osana suoriutumista tukevaa 
johtamisosaamispohjaa laajan työelämä-
kartoituksen pohjalta. Toiseksi havain-
nollistan viestinnän tarjoamia mahdolli-
suuksia instrumenttina, jolla rakennetaan 
johtamisen eettisyyttä ja koko organisaa-
tion vastuullisuutta. Lopuksi pohdin osaa-
misen kehittämisen painopisteitä entistä 
eettisemmän johtamiskulttuurin rakenta-
miseksi työyhteisöihimme ja ehdotan vies-
tinnän oppimistavoitteiden suuntaamista 
itsensä johtamisen taitoihin.

Johtamisen trendeistä

Jo kuluneeksi käyneen sanonnan mukaan 
organisaatioiden todellisuudessa ainoa 
pysyvä ilmiö on muutos. Muutos onkin 
yksi ilmeisimmistä johtamisen haasteista, 
ja siihen on pyritty vastaamaan yhtenään 
vaihtuvin johtamistrendein. Pitkällä täh-
täimellä nähdään voimakas paradigman 



Siinä missä työntekijöiden motivaatio 
varmistettiin aiemmin taloudellisin 
kannustimin, vaativat työntekijät tänä 
päivänä työltään sisältöä, haastetta, itsensä 
toteuttamista ja hyvää johtajuutta.  (Kort 
2008; Juholin 2010.) Hyvään johtajuuteen 
puolestaan kohdistuu nykyään muitakin 
kuin substanssihallintaan ja taitoihin liit-
tyviä vaatimuksia – johtajan on laitettava 
likoon niin persoonansa, arvonsa, asen-
teensa kuin elämäntyylinsä. 

Se, miten hyvä johtajuus määritellään, 
on haaste, johon tässä pyritään vastaa-
maan tarkastelemalla johtajan osaamista 
kokonaisvaltaisesti kuvion 1 kolmen tason 
kautta.

Opittavat taidot Viestintätaidot  Kulttuuritaidot Tunnetaidot

   esiintyminen  suvaitsevaisuus itsensä johtaminen

   neuvottelu  avoimuus empatia

     

 

Persoonallisuus Motiivit  Arvot Asenne

   sosiaalisuus  vastuu optimismi

   kuuntelu  kestävä kehitys minäkuva

 

Alakohtainen         Substanssiosaaminen

tietämys teoreettinen                  käytännön      strateginen
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takaa löytyy yhteisyys ja yhteisöllisyys, 
pyrkimys päästä yhteyteen organisaation 
inhimillisen reservin kanssa. (Lappalainen 
2015.) Niille on yhteistä myös kunnioitus 
lähimmäistä kohtaan ja organisaation 
tunnevarantojen tunnustaminen, ja tätä 
kautta kohtaamisten laadun merkityksen 
korostuminen (Thiel et al. 2015). Eettinen 
johtajuus ei siis sinällään edusta erillistä 
tai uutta johtamistrendiä, vaan sisältyy 
ideologisen tason ihanteena kaikkiin edel-
lä mainittuihin.

Paitsi että johtajan asema ja vallan 
lähteet ovat muuttuneet, myös johtajan 
keskeiset tehtävät ja työkalut kuvastavat 
ympäröivän yhteiskunnan suuntauksia. 

Kuvio 1.  
Johtamisosaamisen kolme tasoa.
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Johtamisosaamiskartoitus

Aiemmassa tutkimuksessani 1 pyrin 
kartoittamaan, mitkä ominaisuudet 
edellä mainituilta kolmelta tasolta, ts. 
substanssiosaamisen, persoonallisuuden 
ja taitojen tasoilta, ennustavat hyvää 
johtamista. Nämä kolme tasoa pilkottiin 
81 persoonallisuuspiirteeksi, tunnetaidok-
si, viestintätaidoksi, kulttuuritaidoksi ja 
substanssiosaamiseen liittyviksi yleisalu-
eiksi. Lisäksi kartoitus keskittyi erilaisiin 
kanssakäymistilanteisiin liittyviin arvoi-
hin, kuten luotettavuuteen ja johdonmu-
kaisuuteen omien arvojen suhteen, jotka 
korostuvat tiimityön ja jaetun johtajuuden 
lisääntyessä. Myös rehellisyyttä pidetään 
kulttuurissamme tärkeänä arvona, kuten 

1
Lappalainen, P. (2015). Työelämätaidot –  

Esimiesten ja alaisten osaamisvaatimukset. LUT.

myös diversiteettiä, sillä nykypäivän tiimit 
ovat monimuotoisia. Globaalilla tasolla 
kestävää kehitystä tai ympäristöarvoja 
ei myöskään voi ohittaa. Siispä arvot ja 
etiikka katettiin tässä tutkimuksessa tar-
kastelemalla rehellisyyttä, luotettavuutta, 
alttiutta kompromisseihin omien arvojen 
kohdalla sekä suhtautumista ympäristöön 
ja kestävään kehitykseen.

Otoksessa oli 503 esimies- ja alaisvastaa-
jaa suomalaisista työyhteisöistä. He edus-
tivat opetus/tutkimus-, pankki-, insinööri-, 
kauppa- ja terveydenhuoltosektoreita sekä 
Helsingin kaupunkia. Vastauksensa he 
antoivat skaalalla 1 (ei tärkeä) – 6 (erittäin 
tärkeä). Taulukosta 1 löytyvät otoksen 
tulokset keskiarvojen mukaisessa järjes-
tyksessä.

MITEN TÄRKEITÄ SEURAAVAT OMINAISUUDET OVAT ESIMIEHISSÄ? ka

1. on luotettava .................................................................................................. 5,53
2. antaa positiivista palautetta ......................................................................... 5,43
3. pitää muita ajan tasalla ja jakaa tietoa ....................................................... 5,42
4. kykenee vastaanottamaan kriittistä palautetta .......................................... 5,40
5. viestii ikävät asiat kasvokkain ...................................................................... 5,37
6. viestii selkeästi ja yksiselitteisesti ................................................................ 5,32
7. innostaa ja motivoi muita ............................................................................. 5,3
8. pyytää anteeksi tarvittaessa ......................................................................... 5,3
9. uskaltaa ilmaista mielipiteensä .................................................................... 5,28
10. myöntää virheensä ......................................................................................... 5,23

Taulukko 1. 
10 tärkeintä esimiehiin kohdistuvaa vaatimusta tärkeysjärjestyksessä (n=503).
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Etiikka osana johtamisosaamista

Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tulok-
sia huomataan, että luotettavuus nousee 
esimiehen tärkeimmäksi ominaisuudeksi. 
Lisäksi sen hajonta otoksessa oli pientä 
(0.64), mikä kertoo aineiston yksimielisyy-
destä. Tämä hyvin perustavanlaatuinen 
ja perinteinen suomalainen ominaisuus 
saa toki hyvin subjektiivisia sisältöjä 
silloin, kun ominaisuutta ei ole määritelty 
vastaajille, mutta tyypillisesti sen nähdään 
liittyvän eettisyyteen, moraaliin, selkäran-
kaan, lupausten ja sanansa pitämiseen, 
johdonmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. 
Luotettavuuden puute herättää epäilyjä 
johdon motiiveista, mikä synnyttää henki-
löstössä kriittisyyttä ja kielteisiä asenteita. 
(Hakonen et al. 2015.) Kauaskantoisuu-
tensa vuoksi luotettavuuden puutetta on 
mahdoton kompensoida muilla avuilla 
tai taidoilla, ja sen vuoksi se ansaitsee 
kärkisijansa.  

Kymmenen kärkijoukossa luotettavuus 
edustaa yksin omaa kategoriaansa, loput 
sen sijaan asettuvat viestintäosaamisen 
sateenvarjon alle. Tätä asetelmaa voidaan 
tulkita kahdella tavalla: luotettavuus 
on niin perustavanlaatuinen vaatimus 
esimiestyössä, että se sijoittuu kaikkein 
tärkeimmäksi ominaisuudeksi silloinkin, 
kun tarkastelun kohteeksi sisällytetään 
perinteisesti toimintaympäristössämme 
kaikkein tärkeimmäksi mielletty subs- 
tanssiosaaminen. Toisaalta on intuitiivista, 
että luotettavuuden läheltä löytyy erilaisia 
kohtaamistilanteen vaatimia osaamisalu-
eita, koska sitä ilmennetään ja eletään 
todeksi nimenomaan työpaikan kohtaa-
mistilanteissa. Toiminta viestintätilan-

teissa vaatii usein spontaania reagointia, 
jolloin yksilön perimmäiset motiivit ja aito 
olemus paljastuvat, kun aikaa harkintaan 
ei ole. Myös stressitilanteet nostavat usein 
pintaan ne piirteet tai toimintatavat, joita 
normaaliarjessa pyritään peittämään.  

Kohtaamistilanteiden vaatimusten 
analysoimiseksi ja etiikan ja viestinnän 
yhteyden ymmärtämiseksi tarkastelemme 
seuraavaksi aiempaa analyysiä, jossa pu-
reuduttiin johtamisviestinnän eri dimen-
sioihin (Lappalainen 2012).

Eettisyys viestinnän kulmakivenä

Johtajien viestintäosaamista on perintei-
sesti arvioitu tiedon yksisuuntaiseen ja 
mekanistiseen siirtoon liittyvien taitojen 
kautta, joista ilmeisimpänä on pidetty 
esiintymis- ja neuvottelutaitoa. Erityisen 
tärkeänä esiintymistaidossa on nähty 
itsevarmuus ja lavakarisma, ja pitkään 
uskottiinkin, että yksilöllä joko on näitä 
valmiuksia synnynnäisesti tai sitten ei. 
Esiintymiskoulutusten ja työelämässä li-
sääntyneiden esiintymistilanteiden myötä 
on kuitenkin saatu näyttöä, että kyseessä 
onkin nippu opittavia taitoja, joihin vai-
kuttamalla pystytään nostamaan esityksen 
laatua. (Douglas et al. 2006; Scudder & 
Guinan 1989.)

Tällainen pintasuoriutuminen on omi-
aan rakentamaan mielikuvia ja luomaan 
välitön vaikutus, mutta pitkän linjan 
suoriutumisesta johtamistehtävissä se ei 
kerro mitään. Päälle liimattu vaikutelma 
rapistuu nopeasti stressitason noustessa 
tai kun yksilöllä ei enää olekaan tilanne 
hallussaan. Päätöksenteon johdonmukai-
suus, valintojen argumentointi ja erilaiset 
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emotiiviset elementit paljastavat painei-
sissa tilanteissa yksilön todelliset motiivit. 
Luotettavuus on yhteydessä sosiaaliseen 
motiiviin, kollektiivisen hyvän tavoit-
teluun, kun taas sen puute yhdistetään 
omien etujen ajamiseen tai piiloagendaan. 

Aiemmassa tutkimuksessa (Lappalai-
nen 2012), jossa selvitettiin hyvää joh-

tamista ennustavia tekijöitä, havaittiin 
tunneälyn ja sosiaalisen kompetenssin 
vahva korrelaatio onnistuneen esimies-
työn kanssa. Kun sosio-emotiivinen 
osaaminen pilkottiin tekijöihinsä, saatiin 
neljän osa-alueen malli, joka kuvastaa 
etiikan ja viestinnän välistä yhteyttä arjen 
kohtaamistilanteissa (Kuvio 2).

1. ITSESÄÄNTELY

2. ASSERTIIVISUUS 3. EMOTIIVINEN  

LÄSNÄOLO

4. INNOSTAMINEN

selkeys

suoruus

argumentointi

uskottavuus

johdonmukaisuus

eettisyys

intohimo

työnilo

optimismi

sinnikkyys

sitoutuminen

energia

kuuntelu

sopuisuus

aitous

lämpö

empatia

sensitiivisyys

itsetietoisuus

itsetuntemus

minäkuva

itsensä hallinta ja hillintä

itsensä motivointi

itsekuri

Kuvio 2. Tunneälykkään johtamisviestinnän osa-alueet.
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hyvään itsesääntelykykyyn on erinomainen 
kombinaatio rakennettaessa organisaatioon 
luottamusta ja turvallisuutta.

Jo näillä kahdella kulmakivellä organi-
saation koneisto toimii moitteettomasti, 
ennakoitavasti ja eettisesti. Jos lisäksi 
halutaan tuoda yhdessä olemiseen ja teke-
miseen lämpöä, läheisyyttä ja lisätehoja, 
johto varmistaa emotiivisen läsnäolon, eli 
aidon kuuntelemisen kulttuurin, välittä-
misen ja empatian kaikessa kanssakäymi-
sessä esimerkillään. Erittäin merkittävä 
vaikutus toiminnan eettisyyteen nousee 
johdon lähestyttävyydestä, jolla taataan 
palautteen kulkeminen myös alaisilta 
esimiehille. Proaktiivinen palaute välittö-
mästä toimintaympäristöstä on kaikkein 
tehokkain tapa ennakoida ja ehkäistä 
harhalyönnit ja virhearvioinnit, ja tämän 
mekanismin puute kertoo karua kieltään 
autoritäärisesta johtamiskulttuurista, jossa 
työtä johdetaan pelolla. 

Viimeinen mutta silti tilastollisesti mer-
kitsevä ja työyhteisöön vahvaa lisäarvoa 
tuova osa-alue on innostaminen. Teen-
näisen ilakoinnin sijaan tässäkin on kyse 
itsesääntelykyvystä, itsensä motivoinnista 
arjen rutiineihin tavalla, joka näkyy muille 
työnilona, energiana ja sitoutumisena. 
Aina ei ole helppo innostua, mutta oman 
toiminnan mahdollisen latistavan vaiku-
tuksen pohdinta saattaa olla kimmoke 
käyttäytymisen muutokseen, jonka puo-
lestaan tiedetään fysiologisten reaktioiden 
kautta vaikuttavan myös mielentilaan ja 
synnyttävän hyvän kehän (Fredrickson 
2004).

Nämä neljä kulmakiveä ovat kahdella 
tapaa kriittisen tärkeitä organisaation te-

Malli selventää etiikan ja johtamis-
viestinnän välistä yhteyttä osoittamalla 
hyvän johtamisen riippuvuuden näistä 
viestinnän neljästä osa-alueesta. Kaiken 
perustana on siis oltava vankka itsesäänte-
lykyky, joka suojaa yksilöä hairahtumiselta 
ja itsekkäiltä, omia etuja ajavilta valin-
noilta. Kyky reflektoida omaa ajattelua ja 
toimintaa, tietoisuus omista heikkouksista 
ja syvimmistä motiiveista sekä taito hallita 
omaa käyttäytymistä luovat prososiaalista, 
yhteisöllistä toimintaa tukevan perustan, 
joka jo yksinään riittää synnyttämään 
kuvan hyvästä itsensä johtamisesta ja sitä 
kautta hyvästä muiden johtamisesta. Itsen-
sä johtamiskyky, vaikkakin on intrapersoo-
nallista osaamista ilman vuorovaikutuk-
sellisia elementtejä, näyttäisi olevan ainoa 
johtamisosaamisen alue, joka yksistään 
riittää hyvän esimiestyön minimivaati-
mukseksi. (Lappalainen 2012.)

Organisaatioissa on lisäksi tärkeää 
rakentaa yhteistä toimintakulttuuria 
myös verbaalisesti sanoittaen: päätöksien 
ja valintojen perustelu ja argumentointi 
varmistavat keskusteluyhteyden ja palaut-
teen. Toiseksi tärkein osa-alue johtamis-
viestinnässä on kuvio 2:ssa assertiivisuu-
deksi nimetty jämäkkyys, joka kuvastaa 
viestinnän selkeyttä, johdonmukaisuutta 
ja argumentaatioperusteisuutta. Suoruus 
on kriittinen hyve, jonka puute johtaa 
helposti väärinkäsityksiin, välttelyyn 
ja konflikteihin. Työyhteisösovittelussa 
uudenlaisen suoremman ja rehellisemmän 
viestinnän opettelu onkin usein pääasialli-
nen oppimistavoite uusien konfliktien eh-
käisemiseksi. Kaiken kaikkiaan tämän di-
mension jämäkkyys yhdistettynä viestijän 



,  /  38

tymis-, väittely-, kieli- ja neuvottelutaidos-
ta. Pitkän linjan luotettavuutta ei kuiten-
kaan rakenneta ulkoisella esiintymisellä, 
minkä vuoksi oleellisempaa olisi panostaa 
itsetuntemukseen,itsesääntelykykyyn ja 
reflektointiin. Itsensä johtamista tuke-
malla rakennetaan samalla keskinäisen 
arvostuksen kulttuuria, jossa eettisyydellä 
ja johdonmukaisuudella varmistetaan 
työhyvinvointia ja tuottavuutta edistävän 
dialogin laatu ja määrä. Parempia tuloksia 
saadaankin keskittyneellä, aktiivisella 
kuuntelulla, hyvällä itsensä hallinnalla ja 
empatialla, mutta nämä eivät toistaiseksi 
ole näkyneet esim. korkeakouluagendalla.

Dialogisuuden lisäämisestä kiinnos-
tuneet toimijat voivat reflektoida orga-
nisaationsa johtamisviestinnän etiikkaa 
vaikkapa seuraavien kysymysten kautta:

1. Uskaltaako henkilöstö kritisoida  
  omalla nimellään/kasvotusten?

2. Joudummeko usein peittelemään  
  jälkiämme ja keksimään selityksiä?

3. Pyydetäänkö organisaatiossamme  
  anteeksi?

4. Palaammeko kitkatilanteisiin jälki- 
  käteen selvittääksemme ne?

5. Sallitaanko meillä tunteen- 
  purkaukset?

6. Onko antamamme palaute innosta- 
  vaa ja työniloon virittävää silloinkin,  
  kun on kriittistä ja korjaavaa?

hokkuudelle. Toisaalta niillä varmistetaan, 
että henkilöstö saa asiallista, harkittua, 
täsmällistä, ajantasaista ja innostavaa 
palautetta toiminnastaan, mikä lisää 
arvostuksen kokemusta ja turvallisuuden-
tunnetta. Toisaalta ahkeraan vuorovaiku-
tukseen perustuva yhteisen luottamuksen 
ja turvallisuuden kulttuuri on tae sille, että 
palaute kulkee myös alhaalta ylöspäin ja 
dialogisuus toimii siten johdon eettisyyttä 
ylläpitävänä voimavarana.  

Soveltaminen organisaatioissa  
ja koulutussektorilla

Johtamisen arkipäiväistyminen ilmenee 
arjen näyttöjen korostumisena. Alaiset nä-
kevät pintakäyttäytymisen läpi ja vaativat 
sen sijaan käytännön näytöiksi syvälli-
sempiä, pysyvämpiä käyttäytymismalleja, 
luotettavuutta ja johdonmukaisuutta. 
Eettisyys onkin vuosien saatossa arkis-
tunut käytännönläheisiksi valinnoiksi, 
joilla näinä haasteellisina aikoina lisätään 
organisaation turvallisuudentunnetta, 
luottamusta ja ennakoitavuutta, siinä mis-
sä impulsiivisuuden tiedetään aiheuttavan 
alaisissa epävarmuutta ja tyytymättömyyt-
tä – ja korreloivan epäeettisen toiminnan 
kanssa (Robertson et al. 2014).

Johtamisosaamisen kehittäminen oppi-
laitoksissa ja työelämässä voisi panostaa 
vahvemmin itsensä johtamiseen kuin pe-
rinteisesti opetettaviin ja aiemmin johta-
mista tukeviksi luultuihin alueisiin, joissa 
retoriset elementit, hyökkäävä vasta-ar-
gumentointi ja yhteisen tilan dominointi 
ovat olleet keskiössä. Pintakäyttäytymistä 
on helppo säädellä, ja johdon koulutus 
onkin löytänyt tuottavat markkinat esiin-
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7. Palkitaanko organisaatiossamme  
  toimijuuden laadusta vaiko vain  
  työn tuloksista?

8. Kerätäänkö henkilöstöltä palautetta  
  vain formaaleja kanavia pitkin?

Lopuksi

Johdon etiikka näyttäytyy helposti 
retoriikkana, jolla korjataan kosmeet-
tisesti organisaation julkisuuskuvaa. 
Tutkimusnäyttö vahvistaa kuitenkin sen 
työyhteisöjen jäsenten mutu-tuntuman, 
että etiikka eletään todeksi organisaation 
jokapäiväisissä kohtaamistilanteissa ja että 
puheen sijaan esimiestyön näytöt, arjen 
teot, ilmentävät johdon todellista eettistä 
vakaumusta. Tämä selkäranka näyttäytyy 
konkreettisina valintoina ja käyttäyty-
mismalleina, minkä vuoksi suomalaiseen 
työelämään on syytä peräänkuuluttaa 
johtajia, jotka tunnistavat heikkoutensa, 
kykenevät myöntämään virheensä ja op-
pimaan niistä, haluavat kehittyä ihmisinä, 
eivät ole impulsiivisia, eivät tee kompro-
misseja yleisen moraalikäsityksen eivätkä 
varsinkaan omien arvojensa suhteen, 
eivätkä tavoittele omaa etuaan. Näitä 
terveen kanssakäymisen kulmakiviä lienee 
kenellä tahansa oikeus vaatia työhyvin-
voinnin nimissä, mutta osakkeenomistaji-
enkin olisi syytä arvostaa yhteyttä johdon 
arvopohjaisen käyttäytymisen ja talouden 
indikaattoreiden välillä.

Asioiden sujuessa omalla painollaan 
johdolta ei usein vaadita kuin vähäeleis-
tä itsensä johtamista ja paneutuvuutta. 
Dialogisuuden ja viestintäosaamisen 

merkitys sen sijaan korostuu kriisitilan-
teissa, toimittaessa vastoin aiempaa linjaa 
tai poikettaessa ennakoidusta. Tällöin 
tarvitaan perusteluja, argumentointia 
sekä kilpailevien intressien tarkastelua 
varmistamaan yhteinen sitoutuminen ja 
ehkäisemään epäluuloa, turvattomuut-
ta ja väärinkäsityksiä. Dialogisuutta ei 
kuitenkaan rakenneta hetkessä, vaan sen 
vaatima avoin ja rehellisesti keskusteleva 
ilmapiiri syntyy vuosien saatossa ja nojaa 
johdon esimerkkiin ja arjen valintoihin. 

Dialogisuutta tukemalla on mahdollista 
luoda yhteisö, jossa varhaisesti puuttuen 
keskustellaan auki orastavat väärinkäsityk-
set ja konfliktit sekä varmistetaan kriitti-
sen tiedon virta ja palaute myös johdon 
suuntaan.  Dialoginen johtamismalli kan-
nustaa aitoon vuorovaikutukseen, ja kun 
täten johtajalla säilyy realistinen käsitys 
organisaationsa tilasta, strategiset kurssi-
muutokset siirtyvät ketterästi powerpoin-
teista yrityksen arkeen. 

Tämä edellyttää eettistä johtajuutta 
sekä johtotehtäviin yksilöitä, joille mo-
raaliset inventaariot ovat yhtä oleellinen 
osa itsensä kehittämistä kuin johtoryh-
mätyöskentelylle strategian kriittinen ja 
säännöllinen tarkastelu, päivittäminen ja 
toteuttaminen. 

Näistä voit aloittaa

1) Juholin, E. (2010). Työyhteisöviestinnän  
 uusi agenda. Työyhteisöjen viestinnän  
 uutta suuntaa etsimässä. Report II.  
 Haaga-Helia, 2010.



,  /  40

Fredrickson, B. (2004). The Broaden-and-Build 

Theory of Positive Emotions. The Royal Society, 

359, 1367–1377.

Hakonen, M., Lipponen, J., Kaltiainen, J., Kupiai-

nen, O-J. (2015). Fuusiot henkilöstön näkökul-

masta. Opas onnistuneeseen fuusioon ja Case 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. 

Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:17, 

Helsingin Yliopisto.

Judge, T., Piccolo, R., Kosalka, T. (2009). The 

bright and dark sides of leader traits: A review 

and theoretical extension of the leader trait  

paradigm. The Leadership Quarterly, 20, 

855–875.

Juholin, E. (2013). Communicare - Kasva viestin-

nän ammattilaiseksi. Helsinki, MIF.

Kort, E. (2008). What, after all, is leadership? 

’Leadership’ and plural action. The Leadership 

Quarterly, 19, 409–42.

Lappalainen, P. (2015). Työelämätaidot – Esimie-

hiin ja alaisiin kohdistuvat osaamisvaatimukset. 

LUT. Raportit ja selvitykset 47.

Lappalainen, P. (2012). Socially Competent Lea-

dership. LUT.

Marttinen, E. & Salmela-Aro, K. (2012). Personal 

goal orientations and subjective well-being of 

adolescents. Japanese Psychological Research, 

54(3), 263–273.

Motowidlo, S. & Van Scotter, J. (1994). Evidence 

that task performance should be distinguished 

from contextual performance.  

2) Juholin, E., Åberg, L. & Aula, P. (2015).  
 Strategic Employee Communication  
 – What Does it Really Mean? Towards  
 Responsible Dialogue as a Missing  
 Piece. Teoksessa Catellani, A., Zerfass,  
 A. Tensch, R., (toim.) Communication  
 Ethics in a Connected World. Research  
 in  Public Relations and Organisational  
 Communication (323–347). Brussels,  
 Peter Lang. 

3) O’Rourke, J. S. (2007). Management  
 Communication, A case-analysis  
 approach. Pearson Education Inc.

4) Schein, E. (1987).  Organisaatiokulttuuri  
 ja johtaminen. WSOY. 

5) Sternberg, R. (1997). Managerial  
 Intelligence: Why IQ Isn’t Enough.  
 Journal of Management, 23(3), 1997,  
 473–493.

6. Åhman, H. (2003).  Oman mielen  
 johtaminen. TKK, väitöskirja.  

LÄHTEET

Bono, J. & Ilies, R. (2006). Charisma, positive 

emotions and mood contagion. The Leadership 

Quarterly, 17, 317–334.

Douglas, C., Martin, J. & Krapels, R. (2006). 

Communication in the Transition to Self-Direct-

ed Work Teams. Journal of Business Communica-

tion, 43(4), 295–321. 



,  /  41 

Thiel, C., Griffith, J. & Connelly, S. (2015).  

Leader-Follower Interpersonal Emotion  

Management. Managing Stress by Person- 

Focused and Emotion-Focused Stress Manage-

ment. Journal of Leadership & Organizational 

Studies, 22(1), 5–20.

Warren, D., Gaspar, J. & Laufer, W. (2014). Is For-

mal Ethics Training Merely Cosmetic? A Study 

of Ethics Training and Ethical Organizational 

Culture. Business Ethics Quarterly 24(1), 85–117.

Journal of Applied Psychology, 79(4), 475–480.

Niitamo, P. (1999). Evaluation for cross-cultural 

work: Assessment center methods in Finland. 

Cross-Cultural Psychology Bulletin, 1999, 14–21.

Okhuysen, G., Lepak, D., Ashcraft, K., Labianca, 

G., Smith, V. & Steensma, H. (2013). Theories 

of  Work and Working Today. Introduction  

to special topic forum. Academy of  

Management Review, 38(4), 491–502.

