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1. Johdanto 

Sisältösekaannus syntyy, kun mainonta ja markkinointi ei 
enää näytä mainonnalta, tehden mahdottomaksi kovan 
uutissisällön ja pehmeän myyntipuheen erottamisen 
toisistaan. (Einstein 2016, 16.)  

Matteon ja Dal Zotton (2015, 170) mukaan elämme nyt transmediabrändäyksen 

aikakautta: erilaiset mediat brändätään ja brändit puolestaan medioidaan. Tätä 

voidaan kutsua jopa paradigman muutokseksi. Samalla kun brändit ja 

organisaatiot rakentavat uudenlaista suhdetta kuluttajiin, journalismin ja 

mainonnan raja hämärtyy, ja toimituksellinen sisältö ja organisaation strateginen 

viestintä alkavat muistuttaa toisiaan. (Mts. 173.) Kysyntä journalistisia sisältöjä 

muistuttavalle, kaupalliselle tarinankerronalle on kasvanut. Kun lukijat 

suhtautuvat perinteiseen mainontaan ynseämmin ja mediat tarvitsevat lisää 

mainostuloja, tarvitaan uudenlaisia, nokkelampia sisältöjä (Cole & Greer 2013, 

687). 

Einstein (2016) määrittelee saman ilmiön nimellä sisältösekaannus (eng. content 

confusion) ja on löytänyt kaksi tapaa, joilla mainostajat yrittävät ratkaista 

ongelmaa. Joko maksetut sisällöt tai mainonta tehdään muun sisällön sekaan niin, 

ettei se erotu toimituksellisesta sisällöstä, tai mainostajat luovat ja julkaisevat 

sisältönsä itse niin, ettei sisältö muistuta mainontaa lainkaan. Näin yritetään 

välttää yleisöjen ärsyyntyminen mainosviesteihin, joita saatetaan kohdata 

päivittäin jopa tuhansia. (Einstein 2016, 12; Tampereen yliopiston COMET-

tutkimuskeskus & Aalto-yliopisto 2019.)  

Samaan aikaan perinteisten tarinankertojien, journalistien, työnkuva on 

muuttunut. Journalistisen työn osaajille on yhä enemmän kysyntää 

markkinoinnin tai viestinnän työssä eikä enää ole yhtä selvää, kuka tänä päivänä 

on journalisti. Korvola (1998, 250) totesi jo yli 20 vuotta sitten journalismin 

toimivan porttina muihin töihin, kuten erilaisiin tiedotus- tai viestintätehtäviin. 

Korvola tuskin osasi ennakoida, miltä muuttoliike näyttäisi yli 20 vuotta 

myöhemmin, kun journalistisia tarinankerronnan taitoja kaivataan yhä 

enemmän ja erilaiset kaupallisen sisällöntuotannon työt monipuolistuvat 

(Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskus & Aalto-yliopisto 2019). 
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Miten murros näkyy sisällöntuottajien, kaupallisten sisältöjen suunnittelijoiden 

ja tuottajien, työssä? Kiinnostus aiheeseen heräsi omasta työstäni kaupallisena 

sisällöntuottajana. Koska alan trendinä on kasvavassa määrin journalistinen 

tarinankerronta, kiinnostuin journalististen työkäytäntöjen merkityksestä 

kaupallisessa sisällöntuotannossa. Journalistisia työprosesseja on tutkittu 

runsaasti jo vuosikymmeniä (ks. Miettinen et al. 1978), mutta 

sisältösekaannuksen sävyttämästä kaupallisten sisällöntuottajien prosessista 

tutkimusta löytyy varsin vähän (ks. Serazio 2020; Ikonen, Luoma-aho & Bowen 

2017). Kun sisältömuodot ja tekijöiden työnkuvat sekoittuvat, kuinka paljon 

kaupalliset sisällöntuottajat ammentavat työssään journalistisesta perinteestä? 

Kuinka journalistiselta näyttää sisällöntuottajien työprosessi, ja kuinka paljon 

journalistisen profession piirteitä voidaan hahmottaa sisällöntuottajien 

kokemuksissa?  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kaupallisen sisällöntuotannon työtä ja 

sisällöntuottajien työn journalistisuutta. Sisältösekaannuksen ilmiötä avataan 

hahmottamalla ensin luvussa 2 journalistisen työn murrosta, organisaatioiden 

kasvavaa roolia julkaisijoina mainostajien sijaan sekä sisällöntuottajien ja 

journalistien työn sekoittumista ja samankaltaistumista. Luvussa 3 käsiteltävä 

teoreettinen viitekehys nojaa journalistisen työn malliin sekä journalismin 

etiikan ja journalistisen profession tutkimukseen. Sen jälkeen luvussa 4 

tarkastellaan aineistonkeruutapana lomakekyselyä sekä avataan aineiston 

analyysin etenemistä laadullisen sisällönanalyysin avulla. Luvussa 5 

analysoidaan analyysin tuloksia eli sisällöntuottajien työprosessin suhdetta 

journalistiseen työprosessiin, minkä jälkeen luvussa 6 sukelletaan syvemmälle 

sisällöntuottajien työn journalistisuuteen teemoittelemalla ja tyypittelemällä 

sisällöntuottajien kokemuksia. Viimeisessä eli luvussa 7 esitellään tutkimuksen 

tulokset, tarkastellaan niitä suhteessa jo tehtyyn tutkimukseen sekä arvioidaan 

tutkielman onnistumista sekä mahdollista jatkotutkimusta. 
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2. Journalistit ja mediat kriisissä? Työnteon tavat ja roolit sekoittuvat 

Journalismin kriisiksi tai murrokseksi nimitetty muutos on ollut käynnissä jo 

muutaman vuosikymmenen ajan. Kriisi käsittää niin printtimedian 

ansaintalogiikan muutoksen, journalismin uskottavuuden kuin sisältöjen laadun 

(Väliverronen 2009, 7; Matteo & Dal Zotto 2015, 170.) Digitalisaatio on vienyt 

journalistisia sisältöjä voimakkaasti verkkoon – josta nykyään löytyvät myös 

yleisöt. Samaan aikaan printtimediat eivät enää houkuttele maksettuja mainoksia 

entiseen tapaan, mutta verkkomainonta ei riitä kattamaan laskevan 

printtimainonnan tulojen jättämää aukkoa. Kun julkaisut siirtyivät printistä 

verkkoon, jo pelkkä verkkosisältöjen määrä pudotti mainostilasta maksettua 

hintaa tuntuvasti alaspäin (Carlson 2015, 853.) Näin erilaiset maksetut sisällöt 

alkavat kenties näyttää houkuttelevammalta vaihtoehtoisena ansaintamuotona 

aikaisemmin journalistisia sisältöjä tuottaville, kun journalismin 

ansaintalogiikka ei ole enää entisensä. 