Owens, B. & Hekman, D. (2012). Modeling how 

to Grow: an Inductive Examination of Humble 

Leader Behaviors, Contingencies, and Out-

comes. Academy of Management Journal, 55(4), 

787–818.

Robertson, I., Healey, M., Hodginson, G., 

Flint-Taylor, J. & Jones, F. (2014). Leader perso-

nality and employees’ experience of workplace 

stressors. Journal of Organizational Effectiveness: 

People and Performance, 1(3), 281–295.

Seeger, M., Sellnow, T. & Ulmer, R. (2003). Com-

munication and Organizational Crisis. Praeger, 

Westport, CT.

Scudder, J. & Guinan, P. (1989). Communication 

Competencies as Discriminators of Superiors’ 

Ratings of Employee Performance. Journal of 

Business Communication, 26(3), 217–229.

Sharbrough, W. & Cantrill, D. (2006). Motivating 

Language in Industry. Its impact on Job Satis-

faction and Perceived Supervisor Effectiveness. 

Journal of Business Communication, 43(4), 

322–343.



,  /  42

aineet pörssiyhtiöiden eettistä 
toimintaa ja sijoittajasuhteita 
kohtaan ovat 2000-luvun alusta 

alkaen kasvaneet merkittävästi, vauh-
dittajina yritysten vilpillinen toiminta 
ja maailmantalouden kriisit. Paineita 
yhtiöille eivät siis aiheuta pelkästään 
odotukset tuloksen tekemistä kohtaan 
vaan myös varsinaista yritystoimintaa 
kohtaan, kuten Volkswagenin päästö-
huijaustapaus osoitti syksyllä 2015. 
Pörssiyhtiöissä toiminnan ja viestin-
nän johdonmukaisuus onkin erityisen 
korostunut: kaikesta tehdään tulkin-
toja ja päätelmiä yhtiön tulevaisuutta 
ennustettaessa. Lisäksi vastuullisuus-
viestinnällä on entistä laajempi yleisö: 
työntekijät, asiakkaat ja sijoittajat 
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ovat valmiita palkitsemaan tai ran-
kaisemaan yrityskansalaisia teoista 
ja viestinnästä. Sijoittajasuhteiden 
strategisiksi painoalueiksi ovat tulleet 
yhtiön olemassaolon oikeutuksen eli 
legitimiteetin perustelu ja luottamuk-
sen rakentaminen. Niissä onnistu-
miseen tarvitaan käytännön toimia, 
joita suuntaavat viestinnän strategiset 
päämäärät: proaktiivisuus, sidos-
ryhmiin sitoutuminen, läpinäkyvyys, 
erityisesti ennustettavuus suhteessa 
riskeihin sekä yritysvastuun ja hyvän 
hallintotavan kytkös. Sijoittajasuhtei-
den ammattilainen tasapainoilee myös 
sen suhteen, miten myydä yhtiötä ja 
rakentaa suotuisaa mainetta uskotta-
vasti eri sidosryhmien keskuudessa. 
Tämä artikkeli tarkastelee pörssiyhti-
öiden eettisyyteen liittyviä haasteita 
ja viestinnän mahdollisuuksia vastata 
niihin.

Johdanto 

Eettisyys liiketoiminnassa on globaalisti 
ajankohtainen teema. Yhdysvalloissa 
2000-luvun alussa paljastunut pörssi-
yhtiöiden tulosten ja tulosjulkistusten 
manipulointi (Graham, Harvey & Rajgo-
pal 2005) on johtanut sijoittajasuhteiden 
kannalta kehitykseen, joka jatkuu. Yritys-
johtoa on ohjeistettu siitä, miten mark-
kinavalvojille ja sijoittajille vakuutetaan, 
että markkinoille välitetään tietoa, joka on 
oikeaa ja kaikkien sidosryhmien saatavilla 
samaan aikaan (Corporate Responsibility 
Fact Sheet 2002). Rahoitusmarkkinoita  
sääntelevillä instituutioilla (kuten Fi-

nanssivalvonta eli Fiva) ja pörsseillä on 
yhteinen tavoite: palauttaa luottamus 
rahoitusmarkkinoiden toimintaa kohtaan 
ja turvata sijoittajien rahat.

Etiikan saralla tehtävää riittää sekä 
yritysjohdolle että sijoittajasuhteiden am-
mattilaisille. Maailmanlaajuisen, laajalla 
aineistolla tehdyn luottamusmittauksen 
tulokset eivät mairittele: yhtiöiden toi-
minta suhteessa odotuksiin on kaukana 
ihanteesta, erityisesti seuraavilla luotta-
muksen osa-alueilla: ns. asiantuntijayleisö 
piti tärkeänä väittämää ”on eettinen” (60 
%), samalla kun vain 29 % heistä arvioi, 
että yhtiöiden toiminta on eettistä. Vas-
taava ero liittyi myös väittämään ”toimii 
vastuullisesti kriisissä”: 56 % piti sitä 
tärkeänä, mutta vain 28 % koki, että yhtiöt 
toimivat vastuullisesti. Väittämän ”on 
läpinäkyvä ja avoin” suhteen ero oli 56 % 
vs. 28 %. (Edelman Trust Barometer 2014. 
1) Yhtiöiden odotetaan toimivan eettises-
ti ja viestivän toiminnastaan kattavasti: 
taloudellisen suoriutumisen lisäksi myös 
aineettomat menestystekijät, kuten yritys-
vastuu ja kilpailukyky, merkitsevät (Frigo 
2002). Niiden suhteellinen painoarvo on 
tulevaisuudessa aiempaa suurempi, kun 
ennustetaan yhtiön tulevaa menestystä 
(Uysal 2014). Aineettoman pääoman osa-
alueet, kuten johdon uskottavuus, työnan-
tajakuva ja strategian toteuttamisen laatu, 
saattavat painaa jopa 50-prosenttisesti 
sijoituspäätöksissä ja vastaavasti vähentää 
historiallisen numeerisen tilinpäätös- 

1 
Edelman Trust Barometer on vuosittain tehtävä  

 maailmanlaajuinen kyselytutkimus, joka   
 vuonna 2016 toteutettiin 28 maassa, vastaajina  
 33.000 yli 16-vuotiasta henkilöä, joista 15 % ns.   
 asiantuntijayleisöä (informed public).  
 Barometrin avulla Edelman on selvittänyt  
 16 vuoden ajan luottamusta eri instituutioita   
 kohtaan, myös liikeyrityksiä. Järjestäjä on  
 erilaisia viestintäpalveluja markkinoiva taho.
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tiedon merkitystä (Laskin 2011). Tässä 
artikkelissa tarkastellaan teoriaa ja käy-
täntöä yhdistäen pörssiyhtiöiden mahdol-
lisuuksia toimia korostuvien eettisyyspai-
neiden puristuksessa.

Sijoittajasuhteiden tutkimuksen käy-
tännöllisenä tavoitteena on lisätä ymmär-
rystä markkinoiden toimintaperiaatteista 
sekä siten helpottaa yritysammattilaisten 
työtä ja sijoittajien päätöksentekoa. Tut-
kimusta tehdään monilla aloilla: laskenta-
toimi ja rahoitus, strateginen johtaminen, 
bisnesetiikka, strateginen markkinointi 
sekä yhteisöviestintä. Eettiset kysymyksen-
asettelut ovat korostuneet, kun histo-
riallisesta, sijoittajan tuotto-odotuksiin 
pohjaavasta kapitalismista on siirrytty 
arvon luomisen kapitalismiin (esimer-
kiksi Porter & Kramer 2011; Bachmann, 
Gillespie & Priem 2015). Tässä tilanteessa 
vastuullisuusviestintä on tullut entistä 
tärkeämmäksi. 2000-luvulla pörssiyhtiöi-
den sääntelyä on lisätty. Tavoitteena on 
muuttaa organisaatioiden kulttuurit eetti-
siä hairahduksia vastustaviksi sekä suojella 
asiakkaita, työntekijöitä ja sijoittajia 
(Pompper 2014, 130; Key 1999).  Normien 
noudattaminen ja noudattamattomuus 
vaikuttavat luottamuksen tulkintaan: 
tekeekö yhtiö, mitä se on luvannut tehdä, 
ja onko yhtiöllä kompetenssia tehdä, mitä 
se on luvannut (Chandler 2014). Viestintä 
yksin ei siis riitä: varsinaisen yritystoi-
minnan on oltava luottamusta herättävää 
(Shockley-Zalabak & Morreale 2011, 43). 
Lisäksi vastuullisuusviestinnällä on entistä 
laajempi yleisö: työntekijät, asiakkaat ja 
sijoittajat ovat valmiita palkitsemaan tai 
rankaisemaan yrityskansalaisia teoista ja 

viestinnästä (Du et al. 2010). 
Etiikan kannalta ongelman ytimessä 

ovat siis sekä yritysten toiminta että vies-
tintä. Yritysten väärinkäytösten hillitsemi-
sessä merkityksellisiä ovat pörssiyhtiöiden 
toimintakulttuuri ja siellä velvollisuudet 
suhteessa seurauksiin (Stevens et al. 
2005), kuten legitimiteetin ja maineen 
ansaitsemiseen. Tarkoituksenmukaista ei 
kuitenkaan ole toimia niin, että pyri-
tään pelkästään estämään virheet, vaan 
rakennetaan suhteita niin, että toimitaan 
vastuullisesti puolin ja toisin sekä haaste-
taan toisiaan tunnistamaan ja korjaamaan 
väärinkäytöksiä (Young 2006, ks. Olkkonen 
2015, 32). Pompper korostaa, että parhai-
siin tuloksiin päästään eri yritysammatti-
laisten välisiä suhteita ylläpitäen, pääroo-
lissa viestintä, taloushallinto ja lakiasiat 
(Pompper 2014). Esimerkiksi asiantunteva 
talousraportointi ja tiedonannon läpinä-
kyvyys tuottavat tulosta, samoin sijoittaja-
suhteiden sijoittuminen taloushallintoon 
(Laskin 2009; Argenti 2013), mikä onkin 
yleistymässä. 

Sijoittajasuhteet velvollisuuksien ja 
odotusten hallinnassa

Sijoittajasuhteita voidaan tarkastella suh-
teessa sidosryhmien odotuksiin ja yhtiön 
velvollisuuksiin etiikan viitekehyksessä 
Habermasin toimintojen (action) käsittein 
(Habermas 1994; Rydenfelt 2014). Orga-
nisaatioiden toiminnassa on erotettavissa 
erilaisia toimintoja, kuten viestinnällinen 
ja strateginen. Molempia arvioidaan 
moraalin kannalta. Viestinnällisellä toi-
minnalla haetaan yhteistä ymmärrystä 
ja edistetään yhteistoimintaa, kun taas 
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prosessina etiikan kontekstissa (Kuva 1, 
tulkinta etenee vasemmalta oikealle). 
Sidosryhmät puntaroivat yrityksen 
toimintaa ja arvioivat sijoittajaviestintää 
jatkuvasti pätevyysvaatimuksia vasten 
niin, että päädytään arvioon yhtiön 
legitimiteetistä ja luotettavuudesta, hyvässä 
tilanteessa yhtiön kannalta positiiviseen 
arvioon molemmista. Luottamus on yhti-
ön erinomaisuuden ydin. Se on perustavaa 
laatua oleva ylimmän johdon vastuualue 
ja yhä lisääntyvässä määrin viestinnän 
ammattilaisen työsarka. (Weiss 2014; 
Shockley-Zalabak & Morreale 2011.) Tässä 
artikkelissa legitimiteetin ja luottamuk-
sen arvioihin vaikuttavina periaatteina 
tarkastellaan seuraavia: sidosryhmiin 
sitoutuminen, proaktiivisuus, läpinäkyvyys 
ja avoimuus sekä vastuullisuuden ja hyvän 
hallintotavan, corporate governancen, suh-
de2. Lisäksi yrityksen toimintaan ja viestin-
tään liittyy tasapainoilu asiapitoisuuden 
sekä myyntiä edistävän ja positiivista 
mielikuvaa rakentavan viestinnän välillä. 
Se nähdään tietoisena, sidosryhmäsuhtei-
den hoitoa läpäisevänä taktiikkana, jolla 
on vaikutuksensa arvioihin, esimerkiksi 
niin, että tarkoitukseen sopimaton myyn-
tihenkisyys saattaa syödä uskottavuutta ja 
luottamusta sijoittajien ja analyytikkojen 
silmissä (esimerkiksi Amernic & Craig 
2007 toimitusjohtajien katsauksista).  
Legitimiteettiä saattaa horjuttaa esimer-
kiksi verojen maksamisen välttely, mistä 
on tulossa kuuma aihe erityisesti poliitti-
sen CSR:n tutkimuksessa (tutkimusalasta 

strateginen tähtää menestykseen ja yksilön 
omien tarpeiden täyttämiseen pyrkimällä 
vaikuttamaan muihin (Habermas 1984, 
85–101, 284–288). Toimintojen analyysillä 
tähdätään tulkintaan siitä, missä määrin 
yhtiö rakentaa toiminnallaan ja viestinnäl-
lään legitimiteettiä ja luottamusta.

Habermasin mukaan viestintää vel-
voittaa neljä pätevyysvaatimusta: totuus, 
vilpittömyys (sincerity), tarkoituksenmukai-
suus ja ymmärrettävyys. Viestintää voidaan 
arvioida näihin vaatimuksiin peilaamalla 
ja saada siten käsitys siitä, kuinka mo-
raalisesti yritys viestii. Niistä voidaan 
johtaa eettisiä normeja, jotka perustelevat 
toiminnan päämääriä. (Habermas 1994, 
123–124.) Rydenfelt on huomauttanut 
oikeutetusti, että tilanteittain velvollisuuk-
sista on annettava myöten, esimerkiksi 
toden puhumisesta, jos seuraukset toden 
sanomisesta ovat vahingolliset (Rydenfelt 
2014, 43). Haran analysoima strateginen 
epämääräisyys palvelee tilanteittain samaa 
tarkoitusta (Hara 2015). Eettisessä arvioi-
misessa merkityksellisiä ovat siis sekä vel-
vollisuudet että seuraukset. Sijoittajayhtei-
sössä toiminnan ja viestinnän arvio siirtyy 
pörssissä reaaliaikaisesti osakkeen hintaan, 
joten velvollisuuksien noudattaminen 
korostuu. Hyvänä sijoittajaviestintänä pi-
detään minimin eli normien määräämän 
viestinnän ylittävää kaksisuuntaista suh-
teidenhoitoa (Chandler 2014). Ammatti-
laisten tavoitteena on hoitaa onnistuneesti 
sekä normien mukainen tiedonanto että 
kaksisuuntaiset sijoittajasuhteet.

 Tässä artikkelissa luodaan aiemman 
tutkimuksen pohjalta viitekehys, joka 
auttaa hahmottamaan sijoittajasuhteet 

2 
Kolmijako perustuu kahteen keskeneräiseen  

 tutkimushankkeeseeni, joista on julkaistuna  
 yksi pilottitutkimus (Koskela & Kuronen 2014),  
 aineistona pörssiyhtiöiden tiedonanto  
 politiikat. Toisen tutkimuksen aineistona ovat   
 pörssi yhtiöiden toimitusjohtajien katsaukset.
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esimerkiksi Sherer & Palazzo 2011). Legiti-
miteettikriisi voi näkyä dramaattisesti yh-
tiön arvossa, kuten kävi ilmi Volkswagenin 
päästöjen mittauksen tapauksessa (2015). 

Kuva 1. 
Sijoittajasuhteiden etiikan viitekehys.

Läpinäkyvyys ja  
vastuullisuus suhteessa 

riskien hallintaan

Proaktiivisuus  
ja teemojen  
johtaminen

Suhteet ja  
sitoutuminen  
sidosryhmiin

Totta?

Vilpitöntä?

Tarkoituksen- 
mukaista?

Ymmärrettävää?

Legitimiteetti 

Luottamus 

YRITYKSEN TOIMINTA  
JA VIESTINTÄ

SIDOSRYHMIEN  
ARVIOINTIKRITEERIT

SIDOSRYHMIEN  
ARVIOITA

Eettisen liiketoiminnan ehdot:  
legitimiteetti ja luottamus  

Yhtiön olemassaolon oikeutus, legitimi-
teetti, liittyy yleisön odotuksiin. Yritykses-
tä tulee legitiimi toimija, jos sen nähdään 
toimivan niiden arvojen ja odotusten mu-
kaan, joita toimintaympäristössä esiintyy 
(Suchman 1995). Legitimiteetti on koe-
tuksella, jos toiminta ei vastaa odotuksia 
tai jos ne muuttuvat. Sekä legitimiteetti 
että maine liittyvät arvottamiseen. Yhtiön 
legitimiteetin perustelu sidosryhmille on 
ajankohtainen teema erityisesti talouden 
suhdanteiden käänteissä. Toimitusjohtaja 

on talouden taantumassa avainasemassa, 
koska hän voi saada aikaan organisaatios-
sa ilmapiirin, jossa toimitaan tietoisesti 
niin, että samalla perustellaan legitimi-
teettiä (Mahadeo 2006). Toimitusjohta-
jien katsauksia voidaan tarkastella tästä 
näkökulmasta: katsaukset ovat kirjaimel-
lisesti ”ääni huipulta” (Patelli & Pedrini 
2015). Hara on todennut, että Talvivaaran 
sijoittajaviestinnässä on ilmennyt strategis-
ta epämääräisyyttä ja monitulkintaisuutta 
laajasti (Hara 2015, 66). Habermasin 
käsittein voi kysyä, onko ylimmän johdon 
viestintä ollut silloin totta, vilpitöntä tai 
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ymmärrettävää (Habermas 1984). Mitä 
ilmeisimmin se on ollut johdon näkökul-
masta tarkoitukseen sopivaa, ehkä sijoit-
tajia rauhoittelevaa ja heidän joukkopa-
koaan estävää. Enää ei kuitenkaan riitä, 
että yhtiö suoriutuu hyvin talousluvuin 
mitaten, vaan odotuksia on erityisesti 
yhtiön toimintaa kohtaan yhteiskunnal-
lisesta perspektiivistä tulkittuna: onko 
yhtiö sekä menestyvä yritys että uskotta-
va ja luotettava toimija yhteiskunnassa 
(Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič 
& Sriramesh 2007). Yhtiön arvostukseen 
vaikuttavat taloudelliset ja aineettomat 
osa-alueet ovat siis toiminnan kautta ja 
sijoittajasuhteissa viestittäviä asioita. Tär-
keässä roolissa on myös julkisuus: media 
ja sosiaalinen media tuovat esiin erityisesti 
toiminnan, joka ei vastaa yhteiskunnan 
odotuksia. 

Muuttuvat yhteiskunnalliset normit ja 
odotukset, joita osakkeenomistajat ilmai-
sevat, pakottavat yhtiöt mukauttamaan 
toimintaansa säilyttääkseen olemassaolon 
oikeutuksensa (esimerkiksi  DiMaggio & 
Powell 1983, ks. Uysal 2014, 224; Mal-
melin 2011). Tyypillisesti vastuullinen 
sijoittaja tai ”omistaja-aktivisti” ei pura 
tyytymättömyyttään yhtiöön myymällä 
osakkeitaan vaan pyrkii vaikuttamaan 
yhtiön päätöksentekoon. Hän esimerkiksi 
pyytää yhtiöltä kantaa asiaan: ”Miten 
yhtiö aikoo pienentää riskiä kasvihuone-
kaasupäästöjen suhteen?” Uysalin (2014, 
214) tutkimuksen mukaan yhtiöt vastaa-
vat viestinnässään tyytymättömyyden 
ilmaisuihin neljällä tavalla: reaktiivisesti, 
puolustelevasti, mukautuen sijoittajien 
vaatimuksiin tai proaktiivisesti. Suoma-

laisista instituutiosijoittajista Ilmarinen ja 
Varma tekevät hiiliriskien selvityksiä, ja 
Ilmarinen on vuonna 2015 luopunut koko-
naan kolmesta yhtiöstä, joihin liittyi suuri 
hiiliriski (Virtanen 2015). Jos yhtiö ei siis 
pysty vakuuttamaan sijoittajaa, sijoittaja 
voi luopua omistuksestaan.

Toinen keskeinen bisneseettinen 
toiminnan ehto legitimiteetin lisäksi on 
luottamus. Edellä molemmat kytkettiin 
odotuksiin, ja sijoittajasuhteet nähdään 
usein laajasti odotusten hallintana (expec-
tations management, esimerkiksi Graham 
et al. 2005). Luottamus on tarpeen silloin, 
kun käyttäytymistä ja seurauksia ei voi 
ennustaa. Rousseau, Sitkin, Burt ja Came-
rer (1998) liittävät luottamuksen syntymi-
seen riskin, että toinen ei kunnioitakaan 
sopimusta. Luottamussuhteeseen liittyy 
keskinäisriippuvaisuus: ainakin yhden 
osapuolen hyöty riippuu toisen käyttäy-
tymisestä. Luottaja myös tietää olevansa 
haavoittuva. Luottamussuhteissa, kuten 
sijoittajasuhteissa, hyödyn toteutuminen 
edellyttää, että molemmat toimivat odo-
tusten mukaisesti. (Ma.)

”Sijoittaja, luottamus luetaan rivien 
välistä”, totesi Evli Pankki blogissaan 
(2015), joka käsitteli Volkswagenin 
päästöhuijaustapausta. Viestintä on mitä 
suurimmassa määrin kontekstisidonnaista, 
samoin tulkinnat. Tulkintaan vaikuttavat 
sekä tapahtumien, organisaatioiden ja 
viestien historia että viestien yhteisöllinen 
ankkuroituminen yksittäisiin toimijoihin, 
ympäröiviin yhteisöihin ja laajasti yhteis-
kuntaan (esimerkiksi Musacchio Adorisio 
2015, 81). Myös yksittäisten kuluttajien 
käyttäytymisellä on merkitystä; Nokian 
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tasolle: ulkopuoliset pääsevät tietämään, 
miten yhtiössä toimitaan (mas. 133–134). 
Avoimuus yksinään ei siis tee yhtiön toi-
minnasta vielä läpinäkyvää. Päätökset ja 
dokumentit voivat olla julkisia (avoimia), 
mutta ne eivät välttämättä ole selkeitä ja 
ymmärrettäviä ja sitä kautta läpinäkyviä 
relevanteille yleisöille (mas. 133–134, vrt. 
Habermasin pätevyyssäännöissä ymmär-
rettävyys). Avoimuus ja läpinäkyvyys – jotka 
eivät ole toistensa synonyymeja – muovaa-
vat keskeisesti käsitystä hyvästä hallinto-
tavasta (corporate governance; Christensen 
& Langer 2009, 132–133). Yhtiöiden on 
kuitenkin puntaroitava avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä kilpailutilannetta vasten: 
kuinka avoimesti yhtiön toimintaa voi 
avata ja kuinka läpinäkyvä kannattaa olla. 

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat eri-
tyisesti vastuullisuuden kautta laajoja 
yleisöjä kiinnostava ilmiö, ja julkisuudella 
on tässä sanansa sanottavanaan. Vastuul-
lisuus kytkeytyy myös toiseen suuntaan: 
ESG-osatekijät (environment-social-gover-
nance) ovat taloudellisia mittareita laajem-
pi yhtiön arvon ajurien kokonaisuus (Stub-
bs & Rogers 2013, 622). Käsitteen financial 
performance rinnalle on tullut mainitut 
näkökulmat yhdistävä ethical performance 
(ma.). ESG-osatekijöitä ovat muun muassa 
seuraavat: aineeton pääoma, hiilijalanjälki, 
license to operate, yritysmaineen tai brändi-
maineen osatekijät, normien noudattami-
seen mukautuminen (compliance), tulos-
julkistukset ja läpinäkyvyys (Boerner 2007, 
ks. Stubbs & Rogers 2013, 622). Yhtiöillä 
on tarkoituksena tehdä tulosta monella 
saralla, myös vastuullisuuden ja sääntöihin 
mukautumisen alueella, kuitenkin niin, 

Renkaiden tapauksessa 2016 tosin, ehkä 
yllättävästi, rengastestihuijaus ei johta-
nutkaan merkittäviin asiakasmenetyksiin, 
toisin kuin Nordean tapauksessa 2016, jos-
sa pelkät veroparatiisikytkösepäilyt saivat 
asiakkaat vaihtamaan pankkia.

Yritysten tavoitteena on herättää 
luottamusta ja hankkia hyväksyntää sekä 
ylläpitää niitä kompleksisessa ympäris-
tössä ja kilpailluilla markkinoilla. Liike-
toiminnassa ja viestinnässä toimenpiteet, 
jotka liittyvät seuraaviin ilmiöihin, voivat 
tukea tavoitetta: 

- läpinäkyvyys ja vastuullisuus  
 suhteessa riskienhallintaan 
- proaktiivisuus ja ympäristön  
 teemojen johtaminen  
- suhteet ja sitoutuminen sidosyhmiin. 

1) Läpinäkyvyys ja vastuullisuus  
 suhteessa riskienhallintaan

Avoimuus, läpinäkyvyys, luottamus ja 
riskit ovat sijoituspäätöksessä ennustetta-
vuuden perusteita. Läpinäkyvyys on tarkoi-
tuksellista oman toiminnan ja prosessien 
avaamista yleisöille (Luoma-aho 2015, 13). 
Sijoittaja voi sen kautta seurata, toimiiko 
yhtiö periaatteidensa ja lupaustensa mu-
kaan (Chandler 2014, 170). Läpinäkyvyy-
dessä erotetaan mitattavia tapahtumia ja 
ei-mitattavia prosesseja (mas. 134). Yhtiön 
julkaisema, Finanssivalvonnan suosittele-
ma (2008) tiedonantopolitiikka palvelee 
läpinäkyvyyttä (Koskela & Kuronen 2014; 
ks. esimerkiksi Nesteen tiedonantopoli-
tiikka). Läpinäkyvyys etiikan käsitteenä 
siirtää viestinnän avoimuuden toiselle 
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edellyttää aktiivista ympäristön teemojen 
johtamista (issues management) – näke-
mystä siitä, mitkä ympäröivän yhteis-
kunnan kysymykset voisivat realisoitua 
toimenpiteitä vaativiksi asioiksi toimialal-
la ja yhtiössä. Kun tiedetään kehittynyt tai 
arvioidaan kehittyvä ympäristön teema 
ja siihen liittyvät toimijat, voidaan tehdä 
sidosryhmäanalyysi (Weiss 2014, 141). 
Analyysissa ilmaistaan yhtiön ja johdon 
moraaliset velvollisuudet eri sidosryhmiä 
kohtaan, samoin kuin toimintaperiaatteet 
ja päätöksenteko yhtiön ulkopuolisen 
tapahtuman ilmetessä. Internet on lisän-
nyt riskiä myös sisäisten sidosryhmien 
toiminnan moraalin suhteen. (Mts. 134) 
Teema, issue, voi olla jokin kasvava trendi, 
huolenaihe tai asia, joka voi koskettaa 
yhtiötä ja sidosryhmiä (Weiss 2014, 139). 
Sijoittajayhteisössä omistaja-aktivismin 
vahvistuminen ja aktivistiverkostot ovat li-
sänneet yhtiöiden tarvetta laatia proaktii-
visia yritysstrategioita. Sijoittajasuhteiden 
ammattilaisilla on roolinsa fasilitoijina 
yhtiön johdon ja aktivistien suhteissa, 
joissa osapuolten erilaiset rationaliteetit 
kohtaavat. (Mas. 225.)

”Volkswagen huijasi ja jäi kiinni. Pörs-
siarvosta on kadonnut jo noin puolet, eli 
noin 50 miljardia euroa. SOK:n entinen 
pääjohtaja, Postin hallituksen puheenjoh-
taja Arto Hiltunen arvelee, että Volkswa-
genin johdolta petti eettinen ymmärrys ja 
empatiakyky.” (Ruokanen 2015.) Viesti on 
selkeä: yhtiöiden on siirrettävä painopis-
tettä yksittäisten sidosryhmien odotuksiin 
vastaamisesta toimiin, jotka kohdistuvat 
sidosryhmiin laajasti (Uysal 2014, 218). 
Olkkonen ja Luoma-aho tähdentävät, että 

että panostukset näkyvät lopulta talouden 
tunnusluvuissa (Du, Bhattacharya & Sen 
2010, 8). Hyvän kierre perustuu siihen, 
että vastuullisuudella on kyky rakentaa 
ja vahvistaa sidosryhmäsuhteita (mas. 9). 
Ongelmana on kuitenkin se, että yhtiön 
hyvistä teoista eivät monetkaan sidosryh-
mistä ole tietoisia. Lisäksi hyvistä teoista 
kertominen nähdään usein mainontana, 
joka synnyttää epäluuloa (mas. 9). Siksi 
tarvitaan CSR-strategiaa ohjaamaan vies-
tintää: mitä viestitään ja missä sekä mitkä 
ovat yhtiön ja sen sidosryhmien erityispiir-
teet ja -tarpeet (mas. 9). 

Olkkonen esittää, että sekä yhtiö itse 
että sidosyhmät neuvottelevat yritysvas-
tuun merkityksestä ja muovaavat sitä sekä 
samalla käsitystä siitä, mitä on eettinen 
yritystoiminta (2015, 31). Kun vastuulli-
suuden käsite kytkeytyy hyvään hallin-
totapaan ja riskienhallintaan, erilaiset 
riskit, joita voi olla kymmeniä, nähdään 
mahdollisina maineriskin aiheuttaji-
na, ei päinvastoin. Esimerkiksi johdon 
epäjohdonmukainen käytös voi johtaa 
oikeudenkäynteihin tai asiakkaiden me-
nettämiseen, ja ne heikentävät mainetta 
ja brändiarvoa (Edelman Trust Barometer 
2015). Vaikutussuhde tekojen ja seuraus-
ten välillä siis ratkaisee sen, mihin keskity-
tään toiminnassa ja viestinnässä, muistaen 
pätevyyssäännöt eli totuus, vilpittömyys, 
tarkoituksenmukaisuus ja ymmärrettävyys 
(Habermas 1984).

2) Proaktiivisuus ja ympäristön  
 teemojen johtaminen 

Proaktiivisuus viestinnän periaatteena 
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kirjallisuuteen. Vuorovaikutusta on syven-
nettävä niin, että tunnustetaan ja kun-
nioitetaan ihmisyyttä sekä tunnistetaan 
toimet, jotka voivat vaikuttaa eri sidosryh-
mien edustajiin yksilöinä. Lopulta yksilöt 
tekevät bisnestä ja muodostavat yhtiön 
sidosryhmät. (Mas. 40.) Yhtiö itsessään ei 
ole ´yksilö´, vaan se koostuu yksilöistä, 
joilla on nimi ja kasvot – ja lisäksi omat 
suhteensa ja verkostonsa sekä tavoitteensa 
(mas. 47). Teemojen johtamiseen liittyvä 
sidosryhmäanalyysi saa tätä kautta tar-
kennetun määrityksen. Yhtiön ja johdon 
eettinen käyttäytyminen ja sitoutuminen 
sidosryhmiin ovat osa yhtiön strategioita, 
koska ne palvelevat lopulta yhtiötä ja 
johtoa itseäänkin (mas. 48; myös Porter & 
Kramer 2011: shared value).

Eettisiin odotuksiin vastaamisen  
haasteita sijoittajasuhteissa 

Moraalista ja strategista ajattelua yhdis-
tää käsitys sitoutumisesta sidosryhmiin 
(Noland & Phillip 2010). Se edellyttää 
yhtiöiltä kunnioittavaa, vilpitöntä ja tulok-
sekasta monenvälistä viestintää (mas. 48). 
Pörssiyhtiö, toimitusjohtaja päävastuulli-
sena, tasapainoilee asiapitoisen ja myynti-
henkisen viestinnän välillä perimmäisenä 
tavoitteena yhtiön mahdollisimman oikea 
arvostus, joka edellyttää laajaa legitimi-
teettiä ja luottamusta (Chandler 2014, 
169–170). 

Sijoittajasuhteisiin tulee oma vaikeu-
tensa globaalista toimintaympäristöstä, 
joka tuo lisäjännitettä pörssiyhtiöiden 
toimintaan ja vaikeuttaa liiketoiminnan 
ennustettavuutta. Esimerkiksi toimitus-
johtajan katsauksessa puntaroitavana on 

teemojen hallinta ei ole vain skannaamis-
ta uhkien vaan myös mahdollisuuksien 
varalta (2014, 224). He pitävät tärkeänä 
tässäkin odotusten hallintaa. Jos odotuksia 
onnistutaan hallitsemaan, voidaan samalla 
edistää suhteiden hoitamista sekä kriisien 
ja lopulta maineen hallintaa. (Mas. 223–
224). Erityyppisistä odotuksista normatii-
viset odotukset siitä, mitä organisaation 
”tulee” ja ”pitäisi” tehdä, liittyvät sijoitta-
jasuhteiden etiikkaan sekä legitimiteettiin 
että luottamuksen rakentumiseen. 

3) Sidosryhmäsuhteet ja sitoutuminen 

Sidosryhmäajattelu sijoittajasuhteissa 
korostaa käsitteen stake (intressi, panos) 
laajuutta. Sidosryhmiin kuuluu ”pysyviä” 
jäseniä, kuten sijoittajat, asiakkaat, media 
ja oma henkilöstö, mutta myös vaihtuvia 
jäseniä: teema-areenoille (Luoma-aho & 
Vos 2010) voi ilmestyä yllättäviäkin, myös 
vihamielisiä, ryhmittymiä, joilla on jokin 
intressi yhtiötä kohtaan. Intressi saattaa 
internetin mahdollistamana kanavoitua 
haitalliseksi julkisuudeksi. Tämä nyky-
ajan ilmiö vaatii huomion kiinnittämistä 
suhteisiin, ei pelkästään toimenpiteisiin, 
joihin yhtiön on ryhdyttävä tai joita sen 
on vältettävä voidakseen toimia moraa-
listen standardien mukaisesti. Noland ja 
Phillips tähdentävät strategista ja moraa-
lista sitoutumista eri sidosyhmiin niin, että 
luodaan arvoa kaikille, ei vain omistajille 
ja sijoittajille (Noland & Phillips 2010, 
39–40). Moraalinen ja strateginen aspek-
ti palvelevat toisiaan tässä käsityksessä. 
Käsite sitoutuminen (engagement) pohjaa 
sidosryhmäteoriaan ja vastuullisuuden 
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kokonaisuus: onko toimitusjohtaja vilpi-
tön, puhuuko hän totta, onko tarkoituk-
senmukaista tehdä kirjeestä yksipuolisesti 
myyvä, ja onko laajalle yleisölle ymmär-
rettävä teksti enää uskottavaa ammatti-
laisille? Tiedottavan ja promotionaalisen 
aineksen tasapainoon toimitusjohtajien 
katsauksissa ovat päässeet esimerkiksi 
Lemminkäinen (2012) ja Cargotec (2012)  
(Kuronen  & Horst 2014).

Yhtiön toimitusjohtajalle haastavin-
ta on viestiä sääntelyn rajoissa, kaikille 
tasapuolisesti. Tärkeää on myös suhteiden 
laatu: totuudenmukaisuus, läpinäkyvyys, 
vilpittömyys ja halu kuunnella sijoitta-
jia. Jos käsillä on huonot ajat, kannattaa 
puhua enemmän ja olla tavoitettavissa ja 
näkyvillä tavallista enemmän. Keskeistä 
on ymmärtää, että viestintä ei yksin riitä, 
vaan käyttäytymisen on vastattava odo-
tuksia erityisesti pitkäaikaisen sijoittajan 
vakuuttamiseksi. (Chandler 2014, 165, 
168–170.) Pohjoisrannan ja Arvopaperin 
maineselvityksissä vuosi vuodelta menes-
tyvä KONE on hyvä esimerkki siitä, miten 
yhtiö on onnistunut luomaan strategian ja 
menestystarinan, jotka pohjaavat maa-
ilmanlaajuisiin megatrendeihin, kuten 
kaupungistuminen, ja pystynyt toteutta-
maan strategiaansa menestyksekkäästi 
maailman markkinoilla. Chandlerin (2014, 
173) mukaan toimitusjohtajat ymmärtävät 
nykyisin yrityksen maineen merkityksen 
sijoittajasuhteissa; tarinoilla on täydennet-
tävä taloudellista tietoa läpinäkyvästi ja 
totuudenmukaisesti. Vastuulliset, legitimi-
teetin ja luottamuksen ansainneet yhtiöt 
voidaan muita herkemmin tulkita myös 
hyvämaineisiksi (Beltratti 2005, 385).

Vastaus pörssiyhtiöiden kohtaamiin 
eettisiin haasteisiin on eettisesti kestävä 
liiketoiminta ja strateginen viestintä, joka 
tarkoittaa ”viestintää tarkoituksenmu-
kaisesti mission täyttämiseksi” (Hallahan 
et al. 2007, 4). Viestintä voi siis parantaa 
yhtiön kykyä suhteuttaa toimintaansa 
odotuksiin nähden (Uysal 2014, 216). 
Yhtiön toiminnan läpinäkyvyyttä edistää 
tiedonannon ja sijoittajasuhteiden peri-
aatteiden julkaiseminen. EU:n avoimuus-
direktiivien (2004 ja 2007) vanavedessä 
Finanssivalvonta suositti suomalaisille 
pörssiyhtiöille vuonna 2008 tiedonantopo-
litiikan laadintaa ja julkaisemista verkossa. 
Suosituksessa korostuu sijoituspäätösten 
tekemisen helpottaminen: yllätyksiltä 
vältytään, kun yhtiö kertoo julkisesti 
periaatteensa. Periaatteiden laadinta on 
sekä yhtiön ulkoista että sisäistä viestin-
tää; myös oma henkilöstö on koulutettava 
pörssiyhtiön arkeen. (Koskela & Kuronen 
2014.) 

Etiikan paineita purkamaan:  
käytännön toimia 

Sijoittajaviestintä on normien mukaista 
tiedonantoa ja sitä täydentävää vies-
tintää sekä kaksisuuntaista viestintää 
monien funktioiden rajapinnassa, myös 
markkinoinnin (NIRI 2003). Markkinoin-
tihenkisyys on ottanut jalansijaa monissa 
ammatillisissa tekstilajeissa, myös tilinpää-
töstiedotteissa (Bhatia 2004, 88; Kuronen 
2012; Pander Maat 2007). Kolikossa on 
kaksi puolta: yhtiö haluaa myydä itseään 
sijoituskohteena (myyminen merkityk-
sessä ’myynnin edistäminen’, promotion, 
ks. Bhatia 2004), kun taas yleisön odo-
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tukset ovat tulevaisuuden potentiaalin 
arvioinnissa ja riskien ennustamisessa. 
Voi kysyä, onko yhtiön promotionaalinen 
viestintä tarkoituksenmukaista tai edes totta 
(Habermas 1984). Normitetuissa teksteissä 
on usein nähtävissä toisten tekstilajien 
piirteiden omaksumista tai tekstilajien se-
koittumista, kuten esimerkiksi vuosikerto-
muksissa tiedottavan ja myyvän aineksen 
sekoittumista (Bhatia 2004, 89–90). Teksti 
saattaa sisältää erilaisia, jopa ristiriitaisia 
elementtejä (Solin 2006, 87; Fairclough 
2003). Sijoittajasuhteissa eri ammattilais-
ten kulttuurit kohtaavat, ja kompromisseja 
on tehtävä taloushallinnon, juridiikan ja 
PR:n painotuksissa (Bhatia 2004, 33–34). 

Viestinnän tarkoitusperien saavuttami-
nen edellyttää taitoa johtaa ympäristön 
teemoja ja arvioida odotuksia. Weiss 
(2014, 141) ohjeistaa yhtiöitä tekemään 
sidosryhmäanalyysin, jotta tiedettäisiin, 
millaisia agendoja kenelläkin on: ”Analyy-
sia tehdessäsi kysy, kuka teki mitä, kenelle, 
missä tarkoituksessa sekä millä hinnalla 
ja mitä siitä seurasi. Ota tavoitteeksi luoda 
yhtiön toiminnalle sellaiset edellytyk-
set, että ne antavat ihmisten saavuttaa 
eettisesti kestäviä tuloksia.” Jos johdolla 
ja asiantuntijoilla ei ole toiminnassaan 
eettisiä motiiveja, seuraukset voivat tulla 
kalliiksi (mas. 142), kuten on huomattu 
vuonna 2015 Volkswagenin päästöhuijauk-
sessa.

Oman yhtiön viestinnän uudistaminen 
on hyvä aloittaa selvittämällä, miten sijoit-
tajasuhteiden periaatteet on yhtiössä mää-
ritelty (Christensen & Cornelissen 2011, 
367). Onko otettu huomioon IR-toiminnon 
monet tehtävät: tiedon välittäminen mo-

nille sidosryhmille, ei vain sijoittajille, sekä 
yhtiön myyminen sijoituskohteena uskot-
tavasti niin, että kuunnellaan sijoittajia ja 
analyytikoita. Pelkkä kuuntelu ei kuiten-
kaan riitä, vaan kaksisuuntainen viestintä 
ja sitoutuminen sidosryhmiin edellyttävät 
analyysia ja tulkintojen tekoa sijoittajapa-
lautteen pohjalta. Analyysitieto jaetaan 
ylimmän johdon kanssa. Ei pidä myös-
kään unohtaa yhtiön henkilöstöä, jonka 
kouluttamisessa pörssiyhtiön arkeen on 
suuri merkitys. (Koskela & Kuronen 2014.) 
Hallituksen vahvistamilla periaatteilla on 
merkitystä viestinnän päätavoitteen saa-
vuttamisessa eli hallitun moniäänisyyden 
ja johdonmukaisuuden toteutumisessa 
(Christensen & Cornelissen 2011). 

Sijoittajasuhteiden ammattilaisen huo-
neentauluksi käyvät luottamusbarometrin 
päätelmät (Edelman Trust Barometer 
2013), jotka on tässä mukautettu sekä 
liiketoiminnan että sijoittajasuhteiden 
johtamiseen:

• Johda liiketoimintaa ja sijoittaja- 
  suhteita sidosryhmille ja yhteis-  
  kunnalle hyödyllisten periaatteiden  
  pohjalta. Älä perusta strategiaa ja  
  viestinnän suunnitelmia pelkästään  
  sääntöjen noudattamiselle.

• Tunnusta 2000-luvun tosiasia:   
  nykyhetken operatiiviset tekijät  
  (johto, tuotteet, tulos), joihin  
  luottamus perustuu tänään, eivät  
  rakenna luottamusta tulevaisuuden  
  suhteen vaan yhteisölliset asiat ja  
  sitoutumista osoittava käyttäyty- 
  minen.
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• Toimi mahdollisimman läpi - 
  nä kyvästi ja avoimesti: puhu  
  ensin työntekijöille, raportoi   
  tavoitteista; huomaa kuitenkin,  
  että pörssiyhtiössä periaatetta ei  
  voi noudattaa kirjaimellisesti,  
  joten suunnittele sisäpiiri - 

 määritykset  hankkeittain.

• Osallistu julkiseen keskusteluun  
  sen mukaan mikä on tärkeää liike- 
  toiminnalle (asiakassuhteet,  
  sijoittajasuhteet, työnantajakuva). 

Viestinnän pätevyysvaatimukset totuus, 
vilpittömyys, tarkoituksenmukaisuus 
ja ymmärrettävyys toimivat johtavina 
eettisinä ohjeina erilaisten kohtaamisten 
suunnittelussa ja toteutuksessa. ”Maineen 
johtaminen ja luottamuksen rakenta-
minen ovat tärkeämpiä tavoitteita kuin 
koskaan, ja vahva viestinnän ohjelma 
mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen” 
(Argenti 2013, 67).

Näistä voit aloittaa 

1) Edelman Trust Barometer (2016),  
 teemana luottamus  http://www. 
 edelman.com/insights/intellectual- 
 property/2015-edelman-trust- 
 barometer/

2) Deloitte Reputation Risk (2014)   
 http://www2.deloitte.com/content/dam/ 
 Deloitte/global/Documents/ 
 Governance-Risk-Compliance/gx_grc_ 
 Reputation@Risk%20survey%20report_ 
 FINAL.pdf 

3) Shockley-Zalabak, P.S. & Morreale,  
 S.P. (2011). Building high-trust  
 organizations. Executive Forum,  
 Spring 2011, 39–45. Saatavilla verkossa:  
 http://onlinelibrary.wiley.com/  
 doi/10.1002/ltl.467/pdf  
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sein ajatellaan, että ammatti-
etiikka on selkeä koodisto, 
joka sääntelee ammattikun-

nan toimintaa. Nykyinen ammattilai-
suuden tutkimus kuitenkin korostaa, 
että ammattietiikka ei ole selkeä ja 
annettu asia, vaan paremminkin mieli-
kuva, jota ammattilaiset rakentavat 
kertomalla tarinoita omasta ammatilli-
suudestaan. Kuvaan tässä artikkelissa 
sitä, miten vaikuttajaviestinnän am-
mattilaiset rakentavat ammattieetos-
tansa kertomalla pieniä arkipäiväisiä 
tarinoita työstään. Tarkastelen am-
mattieetosta arkipäivän käytäntöjen 
kautta muotoutuvina käsityksinä siitä, 
mikä on hyvää työtä ja tutkin, kuin-
ka tätä eetosta tuotetaan kertomalla 

VAIKUTTAJAVIESTINNÄN  
EETOS JOKAPÄIVÄISENÄ  
TARINOINTINA

U

KUKA? 
Anu Kantola

•

ku
va: Lasse Leck

lin

Anu Kantola on viestinnän professori 

Helsingin yliopistossa. Ennen yliopis-

touraansa hän toimi journalistina eri 

välineissä. Kantola on tutkinut vallan-

käyttöä, poliittista viestintää, yritysten 

johtamista, journalismia ja julkisen 

elämän muutoksia. Hän on johtanut 

useita laajoja tutkimushankkeita ja 

julkaissut kansainvälisissä journaa-

leissa kuten Nordicom Review, Media, 

Culture & Society, Management 

Learning, Journal of Management 

and Organization, Journalism, Acta 

Sociologica ja Journal of Political Po-

wer. Hänen viimeisin kirjansa Matala 

valta (2014) käsittelee johtamista 

tasa-arvoon ja yksilöllisyyteen perus-

tuvissa yhteiskunnissa. 



,  /  59 

jokapäiväisiä tarinoita omasta työstä. 
Vaikuttajaviestinnän konsultit ovat 
ryhtyneet valtaamaan tilaa poliittisen 
edunvalvonnan kentällä, ja heidän 
tarinoistaan rakentuu ammattikunnan 
elävä tarina, joka kertoo konsulttien 
ammattieetoksesta. Elävän tarinan 
ristiriitaisuuksissa heijastuu samalla 
konsulttien asema markkinoiden ja 
politiikan ristipaineessa. Ammattilais-
ten on hyvä tiedostaa nämä ristiriitai-
suudet, koska ne voivat johtaa epäluot-
tamukseen ammattikuntaa kohtaan. 
Tavoitteena olisi eetos, joka pohjautuu 
mahdollisimman selkeästi ja avoimesti 
siihen, mitä työ ja sen ammatillisuus 
on ja mitä työn etiikkaan kuuluu. Avoin 
ja selkeä tarina kestää aina paremmin 
kuin ristiriitainen ja suljettu.

Johdanto

Suomessa on viime aikoina käyty vil-
kasta keskustelua vaikuttajaviestinnän 
ja lobbauksen eettisistä pelisäännöistä, 
kun viestintätoimistojen näkökulmasta 
edunvalvontaan on avautunut uusi mark-
kina-alue, johon monet toimistot ovat 
suuntautuneet. 

Suomessa on ollut pitkään ammatti-
taitoisia vaikuttajaviestinnän ammatti-
laisia, jotka ovat olleet konsultoimassa 
eri organisaatioiden vaikuttajaviestintää. 
Viime vuosina kenttä on kuitenkin ollut 
liikkeessä. Taustalla on yhteiskunnan ja 
poliittisen järjestelmän muutos, jossa 
poliittinen valmistelu on murroksessa. 
Poliittinen edunvalvonta on Suomessa 
ollut pitkään laajapohjaisten komiteoiden 

ja kolmikantaisen korporatismin hallussa. 
Viime aikoina nämä valmistelutavat ovat 
saaneet kritiikkiä, ja komiteavalmistelusta 
on käytännössä luovuttu (Christiansen et 
al. 2010; Rainio-Niemi 2010). Lisäksi EU 
vaikuttaa moniin valmisteluprosesseihin. 

Monet suuret viestintäyritykset ovatkin 
aktivoituneet poliittisen edunvalvonnan 
konsultoinnissa, ja samaan aikaan on syn-
tynyt uusia, vaikuttajaviestintään panosta-
via toimistoja. Tässä kehityksessä silmiin-
pistävää on ollut pyöröovien viuhuminen: 
monet politiikan ja journalismin huip-
puammattilaiset ovat siirtyneet viestin-
täyrityksiin vaikuttajaviestinnän ammat-
tilaisiksi. Sama kehitys näkyy muissakin 
maissa, muun muassa muissa Pohjoismais-
sa (Allern 2011; Tyllström 2013).

Muutosprosessi on herättänyt Suomes-
sa julkista keskustelua edunvalvonnan 
etiikasta, ja myös vaikuttajaviestinnän 
ammattilaiset ovat osallistuneet keskuste-
luun. Monet keskustelun teemoista ovat 
koskeneet suoraan vaikuttajaviestinnän 
konsulttien etiikkaa. Pitäisikö poliittista 
edunvalvontaa tehdä entistä läpinäky-
vämmäksi ja avoimemmaksi? Pitäisikö 
Suomeen perustaa lobbarirekisteri? Pitäi-
sikö viestintätoimistojen olla avoimempia 
siitä, ketä ne avustavat ja missä asioissa? 
Tai pitäisikö politiikan ja journalismin 
ammattilaisille olla jonkinlaisia siirtymis-
sääntöjä silloin, kun he tulevat yksityisten 
yritysten palvelukseen ja alkavat hyödyn-
tää henkilökohtaisia suhteitaan?

Haastattelimme talvella 2013–14 
vaikuttajaviestinnän konsultteja teema-
haastatteluilla. Tarkastelen tässä sitä, 
miten ammattikunta muokkaa eetostaan 
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konsultit ovat tietotyöläisiä, joilla ei ole 
muodollisia pätevyysvaatimuksia. Heidän 
ammatillinen uskottavuutensa riippuu sii-
tä, kuinka he pystyvät esittämään selkeän 
ratkaisun asiakkaansa ongelmaan (Ed-
wards 2014; Motion & Leich 1996; Palm & 
Sandström 2014, 147). Konsultit joutuvat 
myös vakuuttamaan monenlaisia asiak-
kaita. He ovat verkostoituneita ammat-
tilaisia (Collins 2015), jotka tekevät töitä 
instituutioiden välissä ja välittävät tietoa 
ja käytäntöjä (Czarniawska & Mazza 2003; 
Macnamara & Crawford 2013; von Platen 
2015; Rövik 2007). Monilla on kumppa-
neita ja partnereita, joita he käyttävät 
joustavasti hyödykseen (Pang et al. 2013, 
159). He etsivät myös uusia asiakkaita 
ja kehittävät markkinointistrategioitaan 
(Fincham 2006, 23; Reed 1996). 

Viestinnän konsultteja voi myös verrata 
johtamisen konsultteihin, jotka markki-
noivat ammatillista osaamistaan luomalla 
trendejä, imagoja, paradigmoja, uusia 
käsitteitä ja brändejä (Clark 1995; Clark & 
Greatbatch 2004; Clark & Salaman 1998, 
142–143; Kantola 2014; Kantola & Seeck 
2010; Reed 1996). Samaan tapaan myös 
viestinnän konsultit rakentavat ammat-
ti-imagoaan. Brändäyksen ohella heidän 
on kuitenkin vakuutettava asiakkaitaan 
myös kasvokkaisissa tapaamisissa, joissa 
he kertovat, miksi juuri heidän ammatil-
lisuutensa on asiakkaalle käyttökelpoista. 
Tarkastelenkin tässä sitä, miten viestinnän 
konsultit rakentavat ammatti-imagoaan 
arkisen tarinoinnin kautta. Keskityn erityi-
sesti ammattikunnan arkisessa työssä esiin 
nousevaan eetokseen: siihen, miten am-
mattilaiset ymmärtävät hyvän työn omas-

keskustelussa. Miten vaikuttajaviestinnän 
ammattilaiset rakentavat oman ammatilli-
sen identiteettinsä ja eetoksensa?  

Käytän samalla keskustelua etiikas-
ta esimerkkinä siitä, kuinka viestinnän 
konsulttien ammattilaisuus on mieliku-
viin perustuvaa imagoprofessionalismia 
(Kipping 2002), jossa ammattikunnan 
täytyy perustella omaa asiantuntijuuttaan 
asiakkaiden ja yleisemmin yhteiskunnan 
edessä kertomalla tarinoita ja rakentamal-
la niiden avulla mielikuvia ammatillisuu-
destaan.

Ammattietiikka jokapäiväisenä  
tarinankerrontana

Toisin kuin usein ajatellaan, ammattikun-
nat eivät ole selkeärajaisia vakaita insti-
tuutiota, vaan pikemminkin suostuttelun 
ja kamppailujen paikkoja. Monet ammatit 
ovat nykyisin jatkuvassa liikkeessä, ja am-
mattikuntien täytyy kehittää strategioita, 
joilla ne oikeuttavat oman asiantuntijuu-
tensa. Ammattilaiset toimivat erilaisten 
instituutioiden ja kenttien välissä, myyvät 
omaa osaamistaan eri tahoille, ja samalla 
yrittävät myös valloittaa uusia asiakkuuk-
sia (Alvesson & Johansson 2002; Bjerre-
gaard & Jonasson 2014; Muzio et al. 2011, 
447; Suddaby & Viale 2011).  Erityisesti 
monien tietotyöläisten ammattilaisuus on 
jatkuvassa muutoksen tilassa, ja heidän 
täytyy rakentaa itselleen imago tai kerto-
mus, joka oikeuttaa heidän asiantuntijuut-
taan (Kipping 2002).