2.1. Muuttuvat kaupalliset sisällöt 

Organisaatioille itse tuotetut sisällöt tarjoavat suoran yhteyden kuluttajiin ja 

yleisöihin eikä näkyvyys riipu samalla lailla ansaitun median huomiosta (Cole & 

Greer 2013, 687). Samaan aikaan maksetun ja ansaitun median merkitysten 

nähdään olevan laskussa: maksettu mainostila ei ole enää yhtä tehokasta, ja 

medioituminen sekä digitalisoituminen ovat antaneet organisaatioille paremmat 

eväät sisältöjen tuottamiseen ja julkaisemiseen omissa medioissaan (Matteo & 

Dal Zotto 2015, 171). 2010-luvulta lähtien trendinä vaikuttaa olevan, että 

organisaatiot käyttävät resurssinsa mieluummin omiin kanaviin perinteisen 

medianäkyvyyden sijaan (Ryan 2016). Maksettua ja ansaittua mediaa 

hyödynnetään edelleen, mutta niiden rinnalle ovat nousseet omat mediat 

tehokkaampana kanavana organisaation omien näkökulmien ja tavoitteiden 

viestimiseen (Jayson et al 2018; Corcoran 2009).  

Maksetuilla sisällöillä on monta nimeä – brändijournalismi, sisältömarkkinointi, 

natiivimainonta. Einstein (2016, 114–115) määrittelee natiivimainonnan ja 

sisältömarkkinoinnin eron seuraavasti: edellä mainitussa julkaisijat ovat 

mainostajia, jotka julkaisevat mainostajien viestejä omissa kanavissaan. 

Sisältömarkkinoinnissa taas mainostajat ovat julkaisijoita, jotka julkaisevat omia 
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viestejään omissa medioissaan. Sekä natiivimainontaa että sisältömarkkinointia 

kutsutaan myös brändijournalismiksi (Koch 2016, 436; Serazio 2021, 118, 122). 

Tässä tutkielmassa käytetään termiä maksetut tai kaupalliset sisällöt kuvaamaan 

kattoterminä erilaisia brändijournalismin, sisältömarkkinoinnin ja 

natiivimainonnan muotoja. Kaikkia edellä mainittuja yhdistää samankaltaisuus 

journalistiseen sisältöön. Ne ovat faktaperustaista sisältöä, joka tuotetaan 

pääasiassa organisaation omiin kanaviin tavoitteenaan viestiä organisaation 

brändiä, arvoja tai muita tavoitteita ja ennen kaikkea edistää liiketoimintaa 

(Luoma-aho 2015; Cole & Greer 2013, 673). Natiivimainonta eroaa muista 

sisältömuodoista sillä, että kyseessä on mainos, joka julkaistaan oman median 

sijaan journalististen julkaisun toimituksellisen sisällön seassa, jolloin lukijan on 

vaikeampi tulkita se mainokseksi (Matteo & Dal Zotto 2015, 176, 178; Carlson 

2017, 64).  Perinteisin esimerkki maksetusta sisällöstä on organisaation asiakas- 

tai sidosryhmälehti printtimuodossa, mutta nykypäivänä maksetut sisällöt 

kattavat niin printti- kuin digijulkaisut, mukaan lukien videon tai pelkän äänen, 

esimerkiksi podcastit (Koch 2016, 436).  Käsitettä sisältö käytetään siis 

kuvaamaan kaikkia ammattimaisia mediatuotteita, joiden tavoitteena on tuoda 

julkaisijalleen liikevoittoa (McDowell 2015, 146).  

Kiinnostavan ja houkuttelevan sisällön luominen on nykypäivänä entistä 

tärkeämpää, ja siksi viime vuosina on kasvanut sisällöntuottajien ammattiryhmä, 

jonka erikoisosaamista on juuri tarinankerronta ja houkuttelevan sisällön 

sunnittelu ja tuotanto yrityksille. Pulizzin (2012, 121) mukaan yritykset 

ulkoistavat jatkuvasti sisältömarkkinointiin ja brändijournalismiin liittyviä 

tehtäviä erityisille sisältö- tai markkinointitoimistoille, jotka hoitavat 

täysipäiväisesti asiakkaan sisällöntuotantoa. Myös tässä tutkielmassa 

keskitytään tällaisiin markkinointiviestinnän ammattilaisiin: he eivät siis ole 

suoraan työsuhteessa organisaatioihin, joiden sisältöä he suunnittelevat ja 

tuottavat, vaan ovat ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka hoitavat organisaatioiden 

puolesta näiden sisällönsuunnittelua ja -tuotantoa. 
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2.2. Journalistit ja sisällöntuottajat lähenevät toisiaan 

Edellä esitelty digitalisaation edistämä median ansaintalogiikan muutos 

heijastuu myös journalistien työhön. Journalisteilla ei enää ole ainutlaatuista 

mahdollisuutta päästä käsiksi informaatioon ja lähteisiin, vaan sama informaatio 

on nopeasti kaikkien saatavilla Internetissä. Samalla organisaatioiden 

mahdollisuudet ohittaa journalistiset julkaisut ja viestiä suoraan yleisölle ilman 

huomattavia kustannuksia ovat parantuneet. (Lewis 2012, 838; Eldridge 2017, 

29.) Paulussen (2012) erottelee neljä trendiä, jotka leimaavat nykypäivän 

journalistista työtä. Ensiksi työllistymisen epävarmuus journalistisessa 

professiossa, kun journalististen organisaatioiden resurssit niukkenevat. 