Tämä koskee myös viestinnän am-
mattilaisia. Konsultteja yleensä ja myös 
viestinnän konsultteja on tutkittu kansain-
välisesti viime aikoina paljon. Viestinnän 
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ajatuksiaan siitä, ketkä ovat Suomessa 
alan parhaita osaajia ja täydensimme 
haastateltavien listaa näillä ehdotuksilla, 
kunnes joukko saturoitui niin, että emme 
enää saaneet uusia ehdotuksia. Haas-
tattelut edustavat näin ammattikunnan 
sisältä katsottuna ammattikunnan ydintä: 
ammattilaisia, joita toiset saman alan 
ammattilaiset arvostavat. Haastattelut 
tehtiin tunnista kahteen tuntiin kestävinä 
teemahaastatteluina, joissa pyysimme 
haastateltavia kertomaan omasta ammat-
tikunnastaan, sen muutoksista ja paikasta 
ja tehtävästä yhteiskunnassa. 

Haastattelut litteroitiin, ja sen jälkeen 
teimme niille sisällönanalyysin, jossa 
etsimme tekstistä esiin nousevia antenar-
ratiiveja. Poimimme haastatteluista pieniä 
tarinoita, kertomuksia tai kertomuksen 
paloja, anekdootteja ja vitsejä, joita luo-
kittelimme niiden perussanoman mukai-
sesti. Tarinalla kerrotaan yleensä jotakin, 
ja kun luokittelimme antenarratiiveissa 
esiintyviä käsityksiä ammattilaisuudesta, 
haastatteluista nousi esiin neljä keskeistä 
teemaa, joista haastateltavat puhuivat 
usein perustellessaan sitä, miksi heidän 
ammattilaisuutensa on hyvää ja mikä siinä 
on tärkeää. Erotimme neljä antenarratii-
vien klusteria, joissa nousee esiin ammatti-
kunnan tapa tarinoida eetoksestaan: siitä, 
mitä on hyvä työ ja hyvä ammattilaisuus 
(Kantola 2013, 611).

Elävä tarina:  
ammattieetoksen ristiriidat

Konsulttien haastatteluista erottuvat neljä 
antenarratiivien klusteria olivat seuraavat: 
i) tarinat menneisyyden sulkeutuneesta 

sa työssään. Eetos on tässä nimenomaan 
arkisessa työssä esiin nouseva ymmärrys 
siitä, mitä on hyvä työ ja hyvä ammattilai-
suus, ei niinkään abstrakti koodi- tai sään-
nöskokoelma. (Kantola 2013, 611.) Eetosta 
voi siten  tutkia jokapäiväisessä työssä 
esiin nousevina käsityksinä siitä, mikä on 
hyvää työtä. Tässä tarkastelen eetoksen 
tuottamista erityisesti arkipäiväisessä pu-
heessa, kun viestinnän konsultit kertovat 
omasta työstään ja ammattilaisuudestaan.

Organisaatioiden tutkija David Boje 
(2008; 2011) on tutkinut muutosproses-
seissa pintaan nousevia pieniä tarinoita, 
antenarratiiveja, joilla ihmiset tekevät 
selkoa muutoksista ja etsivät suuntaa 
tulevaisuuteen. Antenarratiivit ovat pieniä 
tarinoita, aikajanalla eteneviä kertomuksia 
tai kertomuksen paloja, anekdootteja tai 
vitsejä, jotka kierrättävät usein mennei-
syyden tarinoita ja ammentavat voimaa 
niihin kytkeytyvistä syvemmistä arvoista. 
Samalla ne kuitenkin muokkaavat vanhoja 
tarinoita uuteen muotoon ja ovat, Bojen 
sanoin, veikkauksia tulevaisuudesta ja 
siitä, mihin maailma on menossa.

Haastattelimme talvella 2013–14 
kaikkiaan 26 viestinnän konsulttia 
teemahaastatteluilla, joissa pyysimme 
heitä kertomaan työstään, tavoitteistaan, 
asiakkaistaan ja palveluistaan. Haastatelta-
vat edustavat viestintäyritysten kenttää, ja 
he ovat nimenomaan vaikuttajaviestinnän 
konsultteja. Haastattelimme alan tunne-
tuimpia ammattilaisia alan suurimmista 
ja tunnetuimmista yrityksistä sekä myös 
pienemmistä toimistoista. Haastatteluissa 
etenimme niin sanotulla lumipallo-otan-
nalla. Kysyimme haastateltavilta heidän 
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Suomesta, ii) tarinat uusista asiakkaista, 
iii) tarinat henkilökohtaisten kontaktien 

Tarinaklusterin  
perusväite 

1  Menneisyyden sulkeu- 
 tunut Suomi tarvitsi   
 uutta avoimempaa   
 edunvalvontaa 

2  Uudet asiakkaat ovat 
 konsulttien tarpeessa
 Nykyiset yritysjohtajat   
 ovat erkaantuneet  
 politiikan eliiteistä ja  
 tarvitsevat konsulttien   
 apua.
 Etujärjestöt eivät osaa   
 nykyistä vaikutustyötä   
 ja tarvitsevat konsulttien  
 apua. 

Esimerkki tarinasta 

Esimerkiksi tää vaikuttaja-
viestintä (…) on ollut aivan 
arkea kaikissa länsimaisis-
sa demokratioissa pitkään. 
Jotenkin Suomeen se tuli 
jälkijunassa johtuen siitä, 
että Suomi oli pitkään sul-
keutunut ja pienen eliitin 
maa (…) eihän Kekkosslo-
vakiassa tarvittu viestintää, 
kaikki päättäjät, koko eliitti 
mahtui yhteen bussiin.

Mä käytän usein esi-
merkkinä sitä että, kysyn, 
että ”Huomasit sä, että 
valtioneuvosto nyt, että se 
hallitus on päättäny laskea 
näitä-ja-näitä veroja tai 
maksuja?” 
Sitten yritysjohtaja kysyy, 
että ”Mistä sä sait tuon 
tietää?” 
Mä sanon, että kävin valtio-
neuvoston verkkosivuilla. 
”Mikä on valtioneuvosto?” 
Niin. Älä naura. 

Tarinoiden eetos

Suomi oli ennen pienten 
eliittien hallitsema maa, 
jossa korporaatiot ja etu-
järjestöjen kolmikanta 
hoitivat edunvalvontaa  
kalliisti ja kankeasti ja 
samalla ehkäisivät yri- 
tysten reilua kilpailua.  
Konsultit ovat reilumpi  
vaihtoehto tälle järjestel-
mälle.

Konsultit ovat tehokas  
vaihtoehto vaikutustyöhön.

Taulukko 1:  
Viestinnän konsulttien eetoksen tarinat. 

tärkeydestä, ja iv) tarinat konsulteista 
avoimuuden ja demokratian asialla  
(Taulukko 1).
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3  Konsulttien kokemus   
 politiikasta auttaa
 Kokeneilla konsulteilla   
 on hyvät yhteydet poli-  
 tiikkaan, virkakuntaan   
 ja journalismiin,   
 ja ne ovat ratkaisevassa   
 asemassa vaikutustyössä. 

4  Konsulttien ja edun-  
 valvonnan sääntely  
 on tarpeetonta

 

No henkilökohtaiset  
yhteydet on tärkeimmät. 
(…) Että ihan ykkösjuttu 
on se, että saa vahvistettua 
niitä suhteita ja jotenkin 
mielellään luotua suhteita 
ennen kuin omat asiat 
on millään lailla erikseen 
ajankohtaisia tai pöydällä. 
Se auttaa sitä, että tulis 
sit kuulluksi siinä vaihees-
sa, kun jotain päätöksiä 
tehdään.

Tietysti olisi muodikasta 
ja hienoa sanoa, että mun 
mielestä olisi oikein, että 
kaikki rekisteröityisi ja 
avoimesti kertoisi, kenen 
asialla on (…) Mutta kyllä 
mä pitäisin sitä jossakin 
määrin liioiteltuna täällä 
Suomen oloissa. (…) Jos  
tulee oikein säänneltyä, 
niin ne henkilöt rupeaa 
vähän tärkeilemään sen 
myötä. Se on kanssa vähän 
semmoinenkin, että ”nyt 
meillä on tosi tärkee tää 
homma, kun tää on säädel-
ty”, eikö niin? 

Konsulttien kokemus ja  
pyöröovet politiikasta ja 
journalismista palvelevat 
asiakasta ja ovat hyödylli- 
siä.

Konsulttien harjoittama 
edunvalvonta Suomessa  
toimii hyvin eikä kaipaa 
lisää sääntelyä.

Näiden neljän klusterin tarinoista 
rakentuu viestinnän konsulttien ammat-
tikunnan living story, elävä tarina, jossa 
näkyvät myös muutoksen tuomat jännit-
teet, ristiriitaisuudet ja mahdollisuudet. 

Tarinassa on kaiken aikaa voimakkaita 
moraalisia sävyjä, joiden kautta konsultit 
esittävät myös eettisiä kantojaan ja muo-
toilevat omaa ammattietiikkaansa.

Konsulttien elävän tarinan lähtökoh-
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Selkein ristiriita on siinä, että samalla kun 
konsultit asettavat itsensä avoimuuden 
esitaistelijoiksi Suomessa, he kuitenkin 
näkevät, että heidän oma työnsä ei tarvitse 
lisää avoimuutta. He eivät pidä tarpeellise-
na lisätä vaikuttajaviestinnän avoimuutta 
lainsäädännöllisin keinoin, vaan vakuutta-
vat, että järjestelmä on ongelmaton. Toi-
nen selkeä ristiriita elävässä tarinassa liit-
tyy henkilökohtaisiin suhteisiin. Konsultit 
kritisoivat aikaisempaa, henkilösuhteille 
rakentunutta pienten piirien edunvalvon-
taa, mutta samalla he kuitenkin markki-
noivat itseään puhumalla omista hyvistä 
henkilösuhteistaan.

Miksi tarinat ovat ristiriitaisia? Yksi 
mahdollinen tulkinta on se, että ristiriitai-
suudet johtuvat siitä, että vaikuttajavies-
tinnän konsultit seisovat kahden kentän, 
markkinoiden ja politiikan välissä, ja hei-
dän on pyrittävä vakuuttamaan molem-
mat kentät omasta professionaalisuudes-
taan. Monille ammateille on tyypillistä se, 
että ne toimivat erilaisten instituutioiden 
välissä ja joutuvat ottamaan huomioon 
hyvin monenlaisia asiakkaita ja heidän 
tarpeitaan (Collins 2015; Czarniawska 
& Mazza 2003; Macnamara & Crawford 
2013; von Platen 2015; Rövik 2007; Pang 
et al. 2013, 159; Fincham 2006, 23; Reed 
1996). Tämä välitila koskee erityisesti 
viestinnän konsultteja, jotka palvelevat 
erilaisia asiakkaita ja välittävät tietoa ja 
asiantuntemusta. 

Tämän tutkimuksen perusteella näyt-
tää, että vaikuttajaviestinnän ammatti-
kunnan ammatillinen tarinankerronta ja 
sen tuottama eetos toimii ainakin kahteen 
suuntaan. Markkinoilla odottavat mak-

tana on tarina suomalaisen yhteiskunnan 
muutoksesta: he kertovat tarinaa sulkeutu-
neesta maasta, joka on matkalla avoimem-
maksi yhteiskunnaksi. Edunvalvonnan 
menneisyys kuvataan sulkeutuneeksi ja 
moraaliltaan arveluttavaksi eliittien pien-
ten sisäpiirien toiminnaksi. Tätä tumma-
sävyistä historiaa vasten konsultit näkevät 
itsensä raikkaana voimana ja tulevaisuu-
den tekijöinä, jotka kannattavat uutta 
avoimempaa toimintakulttuuria. 

Toisessa klusterissa ovat tarinat, joilla 
konsultit kuvaavat itseään yritysjohtajien 
ja vanhojen järjestöjen parhaana apuna. 
He kertovat, kuinka yritykset ja etujär-
jestöt ovat heidän palvelujensa tarpeessa 
siksi, että yritysjohtajat ovat erkaantuneet 
politiikasta ja etujärjestöt eivät ymmärrä, 
miten toimia uudessa avoimemmassa 
toimintaympäristössä. 

Kolmannessa klusterissa ovat tarinat, 
joilla konsultit korostavat henkilökoh-
taisten suhteidensa merkitystä edun-
valvonnassa. Monilla on pitkä kokemus 
lobbaamisesta tai tausta politiikassa tai 
journalismissa ja siksi hyvät suhteet poli-
tiikan ja median kentillä. 

Neljännessä klusterissa ovat tarinat, 
jolla konsultit puhdistavat lobbauksen 
mainetta rinnastamalla sen kaikenlaiseen 
poliittiseen vaikutustyöhön, jota esimer-
kiksi ympäristöjärjestöt, urheiluseurat, 
ministeriöt ja kunnat tekevät. Samalla 
he myös kertovat pitävänsä suomalaista 
järjestelmää niin avoimena ja ongelmatto-
mana, ettei heidän toimintaansa tarvitse 
säännellä muiden maiden malliin. 

Neljän klusterin muodostama elävä 
tarina on kuitenkin osin ristiriitainen. 
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ta ammatillisuudesta. On hyvä tunnistaa 
oma asemansa erilaisten järjestelmien ris-
tipaineessa. Tässä tapauksessa markkinoi-
den ja politiikan avoimuuden vaatimukset 
luovat ristivetoa ammattilaisten etiikkaan. 
Ammattietiikan rakentamisessa kannat-
taa miettiä huolella, mitä asioita haluaa 
painottaa ja tehdä töitä sen eteen, että 
ammattikunnan elävä tarina olisi eettisesti 
mahdollisimman selkeä ja johdonmukai-
nen. Tähän tarjoaa välineitä esimerkiksi 
ammattikunnan oma sisäinen keskustelu 
ja normien määrittely, jota voidaan käyt-
tää apuna asiakkaiden ja sidosryhmien 
suuntaan. Vahva ammattietiikka tuottaa 
ammattikunnalle uskottavuutta ja arvos-
tusta. Ristiriitaisuudet ja sotkuisuus taas 
syövät ammattikunnan uskottavuutta. 

Näistä voit aloittaa 

1) Kantola, Anu  (2016). Cleaning rotten  
 politics, selling exclusive liaisons:  
 Public relations consultants as story  
 telling professionals between markets  
 and politics. PR Inquiry 5(1): 33–52. 
2) Boje, David (toim.) (2011). Storytelling  
 and the future of organizations:  
 an antenarrative handbook. New York:  
 Routledge.
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ässä artikkelissa haetaan en-
sinnäkin historiallista pohjaa 
journalismietiikalle länsimaisen 

sananvapauden ja lehdistönvapauden 
syntyprosesseista. Vapaan sanan myötä 
syntyi myös sanomisen etiikka, sanan-
vastuu. Toiseksi käsitellään journalis-
mietiikan historiallista muotoutumista 
ja kolmanneksi journalismietiikan 
nykyisiä haasteita. Kaupallisen median 
ongelmaksi muodostui jo 1800-luvun 
lopulla liiallinen sensationalismi, johon 
reaktiona kehkeytyi objektiivisuutta 
painottava ammattietiikka ja myöhem-
min myös sosiaalista vastuuta koros-
tavia näkemyksiä. Myös viestintätek-
nologian muutokset ovat vaikuttaneet 
itsensä ilmaisemisen mahdollisuuksiin 
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rohkeita julkaisupäätöksiä oman henkensä 
menetyksen uhalla.

Journalismi on saanut nimensä ranskan 
sanasta jour, päivä, joten päivänkohtaisista 
asioista on journalismissa kysymys. Tällä 
kriteerillä Rooman keisarien julkaisema 
virallinen tiedotuslehti Acta diurna populi 
romani (päivittäiset tapahtumat Rooman 
kansalle) voisi olla jonkinlaista journa-
lismia. Siinä julkistettiin ja levitettiin 
(publicare et propagare) oikeuden, senaa-
tin ja keisarien päätöksiä sekä vaikkapa 
armeijan kuulutuksia Forum Romanumilla. 
Selkeästi Acta diurna oli kruunun ja vir-
kavallan julkaisu, sellaisena siis paremmin 
organisaatioviestintää kuin journalismia 
nykyisessä länsimaisessa mielessä. Sen kir-
jureita ei journalistietiikka koskenut, vaan 
julkaisemista koskeva eettinen vastuu ja 
poliittinen harkinta oli virkakoneistolla, 
viime kädessä hallitsijalla. (Encyclopedia 
Britannica 2016.)

Myöhemmin keskiajalla katolisen 
kirkon organisaatio piti otteessaan koko 
läntistä maailmaa. Kirjallisuutta kopioitiin 
käsin luostareissa, ja ainoastaan kirkon 
tarpeita palvelevat kirjat tulivat jäljen-
netyiksi. Kirjat käsiteollisesti tuotettuina 
taideteoksina olivat myös tavattoman 
kalliita ja vain varakkaimpien hankittavis-
sa. Keskiajan maailmaa hallitsi kirkon ja 
maallisen hallitsijan organisaatioviestintä.

Kaksi seikkaa tuli romahduttamaan kir-
kon ja feodaaliruhtinaiden tiedollisen sekä 
viestinnällisen monopolin 1500-luvulle tul-
taessa. Ensinnäkin feodaaliyhteiskunnan 
”taskuissa” jo pitkään eläneet, suhteellisen 
riippumattomat, kauppakapitalismilla 
vaurastuneet kaupunkivaltiot muodostivat 

ja luoneet uutta tarvetta etiikalle. His-
toriallisesti kirjapainotekniikan käyt-
töönotto vaikutti samoin kuin internet 
ja sosiaalinen media nykyään. Sano-
minen on vapautunut ja demokratisoi-
tunut, mutta toisaalta myös runsaasti 
eettisiä ongelmia on syntynyt. Samaan 
aikaan kasvava joukko maita on luo-
punut länsimaisesta sananvapaudesta 
ja palannut sensuurin ja propagandan 
aikaan.

Johdanto: sananvapaus ja etiikka

Median sääntelyn ja itsesääntelyn 
ytimessä on perinteisesti ollut kysymys 
sananvapaudesta (Nieminen & Pantti 
2012, 34). Esimerkiksi Immanuel Kan-
tin mukaan koko eettinen järjestelmä 
perustuu vapaudelle: vain vapaita olentoja 
voidaan velvoittaa eettisesti. Jos henkilöllä 
ei ole mahdollisuutta toimia toisin, hän 
ei olisi eettisesti vastuussa toiminnastaan 
(Kannisto 2007). 

Seuraavassa lyhyt historiallinen katsaus 
siihen, kuinka sananvapaus, vapaa lehdistö 
ja näin ollen myös kysymys itsesäänte-
lystä ja journalismietiikasta kehittyivät. 
Mediaetiikka tai journalismietiikka on 
professionaalista itsesääntelyn etiikkaa, 
josta voi varsinaisesti puhua vasta kun ky-
seinen ammattikunta on olemassa ja kun 
se on riittävän vapaa tekemään valintoja, 
joita eettinen harkinta koskee. Itsevaltiaan 
hallitsijan alaisena ja sensuurin oloissa 
mediasisällöt ovat viime kädessä hallitsi-
joiden eettisiä valintoja, eivät toimittajien. 
Tosin rohkeat yksilöt voivat jopa näissäkin 
oloissa tehdä etiikkansa velvoittamina 
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nen, Kortteinen, Saarti 2014.)
Ajatus vapaasta, keskustelevasta julki-

suudesta vahvistui 1600- ja 1700-luvuilla. 
Kaupunkien lukuisiin kahvihuoneisiin 
ja salonkeihin oli syntynyt niin sanottu 
porvarillinen julkisuus, jossa kauppi-
aat, liikemiehet ja ammatinharjoittajat 
keskustelivat tasavertaisina järkevistä 
tavoista hoitaa kaikkiin vaikuttavia asioita 
(Habermas 1964/2004; Malmberg 2012). 
Ajankohtaisia asioita käsitteleviä lehtiä 
sekä pamfletteja luettiin ja kommentoitiin 
keskustelujen pohjaksi. Filosofi Jürgen 
Habermasin mukaan tähän tasavertaiseen, 
anti-feodaaliseen keskusteluun kuului, 
että vain perustelun järkevyys ja harkinta 
sai vaikuttaa esityksen hyväksymiseen, 
ei siis esittäjän yhteiskunnallinen arvo. 
Julkisuuden käsitteen historiallisena taus-
tana on Antiikin Kreikan agora, tori, jossa 
vapaat kansalaiset saattoivat tasavaltaisesti 
ja julkisesti keskustella yhteisten asioiden 
hoitamisen toimintavaihtoehdoista.

Sananvapautta korostava näkemys sai 
ilmaisunsa liberalistisessa yhteiskuntafilo-
sofiassa. Sen tunnetuimpana kiteyttäjänä 
pidetään englantilaista filosofia John 
Stuart Milliä, joka teoksessaan On Liberty 
(1859) määritteli vapauden nimenomaan 
vapautena valtion puuttumisesta ihmisten 
elämään. Vapaassa keskustelussa ja mieli-
piteenvaihdossa esiin tuleva erimielisyys, 
oppositiot ja vähemmistöt eivät olleet 
pahasta, vaan yhteiskuntaa kehittävä ja 
eteenpäin vievä voima. Kritiikki ja halli-
tuksen arvostelu olivat hyviä, demokraatti-
sia asioita. (Mäntylä 2007.) 

Jos valta keskittyy yhteiskunnassa 
yhdelle taholle, syntyy helposti hirmuhal-

yhä voimakkaampia keskuksia maaseudun 
feodalismin keskelle. Kaupunkiporvaris-
to katsoi edustavansa uutta ja vapaata 
maailmaa. Porvaristo yhdistyi poliittisesti 
ajamaan omia etujaan ja romuttamaan 
vanhan vallan haitallisia etuoikeuksia. 
Nouseva eliitti taisteli elinkeinovapauden, 
uskonnonvapauden ja ilmaisunvapauden 
puolesta. Se tuki valistusajan hengessä tie-
teitä, joita vanha eliitti vieroksui tai jopa 
pelkäsi. Porvaristo uskoi rationaaliseen 
ihmisjärkeen, tietoon ja vapaaseen kes-
kusteluun klassisen liberalismin hengessä. 
Siksi taistelu kirkon ja feodaalihallitsijan 
sensuuria vastaan oli oleellinen osa porva-
riston nousua. (Eisenstein 1983.)

Kaupungeissa syntyi ja levisi nopeasti 
1450-luvulta alkaen myös mullistava vies-
tintäteknologinen keksintö, kirjapainotai-
to. Kirjapainoteknologian nopea leviämi-
nen Euroopassa romutti katolisen kirkon 
tiedollisen monopolin, sillä kirjanpainajat 
olivat yrittäjiä, joilla oli intressi monistaa 
kenen tahansa maksukykyisen kirjoi-
tuksia. Vanhat viestinnän portinvartijat 
(gatekeepers) menettivät otteensa samalla 
tavalla kuin internet ja sosiaalinen media 
vaikuttavat nykyajassa. Viestintä demokra-
tisoitui ja tuli halvalla monien ulottuville. 
Kirjapaino siivitti voittoon protestanttisen 
kapinaliikkeen Martin Lutherin, mutta 
se synnytti myös tieteellisen julkaisutoi-
minnan ja sanomalehtien esimuodot, 
niin sanotut uutiskirjeet, jotka levisivät 
kauppiaiden keskuudessa ja keskittyivät 
talousuutisiin. Nopeasti suuriin kopiomää-
riin yltävää viestintää ei vallanpitäjien 
ollut helppo hallita ennakkosensuurilla. 
(Eisenstein 1983; Karvonen 2014a; Karvo-
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linto. Siksi valistusajattelija Montesquieu 
esitti 1700-luvulla niin sanotun vallan 
kolmijako-opin, jonka mukaan vallan vää-
rinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, 
tuomiovalta ja toimeenpanovalta on ero-
tettava toisistaan. Valtiomahtien kuuluu 
vahtia toisiaan ja puuttua toistensa väärin-
käytöksiin. Tämä valistusajan oppi tulikin 
läntisten demokratioiden peruspilariksi, 
mutta se puuttuu yksipuoluejärjestelmistä 
ja uskonnollisista autoritaarisista valtiois-
ta. Samaisella 1700-luvulla alettiin puhua 
myös lehdistöstä ”neljäntenä valtiomah-
tina” (The Fourth Estate, Edmund Burke). 
Lehdistön tehtävänä nähtiin kaikkien 
vallankäyttäjien valvominen. Viime vuo-
sikymmeninä journalismi on omaksunut 
yhä vahvemmin ”vallan vahtikoiran” ja 
epäkohtien paljastajan roolin. (Karvonen 
2008.)

Valistuksen, klassisen liberalismin ja 
porvarillisen julkisuuden ideat vaikuttivat 
vahvasti 1700-luvun porvarillisissa val-
lankumouksissa, joissa yksinvaltainen tai 
harvainvaltainen valtiojärjestys muutettiin 
kansanvaltaisemmaksi (Malmberg 2012, 
19). Ranskan suuri vallankumous 1789 
merkitsi tasavaltalaista käännettä, jossa 
valtaa pitäneiden aatelin ja papiston (2–3 
prosenttia väestöstä) ulkopuolinen kolmas 
sääty julistautui kansalliskokoukseksi. 
Vallankumous johti tasavallan perustami-
seen, kuninkaan vallan lakkauttamiseen 
ja aateliston etuoikeuksien lopettamiseen. 
Kansalaisista tuli periaatteessa tasavertai-
sia lain edessä.

Hieman aiemmin liberalismin ja valis-
tuksen aatteet saivat ilmauksensa Yhdys-
valtain vapaussodan tiimellyksessä 1776 

laaditussa itsenäisyysjulistuksessa. Julistuk-
sella taattiin muun muassa uskonnonva-
paus, sananvapaus ja omaisuudensuoja. 
Etuoikeudet lakkautettiin, ja ihmisistä 
tehtiin tasa-arvoisia lain edessä. Hallitus 
sai hallita vain hallittujen suostumuksella. 
Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen li-
säys (first amendment) ratifioitiin 1791, ja 
siinä nimenomaisesti kiellettiin kongressia 
säätämästä lakia, joka rajoittaisi pu-
heen- tai lehdistönvapautta. Englannissa 
julkaisemisen luvanvaraisuudesta puoles-
taan luovuttiin 1695, vaikka sananvapaus-
lakia ei säädettykään. (First Amendment, 
Wikipedia.)

Ruotsin valtakunnassa Kokkolan 
kirkkoherra Antti (Anders) Chydenius 
(1729–1803) edisti liberalismin ja valistuk-
sen aatteita valtiopäivillä 1765–66 ja vaati 
siellä täydellistä kauppa- ja elinkeinova-
pautta toteutettavaksi. Chydenius vaikutti 
olennaisesti vuoden 1766 edistyksellisen 
painovapauslain säätämiseen: se vapautti 
ennakkosensuurista kaiken paitsi us-
konnolliset ja ulkomaiset painotuotteet. 
Lisäksi lähes kaikki viralliset asiakirjat 
tulivat julkisiksi. 250 vuotta täyttävää pai-
novapautta juhlistettiin Helsingissä tou-
kokuussa 2016 Chydeniusta esille nostaen. 
Lainsäädännön ja hallinnon poliittinen 
arvostelu oli nyt mahdollista. Itsevaltiu-
den palauttaneen Kustaa III:n toimesta 
lakia tosin vesitettiin 1774, mutta vuoden 
1809 hallitusmuodossa painovapaus tuli 
Ruotsissa perustuslailliseksi oikeudeksi. 
Suomihan oli siirtynyt tuossa vaiheessa 
osaksi Venäjän keisarikuntaa, tosin auto-
nomisena suuriruhtinaskuntana. (Anders 
Chydenius -säätiö: Painovapaus.) 
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suus eettisine lieveilmiöineen kehittyivät 
ensiksi.

Yhdysvaltain kaupallinen penny-leh-
distö aloitti toimintansa 1830-luvulla. 
Maassa oli lehdistön- ja elinkeinonvapaus. 
Uusi höyrypainoteknologia ja sellupaperi 
mahdollistivat halvan massatuotannon. 
Maan suurkaupunkeihin tulvivat siirto-
laiset muodostivat yleisön, jolle täytyi 
myydä helposti sulavaa sensaatioaineistoa. 
Lehtiin painettiin vapauden ja myynnin 
maksimoimisen nimissä sellaisia törkeyk-
siä, että eettiset kysymykset alkoivat nous-
ta esiin. Kadulla myytävien sensaatioleh-
tien kova keskinäinen kilpailu asiakkaista 
pakotti ne yhä räikeämmin liioittelevaan 
ja aistimelliseen esittämistapaan sekä 
totuutta vääristeleviin, jopa suorastaan se-
pitteellisiin törkyjuttuihin. Olipa skandaali 
totta tai valhetta, se möi hyvin, mikä riitti 
etiikaksi voittoaan maksimoivalle lehdelle 
(Ferré 2009, 17).

Toisaalta jo 1851 perustettiin The New 
York Times, joka alkoi kilpailla ”laatujour-
nalismilla”. Tähän kuului huolellinen tutki-
minen ja objektiivisuus. Tämän tapaisista 
lehdistä kasvoi kaupallinen vaihtoehto 
sensaatiolehdistölle. Kauppatavarana on 
tällöin luotettava tieto maailmasta, koulu-
tetummalle väestönosalle. Vastaava jako 
”laatulehtiin” ja ”tabloideihin” on olemas-
sa muuallakin (esimerkiksi brittiläinen  
The Times vs. The Sun). 

Sana etiikka alkoi vilahdella journa-
lismin yhteydessä Yhdysvalloissa 1850-lu-
vulla. Selkeästi asian nosti esiin katolinen 
kirjoittaja William Samuel Lilly kirjoituk-
sessaan The Ethics of Journalism (1889). 
Lillyn mukaan journalisteille oli annettu 

Samoihin aikoihin 1800-luvun alku-
puolella Venäjän tsaarit, kuten Euroopan 
muutkin monarkit, pelkäsivät Ranskan 
vallankumouksen esimerkin aiheuttavan 
kansannousuja. Niinpä Venäjän alaisessa 
Suomen suuriruhtinaskunnassa sensuu-
riasetukset säilyivät tiukkoina lyhyitä 
poikkeusaikoja lukuun ottamatta vuoteen 
1905 saakka. Suomessa painovapaus, 
sananvapaus ja ennakkosensuurin kielto 
astuivat voimaan 1906 perustuslaissa ja 
vuoden 1919 hallitusmuodossa. Toisen 
maailmansodan aikaan Suomessa sovel-
lettiin ennakkosensuuria ja tuotettiin 
sotapropagandaa (Tommila & Salokangas 
1998; Melgin 2014).

Journalismietiikan synty

Sanomalehti on historiallisesti vanhin 
uutismedia. Sanomalehden historia on 
tapana jakaa historiallisiin vaiheisiin: 
journalismin esimuodot eli uutiskirjeet 
(1500–), valistavan ja kasvattavan eliittileh-
distön aika (1600–), poliittisen ja mieli-
pidelehdistön aika (1750–) ja kaupallis-
tuneen lehdistön aika (1830–). (Kunelius 
1999; Hemánus & Varis 1979.)

Valistavan lehdistön aikana kirjoittelu 
oli ennakkosensuroitua ja lehdet ilmestyi-
vät yleensä hallitsijan luvalla. Poliittinen 
lehti taas oli poliittisen taistelun väline, 
eikä tämä kirjoittelu tuntenut nykyisen 
kaltaisia lehdistöeettisiä sääntöjä. Vasta 
kun lehdistä itsestään tuli vapaasti toimi-
via kaupallisia massatuotteita, kävivät niin 
eettiset ongelmat kuin eettinen itsesään-
telykin ajankohtaisiksi. Käytän tässä 
esimerkkinä USA:n median kehitystä, 
koska siellä riippumattomuus ja kaupalli-
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professionalisoitua. (Ferré 2009.) On 
myös syytä muistaa vuodelta 1922 Walter 
Lippmannin journalismintutkimuksen 
klassikko Public Opinion, jossa painotettiin 
objektiivisuutta ja tiedemäistä journa-
lismia. Tämä toimi myös vastareaktiona 
sota-ajan propagandalle.

Yhdysvaltojen ensimmäisen journa-
lismin itsesääntelyohjeiston laati Kansas 
Editorial Associationin käyttöön William 
E. Miller vuonna 1910. Koodissa edel-
lytettiin journalismin olevan rehellistä, 
oikeudenmukaista ja säädyllistä. Samoin 
vaadittiin journalistisen tekstin ja mainon-
nan pitämistä erillään ja tuomittiin teksti-
mainonta. Ensimmäisen maailmansodan 
propagandan ja sotilaallisten rajoitusten 
vuosien jälkeen valtakunnallinen Ameri-
can Society of Newspaper Editors omaksui 
ammatillisen etiikkasäännöstön vuonna 
1923. Vuonna 1926 Society of Professio-
nal Journalists vahvisti journalistisiksi 
eettisiksi ideaaleiksi seuraavat hyveet: 
vastuullisuus, vapaus, itsenäisyys, rehelli-
syys, tarkkuus, puolueettomuus, reilu peli 
ja säädyllisyys. (Ferré 2009.) Euroopassa 
ensimmäinen alaa koskeva valtakunnalli-
nen ohjeisto Charte des devoirs profession-
nels des journalists français hyväksyttiin 
Ranskassa vuonna 1918. Eri maissa kehit-
tynyt journalismietiikka on yllättävänkin 
samanlaista. Eettiset periaatteet voidaan 
kiteyttää John Merrillin tapaan määreisiin 
Truthful, Unbiased, Full, Fair (Merrill 1997; 
Nordenstreng & Lehtonen 1998).

Vaikka lehdistöetiikka syntyi 1900- 
luvun alussa reaktiona liian sensaatiomai-
seen ja viihteelliseen mediaan, oltiin toi-
sen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa 

lehdistönvapaus, jotta he ”esittäisivät 
faktoja, väittelisivät niistä, ilmiantaisivat 
väärinkäytöksiä ja edistäisivät reformeja” 
mutta ikävä kyllä keskivertojournalistil-
le ”totuus on viimeinen asia, mitä hän 
ajattelee”. (Ferré 2009, 17; Lilly 1889, 507, 
509.) Keltainen lehdistö oli täynnä yksityis-
kohtiin meneviä verisiä murhajuttuja ja 
seksiä. Kysymykseksi nousi, miten tämä 
jatkuva ”alhaisilla” asioilla mässäily vaikut-
taisi lukijoiden asenteisiin, uskomuksiin 
ja käytökseen. Eikö kouluttamattomia 
luokkia pitäisi vanhahtavasti sanoen ”ylös-
rakentaa”, sivistää, eikä täyttää heidän 
tajuntaansa raadollisuuksilla, ihmiset 
ajattelivat.

Vuonna 1910 New York Worldin julkai-
sija Joseph Pulitzer lahjoitti 2 miljoonaa 
dollaria New Yorkin Columbia Univer-
sitylle laadukkaan journalismikoulun 
perustamiseksi. Tämä oli merkittävä askel 
journalismin professionalisoitumisessa, 
ammatillistumisessa, josta taas seurasi am-
mattietiikan kehittämistä. Pulitzer katsoi, 
että juuri ammattietiikan opettaminen oli 
olennaista journalistikoulutuksessa. Vuon-
na 1915 journalismietiikkaa opetettiin jo 
ainakin kahdeksassa yhdysvaltalaisessa 
journalistikoulussa. Kouluissa kasvatettiin 
tulevia toimittajia lahjomattomuuteen, 
älyllisyyteen ja objektiivisuuteen. 1920-lu-
vulla yliopiston opettajat suorastaan 
suolsivat journalismieettisiä kirjoja, kuten 
The Ethics of Journalism (1924), The Morals 
of Newspaper Making (1924), The Principles 
of Journalism (1924), The Conscience of 
the Newspaper (1925), Newspaper Ethics 
(1926) ja The Newspaper and Responsibility 
(1929). Journalismi alkoi ammatillistua, 
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1928 omat itsesääntelyn ohjeensa ra-
diotyöhön, pelkona kun oli, että hallitus 
suitsii alaa lain voimalla. Hallituksen elin 
Federal Radio Commission (FRC) oli vuo-
desta 1926 hallinnoinut radion lähetystaa-
juuksia, ja käytännössä liian ruokottomat 
kanavat eivät saaneet lähetyslupia. (Ferré 
2009.) Euroopassa Britannian BBC (per. 
1922) ja Suomen Yleisradio (1926) olivat 
julkisen palvelun yhtiöitä, jotka olivat si-
toutuneet kansakuntaa ”ylösrakentavaan” 
ohjelmapolitiikkaan. (Tulppo 1976.)

Elokuvan puolella USA:n korkein 
oikeus oli määritellyt vuonna 1915, että 
perustuslaillinen lehdistönvapaus ei koske 
elokuvateollisuutta, joka määriteltiin 
silkaksi liiketoiminnaksi. Amerikkalaiset 
kasvattajat olivat syvästi huolestuneita 
valtavan suosituksi tulleen elokuvame-
dian kyvystä opettaa nuorisolle aivan 
vääriä asioita. Elokuvatähdetkin elivät 
moraalittomasti ja jäivät kiinni muun 
muassa raiskauksista. Monissa osavaltiois-
sa puuhattiin elokuvasensuurin lakeja. 
Will H. Haysin johdolla laadittiin eloku-
vien itsesääntelyyn tuotantosäännöstöä 
(engl. Motion Picture Production Code 
1930), joka tuli säätelemään elokuval-
lista esittämistä vuosina 1930–1968. Se 
kielsi elokuvista muun muassa karkean 
kielenkäytön, epäsiveelliset alastonkuvat, 
seksuaaliset perversiot, huumeet ja juo-
pottelun, valkoisen orjuuden, synnytyksen 
kuvaamisen, rikollisuuden ihannoinnin, 
pappien halventamisen, rotujen väliset su-
kupuolisuhteet ja seka-avioliitot. Näin siis 
painotus oli yhteiskunnan rakentamisessa, 
ei sen tarkassa kuvaamisessa.

Sarjakuvat olivat toisen maailmanso-

jälleen pettyneitä kaupallisen median 
toimintaan. Median omistus oli keskitty-
nyt harvoihin käsiin, ja omistajat käyttivät 
mediaa vallan välineenä. Kansalle media 
tarjosi halpaa ”roskaruokaa” laadukkaan 
henkisen ravinnon sijaan. Katsottiin, että 
vapautta valtiosta korostava liberalistinen 
tai libertarianistinen lehdistönäkemys ei 
riitä takaamaan laadukasta journalismia. 
Sodan aikaan asetettu lehdistön reformeja 
pohtiva neuvottelukunta sai työnsä val-
miiksi 1947 (Hutchins Commission 1947). 
Se esitteli liberaalia lehdistöteoriaa täy-
dentävän niin sanotun sosiaalisen vastuun 
lehdistöteorian. 

Median sosiaalisen vastuun periaate 
tarkoittaa sitä, että media ei ole vastuussa 
vain itselleen, vaan koko yhteiskunnalle. 
Tämä vertautuu muunkin liiketoiminnan 
yhteiskuntavastuun ajatukseen. Ei riitä, 
että on vapaus sanoa mitä tahansa; täytyy 
myös välittää siitä, mitä sanomisesta 
seuraa yhteiskunnallisessa todellisuudessa. 
Näin kyseessä on esittämisen todellisuutta 
rakentava puoli, ei ainoastaan todelli-
suutta kuvaava puoli (Karvonen 2013b). 
Komission raportissa lehdistön tehtäviksi 
mainittiin mm. päivittäisten tapahtumien 
monipuolinen ja totuudenmukainen selos-
taminen, julkisen ja kriittisen keskustelun 
foorumina toimiminen, kattavan kuvan 
antaminen yhteiskunnan eri ryhmistä, 
yhteiskunnallisten arvojen esittely ja 
selventäminen sekä täysmittaisen pääsyn 
tarjoaminen tuoreimpaan tietoon. (Nie-
minen & Pantti 2012, 36; McQuail 2000, 
170–173.)

Yleisradiotoiminnan puolella National 
Association of Broadcasters laati vuonna 
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ström 2016). Kuitenkin monet maat ovat 
kääntyneet pois länsimaisesta lehdistönva-
pauskäsityksestä kohti valtiollista propa-
gandaa ja strategista informaatiovaikut-
tamista (Jantunen 2015). Venäjän ohella 
EU-maista Unkaria ja Puolaa on seurattu 
huolestuneina. Turkissa, Kiinassa ja 
monessa islamilaisessa maassa länsimaista 
lehdistön- ja sananvapautta ei noudateta. 
Siellä epämieluisten asioiden kertojasta 
tulee valtion vihollinen, jota saattaa uhata 
väkivalta ja hengen menetys. Esimerkiksi 
Venäjän strateginen informaatiovaikutta-
minen koskee myös Suomea, kun ammat-
titrollaajat vääntävät vaikkapa Ukrainan 
asioita venäläismielisesti väritetyiksi.

Länsimainen vapaus rehottaa erityises-
ti internetissä ja sosiaalisessa mediassa. 
Todellakin yksittäinen henkilö voi saada 
mielipiteensä kuuluviin vaikka maail-
manmitassa paremmin ja halvemmalla 
kuin koskaan aiemmin maailmanhisto-
riassa. Tämä on demokraattista ja uhkaa 
vanhojen tiedollisten ja viestinnällisten 
portinvartijoiden asemaa kuin kirjapaino 
aikoinaan. Viestintäteknologinen val-
lankumous ei kuitenkaan ole eettisesti 
ongelmaton. Vapaus ilman vastuuta käy 
ongelmaksi. Yksittäistä viestijää ja harras-
telijabloggaajaa ei sido minkäänlainen 
professionaalinen etiikka – ehkä hän ei ole 
kuullutkaan moisista seikoista ja lainkin 
asettamat sananvapauden rajoitukset ovat 
tuntemattomia. Toisaalta netti voi olla 
myös niin sanottu viides valtiomahti, joka 
valvoo neljättä mahtiakin eli lehdistöä 
(Dutton 2009).

 Lisäksi internet antaa mahdollisuuden 
anonyymiin kommentointiin, mikä pois-

dan aikana amerikkalaisten sotilaiden 
mielilukemistoa. Yleisönsä mukaisesti 
lehdet raaistuivat ja alkoivat saada seksu-
aalisia sisältöjä. Comics Magazine Asso-
ciation of America laati 1954 ohjeiston, 
joka tunnettiin nimellä The Comics Code, 
paljolti vaihtoehtona uhkaavalle hallituk-
sen regulaatiolle. Koodin sai aikaan ennen 
muuta psykologi Fredric Werthamin kirja 
Seduction of the Innocent (1954), jossa 
katsottiin että väkivaltaiset ja piiloseksuaa-
liset sisällöt tärvelevät lapset.

Suomessa ensimmäinen journalismin 
säännöstö Etikettisäännöt Suomen sano-
malehtimiehille laadittiin vuonna 1957. 
Niitä seurasivat Toimittajan huoneentaulut 
sekä Lehtimiehen ohjeet, joita tarkennettiin 
vuosikymmenen välein. Nykyiset Journa-
listin ohjeet on hyväksytty 2011, ja niitä on 
päivitetty viimeksi vuonna 2014. Ohjeiden 
noudattamista tarkkailee ja tulkitsee Julki-
sen sanan neuvosto (per. 1968). (Mäntylä 
2007b.)

Elokuvia Suomessa tarkasti Valtion 
filmitarkastamo vuosina 1921–1946. Sen 
jälkeen tarkastusta teki Valtion elokuva-
tarkastamo, joka oli opetusministeriön 
alaisuudessa vuosina 1946–2011 toiminut 
virasto.

Nykyjournalismin eettisiä ongelmia

Edellistä historiallista katsausta vasten 
voidaan silmäillä myös nykyjournalismin 
eettisiä ongelmia. Millaisen muodon nämä 
saavat 2000-luvulla?

Suomi on sananvapauden johtava maa 
ja myös vähiten korruptoituneita maita 
maailmassa (The 2014 World Press Freedom 
Index; Transparency International; Grund-
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taa sanktioiden mahdollisuuden ja vapaut-
taa vaikka estottomaan toisin ajattelevien 
halventamiseen. Toisin sanoen vapauteen 
liittyvä vastuu, siis sananvastuu, puuttuu. 
Habermasin porvarillisen julkisuuden ide-
aaliin kuulunut harkitseva, rakentava, de-
liberatiivinen keskustelu ei kukoista, vaan 
sättiminen, polarisoituminen, heimoutu-
minen ja omissa kuplissa eläminen. Toi-
saalta anonyymisyys ja vaikka Wikileaksin 
kaltaiset palvelut antavat mahdollisuuden 
paljastaa epäkohtia organisaatioiden tai 
valtioidenkin sisältä, mikä on valtaa vahti-
van journalismin idean mukaista. Anonyy-
miys suo epävapaan valtion kansalaisille ja 
vaikkapa uskonnollisen yhteisön ihmisille 
mahdollisuuden keskustella vapaasti ja 
tuulettaa ummehtuneita yhteisöjä. 

Sosiaalinen media tasa-arvoistaa ja de-
mokratisoi, mikä on hyvä asia. Ongelmaksi 
tulee kuitenkin esimerkiksi tieteellisen 
asiantuntijuuden aseman heikkenemi-
nen. Vuosikymmeniä asiaa opiskelleiden 
ja tutkineiden tiedosta tulee vain yksi 
mielipide muiden joukossa. Yksittäiset 
toisinajattelijat voivat harrastelijapohjalta 
nousta vasta-asiantuntijoiksi, joita yleisö 
uskoo mieluummin kuin ”korruptoinut-
ta eliittiä”. Tämä ilmiö on luonteeltaan 
populistinen. Ammattimaisessa journalis-
missakin saatetaan hakea journalistisen 
balanssisäännön tai draaman tuottamisen 
merkeissä vasta-asiantuntija väittelemään 
asiasta. (Karvonen 2013b; Huhta 2013; 
Väliverronen 2015.)

Kaiken kaikkiaan objektiivisuus ja 
totuus, jotka nousivat ratkaisuksi journa-
lismietiikassa, ovat kärsineet kolauksen. 
Keskeinen journalismieettinen vaatimus 

on ollut se, että toimittajan on puhuttava 
totta, hänen on oltava objektiivinen ja 
kohdeltava tasapuolisesti kiistan osapuolia 
(Ward 2009; Lehtinen 2013). Nyt elämme 
relativismin aikaa, jolloin totuudet ovat 
kuin valintamyymälän tuotteita: yksi pitää 
yhdestä, toinen toisesta totuudesta. Sub-
jektiivisuus on journalisteillekin tärkeää, 
koska se tuo jutun lähelle lukijaa (vrt. 
Hujanen 2009)

Kuitenkin maailman laadukkaimmat 
journalistiset julkaisut pitävät palkkalis-
toillaan faktantarkistajia. Saksan laatu-
lehdissä kuten Der Spiegelissä toimii 80 
ammattimaista faktantarkistajaa, jotka 
saattavat korjata yhdestä lehden numeros-
ta yli 800 virheellistä tietoa ennen julkai-
sua. Suomessakin toimi vaalien yhteydessä 
väitteiden totuudenmukaisuutta tarkistava 
Faktabaari ja sen jälkeläisenä Debattibaa-
ri. Bonnier palkitsi Faktabaarin vuoden 
2014 journalistisena tekona, ja se voitti 
samana vuonna myös European Public 
Communication -palkinnon. (Valkama 
2013.)

Nico Carpentier (2005) on selvittänyt 
nykyaikaisen media-ammattilaisen identi-
teetin perusteita, joista ammattietiikkakin 
nousee. Keskeisiä journalistin ammat-
ti-identiteetin ulottuvuuksia ovat hänen 
mukaansa ensinnäkin riippumattomuus–
riippuvaisuus, toiseksi objektiivisuus– 
subjektiivisuus ja kolmanneksi ammatti-
eliittiin kuuluminen – yleisön edustaminen, 
palveleminen. Nämä ovat myös jännitteitä 
ja ristiriitoja ammatti-identiteetissä. 

Ajatellaan, että journalistiin voi luot-
taa, koska hän on riippumaton eikä ole 
pyyteellisesti ajamassa omaa asiaansa tai 
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ole kytköksissä intresseihin. Totuuden 
sanova puolueeton instanssi on oikeutettu 
tuomaan julkisuuden valoon epäkohtia ja 
väärinkäytöksiä, jotta maailmaa voitaisiin 
parantaa näiltä osin. Organisaatioviestijä 
taas on nähty ainakin journalistien taholta 
nimenomaan riippuvaisena ja intressi-
senä toimijana, toimittajan eräänlaisena 
vastapelurina. Kuitenkin journalistikin on 
riippuvainen omasta organisaatiostaan, 
joka on useimmissa tapauksissa kaupalli-
nen voittoa tuottava yritys. Journalisti on 
pyyteellinen sikäli, että hänen on ehkä 
tehtävä jutustaan sensaatiomainen, yksi-
puolisesti huonoja puolia esiin nostava. 

Sensationalismi ja viihteellisyys olivat 
jo historiallisesti 1900-luvun alussa niitä 
seikkoja, jotka pakottivat kehittämään 
journalismietiikkaa. Vallan vahtiminen 
tarkoittaa nykyjournalismissa usein kohun 
ja skandaalien nostamista väitetystä nor-
mien ja moraalin rikkomuksista. ”Journa-
lismi lähtee nykyisin helposti ristiretkelle 
korkean moraalin nimissä, ja näyttävien 
moraalisten draamojen rakentelusta onkin 
tullut yksi journalismin kulmakivi 2000- 
luvulla” (Kantola 2011, 177). Mediatalojen 
taloudellisesti haastavat ajat ovat saaneet 
laatulehdetkin etsimään yleisöä viih-
teellisyydestä, yksityiselämää koskevista 
juoruista ja sensationalismista. Pääminis-
teri Matti Vanhasen kohujen yhteydessä 
vuonna 2006 näytti siltä, että viihdelehti 
Seiska ja Helsingin Sanomat eivät eroa 
paljoakaan toisistaan (Karvonen 2011; 
Juntunen & Väliverronen 2009).

Objektiivisuudella on nykyjournalismis-
sa subjektiivinen vastavoimansa. Juttujen 
yhteydessä nähdään toimittajan subjektii-

vinen kommentti asiasta, ja verkkojutun 
hännässä on mahdollisuus kommentoida 
asiaa. Objektiivisuuden ohella mukaan 
pyritään saamaan subjektiivista kokemus-
ta ja tunteita. Journalismin päätehtävä ei 
ehkä enää ole tiedonvälitys vaan keskus-
telun herättäminen. Parhaiten sellaista 
syntyy provosoivalla ja yksipuolisella 
esityksellä – siis epäobjektiivisella otteella. 
Kiinnostavuudesta tuntuu tulleen tärke-
yttä ja yhteiskunnallista merkittävyyttä 
keskeisempi arvo markkinaehtoistuneelle 
medialle.

Carpentierin mainitsema identiteetin 
ulottuvuus ammattieliittiin kuuluminen 
– yleisön edustaminen, palveleminen on 
kiinnostava jännite. Valtamedian huip-
putoimittaja on professionaalista eliittiä 
ja myöskin eliittiä yhteiskunnallisena 
vallankäyttäjänä. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että toimittaja samastuisi muuhun 
eliittiin, vaan hän on tavallisen kansalai-
sen, ”pienen ihmisen” asialla tai julkisen 
palvelun, yleisen edun asialla. Pienen 
ihmisen asialla olemisen demokraattisessa 
piirteessä on olemassa populismin vaara. 
Erityisesti iltapäivälehdet asemoivat itsen-
sä selkeästi kansan puolelle ja ”herroja” 
vastaan. A. P. Pietilän (2007, 65) mukaan 
viihdelehdistö etsii hanakasti ”alamaisia” 
miellyttäviä ”herrojen” rötöksiä. Mutta 
ehkä toimittaja ei tällöin edustakaan 
yleistä etua vaan lehtiyrityksen omaa, yksi-
tyistä kaupallista etua?

Edellä kuvattuun tapaan journalistisen 
itseymmärryksen ja etiikan pohjana on 
edelleen realistisen filosofian mukaisesti 
todellisuuden mahdollisimman tarkka ku-
vaaminen. Kuitenkin kaiken esittämisen, 
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representaation, toinen puoli on todelli-
suuden tuottaminen. 

Eli journalismikaan ei vain kuvaa 
todellisuutta (realismi), vaan myös tuottaa 
sitä (konstruktivismi). (Karvonen 2013a, 
2014b.) Yleensä organisaatioviestinnän 
katsotaan olevan organisaatiolle suotuisan 
todellisuuden rakentamisen asialla, kun 
taas journalisti vain kuvaa todellisuutta. 
Jos journalismikin rakentaa todellisuutta 
niin voidaan kysyä, millaista todellisuutta? 
Tunteeko journalisti sosiaalisen vastuun-
sa? 

Soveltaminen käytäntöön:  
mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Journalismilla ja yhteisöviestinnällä on 
omat eettiset säännöstönsä. Luonteensa 
mukaisesti eettiset ohjeet ovat normatii-
visia; ne määrittelevät hyvän, oikean ja 
ideaalisen toiminnan, jota kohti reaalinen 
toiminta voi pyrkiä ja johon reaalisen 
toiminnan tapauksia verrataan. Filosofi-
sesti sanoen ammattietiikka määrittelee 
millaista toiminnan pitäisi olla (Sollen, 
ought), ja tämän vastakohdaksi voidaan 
asettaa todella toteutuva toiminta tai reaa-
lisesti vallitseva asiantila (Sein, is).