Toiseksi työssä vaaditaan yhä enemmän joustavuutta, mikä tarkoittaa useamman 

eri tehtävän hallintaa yhtaikaisesti. Kolmas trendi seuraa sekä resurssien 

niukkuuden että joustavuuden vaatimuksen kasvusta: journalistien työmäärä 

kasvaa, minkä takia myös työajoilta vaaditaan joustavuutta, ja itse työn 

tekemiseen on käytettävissä vähemmän aikaa kuin ennen. Viimeinen trendi on 

journalistien niukemmat mahdollisuudet taustatutkimukseen paikan päällä: kun 

resurssit ja käytettävä työaika kiristyvät, mahdollisuudet juttukeikkoihin 

vähenevät. (Mts. 195.)  

Paulussenin journalistisen työn trendien lisäksi journalistiseen vapauteen 

vaikuttavat medioiden kaupalliset tavoitteet. Suomessa mediaorganisaatiot ovat 

pääosin yksityisessä omistuksessa, ja yrityksinä niiden tavoitteena on tuottaa 

omistajilleen voittoa. Näin taloudellinen hyöty ohjaa entistä voimakkaammin 

myös journalistisia valintoja ja vapautta. (Juholin & Kuutti 2003, 22; Poutanen et 

al. 2016, 101.) Korvola (1998) tarkentaa, että journalistiseen työhön kuuluu 

keskeisenä osana aiheiden ja näkökulmien valinta riippumattomasti. Vinkki 

aiheeseen saattaa tulla ulkopuoliselta, mutta journalistit tekevät itsenäisesti 

päätöksiä siitä, mistä aiheista kirjoitetaan ja kenen näkökulmat pääsevät 

julkisuuteen. (Mts. 240–241.) Jokapäiväisessä työssä journalistisen vapauden 

määrä saattaa vaihdella merkittävästi, ja on riippuvainen esimerkiksi 

käsiteltävästä aiheesta, mediasta tai toimituksen esihenkilöistä. Myös 

toimituksen koolla voi olla huomattava vaikutus siihen, kuinka itsenäisesti 

journalisti voi toimia. Resurssien lisäksi rutiinit ja aikataulut rajoittavat 
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tuotantomahdollisuuksia: koska juttuja täytyy julkaista tiettyyn tahtiin ja 

riittävästi, ei journalistiselle luovuudelle jää aina tilaa. (Juholin & Kuutti 2003, 

20–21.)   

Murroksen myötä kaupallisen sisällöntuotannon työt ovat tarjonneet myös 

journalisteille vaihtoehtoisia urapolkuja.  Perinteisesti journalistien ja viestinnän 

tai kaupallisten sisällöntuottajien suhde on kuitenkin esitetty dikotomisena. 

(Macnamara 2016, 118–119.) Ladendorfin (2012, 83) mukaan kärjistettynä 

sisällöntuotannon parissa työskentely riittää asettamaan journalistin 

ammatillisen luotettavuuden kyseenalaiseksi. Journalistisen profession 

kulmakivi on pitkään ollut objektiiivisuus ja riippumattomuus, ja journalistin 

tärkeimpänä ominaisuutena on nähty kyky kirjoittaa aiheesta kuin aiheesta 

puolueettomasti (Hayes et al. 2007, 263, 265). Kuinka paljon tämä muistuttaa 

viestinnän ammattilaisen tai sisällöntuottajan työtä, jossa asiantuntijan tulisi 

kyetä kirjoittamaan lähes mistä tahansa asiakkaan toivomasta aiheesta? Sekä 

sisällöntuottajilta että journalisteilta vaaditaan ymmärrystä asiakkaiden 

intresseistä ja kykyä tuottaa sisältöjä niiden mukaisesti. Samalla odotetaan, että 

he ymmärtävät journalistiset toimintamallit ja kykenevät tuottamaan 

journalistista julkaisua mukailevaa sisältöä organisaatioiden omiin medioihin. 

(Koch 2016, 345.) Työnkuvat voivat siis muistuttaa arjessa toisiaan huomattavan 

paljon. Keskeinen ero liittyy siihen, kenelle ja miksi työtä tehdään: journalisti on 

vastuussa lukijoilleen, viestinnän tai sisällöntuotannon ammattilainen 

asiakkaalleen (Patching & Hirst 2014, 156). 

Nykypäivänä journalistisen ja kaupallisen sisällöntuotannon työt ja roolit 

jatkavat sekoittumistaan. Luoma-aho (2015, 7) kutsuu uutta, monimuotoisempaa 

roolia hybridieditoriksi: journalistista työtä tehneillä on entistä paremmat eväät 

asettua esimerkiksi tuottajan, mainostajan, markkinoinnin asiantuntijan tai 

brändimanagerin rooliin. Hybridieditorit myös usein vastaavat journalistisissa 

julkaisuissa toimituksellisen materiaalin sekaan tuotettavasta kaupallisesta 

sisällöstä (Poutanen et al. 2016, 114). Myös Suhola, Turunen ja Varis (2005, 25) 

näkevät tuottajat toimitustyön uusimpana tulokkaana, jonka esikuvat ovat radio- 

ja tv-organisaatioiden tuottajissa. Luoma-ahon mukaan roolien sekoittuminen ei 

kuitenkaan ole ongelmatonta. Kun journalististen ja kaupallisen 
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sisällöntuotannon rooleja sekoitetaan, tulisi avoimesti kertoa, millainen prosessi 

julkaistun sisällön takana on, millaisia toimituksellisia ohjeita on noudatettu ja 

kuka sisällöt on maksanut. Maksetun ja toimituksellisen sisällön välistä eroa ei 

tulisi hämärtää. Nykyisellään raja on kuitenkin varsin häilyvä. (Luoma-aho 2015, 

5; Poutanen et al. 2016, 104.) 
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3. Journalistinen prosessi ja etiikka  

Edellisessä luvussa esiteltiin tapoja, joilla journalistien työnkuva, työympäristö ja 

vaatimukset työlle ovat muuttuneet ja osittain sekoittuneet maksettuja sisältöjä 

tekevien vastinpariensa kanssa vain parin vuosikymmenen sisällä. Jotta voidaan 

paremmin ymmärtää journalistien ja kaupallisten sisällöntuottajien työn 

samankaltaisuutta, on ensin syytä tarkastella, millainen on journalistinen 

työprosessi, kuinka journalistista etiikkaa hyödynnetään journalistisen 

profession hahmottamisessa sekä kuka tänä päivänä voidaan ymmärtää 

journalistiksi. 