Ammattikäytännöillä on tapana puhua 
kaksoisstandardien periaatteella niin, että 
omista käytännöistä puhutaan kauniisti 
idealisoivin termein, kun taas toisista 
ammattikäytännöistä voidaan puhua 
ruman realistisesti kaikkine vikoineen ja 
puutteineen. Näin yhteisöviestijät ovat 
taipuvaisia puhumaan idealisoivasti omas-
ta ammatistaan ja realistisesti, ellei jopa 
naturalistisesti kilpailevasta praksiksesta 
journalismista. Vastaavasti journalistit 

näkevät oman toimintansa sankarillisten 
demokraattisten ideaalien valossa, kun 
taas yhteisöviestintä kuvataan likaisena 
julkisuuden manipulointina.
 
 Käytännön ohjeena siis molemmille  
 ammattikäytännöille: Älä puhu kaksois - 
 standardeilla. Tarkastele omaa ja  
 kilpailevaa ammattikäytäntöä sekä  
 realistisesti että normatiivisesti.

Millä tahansa esityksellä on todellisuutta 
kuvaava (realistinen) puolensa ja toisaalta 
toiminnan kautta sosiaalista todellisuutta 
tuottava (konstruktivistinen). Yhteisö-
viestinnässä painottuu konstruktivistinen 
puoli: halutaan edistää omien tavoitteiden 
mukaisen todellisuuden rakentumista. 
Journalismin itseymmärryksessä taas pai-
nottuu realistinen puoli, niin että halutaan 
kuvata tarkasti ja todenmukaisesti todel-
lisuutta. Olisi hyödyllistä jos kumpikin 
ammattikäytäntö näkisi itsessään sekä rea-
listisen että konstruktivistisen puolensa.

 Erityisesti journalismin on syytä nähdä  
 toimintansa konstruktivistinen   
 ulottuvuus: mieti millaista todellisuutta  
 jutut rakentavat niiden kohteelle.

Journalismi näkee itsensä julkisen palve-
lun edustajana ja yleisen edun vaalijana, 
siinä missä yhteisöviestijä edustaa tiettyä 
intressiä. Olisi hyödyllistä nähdä myös 
toiset puolet.

 Journalisti: ymmärrä, että toimintasi  
 voi olla myös vähemmän ylevää yksityi- 
 sen taloudellisen edun tavoittelua.  
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 viestintaoikeus_journalistietiikka.pdf

4) Journalistin ohjeet 2014. http://www. 
 journalistiliitto.fi/pelisaannot/ 
 journalistinohjeet/EthicNet – collection  
 of codes of journalism ethics in Europe.  
 http://ethicnet.uta.fi/
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Siinä missä toimittaja haluaa 
kuulla yrityksestä salaisuuden 
tai skandaalin, viestijän tehtävä 

on auttaa yritystä siten, ettei se joudu 
skandaaliin”, kirjoitti Journalisti-leh-
ti talvella 2016. Viestinnän kahden 
keskeisen ammattikunnan välinen raja 
on kuitenkin viime vuosina alkanut 
liudentua johtuen median ansainta-
logiikan murroksesta. Institutionalisoi-
tuneet journalismi ja yhteisöviestintä 
ovat joutuneet rajankäyntiin myös 
mainonnan kanssa, kun etenkin natiivi-
mainonta lainaa muotoa ja uskotta-
vuutta journalistisesta kerrontatavasta. 
Tässä artikkelissa pohditaan professioi-
den uudelleen määrittelyn tarvetta ja 
muutoksen tuomia haasteita journa-

KUKA? 
Ulla Järvi 

•

RAJALLA – JOURNALISMIN JA 
VIESTINNÄN USKOTTAVUUTTA 
MÄÄRITELLÄÄN UUDELLEEN
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Suomen tiedetoimittajain liiton 

pääsihteeri ja Tiedetoimittaja- 

lehden päätoimittaja. Hän on  

tutkinut terveysjournalismia,  

mediavälitteistä terveysvalistusta  

ja tiedeviestintää, joista kirjoittaa 

muun muassa blogissaan: http://

ullajarvi.blogspot.fi. Järvi on Julkisen 

sanan neuvoston ja Valtion virka-

mieseettisen neuvottelukunnan 

jäsen. ”
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lismin ja yhteisöviestinnän eettisesti 
kestävälle toiminnalle. 

Johdanto

Media-alan rakennemuutos on lisännyt 
toimittajien rekrytointia nimenomaan 
viestintäyrityksiin, joissa perinteisestä 
journalistisesta työstä on tullut osa yhtei-
söviestintää (Preisler 2014, Grundström 
2015). Toimittajien hyödyllisyys on havait-
tu, koska perinteisen mainonnan kiinnos-
tavuus on vähentynyt, ja myös mediata-
loissa sisältömarkkinointi on nähty uutena 
tulonlähteenä korvaamaan menetettyjä 
mainostuloja. Juttujen muottiin ja tarinan 
muotoon puettu natiivimainonta kiinnos-
taa kuluttajia ja rakentaa huomiotaloudes-
sa tärkeitä mielikuvia niin yrityksistä kuin 
tuotteista. (Luoma-aho 2015.) Etenkin 
internetissä ja sosiaalisessa mediassa  
natiivimainonta ja sisältömarkkinointi 
tavoittavat kyselyjen mukaan erilaisia 
kohderyhmiä (Nykänen 2014, ERA 
2015). Yleisön ei kuitenkaan ole välttä-
mättä helppo erottaa juttuja ja juttujen 
näköisiä mainoksia, ja mainosmerkintä 
jutun ohessa voi herättää myös negatii-
visia tunteita (Wojdynski & Evans 2015). 
Toinen syy journalistien rekrytointiin 
viestintätehtäviin on se, että toimittajat 
tuntevat journalistiset kriteerit, rutiinit ja 
uutishuonekäytännöt. Tämä osaaminen 
voi puuttua viestijöiltä. (Mm. Pang 2010; 
Drozdowsk 2015.)

Journalismin ja tiedottamisen välille on 
jo lähes vuosisadan ajan vedetty raja-ai-
taa, vaikka moni viestijä on aina tehnyt 
molempiin kategorioihin katsottavia 

viestinnän työtehtäviä. Niin journalismi 
kuin PR-toimintakin ovat ammatillistu-
neet toisen maailmansodan jälkeen (esim. 
Gregory 2011; Salminen 2015). Ammatil-
listuminen vahvisti tehtävien eriytymis-
tä. Journalistien ammatillistuminen on 
tapahtunut sekä rakenteellisten seikkojen, 
kuten koulutuksen, lainsäädännön ja 
alan itsesääntelyn kautta. Samalla se on 
muokkautunut diskursiivisissa käytännöis-
sä (Carpentier 2005; Pietilä 2012). Journa-
listien omalla toiminnalla, arkisella työllä, 
on vaikutusta siihen, millaisena toimiala-
na ja ammattina journalismi näyttäytyy 
– journalismi ammattina ja toimintana 
määritellään siis jatkuvasti uudelleen. 
Journalistin ohjeet ovat keskeinen osa am-
matillistumista. Ne syntyivät alan toimi-
joiden yhteistyönä 1960-luvun lopulla, ja 
niitä valvomaan asetettiin Julkisen sanan 
neuvosto. Journalistin ohjeita on päivitetty 
viimeksi vuonna 2014. 

Yhteisöviestinnän ammatillistuminen 
on tapahtunut samassa tahdissa journalis-
min ammatillistumisen kanssa. Suomen 
Tiedottajien Liitto on tunnustanut kan-
sainvälisen koodiston, joista Ateenan koo-
di syntyi 1965 ja Lissabonin koodi vuonna 
1978. Tuoreimmat suomalaiset Viestinnän 
eettiset ohjeet julkistettiin syksyllä 2015, 
ja ne valmisteli keväällä 2015 perustettu 
Viestinnän eettinen neuvottelukunta. 
Keskeinen yhteinen nimittäjä journalismil-
le ja yhteisöviestinnälle on uskottavuus. 
Viestinnän eettisissä ohjeissa uskottavuus 
rakentuu avoimuudelle, vuorovaikuttei-
suudelle, rehellisyydelle, luotettavuudelle 
ja arvostukselle. Journalistin ohjeiden 
tavoite puolestaan on luoda moniportai-
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nen perusta uskottavalle journalismille. 
Ohjeet sääntelevät ammatillista asemaa, 
tietojen hankkimista ja julkaisemista, 
haastateltavan ja haastattelijan oikeuksia, 
virheiden korjaamista sekä yksityisen ja 
julkisen rajaa. Journalistinen uskottavuus 
rakentuu ennen kaikkea objektiivisuudelle 
ja riippumattomuudelle.

Risto Kunelius (2000) muistuttaa, että 
objektiivisuuspyrkimyksistään huolimatta 
journalismi on aina joidenkin yhteiskun-
nallisten toimijoiden julkinen resurssi. 
Julkisuuteen pyrkivät asiantuntijaorgani-
saatiot ovat oppineet käyttämään journa-
lismia oman julkisuustyönsä kaikupohjana 
(mm. Cornelissen 2011). Esimerkiksi 
terveysjournalismissa keskeiset tiedontuot-
tajat hyödyntävät journalismille ominaisia 
argumentaatiokeinoja ja  mukauttavat 
viestinsä valmiiksi tiedotusvälineisiin 
sopivaksi (Järvi 2007). Kuneliuksen (2000) 
esittämä malli journalismista nelijalkai-
sena otuksena määrittelee journalismin 
perinteisiksi tehtäviksi tiedonvälityksen, 
tarinoiden kertomisen ja julkisen keskus-
telun ylläpidon sekä julkisen toiminnan 
resurssina toimimisen. Tiedonvälityk-
sen on tehnyt mahdolliseksi kehittynyt 
asiantuntija- ja viranomaiskoneistojen 
järjestelmä (Luostarinen 2002, 22–23). 
”Tietävät laitokset” perustavat auktori-
teettinsa siihen, että niillä on systemaatti-
sesti kerättyä ja paikkansa pitävää tietoa 
yhteiskunnasta. Hannu Niemisen ja Mervi 
Pantin (2004) mukaan journalistit ovat 
toisaalta julkisen areenan portinvartijoita, 
jotka antavat puheoikeuden valitsemilleen 
toimijoille ja toisaalta kehystäjiä, jotka tar-
joavat tiettyjä näkökulmia todellisuuden 

tulkintaan. Postmodernissa ajassamme 
ollaankin siirrytty yksinkertaisten ja yksin-
kertaistavien faktojen jakamisesta kohti 
ilmaisuvoimaisten tarinoiden kertomista 
ja moniäänisempää julkista keskustelua. 
Tähän nykyinen viestintäympäristö, jossa 
jokainen voi julkaista, tarjoaa yhä helpom-
pia ja voimallisempia keinoja. Kunelius 
(2000) näkee tiedon, kertomusten, julkisen 
keskustelun ja vaikuttamispyrkimysten 
lomittuvan journalismissa toisiinsa entistä 
enemmän. 

John Corner ja Dick Pels (2003, 8) to-
teavat, että nyky-yhteiskuntaa luonnehtii 
de-differentaation prosessi, jossa yhteis-
kunnan eri alueiden erilaiset toiminta-
logiikat tunkeutuvat toinen toisiinsa. 
Talouden logiikat tulevat politiikkaan, 
jossa aletaan soveltaa markkinoinnin, 
markkinatutkimuksen, brändäyksen ja 
kansalaisasiakkaan ideoita. Samaan aikaan 
kulttuurin tai taiteen alueen esteettisyys 
tunkeutuu sekä talouteen että politiik-
kaan. Läpikotaisin estetisoituneessa, 
merkkien ja symbolien läpäisemässä kapi-
talismissa puolue tai ideologia voi säilyä 
hengissä vain brändinä, ja ainoa tulevai-
suus poliittiselle persoonalle on julkkiksen 
olomuoto. Kirjoittajien (mt., 8–9) mukaan 
juuri mediakulttuuri toimii keskeisenä 
erillisten alueiden purkajana, pakottaen 
”tyylivallankumouksen” muillekin sosiaa-
lisille alueille, jolloin toteutuu samanai-
kaisesti estetisaation, emotionalisaation ja 
”julkkistumisen” (celebrification) prosessi 
(kts. myös Karvonen 2008). 

Ilmiötä voidaan tarkastella myös me-
dioitumisen käsitteellä. Sillä kuvataan me-
dioiden läsnäolon ja niiden merkityksen 
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markkinoinnin vallatessa mediatilaa 
perinteiseltä mainonnalta. Sisältömark-
kinointi on usein brändin itsensä tuotta-
maa sisältöä brändin omiin kanaviin, ja 
markkinoinnin tarkoituksena on olemassa 
olevien asiakkaiden sitouttaminen ja 
uusien asiakkaiden hankinta (Taiminen 
2015). Natiivimainonta on markkinoin-
tiviestinnän muoto, jossa mainostaja 
saa käyttöönsä tilaa, joka on totutusti 
kuulunut median omalle sisällölle (IAB 
2015). Natiivimainonnan ja sisältömark-
kinoinnin lisääntymisestä on huolestuttu 
siinä määrin, että Journalistin ohjeiden 
noudattamista valvova Julkisen sanan neu-
vosto (JSN) perusti alan yhteisen työryh-
män ja julkaisi erilliset ohjeet mainonnan 
merkitsemisestä vuonna 2015. Erityisesti 
tiedotusvälineiden verkkosivuilla kaupal-
lisen aineiston merkitseminen on ollut 
kirjavaa. Miksi tämä kehityssuunta olisi 
uhka journalismin uskottavuudelle? Käy-
tännön esimerkki valaiskoon tätä eettistä 
ongelmaa.

Tv-uutisten raportti kertoo huippu -  
 sairaalassa annettavasta uudesta lupaa- 
 vasta syöpähoidosta. Kamerat seuraavat  
 toimittajaa haastattelemassa lääkärei- 
 tä, hoitajia ja toipuvaa potilasta.  
 Lopuksi leikataan lähikuva toimitta- 
 jaan, joka ihastelee uutta lääketieteen  
 edistysaskelta ja modernia sairaalaa. 

Innostava tiedeuutinen? Ajankohtaista 
terveysjournalismia? Muuttuisiko suhtau-
tuminen uutiseen, jos sen tietäisi olevan 
sairaalan viestintäyksikön tuottama? 
Luottaisiko raportin katsoja yhä toimitta-

kasvua sekä ihmisten arjessa että yhteis-
kunnan eri tasoilla, esimerkiksi politiikas-
sa, tieteessä tai urheilussa (mm. Herkman 
2011, 27–30). Median logiikka eli median 
toimintatavat ovat alkaneet määrätä sille 
ulkopuolisten alojen toimintakulttuuria. 
Eräät tutkijat pitävät mediaa määräävänä 
toimijana siten, että media nimenomaises-
ti pyrkii vaikuttamaan siihen, että muut 
toimijat sopeutuisivat median toiminta-
tapoihin (Hjarvard 2008; Kantola 2014). 
Toisaalta organisaatiot ja instituutiot 
pyrkivät itse omaksumaan medialogiikan 
ja sovittamaan oman toimintansa siihen 
(Mazzoleni 2008). Medioituminen voidaan 
nähdä myös yhtenä keskeisenä metapro-
sessina yhteiskunnassa, joka muokkautuu 
jatkuvasti myös esimerkiksi kaupallistumi-
sen ja yksilöllistymiskehityksen seurauk-
sena (Ampuja, Koivisto & Väliverronen 
2014).

Toimintalogiikoiden tunkeutuminen 
toinen toisiinsa sekä medioituminen ja 
muut yhteiskunnan metaprosessit vaikut-
tavat ihmisten toimintaan; toisaalta ih-
misten toiminta tuottaa näitä muutoksia. 
Tiedonvälitys, journalismi, yhteisöviestintä 
ja mainonta ovat kaikkialle läpitunkevia 
toimintakulttuureja, jotka sekä tuottavat 
että heijastavat yhteiskunnallisia muu-
tosprosesseja. Journalismin ja yhteisö-
viestinnän rajojen hämärtyminen on osa 
tätä prosessia, jossa kamppailee monia 
ristikkäisiä voimia.

Mediasisältöjen liudentuvat rajat 

Mediasisällöissä rajojen madaltumista on 
nähtävissä parhaillaan etenkin sisältö-
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Esimerkiksi lukijoiden ottamia valokuvia 
ja videoita julkaistaan uutissivuilla. 

Flat Earth News -kirjassa (2008) britti-
läinen tutkiva toimittaja Nick Davies 
kuvasi lukuisten esimerkkien avulla, miten 
uutistuotannon prosessi on uhattuna, 
kun mediayhtiöiden taloudelliset paineet 
vaikeuttavat toimittajien ammatillista 
asemaa ja vapautta. Toimittajat tulevat 
Daviesin mukaan entistä alttiimmiksi 
PR-toiminnalle, uutistoimistojen valmiille 
materiaalille ja toisten tiedotusvälinei-
den uutisille. Sama ilmiö on tunnistettu 
myös Suomessa. Laura Juntusen analyy-
sin (2011) mukaan yli kolmannes (36 %) 
kaikista suomalaisissa valtaviestimissä jul-
kaistuista uutisista hyödynsi jollain tavoin 
ulkopuolisten tuottamaa PR-materiaalia. 
Lisäksi lähes kolmannes (30 %) uutisista 
pohjautui uutistoimistoaineistoon ja mel-
kein joka viides (18 %) juttu oli lainattu 
toiselta tiedotusvälineeltä. 

Pöyhtäri, Väliverronen & Ahva (2016) 
selvittivät suomalaisten toimittajien it-
seymmärrystä median muutosten keskellä 
ja totesivat, että sitä ohjaavat edelleen 
vahvasti professionalismin ydinarvot 
autonomisuudesta, objektiivisuudesta ja 
julkisesta palvelusta. Sosiaalisen median 
ja kiristyneen kilpailun koettiin lisänneen 
eniten vaikutustaan journalismiin. 42 
prosenttia haastatelluista toimittajista kat-
soi suhdetoiminnan ja PR:n vaikutuksen 
lisääntyneen viiden viime vuoden aikana. 
Tosin PR-toiminnan vaikutus omaan 
työhön määriteltiin vähäiseksi. Median 
käyttäjien tuottama sisältö, yleisön osallis-
tuminen uutistuotantoon ja sensaatioha-
kuisuus nähtiin melko tärkeinä journalis-

jaan, jos tietäisi hänen saaneen palkkansa 
sairaalalta eikä tv-yhtiöltä? Tällaiset tv-ju-
tut ovat arkipäivää Yhdysvalloissa. Kyse on 
kaupallisesta yhteistyöstä, jossa julkisuus-
tilasta on maksettu kyseiselle medialle.

Tiedotusvälineiden jutut saavat kim-
mokkeensa aina jostain, joten oikeutetusti 
voi kysyä, onko sisällön uskottavuuden 
näkökulmasta merkityksellistä, missä 
organisaatiossa terveysjuttu tai tiedeuu-
tinen on syntynyt. Eikö tärkeintä ole, että 
suuri yleisö saa tietää uudesta hoidosta 
tai tieteellisestä läpimurrosta? Kysymyk-
siin etsitään vastauksia niin meillä kuin 
muualla, eikä selkeää eettistä ohjeistoa ole 
pystytty saamaan aikaiseksi (mm. Haelle 
2015). Uskottavan viestinnän sekoittumista 
mainontaan pidetään uhkana koko am-
mattikunnalle. ”Ammattimainen viestintä 
ei ole propagandaa. Yhtä vähän freetoi-
mittajalta ostettu, brändin kustantama 
sisällöntuotanto on journalismia”, kirjoitti 
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n 
toimitusjohtaja Elina Melgin tammikuussa 
2016 järjestön Profiili-lehdessä. 

Tiedotusvälineiden uskottavuus perus-
tuu riippumattomuuteen ja avoimuuteen. 
Journalistin ohjeiden (JO 2) mukaan tie-
donvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut 
on tehtävä journalistisin perustein, eikä 
tätä päätösvaltaa saa luovuttaa toimituk-
sen ulkopuolisille. Suomalaisten tiedo-
tusvälineiden ei siis tulisi julkaista omien 
uutistensa joukossa juttuja, jotka ovat syn-
tyneet toimituksen ulkopuolisissa organi-
saatioissa ja niiden viestinnän pyrkimyksiä 
tukien. Siitä huolimatta erilaiset sisältöyh-
teistyön muodot ovat ottaneet ensiaske-
leensa etenkin iltapäivä- ja viikkolehdissä. 
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Samaan aikaan, kun journalismi 
muuttuu yhtä tarinallisemmaksi, hakevat 
sisältömarkkinointi ja natiivimainonta 
muotoaan journalismista. Kun uuti-
set kertovat tarinoita, puetaan mainos 
puolestaan uutisen tai jutun formaattiin. 
Aiemmin selkeärajaiset uutiset ja mainok-
set lähestyvät muodoltaan toisiaan.

Uskottavuus puntarissa  
– kolme kysymystä

Seuraavassa asetutaan journalismin ja 
viestinnän rajalle ja pohditaan kolmen 
kysymyksen johdattelemana eettisiä 
kipupisteitä, jotka voivat horjuttaa niin 
journalismin kuin yhteisöviestinnän uskot-
tavuutta. Vastauksia haetaan sekä Journa-
listin ohjeiden että Viestinnän eettisten 
ohjeiden avulla. Rajapintaa käsittelevää 
tutkimusta on vielä melko vähän, joten 
pohdinta perustuu tieteellisten lähteiden 
lisäksi myös raportteihin ja aikalaishavain-
toihin eli toimijoiden lehtihaastatteluihin 
ja -kirjoituksiin sekä blogeihin.
 
 1)  Millaista uskottavuutta viestintään  
  haetaan journalistisilla kerronnan  
  muodoilla?

Arjen tasolla journalistien arvioidaan 
hallitsevan sisältömarkkinoinnin edellyt-
tämän uskottavan esitystavan (Nieminen 
2016). Mutta mitä on tuo uskottavuus, jota 
toimittajilla nähdään olevan? Kyselytut-
kimusten mukaan sisällön uskottavuus 
paranee, kun se saadaan osaksi median 
journalistisia sisältöjä (mm. ERA 2015). 
Journalistiseen muotoon verhoilluilla vies-
teillä voidaan kuitenkin perusteettomasti 

min sisältöön vaikuttavina tekijöinä (mt.). 
Viime vuosina yhteisöviestinnän 

rinnalle on syntynyt uudenlaista vaikutta-
miseen pyrkivää viestintää, jonka takana 
on yksittäisiä ihmisiä tai muu satunnainen 
tai satunnaiselta näyttävä mielipidevaikut-
tajien ryhmä. Erityisesti terveydenhoitoa 
ja ravitsemusta käsittelevän journalismin 
taustalla voidaan havaita näitä pyrkimyk-
siä. Vaihtoehto- tai uskomushoitoja teke-
vät harrastajat ja ammattilaiset sekä niitä 
käyttävät potilaat, kuten myös rokotusvas-
taiset ryhmät ja eri ravitsemussuuntauksia 
edustavat ihmiset pyrkivät vaikuttamaan 
niin asiantuntijoihin, toimittajiin kuin 
tiedottajiinkin ajoittain myös aggressiivi-
sella ja uhkaavalla tavalla, mikä on uutta 
Suomessa (Järvi 2014). 

Koko journalistinen esitystapa on 
muuttunut tarinallisuuden suuntaan, mikä 
nähdään journalistien keskuudessa yhä 
useammin osana ammattitaitoa (Pöyhtäri 
et al. 2016). Puolueettomuutta ja faktoja 
hylkäämättä uutiset on kerrottava yksit-
täistapausten ja tarinoiden kautta, jotta ne 
olisivat yleisölle kiinnostavia. Torkkolan 
(2014) mukaan journalismi on kääntymäs-
sä kohti yleisöä. Journalistit joutuvat me-
diakilpailussa pärjätäkseen ottamaan yhä 
useammin huomioon yleisöjen vaikeasti 
ymmärrettäviä mielihaluja ja kilpaile-
maan myös ei-journalistisen sisällöntuo-
tannon kanssa. Institutionalisoitunut ja 
vakiintunut, vaikkakin vapaa toimittajien 
ammattikunta on nykyisessä viestintäym-
päristössä vain yksi viestinnällinen toimija 
muiden joukossa (Pöyhtäri et al. 2016). 
Median sisällössä on oltava tarttumapin-
taa myös yleisön tunteille. 
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lisääntymisestä tiedotusvälineissä. 
Rajankäynti ei ole vain journalistien 

huoli. Myös viestijät ovat joutuneet 
ottamaan kantaa mainontaan. Ammat-
timainen viestintätoiminta ei ole mai-
nontaa. Viestinnän eettisten ohjeiden 
(2015) mukaan viestijälle keskeistä ovat 
avoimuus, vuorovaikutteisuus, rehelli-
syys, luotettavuus ja arvostus. Viestinnän 
ammattilainen ”toimii aina työnantajansa 
tai toimeksiantajansa edun mukaisesti”. 
Rehellisyyden vaatimus pitää kuitenkin 
sisällään vaatimuksen siitä, että viestinnän 
ammattilainen ”erottaa näkemykset ja 
mielipiteet tosiasioita koskevista väitteis-
tä”. Hän ei myöskään esitä ”virheelliseksi 
tietämiään väitteitä” eikä tosiakaan väit-
teitä ”tavalla, joka antaa harhaanjohtavan 
kuvan”. Lisäksi hän ”korjaa virheelliseksi 
osoittautuneen väitteen”. Yhteisöviestintää 
tutkinut FT Laura Asunta (2016) kiteytti 
väitöstutkimuksensa keskeisiä havaintoja 
seuraavasti: ”Moni haastattelemistani 
viestintäjohtajista oli jyrkästi sitä mieltä, 
että etiikka on viestinnän ammattilaisella 
selkäytimessä ja todellinen viestinnän 
ammattilainen ei myy sieluaan”. 

 2)  Eroaako totuudellisuuteen  
  pyrkiminen journalismissa ja  
  viestinnässä?

Keskeinen ero journalistin ja viestijän 
eettisessä koodistossa on vastuullisuuden 
kohde. Viestinnän eettisissä ohjeissa vies-
tinnän totuudenmukaisuudesta todetaan, 
että viestinnän ammattilainen erottaa 
näkemykset ja mielipiteet tosiasioita 
koskevista väitteistä. Samalla kuitenkin 

ja kritiikittömästi tukea jutun käsittele-
mää tahoa, esimerkiksi yritystä, tuotetta, 
palvelua, yksityistä henkilöä, yhteisöä 
tai viranomaista. Taustalla saattaa olla 
mainoskytkentä tai suhteiden ylläpitämi-
nen (Kuutti 2015, 16–17). Palkkaamalla 
tunnettu journalisti yritykseen tai vies-
tintätoimistoon siirretään paitsi ammat-
tiosaamista, myös journalistin aiempaa 
tunnettuutta ja asemaa yhteisöviestinnän 
pariin. 