3.1. Moderni journalistinen työprosessi  

Journalistinen työprosessi nojaa pääpiirteiltään edelleen 40 vuotta vanhaan 

malliin, ja prosessin ydinosat ovat säilyneet lähes muuttumattomana (Miettinen 

et al. 1978). Sama malli toimii edelleen sujuvasti työprosessin tarkastelun 

perustana. Työn vaiheita on kuitenkin syytä päivittää nykypäivän sisältöihin, 

kuten verkkosisältöihin ja sosiaalisen median tuotantoon, sopiviksi. Kuten 

luvussa 2 todettiin, vaikka prosessin pääpiirteet eivät ole muuttuneet paljon, 

työnteon tavat ovat. Tässä luvussa hahmotellaan journalistisen prosessin 

pääpiirteet. Prosessimallia ei kuitenkaan voi sellaisenaan soveltaa kaikkeen 

journalistiseen tuotantoon –  luovaa työtä ei ole mahdollista puristaa yhteen, 

kaikkeen sopivaan prosessimalliin (Miettinen et al. 1978, 23). Siksi yleistämisen 

sijaan keskitytään säännönmukaisuuden tunnistamiseen. 

Miettinen, Kalliomäki ja Sana (1978) jakavat prosessin neljään päävaiheeseen. 

Prosessi käynnistyy lähtökohtien määrittelystä, johon kuuluvat aiheen ja 

näkökulman ja päämäärän määrittely. Tässä kohtaa tehdään näkyväksi myös, 

mitkä ovat aihevalintaa ohjaavat kriteerit eli uutisjournalismissa uutiskriteerit. 

Lähtökohtien määrittelyn vaiheessa journalisti usein joko keksii aiheen tai saa 

sellaisen valmiina. Tämän jälkeen siirrytään prosessissa eteenpäin aineiston 

hankintaan, jossa sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan. Tässä vaiheessa myös 

määritellään tarvittavan tiedon sisältö, valitaan sopivat lähteet sekä 

organisoidaan niiden hankkiminen. Sen jälkeen prosessi etenee kolmanteen 

vaiheeseen eli aineiston käsittelyyn ja jutun tekemiseen, jossa aineisto jäsennetään 

ensimmäisessä vaiheessa määriteltyihin lähtökohtiin parhaiten sopivaksi sekä 
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kirjoitetaan auki varsinaiseen muotoonsa. Viimeisenä vuorossa on kriittisen 

tarkastelun vaihe, jossa tarkastetaan kieliasu ja sisältö ennen julkaisua. Tässä 

vaiheessa myös haasteltavat voivat saada jutun tarkastettavakseen toimituksen 

normeista riippuen aina, harkinnan mukaan tai eivät lainkaan. Lisäksi juttua 

tarkastellaan toimituspolitiikan sopivuuden näkökulmasta: onko se sisällöltään 

johdonmukainen julkaisun linjan kanssa?  

Se, kuinka tiukasti prosessin kaikki vaiheet käydään läpi, riippuu myös sisällön 

tyypistä ja julkaisun luonteesta (Miettinen et al 1978, 41). Suurin osa journalistin 

prosessissa tekemistä valinnoista ei ole nähtävissä julkaistusta sisällöstä. Sisällöt 

tarjotaan yleisölle valmiina, eikä juttuvalinnoissa tehtyä harkintaa, painotuksia 

tai hylättyjä aiheita tarvitse avata (Juholin & Kuutti 2003, 24). Journalistinen 

prosessi tutkimuskohteena valottaakin valmiin sisällön taakse piiloon jääviä 

päätöksiä. Vaikka prosessit voivat vaihdella julkaisun, toimituksen koon ja 

juttutyyppien mukaan, karkeasti muotoillen prosessi käynnistyy journalistin 

saadessa tietoonsa potentiaalisen juttuaiheen tai -aihion ja päättyy valmiin 

sisällön julkaisemiseen. (Reich & Barnoy 2016, 478; Miettinen et al. 1978.) Väliin 

voi jäädä erinäinen määrä vaiheita, jotka riippuvat kontekstista ja 

sisältömuodosta. Siksi myös tässä tutkielmassa esiteltävä journalistisen työn 

malli on vain yksi esitys journalistisesta työprosessista. 

Vaihtoehtona edellä esitellyille neljälle päävaiheelle journalistinen prosessi 

voidaan tiivistää myös kolmeen vaiheeseen: tiedon keräämiseen, käsittelyyn ja 

julkaisemiseen (Karlsson 2011, 281; ks. myös Seib 2001). Tiedon keräämisen 

vaihe käsittää toimet, joilla journalisti kerää itse tai hänelle toimitetaan juttuun 

tarvittavat lähtökohdat ja materiaalit. Käsittelyn vaiheessa niin kutsuttua 

raakamateriaalia tarkastellaan ja käsitellään toimituksellisten ohjeiden 

mukaisesti. Viimeisessä vaiheessa käsitelty sisältö julkaistaan. (Mts. 281.) Näin 

ymmärrettynä prosessin alku, tiedon keräämisen ja käsittelyn vaiheet, jäävät 

lukijalle tai yleisölle piiloon ja lukija näkee vain viimeisen vaiheen lopputuloksen, 

julkaistun sisällön. Brüggemann (2013) on edelleen muotoillut prosessin piiloon 

jäävät vaiheet eli tiedon keräämisen ja käsittelyn vaiheet neljään 

osaan.  Ensimmäinen osa on esiintyminen tai tapahtuma. Tapahtumalla voidaan 

tarkoittaa uutisarvoisen “skuupin” lisäksi mitä tahansa tapahtumaa, jossa jutun 
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aihe tulee esille, esimerkiksi keskustelua tauolla tai toimituksen kokouksessa. 

Seuraava osa on tuotannon käynnistävät lähteet, joka viittaa siihen 

uutisarvoiseen tietoon, joka saa journalistin tai toimituksen käynnistämään 

varsinaisen juttutuotannon. Tässä yhteydessä lähteillä ei siis viitata journalistin 

käyttämiä journalistisia lähteitä vaan uutiskynnyksen ylittymistä. (Brüggemann 

2013, 404.) 

Kolmannessa vaiheessa kerätty informaatio arvioidaan: onko siitä aineista 

sisältöön? Tässä vaiheessa informaatiota arvioidaan esimerkiksi sen kannalta, 

onko aihe tarpeeksi kiinnostava, tärkeä tai julkaisuun sopiva. Viimeisessä 

vaiheessa pohditaan toimituksellista kontekstia. Koska lopulliseen julkaisuun 

vaikuttavat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi esimerkiksi toimituksen 

resurssit kuten journalistien lukumäärä, työmäärä, lisäsisältöjen tarve tai 

journalistien omat kiinnostuksenkohteet, vain osa julkaisukelpoisiksi 

arvioiduista tapahtumista päätyy julkaisuun. Toisinaan journalistien tai 

toimitusten henkilökohtaisilla mieltymyksillä saattaa olla huomattava rooli siinä, 

julkaistaanko aiheesta koskaan juttua. Riippuu siis toimituksellisesta 

kontekstista, päätyvätkö juttuaihiot julkaistavaksi. (Brüggemann 2013, 404; 

Juholin ja Kuutti 2003, 27.) Huomionarvoista on, että Brüggemannin neljä 

vaihetta eivät aina kulje lineaarisesti ensimmäisestä neljänteen. Sen sijaan 

prosessin eri osat vaikuttavat kehämäisesti toisiinsa, ja myös yksittäinen 

juttuaihio voi kiertää eri vaiheiden läpi useampaan kertaan. (Brüggemann 2013, 

404–405.)  

Journalistisen prosessin tutkimuksessa on pääosin painotettu uutisjournalismin 

tuotantoprosessia, mutta väitän, että edellä esitelty malli toimii myös 

aikakauslehden tuotantoprosessissa. Aikakauslehtien sisällöt, kuten maksetut 

sisällöt, tuotetaan usein aikaa kestäviksi ja ne harvoin kilpailevat journalististen 

julkaisujen kanssa nopeimmasta uutiskynnyksen rikkomisesta. Muilta osin 

sisältöjen kriteerit tarpeellisuus, ajankohtaisuus ja yllättävyys sopivat myös 

kaupallisten sisältöjen kriteereiksi. (Töyry et al. 2009, 65.) Töyry, Räty ja Kuisma 

(2009) ovat hahmotelleet aikakauslehden tuotantoprosessin, joka korostaa 

editoijan roolia prosessissa. Editoija voi tässä yhteydessä kuvata esimerkiksi 

toimituspäällikköä, -sihteeriä, journalistia tai päätoimittajaa. Yksittäisellä jutulla 
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saattaa olla prosessin aikana myös useita editoija. Tässä tuotantoprosessi 

voidaan jakaa viiteen osaan: suunnittelevaan, ohjaavaan, käsittelevään ja 

viimeistelevään editointiin sekä palautteeseen valmiista työstä. (Mts. 14–15.)  

Tutkimusasetelman kannalta olennaisimpia ovat suunnittelevan ja ohjaavan 

editoinnin vaiheet, jotka vastaavat pääpiirteiltään Karlssonin (2011) tiedon 

keräämisen ja käsittelyn vaiheita. Töyry, Räty ja Kuisma käyttävät näistä yhteistä 

nimitystä suunnitteleva ja editoiva työtapa. Merkittävin ero perinteiseen 

uutisjournalismiin on siirtyminen kauemmas yksilötyötä korostavasta 

työprosessista: sisältöjä suunnitellaan etukäteen juttutyypin, tavoitteiden, 

pituuden ja sävyn suhteen, ja editoija keskustelee kirjoittajan kanssa 

säännöllisesti työprosessin aikana. (Töyry et al. 2009, 20–21.) Suunnittelevassa 

ja editoivassa työtavassa yksittäinen juttu saattaa myös palata sujuvasti takaisin 

edelliseen työvaiheeseen ja henkilöltä toiselle Brüggemannin kuvaaman 

työprosessin tapaan (mts. 122; Brüggemann 2013, 404–405). 

Suunnitteleva editointi sisältää juttusuunnittelun luomisen ja ylläpidon. Lisäksi 

suunnittelevassa vaiheessa editoija sovittaa yhteen toimittajien näkemyksiä 

lukijoiden toiveiden kanssa niin, että lopputulos vastaa julkaisijan ja 

päätoimittajan linjaa. Lisäksi tässä vaiheessa valitaan, mistä näkökulmasta 

julkaisuun tulevia aiheita käsitellään ja kuka ne kirjoittaa. (Töyry et al. 2009, 51.) 

Ohjaavassa editoinnissa tuotantoprosessi siirtyy editoijan ja journalistin eli 

kirjoittajan välille. Editoija ohjaa ja auttaa journalistia aiheen rajaamisessa ja 

muokkaamisessa julkaisuun sopivaksi läpi prosessin. (Mts. 63.) Merja Helle 

(2010) on tutkinut suunnittelevan ja editoivan 

työtavan käyttöönottoa toimituksissa.  Työtapa auttaa varmistamaan, että 

työprosessissa syntyvät sisällöt vastaavat paremmin laadultaan tasaista, 

konsepteihin perustuvaa rajatuille yleisöille suunniteltua sisältöä (Mts. 169). 

Silloin yksilötyön merkitys vähenee, ja samalla työprosessi usein pitenee ja 

monimutkaistuu, kun prosessin alun vaiheisiin käytetään aikaisempaa enemmän 

aikaa. Mahdollisia lisävaiheita työprosessiin tuovat myös useammat 

kommenttikierrokset, kun kirjoittaja tarkistuttaa juttuaan sen tekovaiheessa 

yhdellä tai useammilla henkilöillä. (Mts. 170.) 
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Myös digitalisaatio ja julkaisujen painottuminen verkkoon ovat tuoneet 

lisävaiheita edellä esiteltyyn journalistisen prosessin selkeälinjaiseen jakoon 

(tiedon kerääminen, käsittely ja levittäminen). Digijulkaisuissa prosessi ei pääty 

ensimmäiseen julkaisuun, vaan tiedon kerääminen ja käsittely siirtyvät osittain 

julkiseksi eli lukijalle näkyväksi. Samalla sisältöjen kierrätys ja räätälöinti 

tarkoittavat, että ensimmäisen julkaisun jälkeen juttu voi palata prosessissa 

takaisin tiedon keräämisen ja käsittelyn vaiheisiin, jotta sisältöä voidaan 

muokata uudelleen eri kanavaan tai eri yleisölle sopivaksi. (Karlsson 2011, 280–

290.) Tässä tutkielmassa ymmärrän edellä esitellyn journalistisen työprosessin 

kokonaisuuden teoreettisena viitekehyksenä seuraavasti. 