Journalistin ohjeiden perusta on sanan-
vapaudessa, sillä ”hyvä journalistinen tapa 
perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa 
tietoja ja mielipiteitä”. Siten journalisti 
on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, 
kuulijoilleen ja katselijoilleen, joilla on 
”oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa 
tapahtuu”. Sen vuoksi on tärkeää, että tie-
donvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut 
tehdään toimituksen sisällä journalistisin 
perustein. Tähän perustuu journalismin ja 
tiedotusvälineiden tavoittelema luotet-
tavuus. Kärjistäen voisi siis ajatella, että 
uutisjuttu on luotettavampi kuin yrityksen 
lähettämä mediatiedote, jota taas voidaan 
pitää luotettavampana kuin maksettua 
mainosta. Tiedotusvälineissä mainokset 
ja jutut on perinteisesti pidetty tiukasti 
erillään, ja mainoksen tunkeutuminen 
juttuun pyritään torjumaan piilomainon-
nan kiellolla, jota muiden Journalistin 
ohjeiden tapaan valvoo Julkisen sanan 
neuvosto (JSN). JSN:n tilastojen mukaan 
piilomainontakantelut ovat lisääntyneet 
2010-luvulla. Syytä tähän ei tiedetä, sillä 
tutkimusta aiheesta ei vielä ole, joten kyse 
voi olla myös kansalaisten medialukutai-
don paranemisesta, ei yksin piilomainnon 
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Koko viestintäalan tulevaisuuden kannalta 
on kuitenkin merkityksellistä, miten läpi-
näkyviä ovat ne prosessit, joissa journalis-
mia tuotetaan.

Laura Juntusen (2011, 53–56) tutkimuk-
seensa haastattelemat suomalaiset toimit-
tajat kokivat liian vähäisistä työntekijä-
resursseista johtuvan aikapulan näkyvän 
niin työprosessissa kuin lopputuloksessa-
kin monella tavalla. Asioiden analysointiin 
jää vähemmän aikaa, uutisten faktat jää-
vät useammin tarkistamatta, eikä juttujen 
arvottamiseen ja lähdekritiikkiin ehditä 
paneutua. Kelloa vastaan kamppailu lisää 
houkutusta tarttua mieluummin sellaiseen 
uutiseen, johon tarvittavat tiedot ja haas-
tateltavat saadaan samasta paikasta. Toi-
mitusten resurssien niuketessa ja asentei-
den muuttuessa mahdollisimman valmis 
uutismainen tiedoteteksti voikin olla se 
yhteisöviestinnän muoto, jota toimitusten 
taholta PR-toiminnalta odotetaan tai jopa 
edellytetään (Mykkänen 2015). 

Koska niukkojen resurssien asettamat 
reunaehdot vaikeuttavat entisestään lopul-
lisen ja varman totuuden etsintää, voidaan 
tietoa tuottavilta organisaatioilta lainata 
niiden luotettavuutta ja uskottavuutta. 
Journalistit rakentavat omia luotetta-
vuuskriteereitään erilaisille tietolähteille. 
Esimerkiksi suomalaiset terveystoimittajat 
luottavat eniten yliopistoihin ja tutki-
muslaitoksiin, lääketieteellisiin lehtiin 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen 
sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. 
Epäluotettavimmiksi tietolähteiksi he 
nimeävät sosiaalisen median keskuste-
lusivustot ja uskomushoitojen edustajat. 
Yksittäisiin potilaisiin ei luoteta läheskään 

todetaan luotettavuudesta, että viestinnän 
ammattilainen ”toimii aina työnantajansa 
tai toimeksiantajansa edun mukaisesti”. 
Viestinnän ammattilaiset sitoutuvat eet-
tisiin ohjeisiin voimassa olevien lakien ja 
asetusten lisäksi ”hyvien toimintatapojen 
edistämiseksi, ammatillisen identiteetin 
vahvistamiseksi sekä sidosryhmien ja 
yhteiskunnan palvelemiseksi”. Journalistin 
ohjeissa toimittaja on vastuussa yleisöl-
leen (JO 1), jolla on oikeus saada tietää, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Journalis-
tille työnantajan asema on erilainen, sillä 
Journalistin ohjeet antavat jopa mahdol-
lisuuden kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat 
ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakau-
muksen tai ammattietiikan kanssa.

Viestinnän ammattilaisten järjestön 
ProComin mukaan viestintä on yritysten 
ja yhteisöjen toiminnan elinehto. Viestintä 
on suhteiden rakentamista ja ylläpitämis-
tä yhteisölle tärkeiden sidosryhmien ja 
yleisöjen kanssa. Hyvät suhteet ja yh-
teistyö ovat hyödyksi sekä yhteisölle että 
sen yleisöille (ProCom 2012). Journalismi 
taas määriteltiin journalismin perinteessä 
tosiasiapohjaisten esitysten kokoamiseksi, 
muokkaukseksi ja esitykseksi joukko-
tiedotusvälineissä (Hemánus 1990, 14). 
Uudempi määritelmä muistuttaa, että 
faktapohjaisuudestaan huolimatta uutiset 
ovat aina valintojen tulosta ja siten tulkin-
toja tapahtumista ja faktoista (Heikkilä et 
al. 2012, 274). Kirjoittajien (mt.) mukaan 
suomalaiset arvostavat journalismissa 
syvällisyyttä, analyyttisyyttä ja kriittisyyttä. 
Myös nopeasti haihtuvat hämmästelyn 
aiheet, kohut ja viihdejutut kiinnostavat, 
mutta niiden merkitys on toissijaisempi. 
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tintään samalla tavalla. Eräs haastateltu 
toimittaja kuvasi asiakaslehden tekemisen 
työprosessia journalistiseksi, mutta työn 
tavoitteiden olevan silti erilaiset kuin 
muissa tiedotusvälineissä. Journalistin 
ohjeiden mukainen yleisölle vastuussa 
oleminen toteutuu asiakaslehden proses-
seissa, kun viestintätoimiston toimittaja 
edustaa viestinnän asiantuntemusta. Jutut 
taustoitetaan hyvin ja niiden laatuun 
kiinnitetään huomiota hyödyntäen tekijän 
journalistista kokemusta ja ammattitaitoa. 
Lopulta kuitenkin etusijalla on asiakas, 
ei yleisö. Palletvuoren haastattelemat 
toimittajat taiteilevat kahden maailman 
välissä: asiakas- ja sidosryhmälehtiä tekevä 
toimittaja määrittelee itse työnsä eetti-
set reunaehdot, joita hän hakee työnsä 
maksajalta ja siitä viiteryhmästä, johon 
kokee voimakkaimmin samaistuvansa. 
Journalistiksi itsensä ensisijaisesti kokeva 
lehdentekijä hakee eettisen normiston 
Journalistin ohjeista, viestinnän ammat-
tilaiseksi itsensä määrittelevä samaistuu 
Viestinnän eettisiin ohjeisiin. 

Riittääkö näin yksin jäävän ammatti-
laisen oma etiikan määrittely – etenkään 
tässä ajassa, jossa varsinkin journalistista 
uskottavuutta määritellään uudelleen?

Lopuksi – riittääkö itsesääntely?

Eettiset arvot ovat aina kulttuurisidonnai-
sia eli yhteisön keskinäisiin sopimuksiin 
perustuvia. Arkielämässä moraalis-eettiset 
ja oikeudelliset imperatiivit eivät aina 
kohtaa (Nordenstreng & Lehtonen 1998). 
Eettisesti arveluttava toiminta voi olla 
muodollisesti hyväksyttävää, ja toimija voi 
tietoisesti perustella tekoaan vetoamalla 

yhtä paljon kuin lääkeyrityksiin, joiden 
luotettavuus asettuu lähelle tiedotusväli-
neiden ja potilasjärjestöjen luotettavuutta 
(Ahlmén-Laiho et al. 2014). Toimittajille 
jatkuvasti tietoa tuottavat organisaatiot 
tulevat tutuiksi, ja niiden luotettavuutta 
pystytään myös koettelemaan toimituksen 
uutistuotannossa.

Tukea tälle käsitykselle voidaan löytää 
myös journalismin uudenlaisesta ob-
jektiivisuuskäsityksestä, jonka mukaan 
journalistinen totuus on enemmänkin ko-
konaisvaltainen prosessi (Lehtinen 2013) 
kuin vain yksittäinen journalistinen tuote, 
uutinen. Tiedon esittäminen perustuu pro-
sessiin, johon kuuluvat tiedon hankkimi-
nen ja valikointi, kriittinen testaaminen ja 
johtopäätösten teko. Koska todellisuudesta 
on aina monia päinvastaisiakin tulkintoja, 
oikeisiin tulkintoihin päästään kaiva-
malla esiin uusia asioita, tulkitsemalla 
niitä rationaalisesti sekä päättelemällä ja 
selittämällä ne ymmärrettävästi. Lehtisen 
(mt.) mukaan nimenomaan tästä proses-
sista syntyvät journalismin luotettavuus, 
uskottavuus ja syvällisyys.

 3)  Kenen etiikkaa journalismin ja  
  viestinnän rajalla tavoitellaan?

Journalistisen ja viestinnän töiden rin-
nakkaisuutta on tutkittu Suomessa vielä 
varsin vähän. Kaarina Palletvuoren pro 
gradu -tutkielmassa (2004) haastateltiin 
viestintätoimistoissa sidosryhmälehtiä te-
keviä toimittajia. Ammattiroolien konver-
genssi eli yhtenäistyminen ei tarkoittanut 
sitä, että toimittajat ajattelisivat työstään 
ja sen suhteesta journalismiin tai vies-
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tullaan vielä tekemään. 
Avoimen ja läpinäkyvän vuoropuhelun 

herättäminen on erityisen tärkeää sen 
vuoksi, ettei sisältömarkkinoinnin ja na-
tiivimainonnan eettisiä ohjeita voi antaa 
vain yhden ammattikunnan sisällä. Muu-
tosta ja seurausten arviointia ei myöskään 
voi irrottaa yhteiskunnallisesta kehityk-
sestä, de-differentaatiosta ja medioitumi-
sesta. Kyse ei ole vain markkinoinnista ja 
mainonnasta, eikä vain yhteisöviestinnästä 
tai journalismista. Kyse on koko viestintä- 
ja media-alan uskottavuudesta sekä alan 
professioiden itseymmärryksen ja integri-
teetin säilymisestä.

Näistä voit aloittaa 

1) Heikkilä, H. & Ahva, L., Siljamäki, J.  
 & Valtonen, S. (2012). Kelluva kiinnos- 
 tavuus –Journalismin merkitys ihmisten  
 sosiaalisissa verkostoissa. Jyväskylä:  
 Vastapaino.

2) Kuutti, H. (2015). Todenmukainen   
 journalismi. Jyväskylä: Viestintätietei- 
 den laitos. Jyväskylän yliopisto.

3) Salminen, H. (2014). Viestinnän osaajas- 
 ta strategiseksi vuorovaikuttajaksi –  
 Viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteen- 
 päin. Helsinki: Unigrafia. 
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KUKA? 
Salli Hakala

•

ämän päivän aktiivinen 
promootiokulttuuri testaa 
viestinnän ammattilaisten 

etiikan rajoja julkisella alalla. Vastak-
kaisina suuntina näyttäytyvät toisaalta 
poliittisen demokratian ihanteista 
nouseva ilmaisunvapaus sekä jokaisen 
oikeus tietoon ja julkiseen toimintaan 
osallistumiseen; toisaalta vastassa ovat 
markkinalogiikan vaatimukset tuotta-
vuudesta ja strategisesta toiminnasta 
sekä byrokratialogiikan tuottamat 
tehokkuusvaatimukset ja hallinnon toi-
mivaltakysymykset. Viestinnän etiikka 
ja autonomia ovat julkisuuden ristipai-
neessa koetuksella. 
 Julkisuus on ollut modernin yhteis-
kunnan keskeinen eettinen toiminta-

OIKEUS TIETÄÄ JA TOIMIA:
VIESTINNÄN PROFESSION  
JA ETIIKAN IDEAALIT  
JULKISELLA ALALLA

T

Valtiotieteiden tohtori Salli Hakala 

toiminut vuodesta 2002 lähtien vies-

tinnän yliopistonlehtorina Helsingin 

yliopistossa (Avoin yliopisto). Hän on 

väitöskirjassaan tutkinut viestinnän 

professionalisoitumista ja erityisesti 

ministeriöiden viestinnän amma-

tillistumista sodanjälkeiseltä ajalta 

2000-luvulle. Ennen yliopistouraansa 

Hakala toimi Laajasalon opistossa 

vastaavana viestinnän opettajana 

sekä tiedottajana evankelisluterilai-

sen kirkon piirissä. Hän on toiminut 

tutkijana poliittisen viestinnän 

tutkimushankkeissa (#P3 Publics, 

Politics & Promotion) sekä vastannut 

useista kriisiviestinnän ja johtamisen 

tutkimushankkeista. Hakala on ollut 

perustamassa kansainvälistä kriisitut-

kijoiden verkostoa Crisis, Communi-

cation and Society Research Network, 

jota hän myös koordinoi. 
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nan perustan. Julkisella alalla sääntöjen 
rikkomuksissa käytetään rangaistuksia 
tai esimerkiksi toimiluvan peruuttamista. 
Näin ollen yhteiskuntafilosofian keskeisiä 
etiikkaan liittyviä käsitteitä ovat muun 
muassa valta, ideologia, yksilön ja yhteisön 
suhteet, vapaus, vastuu, oikeus, velvolli-
suus ja oikeudenmukaisuus, joihin tässä 
kiinnitetään huomio. Eettiset kysymyk-
set liittyvät yhteiskunnassa aina myös 
rakenteisiin, vallankäyttöön ja yksilöiden 
toimintamahdollisuuksiin. 

Toiminnan eettistä luonnetta on tut-
kittu lukuisissa tutkimuksissa, joissa on 
kehitetty erilaisia määrittelylistoja, kuten 
Bakerin ja Martinsonin (2002) TARES-testi 
(Truthfulness, Authenticity, Respect, Equity, 
Social Responsibility). Testin tavoitteena on 
analysoida suostuttelevassa viestinnässä  
1) sanoman rehellisyyttä, 2) suostutte-
lijan aitoutta, 3) suostuteltavan kunni-
oittamista, 4) vetoomuksen kohtuulli-
suutta sekä 5) sosiaalista vastuuta 
yhteisestä edusta. Mallia käyttäen muun 
muassa Tirkkonen ja Luoma-aho (2014) 
ovat analysoineet viranomaisviestinnän 
ja kansalaisten keskusteluja sosiaalisen 
median foorumeilla. Kriittisen teorian 
näkökulmasta on aina kysyttävä, kenen 
näkökulmasta yhteistä etua testataan: 
kuka hyötyy, jos yhteiskunta hyötyy (Bour-
ne 2015)? Yksilön ja yhteisön suhde palaa 
näin eettiseen kysymykseen: miten yksilö 
liittyy yhteisöön, kuten ranskalainen, 
sosiologian isäksi kutsuttu Emile Durk-
heim muotoili tämän peruskysymyksen 
(1957/1992). Liittymistä ja julkista toimin-
taa (esim. verkkokeskusteluja) ohjaavat 
aina jotkut säännöt ja yhteisön määrittä-

periaate filosofi Immanuel Kantin 
(1724–1804) ja Ranskan suuren vallan-
kumouksen (1789) ajoista lähtien. 
Julkisuus nousi vastakohdaksi feodaali-
ajan salaiselle hallintokulttuurille. 
Kysymys julkisuudesta on nyt erityisen 
ajankohtainen: vuonna 2016 vietetään 
julkisuus periaatteen ja sananvapauden 
250-juhlavuotta suomalaisen Anders  
Chydeniuksen kunniaksi. Tässä artik-
kelissa tarkastelen viestinnän etiikan 
perusteita julkishallinnon näkökulmas-
ta. Professio nähdään kutsumuksena,  
joka pohjaa etiikkaan.

Johdanto

Julkisoikeudelliset yhteisöt (valtio, kunnat, 
kansankirkot, julkiset liikelaitokset jne.) 
eroavat historiallisesti yksityisoikeudelli-
sista yrityksistä, yhdistyksistä ja yksilöiden 
oikeuksista sekä juridisesti että toiminta-
kulttuuriltaan. Yksityisoikeuden lähtökoh-
tana on yksityisten etujen kunnioittami-
nen yhteisten etujen sijaan. Julkisyhteisöt 
ovat lähtökohtaisesti yhteisen hyvän 
palveluksessa (Christensen et al. 2007; 
Mäenpää 2009). Näille molemmille on 
historian saatossa muotoutunut erilaiset 
käsitteet ja periaatteet. Yritysten toiminta 
pohjautuu lähtökohtaisesti sopimuksiin 
sekä niihin sidottuihin eettisiin ja moraali-
siin toimintaperiaatteisiin, joiden rikko-
muksista voi olla seuraamuksena esimer-
kiksi vahingonkorvaus tai sopimuksen 
purku. Julkisyhteisöjä sitovat puolestaan 
valtioiden kansainvälisesti hyväksymät 
yhteiset ihmis- ja perusoikeudet, jotka 
muodostavat demokraattisen yhteiskun-
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1790) jalanjäljissä tai 2) valtiojohtoisesti, 
kuten mannereurooppalaiset maat Saksa, 
Ranska ja Pohjoismaat, jotka kulkevat sak-
salaisen yhteiskuntatieteilijä Max Weberin 
(1864–1920) byrokratian viitoittamalla tiel-
lä. Suomessa valtion rooli on perinteisesti 
markkinoita keskeisempi. Siksi tarkastelen 
viestinnän professioita erityisesti suhteessa 
valtioon myöhäismodernina organisoi-
tumisen tapana. Toisaalta 1990-luvun 
taitteesta alkaneen uusliberalistisen 
talouspolitiikan ja kilpailuvaltion ideat 
korostavat markkinoiden vapautta kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla (mm. Heiskala 
& Luhtakallio 2006). Näin markkinalogii-
kalla on Suomessa entistä merkittävämpi 
rooli kaikessa viestinnässä.

Freidson (2001) esittää vapaiden mark-
kinoiden ja valtion byrokratian rinnalle 
kolmatta logiikkaa, professiota, tavaksi 
ymmärtää, miten ja miksi nyky-yhteis-
kunnan organisoitumista kannattaa tutkia 
ammattien kautta: professioiden ydin on 
etiikassa. Professiolla tarkoitetaan

1) arvostettua ammattia, jonka  
   ominaisuuksiin on kuulunut  
   ensinnäkin abstrakti, spesifioitu  
   tietoperusta, jonka takaa akateemi- 
   nen koulutus,

2) ammattia, johon kuuluu suhteellisen  
   paljon harkintavaltaa, 

3) ammattia, joka perustuu auktori - 
   soituun asemaan suhteessa asiakkai- 
   siin ja toisiin ammattiryhmiin,

4) ammattia, joka pyrkii edistämään  
   yleistä hyvää pikemminkin kuin  
   henkilökohtaista taloudellista etua. 
Perinteisiä professioita ovat lääkärin,  
sotilaan, papin ja tuomarin ammatit, 

mät eettiset normit niin perheissä, yrityk-
sissä kuin julkisyhteisöissäkin. 

Tämän julkaisun avausluvussa Henrik 
Rydenfelt ja Elisa Juholin (2016) kuvaa-
vat etiikan filosofisia juuria ja avaavat 
peruskäsitteiden avulla, millaista hyvä 
viestintä voisi olla. Seurausetiikan mukaan 
oikein on sellainen teko, joka tuottaa 
hyvää mahdollisimman monelle. Velvol-
lisuusetiikan mukaan taas oikea toiminta 
on velvollisuuden tai etukäteen tiedetyn 
oikean säännön mukaista. Kumpi siis on 
ensin: oikea teko vai oikea ohje? 

Tämän artikkelin pääväittämät perus-
tuvat julkishallinnon viestinnän tutkimuk-
siin (mm. Hakala 2015), joiden pohjalta 
väitän, että viestinnän professiosta on 
julkisella alalla muodostunut eri toimin-
talogiikoiden hybridi. Näkökulmani vies-
tinnän etiikkaan on professiososiologinen 
(Freidson 2001): katson miten yhteiskunta 
organisoituu julkisen alan viestinnässä. 
Freidsonin idean pohjalta artikkelini kes-
keisin kontribuutio viestinnän professioon 
noudattaa siis demokraattisen yhteiskun-
nan organisoitumisen kolmijakoa: vapaat 
markkinat, valtion byrokratia tai itsenäiset 
professiot. Tässä artikkelissa kysyn erityi-
sesti: Millaiset viestinnän eettiset periaat-
teet ohjaavat organisoitumista? Ja lopuksi 
kysyn, miksi julkisen vallan toimista pitää 
viestiä? 

Länsimaiset demokraattiset yhteiskun-
nat ovat organisoituneet lähtökohtaisesti 
kahdella eri tavalla (Konttinen 1991): 1) 
markkinaperusteisesti, kuten angloame-
rikkalaiset maat (erityisesti Iso-Britannia 
ja Yhdysvallat) liberalismin isän, talous-
tieteen klassikko Adam Smithin (1723–
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mentoi (1980; 1983), kurivallasta voidaan 
siirtyä pehmeämpään, hienovaraisempaan 
hallintaan ja paimenvaltaan, mutta myös 
päinvastoin. Pehmeä valta on sisäistettyä 
hallintaa, jolla ohjataan ihmisiä itseään 
toimimaan yhteiskunnan ja yksilöiden 
parhaaksi. Näin demokraattista oikeusval-
tiota voidaan suunnata tehottomasta kont-
rollista joko vertikaalisesti kohti sisäistettyä 
vapautta ja eettistä toimintaa tai horison-
taalisesti tehokkuuteen ja tuottavuuteen 
ulkoisen kontrollin avulla. 

joihin sitoudutaan eettisesti valalla (Kont-
tinen 1991). Viestinnän ammatit eivät ole 
perinteisiä professioita, vaan pikemminkin 
myöhäismodernin yhteiskunnan jatku-
vasti muuntuvia refleksiivisiä ammatteja. 
Viestintää ohjaavat omat eettiset sääntön-
sä ja lakinsa siitä, miten viestinnän am-
mattilainen voi yhteisönsä nimissä toimia. 
Filosofisen etiikan peruskysymyksistä voi 
siten piirtää klassisen nelikentän, johon 
antiikista lähtien keskeiset yhteiskunta-
filosofiset ja eettiset ajatussuunnat on si-
joitettu suhteessa toisiinsa (Nordenstreng 
& Lehtonen 1998, 259; Christians et al. 
2009, 21). (Kuva 1). Tämä jaottelu toimii 
lähtökohtana viestinnän eettistä toimin-
taa esitettävälle hybridimallille (Kuva 2). 
Toisen akselin muodostavat Immanuel 
Kantin velvollisuusetiikkaan ja toisaalta 
John Stuart Millin (1806–1873) seurause-
tiikkaan suuntaavat linjat. Toisen akselin 
jakaa yksilön ja yhteisön suhde: suuntina 
toisaalta platonilainen valtiokeskeinen 
ajattelu tai perinteinen yhteisöllisyys 
(kommunitarismi) ja toisaalta Sokrateen 
yksilöllisyyden ihanne ja myöhemmin 
myös talousteoreetikko Adam Smithin 
(2015/1766) yksilön oikeuksia korostava 
liberalismi.

Aristoteelinen demokratia on asetettu 
mallissa keskiöön. Demokratia merkit-
see siinä vapaata julkista toimintaa ja 
ymmärrystä vastuullisesta vallankäytös-
tä. Eettinen toiminta pohjautuu viime 
kädessä vallankäyttöön ja sanktioiden 
mahdollisuuteen huonosti käyttäytyviä 
kohtaan. Nyky-yhteiskuntaa ei voi ohjata 
vain pakolla, vaan kuten ranskalainen 
yhteiskuntafilosofi Michel Foucault argu-
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Tämän yhteiskuntafilosofisen kehikon 
pohjalta tarkastelen professionaalisen 
viestinnän etiikan ulottuvuuksia suhtees-
sa yhteisöön ja valtion byrokratiaan sekä 
toisaalta yksilöön ja yhteiskunnan markki-
naliberalismiin. 

Lähde Hakala 2015, 240–242; vrt. Nordenstreng & Lehtonen 1998, 259.

VELVOLLISUUSETIIKKA

VALTIO
DEMOKRATIA/ 

BYROKRATIA

YHTEISÖ

KURIVALTA

MARKKINATHALLINTA

Aristoteles

Max Weber

Max Weber

Machiavelli
Foucault

Adam SmithFoucault

Kant

Mill

Platon

kommunitarismi

deontologia

YKSILÖ

Sokrates

liberalismi

SEURAUSETIIKKA

teleologia

Chydenius

TEORIAA JA AJATTELUMALLEJA
Professioteoriat: ammatillinen etiikka 
ja moraalinvartijan rooli

Etiikka ja moraalinen toimijuus ovat 
kaiken ammatillisen toiminnan ydinkysy-
myksiä. Tulkitsen viestinnän ammatillisen 

Kuva 1. 
Viestinnän profession aatehistoriallisia 
taustoja. 
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roolin muuntumista eli professionalisaa-
tiota sodanjälkeiseltä ajalta 2010-luvulle 
erityisesti yhteiskunnallisena ilmiönä: 
millaisissa yhteiskunnallisissa oloissa eri 
ammattien harjoittajat pyrkivät muutta-
maan ammattinsa professioksi ja itsensä 
professionaaleiksi. Tutkimus pohjautuu 
ministeriöiden viestinnän dokumentti- 
ja haastatteluaineistoon (Hakala 2015, 
259–279). Viestinnän ammatillisuutta on 
tutkittu viime vuosina myös muissa väitös-
kirjoissa: journalismin profession muun-
tumisena (Koljonen 2013) sekä yritysten 
viestintäjohtajien asiantuntijuutena ja 
erityispiirteinä (Salminen 2014) että yhtei-
söviestinnässä profession vahvistumisena 
kohti asiantuntija-asemaa (Asunta 2016). 
Nämä tutkimukset kertovat osaltaan 
viestinnän merkityksen kasvusta. Siitä on 
tullut relevantti ja entistä itsenäisempi 
professio yhteiskunnassa. Kysymykset vies-
tinnän ammattilaisten etiikasta nousevat 
esiin myös lobbauksen, brändäyksen ja 
julkisen promootion yhteyksissä (Kantola 
& Lounasmeri 2014; Davis 2013). Promoo-
tiolla tarkoitetaan strategista viestintää, 
jonka tarkoituksena on edistää viestijän 
tai hänen instituutionsa tavoitteita. Yhä 
laajeneva viestinnän ammattilaisten, 
kuten tiedottajien, konsulttien, PR-am-
mattilaisten ja viestintäyritysten toiminta 
julkisten organisaatioiden puolesta on 
merkittävä osa yhteiskunnallista vallan-
käyttöä ja vaikuttamista. 