Taulukko 1 Tutkielman teoreettinen viitekehys, journalistinen työprosessi 

Tiedon keräämisen 
vaihe 

Käsittelyn vaihe Julkaisemisen 
vaihe 

Tapahtuma Aineiston hankinta Kriittinen 
tarkastelu 

Tuotannon käynnistävät 
lähteet 

Aineiston käsittely ja jutun 
tekeminen 

Julkaiseminen 

Lähtökohtien määrittely Ohjaava editointi Levittäminen 

Suunnitteleva editointi 
  

Arviointi 
Toimituksellinen konteksti 

 

 

3.2. Journalistinen etiikka ammattikuntaa määrittelevänä 

Journalistit ja heitä ohjaava journalistinen etiikka voidaan hahmotella 

journalistisen profession avulla. Professio voidaan ymmärtää ryhmän yhteisinä 

uskomuksina ja arvoina, ryhmälle erityisinä käytäntöinä sekä uskomusten ja 

käytäntöjen toteuttamiseksi muodostettuina tarkoituksenmukaisena 

organisaationa, mikä kokonaisuutena legitimoi journalisteja erityisinä tiedon 

tuottajien ammattilaisina (Deuze 2005; Carlson 2017, 30.) Ryhmälle yhteisiä 

uskomuksia ja arvoja Reunanen ja Koljonen kutsuvat myös journalismin 

ydinarvoiksi, joihin he lukevat muun muassa objektiivisuuden tai 

totuudenmukaisuuden, autonomian tai riippumattomuuden sekä julkisen 
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palvelun. Myös eettisyys on osa journalismin ydinarvoja. (Reunanen & Koljonen 

2014, 47.)  

Journalistisen etiikan tehtävä voidaan ymmärtää pyrkimyksenä määrittää 

journalistisen työn tarkoitus ja sen tuoma lisäarvo yhteiskunnalle. Konsensus 

siitä, että journalismin tehtävä on tuottaa yleisölle luotettavaa ja uskottavaa 

tietoa elää edelleen vahvana. (Poutanen et al. 2016, 103; Hayes et al. 2007, 262.) 

Jotta on mahdollista päättää, kenen viesteihin voi luottaa, halutaan määritellä, 

kuka on journalisti ja kuka ei – toisin sanoen, kuka pystyy ammattimaisesti 

tuottamaan luotettavaa tietoa yleisöille. Journalistinen professio auttaa 

hahmottamaan arvoja, rooleja ja normeja, jotka erottavat sen, kuka on journalisti 

ja kuka ei (Deuze 2005). Samalla se auttaa journalistien ammattikuntaa 

perustelemaan asemaansa monipuolistuvassa mediakentän kilpailussa ja pyrkii 

vahvistamaan journalistien uskottavuutta yleisöjen silmissä (Reunanen & 

Koljonen 2014, 94; Carlson 2017, 4–5, 14). 

Wardille (2016) journalistisen etiikan tutkimusta voidaan tarkastella ainakin 

identiteetin, julkaisijan sekä sisällön näkökulmasta. Koskevatko journalismin 

eettiset säännöt vain niitä, jotka identifioivat itsensä journalisteiksi? Jos mikä 

tahansa taho voi julkaista sisältöä, tulisiko heidänkin noudattaa journalistien 

toimituksellisia ohjeita? Millaiset arvot ja käytännöt ovat sopivia ohjaamaan 

nykypäivän journalisteja? Pitäisikö myös uudenlaisten, perinteisestä 

journalismista poikkeavien julkaisijoiden noudattaa journalistien eettisiä 

ohjeita? Jos kuka tahansa voi julkaista, tuleeko kaikkien noudattaa journalistista 

eettistä koodistoa? Miten uusien journalismin muotojen tulisi pyrkiä 

säilyttämään toimituksellinen riippumattomuus? (Mts. 70–71.) Journalismin 

etiikan tehtävä on siis rajata, kuka on journalisti ja kuka ei, mikä tehdään 

määrittelemällä arvot, normit ja käytännöt, joita ryhmän jäsenet itse pitävät 

hyväksyttävinä ja toivottavina. Professionalismin avulla puolestaan voidaan 

ymmärtää, millä tavoilla ryhmään kuulumista tai siihen kuulumattomuutta 

viestitään ulospäin yhteiskuntaan ja yleisöille. (Carlson 2017, 34; Deuze 2005.) 

Autonomia on tärkeä kulmakivi journalistisen etiikan tutkimuksessa. 

Ammattimaistuneet toimijat kykenevät itse muotoilemaan ja valvomaan oman 

ryhmänsä normeja ja tapoja toimia. Näin syntyy myös ryhmän eksklusiivisuus. 
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Kuka tahansa ei voi olla journalisti, vaan he ovat saavuttaneet journalistin 

aseman omaksumalla ryhmän normit ja arvot sekä muiden ryhmän jäsenten 

hyväksynnän avulla. (Carlson 2017, 37.) Autonomia toteutuu eettisten sääntöjen 

itsesääntelyllä. Journalistit ovatkin usein haluttomia avaamaan omaa työtään 

ryhmän ulkopuolisille, ja pitävät tiukasti kiinni oikeudestaan itsesääntelyyn 

(Kantola & Mörä 1998, 17). Ammattikunnan itse muotoilemat eettiset linjaukset 

luotiin alun perin varmistamaan mahdollisimman todenmukainen ja 

monipuolinen, avoin tiedonvälitys yleisöille. Samalla linjaukset ohjeistavat 

journalisteja ottamaan vastuun siitä, millaisia sisältöjä tulisi julkaista tai jättää 

tarpeen vaatiessa julkaisematta. (Ward 2016, 70.) Suomessa Julkisen sanan 

neuvoston Journalistin ohjeiden kaltaisilla normistoilla on tarkoituksena paitsi 

luoda yhteiset pelisäännöt monipuolistuvalle ja pirstoutuvalle 

journalistikentälle, myös legitimoida ammattikuntaa niin sisäisesti journalistien 

kesken kuin ulkopuolisten silmissä (Juntunen 2017, 55–56). 