Professiotutkimukset on sosiologian pii-
rissä totuttu jakamaan kolmeen ajatteluta-
paan, jotka ovat syntyneet kritiikkinä aina 
edellistä tutkimustraditiota kohtaan. Näitä 
ovat funktionalistinen, uusweberiläinen 

ja ”kolmannen aallon professionalismia” 
korostavat tutkimustraditiot (Konttinen 
1991). Näistä kaksi ensimmäistä tutkii 
ammatteja ja asiantuntijuutta professioi-
den sisäisenä logiikkana ja piirteinä, kuten 
yhteiskunnallisena funktiona tai amma-
tin monopoliin tähtäävän sulkeuman 
ehdoilla. Perinteiset statusprofessiot (mm. 
lääkäri, juristi, sotilas, pappi) edustavat 
modernin yhteiskunnan funktionaalisia 
ammattikuntia. Korporatistinen ammat-
tiyhdistysliike puolestaan edustaa tyypil-
lisesti professionalismin uusweberiläistä 
suuntausta, ammattikuntien sulkeumaa.

Tämä artikkeli nojaa professiotutki-
muksen uusimman eli kolmannen aallon 
ideaan. Koulutettu viestinnän asiantuntija 
edustaa tyypillisesti profession kolmatta 
aaltoa (Hakala 2015, 34–63; myös Pietilä 
2012). Professionaalinen ammatti edellyt-
tää yhteiskunnan myöntämää valtuutusta 
toimia sekä autonomiaa ja kontrollia 
omaan työhönsä. Viestinnän ammateista 
näyttää kehittyvän myöhäismodernia yh-
teiskuntaa kuvaava notkea ammattikunta. 

Professionalisaatiossa on kysymys 
pitkästä yhteiskuntahistoriallisesta pro-
sessista, jossa ammattikunnat rakentuvat 
yhteiskunnan muutoksissa ja muovautu-
vat eettisten, taloudellisten ja poliittisten 
valtaintressiensä kautta. Viestinnän am-
mattilaisten historia osoittaa, että käytän-
nössä kriisit ja julkisuus testaavat viestin-
nän ammattietiikan kestävyyttä (mm. von 
Hertzen et al. 2012; Melgin 2014; Hakala 
2015, 130–136). Profession ytimessä on siis 
taito, kutsumus ja etiikka, joihin vedoten 
erottaudutaan muista ammattikunnista ja 
yhteiskunnan valtaintresseistä. 
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tijan tehtävä suhteessa julkisuuteen. 
Vapaan markkinatalouden näkökulmasta 
viestinnän professionaalinen eetos on 
ensisijaisesti promootiota yhteiskunnan 
ja yksilöiden tuloksellisuudesta ja tuotta-
vuudesta, mikä tukee konsumerismia ja 
kuluttajakeskeistä ajattelua. Viimeisen 
kymmenen vuoden ajan tutkijoiden kes-
kuudessa on puhuttu promootiokulttuu-
rista yhä enemmän myös kriittisesti (Davis 
2013). Sen mukaan jokainen yhteisö, 
yritys, julkishallinnon organisaatio ja jopa 
yksityinen ihminen rakentaa itsestään, 
toiminnastaan tai ideologiastaan tuotteen, 
jota brändää maailmalla, politiikan verkos-
toissa ja hallinnon sidosryhmissä. Sosiaali-
nen media on tässä hyvä apuväline.

Viestinnän profession ydin muodostuu 
Freidsonin (2001) idean mukaan neuvon-
antajan eli konsultin tehtävistä. Neuvon-
antajalta edellytetään professionaalisen 
ammattitaidon ja tutkimustiedon (pro-
fessional knowledge) varassa moraalista 
itsenäistä toimijuutta kutsumuksen varas-
sa. Ideaalimallissa viestinnän asiantuntija 
kykenee parhaimmillaan yhdistämään 
sekä organisaationsa substanssiosaamisen 
että kommunikaation, eli muodostamaan 
taidon ja tiedon kokonaisuuksia (professio-
nal knowledge). Professionaalinen tieto ei 
näin ymmärrettynä ole mitään ruumiiton-
ta henkeä, vaan se tulee esiin käytännöissä 
ja ihmisten toiminnassa, kuten myös 
Foucault (1983) argumentoi. Mutta ollak-
seen professionaalista toiminnan taustalla 
olevalta tiedolta edellytetään korkeinta 
akateemista ja riippumatona tutkimusta. 

HAASTEITA JA KRITIIKKIÄ
Viestinnän ammattieetosten vaihto-
ehtoiset logiikat: portinvartija,  
promoottori ja konsultti

Viestinnän ammattilaisten professio on 
Suomessa hajanainen historiallisista syistä, 
mikä näkyy alan järjestökentän moni-
naisuudessa (JAT, ProCom, Viesti, MTL 
jne.). Tutkimuksen pohjalta julkisen alan 
viestinnän professiota jäsentävät dimen-
siot voi tiivistää kuvaan, jossa keskeiset 
toimintaperiaatteet kiinnittyvät joko 
byrokratian, markkinoiden tai profession 
eetoksiin (Hakala 2015; vrt. Freidson 
2001). Käytännössä suomalainen yhteis-
kunta ja sen koulutusjärjestelmä pohjaa-
vat hyvin valtiokeskeiseen demokratiaan, 
joka muodostuu ydineetokseksi myös 
viestinnän muiden eetosten tarkastelussa 
(ks. Held 1996). Kuitenkin 1990-luvun alus-
ta markkinatalous ja kilpailuvaltion ideat 
(mm. Kantola 2002) ovat nousseet yhä 
tärkeämmiksi kaikessa julkishallinnossa. 
Toisaalta myös yrityksiltä vaaditaan yhä 
useammin läpinäkyvyyttä nykymaailmas-
sa (Luoma-aho 2015). Viestinnän profes-
siota ei voi rakentaa vain lainsäädännön 
ja itsesääntelyn kautta eettisten ideaalien 
varaan, vaan mukana kulkee hybridimäi-
sesti byrokratian ja markkinoiden eetosta, 
joka kaventaa profession autonomiaa.

Näin demokraattinen toiminta voidaan 
jakaa nelikentän tavoin: suuntina ovat 
toisella akselilla filosofisen taustakuvan 
(Kuva 1) mukaisesti kontrollin ja autono-
mian tasot ja toisella akselilla tehottomuu-
den ja tehokkuuden tasot. Byrokraattisessa 
managerialismissa viestinnän eetos on 
ennen kaikkea organisaation portinvar-
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kaisesti aktiiviseen poliittiseen toimintaan 
tai kolmanneksi viestinnän itsenäisen 
professionaaliseen etiikkaan. (Kuva 2). 
Millaiset viestinnän eettiset periaatteet 
ohjaavat organisoitumista? Kuvan alle on 
koottu tiivistetysti neljän eri toimintata-
van eettiset ohjenuorat. Näkökulmana on 
julkisen alan viestinnän ammattilaisten 
työkenttä, mutta tätä voi soveltaa myös 
yrityksiin.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Viestinnän eetokset julkisella alalla

Viestinnän professiosta rakentuu julkisen 
alan viestinnän hybridimalli (Kuva 2). 
Ammattikunnan sisäinen eriarvoisuus on 
toisaalta omiaan loitontamaan ääripäi-
tä ja erottamaan viestinnän toimijoita 
toisistaan. Esimerkiksi viestinnän johtajat, 
asiantuntijat, assistentit ja muut käytän-
nön viestintätyötä tekevät ovat sidottu-
ja eri tavoin asema- ja toimivaltaan ja 
organisaationsa muihin toimijoihin. He 
eivät muodosta yhtenäistä viestinnän am-
mattilaisten joukkoa myöskään suhteessa 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin. Toi-
saalta viestinnän yhteiskunnallisen merkit-
tävyyden, legitimaation tai valtuutuksen 
säilymisen kannalta välttämätön ammat-
tikunnan sisäinen keskustelu etiikasta ja 
toimintatavoista ehkäisee loitontumista ja 
liiallista eriytymistä. Keskeisiä viestinnän 
profession ominaisuuksia ovat siis amma-
tin autonomia ja kontrolli omaan työhön-
sä (Hakala 2015, 60–61). 

Viestinnän professio muotoutuu toi-
mintakentästä, jolla on erilaisia eetoksia. 
Näiden varaan viestinnän ammatillinen 
ydin rakentuu. Vastaus tutkimuskysy-
mykseen – miten yhteiskunta organisoituu 
viestinnän tutkimuksen näkökulmasta? – 
kuuluu: julkisen alan viestinnän pro-
fessiosta muodostuu hybridikuva, jossa 
kaikille yhteinen perusta on demokraat-
tisessa oikeusvaltiossa ja sen lainsäädän-
nössä. Sen pohjalta viestinnän eetokset 
voivat ensisijaisesti kiinnittyä joko valtion 
byrokratiasta nouseviin keskitettyihin 
sääntöihin, toiseksi markkinalogiikan mu-
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tuottavuus > konsumerismi

tehokkuus > managerismikontrolli/tehottomuus

autonomia

D
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IA Markkinat:
promoottori

• Yhteisökeskeinen informaatio -  
 periaate: viestinnän asiantuntija/  
 asiakas

• Viestintä on aktiivista tiedon 
 välitystä, asiantuntijuutta

• Valta suostuttelua: eettinen työ 
 kohdistuu itseen

• Moraalinen korostuu 
 

BYROKRATIA

Byrokratia:
portinvartija

Valtio:
demokratia

Professio:
konsultti

• Kommunikaatioperiaate: 
 PR-henkilöt, sidosryhmät / 
 politiikkaverkostot

• Viestintä on aktiivista  
 poliittista toimintaa

• Valta on teoissa ja käytännöissä:  
 eettiseen työhön sitoudutaan 
 yhteistyössä

• Symbolinen korostuu

• Julkisuusperiaate:  
 viranomainen/kansalainen

• Viestintä on tietoaineistojen 
 tuottamista ja julkisuutta 

• Valta on edustuksellista:  
 eettinen työ kohdistuu  
 valtioon/kansaan

• Laillisuus korostuu

• Viranomaiskeskeinen  
 informaatioperiaate:  
 tiedottaja/alamainen

• Viestintä on tiedon ja  
 maineenhallintaa

• Valta on kontrollia ja ylivaltaa:  
 eettinen työ kohdistuu 
 muihin

• Tieto korostuu

Kuva 2.  
Julkisen alan viestinnän professio – hybridi.
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 (TSS-oikeudet), jotka ovat ensisijaisesti  
 perustuslaillisia velvoitteita viran- 
 omaisille. 
 - Julkisuuslaki (L 1999/621) on koko 
 naisuudessaan julkisen alan toimijoi- 
 ta ja viestintää ohjaava keskeisin laki.  
 Sananvapauslaki (L 2003/460) turvaa  
 demokraattisen yhteiskunnan perus- 
 tan; hallintolaki (L 2003/434, mm.  
 7§, 8§, 10§) sekä lait oikeudenkäynnin  
 julkisuudesta (L 2007/370 ja L 2007/381)  
 pitävät huolen hallinnon läpinäky- 
 vyydestä; laissa kuvaohjelmien   
 tarkastamisesta (L 2000/775) ja rikoslain  
 monissa kohdissa on säädetty rangais- 
 taviksi muun muassa väkivalta- 
 kuvauksen levittäminen, sukupuoli- 
 siveel lisyyttä loukkaavan kuvan  
 levittäminen (L 1998/563, L 2004/650;  
 L 2000/531), yksityisyyden, rauhan  
 ja kunnian loukkaaminen (L 2000/531),  
 elinkeinorikokset markkinointi- ja  
 kilpailutarkoituksissa (L1990/769) sekä  
 tieto- ja viestintärikokset (L 1995/578);  
 henkilötietolaki (L 1999/523) ja  
 sähköisen viestinnän tietosuojalaki  
 (L 2004/516) turvaavat yksityisyyden 
 suojaa nyky-yhteiskunnassa.
Viestinnän tehtäväksi edustuksellisessa 
demokratiassa jää julkisuuden laillinen ko-
rostaminen ja toteuttaminen, joka voi olla 
hyvin muodollistakin. Viestintää ohjaavat 
lait koskevat niin yksityistä kuin julkista-
kin organisaatiota. Lakiin kangistuneesta 
demokratiasta voidaan ponnistaa kuvan 
mukaan joko ylöspäin kohti autonomiaa, 
eteenpäin byrokratian tehokkuussuuntaan 
tai viistosti kohti vapaita markkinoita. 

1. Demokratia:  
Yhteiskunnan laillisen toiminnan takaa 
länsimaissa demokratia, joka näyttäytyy 
viestinnän eetoksessa stabiilina, tummalla 
piirrettynä yhteiskunnan pohjaraken-
teena. Viestijät ovat oikeusvaltioperiaat-
teen mukaan velvollisia noudattamaan 
demokraattista järjestystä ja lakia kaikissa 
muissakin eetoksissa. Julkisuusperiaate 
on lakiin kirjattu normi, ja lain noudatta-
miseksi riittää, että lait ja päätökset vain 
julkaistaan virallisilla foorumeilla. Laki 
ei edellytä viestinnän ammattilaisten 
palkkaamista julkishallintoon. Valta on 
lähtökohtaisesti edustuksellista. Viestin-
nän kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat 
seuraavat normit (esim. Pesonen 2011; 
Hakala 2015):
 Ihmisoikeudet ja perusoikeudet: YK:n  
 ihmisoikeuksien julistus (1948) ja EU:n  
 perusoikeussopimus (2000, sitoo   
 kaikkia EU-maita vuodesta 2009  
 lähtien): viestinnän etiikan kannalta  
 keskeisiä normeja ovat ihmisarvo,  
 vapaus, demokratia, tasa-arvo sekä  
 ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion  
 periaatteiden kunnioittaminen 
 - Suomen perustuslaki (L 1999/731),  
 joka on sekä julkista valtaa, yrityksiä  
 että yksilöitä sitova ja oikeuttava.  
 Keskeinen eettinen koodisto on kirjattu  
 2. lukuun, jossa luetellaan perus- 
 oikeudet. Perusoikeudet ovat jaettavissa  
 jokaisen vapausoikeuksiin (muun  
 muassa sananvapaus, uskonnon ja  
 omantunnon vapaus, julkisuusperiaate,  
 yksityisyyden suoja), jotka ovat   
 poliittisia oikeuksia, ja ns. taloudellisiin,  
 sivistyksellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin  
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koostuu 15 ominaispiirteestä (Weber 1978, 
956–1005; Huhtala & Hakala 2007, 96–98), 
joita ovat muun muassa erikoistuminen, 
organisaation toiminnan auktorisoitumi-
nen, hierarkisoituminen, organisaation ke-
hittyminen pätevyys- ja uraperustaiseksi, 
asemien eriarvoistuminen, muodollisten 
sääntöjen laatiminen, standardisoitumi-
nen, keskittäminen sekä organisaation 
virastoituminen ja kehittyminen persoo-
nattomaksi ja tietoperustaiseksi. 

Byrokraattinen toimintatapa on toi-
mijoista riippuen kuljettanut rinnallaan 
myös erilaisia joustavia byrokratian muo-
toja, joita voi nimittää postbyrokraattisiksi 
(ks. Huhtala & Hakala 2007, 119–121). 
Ylhäältä johdettuihin sääntöihin pyritään 
neuvottelemalla, vuoropuhelulla, vaikutus-
vallalla sekä vertaisarviointien, strategisen 
informaation ja muiden tavoitteellisten 
viestinnän ja vallankäytön muotojen käy-
täntöjen avulla. Byrokratian pohjalta laa-
ditut viestinnän säännöt ja eettiset ohjeet 
ovat tarkkoja, kirjaimellisia, yksisuuntaisia, 
yksiäänisiä ja integroivia. Yksityisten ja 
julkisten organisaatioiden lähentyessä 
markkinayhteiskunnassa byrokratia tulee 
vastaan toisesta suunnasta: yritysviestin-
nän säännöt (Pesonen 2012) ovat hyvin yk-
sityiskohtaisia ja korostavat julkisen vallan 
tai osakkeenomistajien etuja sekä heidän 
mahdollisuuttaan kontrolloida ja rangaista 
sääntöjen rikkomuksista.

3. Markkinat: 
Demokraattinen yhteiskunta voi poh-
jautua myös markkinalogiikalle, kuten 
angloamerikkalaisissa maissa. Myös 
professioiden syntyä, kilpailua ja keski-

2. Byrokratia: 
Julkisen alan viestijän työssä professionaa-
lisuus kiinnittyy byrokratian eetoksessa 
käsitykseen vallan esikuvasta. Toimeenpa-
novalta on byrokratian keskeisiä käsitteitä: 
kuka kantaa vastuun, kenellä on oikeus 
toimia ja päättää, ja kuka maksaa. Byro-
kratiassa viestijän eetos merkitsee erityistä 
portinvartijan roolia. Se korostaa ennen 
kaikkea eettistä itsereflektiota suhteessa 
omaan professioon. Hallinnon viestijä 
on tietoinen omasta valta-asemastaan 
ja sen aiheuttamasta vastuusta julkisten 
varojen käyttäjänä. Viestintää ei byrokra-
tiassa ymmärretä niinkään vuorovaiku-
tukseksi kuin tiedottamiseksi, esikuvan 
näyttämiseksi ja julkisen vallan käytöksi. 
Viestinnän ammattilainen vartioi organi-
saationsa ”tiedonporttia”, sitä, että kaikki 
toimii sääntöjen mukaan eikä tietovuotoja 
tapahdu. Julkisuuteen viestijän sijaan 
astuvat ministerit, korkeat viranhaltijat ja 
muut asiantuntijat, jotka kantavat symbo-
lisesti tätä esivallan miekkaa. Järjestyksillä, 
säännöillä, virkapuvuilla, logoilla, ym. jul-
kisilla merkeillä ja vastuilla on keskeinen 
merkitys ammatti-identiteetin julkisessa 
tuottamisessa. 

Weberin mukaan modernille yhteis-
kunnalle ja suuryrityksille ominainen 
hallintatapa on byrokraattinen valta, joka 
on rationaalisin hallinnan muoto. Käy-
tännössä sen mukaisesti luodut säännöt 
muodostavat eettiset ja moraaliset koodit 
koko modernille yhteiskunnalle. Byrokra-
tia perustuu olennaisesti asemavaltaan ja 
siihen ankkuroituihin sääntöihin. Eettisten 
toimintaperiaatteiden näkökulmasta tämä 
weberiläinen byrokraattinen toimintatapa 
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naehtoisessa yhteiskunnassa olemaan yhä 
paremmin perillä yksityissektorin liiketoi-
mintatavoista ja pelisäännöistä, joita ovat 
esimerkiksi sopimukset, liikesalaisuudet, 
luottamukselliset tiedot, kilpailusäännöt 
ja strategiset tavoitteet (Pesonen 2012). 
Näitä sääntelevät lisäksi muun muassa 
viestinnän ammattilaisten kansainvälisten 
organisaatioiden yhdessä sopimat eettiset 
koodistot, kuten Ateenan ja Lissabonin 
koodit sekä Melbournen mandaatti. Itse-
sääntelyelimenä toimivat Viestinnän eetti-
nen neuvottelukunta (VEN) ja Mainonnan 
eettinen neuvosto (MEN), jotka valvovat 
tarvittaessa sääntöjen noudattamista. 
Promootiossa symbolinen kommunikaa-
tio korostuu, koska tarkkoja ja kaikille 
soveltuvia sääntöjä ei voida laatia samalla 
tavoin kuin byrokratian logiikassa.

4. Professio:  
Myöhäismodernin yhteiskunnan valistus 
on enemmän mentorointia ja ohjausta 
kuin suoraa valistusta, promootiota tai 
propagandaa. Viestinnästä on tullut 
notkeaa konsultointia, joka menee lähelle 
kansalaista ja päättäjää. Tässä profession 
eetoksessa korostuu neuvonantajan ja 
viestinnän asiantuntijan rooli. Se on hal-
lintaa, jolla pyritään ohjaamaan yksilöitä, 
yhteisöjä ja kokonaisia valtioita ja niiden 
asukkaita kulloinkin tärkeiksi ymmärret-
tyjen päämäärien kehyksessä. Ollakseen 
tehokasta hallinnan on oltava yksilöivää: 
yksilöt on ohjattava ymmärtämään itsensä 
esimerkiksi kansalaisina, kuluttajina, 
työntekijöinä ja opiskelijoina, joista jokai-
sella on omat henkilökohtaiset vastuunsa 
kannettavanaan. Hallinnan logiikasta 

näistä kontrollia ohjaavat markkinat. 
Suomessa on 1990-luvun taitteesta lähtien 
sovellettu entistä enemmän markkinoihin 
nojaavia toimintatapoja. Tässä markkinoi-
den ja kilpailuyhteiskunnan eetoksessa 
viestintä suuntautuu ulospäin suhdetoi-
mintana ja promootiona. Promootio on 
aktiivista viestintää ja julkista toimintaa, 
ihanteellisena ajatuksena ruohonjuuri-
tason poliittinen toiminta. Viestinnän 
ammattilainen kannattaa, tukee, mainos-
taa, edustaa ja esittelee organisaatiotaan 
erilaisin keinoin aktiivisesti, kaikessa 
julkisuudessa. Jos julkisuusperiaatteen 
idea on saattaa tieto kaikille yhtä aikaa 
ja taata yhtäläiset vaikutusmahdollisuu-
det, nykypäivän promootiossa näyttävä 
mediajulkisuus, ideoiden lanseeraukset, 
kuuluisuuksien luominen ja tavoitellut 
kohderyhmät korostuvat keinoina. Eri 
tyylit vaihtuvat julkisuudessa huomion 
saamiseksi. Promootiossa luottamuksen 
strategioiden rinnalla epäsuotuisia tietoja 
voidaan verhota piiloon julkisuudelta. 
Viestinnän ammattilaiset rakentavat suh-
deverkostoja, joiden kautta ministerit tai 
muut keskeiset toimijat voivat vaikuttaa 
erilaisilla poliittisen julkisuuden alueilla. 
Promootion valta on teoissa ja käytännöis-
sä, joissa julkisesti korostetaan eettisyyttä 
ja sitoudutaan verkostoihin ja yhteistyö-
hön muiden kanssa. Viestintä näyttäytyy 
pragmaattisena yhteistoimintana, ei vain 
yksisuuntaisena poliittisena vaikuttamise-
na ja lobbaamisena. 

Viestinnän etiikan kannalta promoo-
tiossa on kyse ennen kaikkea viestinnän, 
suhdetoiminnan ja markkinoinnin etiikas-
ta. Julkisen alan viestijät joutuvat markki-
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Julkisuusperiaate ei jää vain kuolleeksi 
lainkirjaimeksi, vaan se otetaan profession 
logiikassa aktiiviseen käyttöön ja se ohjaa 
kansalaisia ja asiakkaita. Viestinnässä 
heidän voidaan ajatella integroituvan 
vapaan yhteiskunnan aktiiviksi toimijoik-
si. Esimerkiksi Suomessa julkisen alan 
viestinnän professiolle Euroopan unionin 
jäsenyys, perusoikeusuudistus (1995) sekä 
niiden pohjalta perustuslain ja julkisuus-
lain kokonaisuudistukset muodostivat 
keskeisen eettisen pohjan. Julkisuuspe-
riaate, joka seikkaperäisesti ankkuroitiin 
julkisuuslakiin (L 1999/621) takaa myös 
kansalaiselle viestinnälliset perusoikeudet 
ja julkisen toiminnan mandaatin suhtees-
sa viranomaiseen. Lain mukaan jokaiselle 
kuuluu sananvapaus, oikeus saada tietoja 
julkisista asiakirjoista, yleinen asiakirjojen 
julkisuusperiaate, oikeus henkilötietojen 
suojaan, laaja asianosaisen tiedonsaantioi-
keus sekä tutkimuksen vapaus. Nämä näh-
dään jokaisen oikeuksina tuottaa aktiivista 
poliittista ja kulttuurista kansalaisuutta. 

Laissa viranomaiselle on asetettu myös 
velvollisuus tuottaa tietoa, minkä tulee 
antaa eväitä kokonaiskuvan muodostami-
selle viranomaisen toimista sekä palvella 
kansalaisten tai asiakkaiden neuvontaa. 
Myös aktiivinen tiedotusvelvollisuus ja 
osallistumismahdollisuuksien turvaami-
nen kirjattiin viranomaisen velvollisuu-
deksi. Tämän pohjalta valtioneuvostossa 
on säädetty erillinen viestintäasetus viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta ja hyväs-
tä tiedonhallintatavasta (A 1030/1999; A 
2002/380). Tiedotuksen, julkaisutoiminnan 
ja muun viestinnän tarkoituksena on 
toteuttaa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa 

puhuessaan tutkijat (Rose 1999; Heiskala 
& Kantola 2010) puhuvat valmentajaval-
tiosta, jonka huomassa ohjataan yksi-
löiden aktiivisuutta ja luovuutta. Näin 
ihmiset saadaan tuottamaan kansalaisyh-
teiskunnassa sitä, mikä tukee poliittisten 
prosessien tavoitteita, kuten kilpailuyh-
teiskunnassa tuottavuutta ja tehokkuutta. 
Vastaavasti demokratian näkökulmasta 
professio pitää kiinni ihmisoikeuksista, 
sitoutuu kantilaiseen velvollisuusetiik-
kaan julkisessa toiminnassa ja pitää kiinni 
enemmän yhteisöllisistä kuin yksilöllisistä 
arvoista.

Näin ollen julkisen alan viestinnän 
ammattilaisten harjoittama valmennus ei 
kohdistu vain kansalaisiin vaan enemmän 
jopa ministeriön tai muiden julkisten 
organisaatioiden johtaviin viranhaltijoi-
hin, henkilöstöön ja sidosryhmiin, jotta 
nämä oppivat viestimään ja toimimaan 
julkisuudessa oikealla tavalla. Viestinnän 
ammattilaisesta on tullut sisäinen konsult-
ti ja yhteiskuntasuhteiden vaalija. Hallinta 
edellyttää aktiivista tietojen välittämistä 
ja asiantuntijoilta tilattujen selvitysten te-
kemistä eri tarkoituksiin, jotta viestinnän 
vaikuttavuutta voidaan perustella. Konsul-
tin toimessa korostuu ennen kaikkea vies-
tinnän sisäinen organisointi ja autonomia. 
Tällaisella hallinnan eetoksella voidaan 
rakentaa asiantuntijaorganisaatioita, joilla 
on vaikutusta yhteiskunnan sosiaalisten, 
taloudellisten ja poliittisten rakenteiden 
muokkaamisessa. 

Julkisen alan viestinnän eettisenä 
ohjenuorana tässä profession eetoksessa 
toimivat ennen kaikkea kantilaisittain 
universaalit ihmis- ja perusoikeudet. 
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nuorallatanssia julkisuuden ja strategisen 
hiljaisuuden välillä (Bourne 2015). Vielä 
voimassa oleva valtionhallinnon vies-
tintäsuositus (2010) ankkuroi Suomessa 
julkisen alan etiikan ydinkohdan näin: 
”Keskeisin perusoikeus valtionhallinnon 
viestinnän kannalta on oikeus saada 
tietoja viranomaisten julkisista päätöksistä 
ja niiden valmistelusta.” Tästä viestinnän 
ammattilainen ja viranomainen voi pitää 
kiinni, riippumatta minkä nelikentän 
osion kokee omimmaksi tavaksi toimia. 
Julkisuus merkitsee oikeutta tietoon ja 
julkiseen toimintaan. Siksi Anders Chyde-
niusta sopii juhlia.
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