Wardin mukaan (2009, 301) journalistinen etiikka pohjautuu kahdelle 

peruspilarille; totuuden tavoittelulle ja objektiivisuudelle. Nykytutkimuksessa 

mahdollisuudet objektiivisuuteen kuitenkin kyseenalaistetaan. Journalistien on 

mahdotonta irrottautua käsittelemistään aiheista niin, että he pystyisivät 

tarkastelemaan aihetta täysin objektiivisesti. Ward erottelee kolme eri 

lähestymistapaa, jotka haastavat journalistisen objektiivisuuden tavoittelun. 

Ensimmäinen on edellä esitetty käsitys objektiivisuudesta mahdottomana 

tavoitteena tai myyttinä. Toiseksi, jos objektiivisuudesta yritetään väkisin pitää 

kiinni, se johtaa aiheiden ja teemojen pinnalliseen ja muodolliseen käsittelyyn 

sekä rajoittaa julkaisukelpoisia aiheita. Kolmanneksi Ward pitää 

objektiivisuuden tavoittelua pahimmillaan sananvapautta rajoittavana: on 

demokraattiselle yhteiskunnalle hyödyksi, että samaan aikaan esiintyy useampia 

kilpailevia, subjektiivisia näkemyksiä samoista teemoista. Näin yksilöt voivat 

saada tietoa samasta aiheesta useammasta eri näkökulmasta ja muodostaa omat, 

informoidut johtopäätöksensä. (Ward 2009, 301–302.)    

Objektiivisuuden tavoittelu ei kuitenkaan ole kadonnut. Nykypäivän 

journalistisessa etiikassa objektiivisuus ymmärretään ennemmin kykynä esittää 

kriittisiä tulkintoja sekä kasvaneena avoimuuden vaatimuksena. Journalistien 



15 
 

tulisi siis paitsi tehdä avoimiksi muiden toiminta, myös tuoda omansa esiin. David 

Domingon ja Heikki Heikkilän (2012) mukaan avoimuudesta voidaan löytää 

kolme ulottuvuutta. Ensiksi journalistin tai julkaisun tulisi kertoa omat 

lähtökohtansa ja tavoitteensa avoimesti. Toiseksi avoimuus tulisi ulottaa 

koskemaan journalistista työprosessia, eli yleisölle tulisi tarjota mahdollisuus 

tutustua sisältöjen teossa vaikuttaviin toimituksellisiin ratkaisuihin. 

Kolmanneksi yleisölle tulisi antaa mahdollisuus kommentoida julkaistuja 

sisältöjä ja journalistien kyetä vastaamaan palautteeseen. (Reunanen & Koljonen 

2014, 93; Domingo & Heikkilä 2012.) 

Avoimuuteen kuuluu myös toimituksellisen ja maksetun sisällön selvä erottelu. 

Carlsonin mukaan journalistisissa julkaisuissa mainostettaessa on perinteisesti 

pidetty tiukasti kiinni siitä, että mainokset eivät vaikuta journalistiseen sisältöön 

(Carlson 2015, 851). Hyvään journalistiseen tapaan kuuluu, että sisältöjen välille 

vedetään selkeä raja, jonka tulee välittyä myös lukijalle. Lukijan tulisi siis erottaa 

helposti toisistaan maksettu ja toimituksellinen sisältö (Töyry et al. 2009, 54; 

Julkisen sanan neuvosto 2011). Journalistin ohjeissa ei mainita varsinaisesti 

brändejä, mutta niissä kielletään piilomainonta. Toimituksellisen ja maksullisen 

sisällön raja on pidettävä selkeänä, eikä tiedonvälitykseen liittyvää päätösvaltaa 

tulisi luovuttaa toimituksen ulkopuolisille henkilöille, esimerkiksi mainostajan 

käsiin (Julkisen sanan neuvosto 2011).  

Erottelusta huolimatta journalistiset julkaisut eivät ole säästyneet 

puolueellisuuden syytöksiltä. Kaupallistuminen on koetellut myös journalistisia, 

riippumattomaksi nimitettyjä julkaisuja ja monet ovat joutuneet kohtaamaan 

syytöksiä kohusisältöjen suosimisesta yleisöjen palvelemisen sijaan (Carlson 

2017, 38). Näin ymmärrettynä journalistisen julkaisun tehtävä on tuottaa voittoa 

omistajilleen ja vastata yleisön kysyntään kiinnostavilla aiheilla ja sisällöillä. 

Juntusen mukaan sisältöjen monipuolistuminen, eri medioiden välinen kilpailu 

sekä kasvaneet taloudellisen tuloksen vaatimukset ovat saaneet perinteiset 

mediat ja journalistit kietoutumaan entistä tiukemmin luotettavuuden ja laadun 

kriteereihin ja eettisiin linjauksiin. Näin varmistetaan, että journalistien ja 

muiden sisällöntuottajien ero on nähtävissä. (Juntunen 2017, 5, 50.)  
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Journalistinen etiikka ja kysymys siitä, kuka on journalisti, voidaan siis ymmärtää 

esimerkiksi objektiivisuuden, totuudenmukaisuuden toimituksellisten normien 

ja avoimuuden avulla. Edellä esitellyt näkökulmat journalistiseen etiikkaan ja 

journalistin rooliin luotettavana tiedonvälittäjänä voidaan tiivistää Deuzen 

(2005, 446–447) viiteen arvokategoriaan, jotka ovat 1) julkinen palvelu 

journalistin tehtävänä, 2) objektiivisuus eli puolueettomuus ja tasapuolisuus 

raportoinnissa, 3) autonomia eli puolueettomuus ja työn itsenäisyys, 4) 

ajankohtaisuus tai nopeus eli ripeä reagointi tärkeisiin aiheisiin sekä 5) etiikka 

eli ymmärrys eettisistä periaatteista ja laillisuudesta, mikä ohjaa myös edellisiä 

arvokategorioita. 
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4. Tutkimusasetelma, aineisto ja menetelmä 

Tämän tutkielman tavoitteena on ymmärtää kaupallisten sisällöntuottajien työn 

ja työtä ohjaavien arvojen ja käytäntöjen journalistisuutta. Jotta ilmiötä voisi 

ymmärtää sen pelkän kuvaamisen sijaan, tarvitaan laadullisen tutkimuksen 

keinoja. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ymmärtää jonkin 

ainutlaatuiseksi mielletyn ilmiön loogisuutta ja rakennetta omana 

kokonaisuutenaan (Alasuutari 2011, 31). Tutkielmassa hyödynnetään 

laadullisen tutkimuksen menetelmänä sisällönanalyysia, jotta voidaan esittää 

yksi mahdollinen tulkinta sisällöntuottajien omista kokemuksista. Laadulliseen 

tutkimukseen ja valittuun menetelmään sisällönanalyysiin sisältyykin oletus, että 

yksilö ei voi nähdä ja kertoa maailmasta enempää kuin hänen kokemuksensa siitä 

ovat (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88; Judén-Tupakka 2007, 84–85). Siksi koko 

tutkimusasetelma perustuu siihen, että sisällöntuottajien kokemuksista kysytään 

heiltä itseltään. 

Laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtaisesti kysymys kahden ongelman 

ratkaisemisesta. Kuinka tutkija voi ymmärtää tutkimuskohdettaan eli toista 

ihmistä, ja kuinka toinen ihminen voi ymmärtää tutkijan kirjoittamaa 

tutkimusraporttia eli kuinka luotettava tutkimus on (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

58)? Siksi on hyvä pohtia myös, mitä tapahtuu tutkimuksen luotettavuudelle, kun 

tutkija yksilönä tekee tulkintaa toisista ihmisistä eli tutkimuskohteistaan. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritä tutkimuksen täydelliseen 

toistettavuuteen, sillä tutkijan tekemät valinnat ohjaavat aina lopputulosta. (Mts. 

120.) Siksi pyrin tutkielmassa avoimesti raportoimaan tutkimuksen etenemisen 

vaiheista, tekemistäni valinnoista sekä omasta positiostani suhteessa 

tutkimuskohteisiin. Työskentelin aineiston keräämisen aikaan eli vuonna 2019 

sisältösuunnittelijana asiakastyössä – samanlaisessa asemassa kuin tutkimani 

kohteet. Siksi tunnistan, että myös omat kokemukseni voivat vaikuttaa 

tekemääni tulkintaan. Samalla ainutlaatuinen positio ja ymmärrys työn sisällöstä 

antavat kuitenkin paremmat lähtökohdat hahmottaa työn olosuhteita sekä 

haasteita, joita sisällöntuottajat työssään kokevat. 

Tässä tutkielmassa tutkimuskohdetta on lähestytty perehtymällä ensin 

journalistisen kentän murrokseen, organisaatioiden omien medioiden ja 
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maksettujen sisältöjen kasvavaan merkitykseen sekä sisällöntuottajan ja 

journalistin työn samankaltaistumiseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

rakentuu journalistisen työn prosessista sekä journalistisen profession ja etiikan 

tutkimuksesta. Kaupallisten sisällöntuottajien työn journalistisuuden 

tutkimusongelmaan etsitään vastauksia seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

K1: Millaisena sisällöntuottajat näkevät oman työprosessinsa? Mikä on sen suhde 

journalistiseen työprosessiin?  

K2: Kuinka journalistisena sisällöntuottajat näkevät oman työnsä? Miten 

journalistisuus ilmenee työssä? 

4.1. Aineiston keräys lomakekyselyllä 

Tutkielman aineisto koostuu sisällöntuottajille suunnatusta verkossa 

toteutetusta lomakekyselystä (n=20). Koska tavoitteena ei ole luoda yleistävää, 

kvantitatiivista näkemystä asiakastyötä tekevien sisällöntuottajien työstä tai sen 

prosesseista, 20 vastausta antaa riittävän aineiston esittää tutkimalleni ilmiölle 

yhdenlainen, teoreettisesti mielekäs tulkinta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 75). 

Tutkielman alkuvaiheessa aineistonkeruutapana oli haastattelu. Tutkielman 

edetessä haastattelut osoittautuivat kuitenkin ongelmalliseksi 

aineistonkeruumenetelmänä. Aineisto on kerätty maalis-joulukuussa 2019, 

jolloin työskentelin samankaltaisessa työssä kuin tutkimani sisällöntuottajat. 

Siksi kilpailevissa yrityksissä työskenteleviä oli haastavaa saada suostumaan 

haastatteluihin, joissa he kertoisivat yksityiskohtaisesti omasta työstään ja 

asiakkaistaan. Tämän välttäminen olisi ollut mahdollista salaamalla oma työni 

kilpailevan organisaation jäsenenä, mitä en missään nimessä pitänyt eettisesti 

hyväksyttävänä. Siksi aineistonkeruun tavaksi valikoitui lomakekysely, joka 

tarjosi haastateltaville enemmän anonymiteettiä. Kysely toteutettiin anonyymina 

verkkokyselynä, joka oli avoinna maaliskuusta joulukuuhun 2019. Tarjosin 

saatteella linkin kyselyyn, johon sisällöntuottajat pystyivät vapaaehtoisesti 

vastaamaan ilman, että heidän henkilöllisyytensä tai työpaikkansa paljastuisi. 

Työpaikan sai kuitenkin halutessaan kertoa. Vastaajien nimiä ei missään 

aineiston keräämisen vaiheessa kysytty. Siksi tutkielmassa vastaajat on koodattu 

T1, T2, T3,…, T18, T19, T20. 
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On kiistatonta, että haastattelu tarjoaa tutkijalle parempia mahdollisuuksia 

selvittää tutkimuskohteiden kokemuksia: on mahdollista esittää lisäkysymyksiä 

tai ja pyytää tarkennuksia. Kyselyissä avoimet vastaukset voivat jäädä ohuiksi ja 

lyhyiksi, koska vastaus olisi vaivattomampaa kertoa ääneen kirjoittamisen sijaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 64–65.) Tässä tutkielmassa lomakekysely 

aineistonkeruun muotona ja avoimen ja strukturoidun kyselyn yhdisteleminen 

on kuitenkin perusteltua. Tutkimuskohteet ovat kirjoittamisen ammattilaisia – 

ammattiryhmä, jolla on hyvät mahdollisuudet ilmaista itseään myös kirjallisessa 

muodossa haastattelukysymyksiin vastaamisen sijaan. Lomakekysely on 

perusteltu aineistonkeruumenetelmänä myös siksi, että tutkimusasetelma on 

varsin tarkkaan muotoiltu journalismin tutkimuksen pohjalta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 63.) 

Kyselylomakkeen käytössä myös otannan periaatteet, esimerkiksi 

yhteydenottotapa, vaikuttavat tutkimustuloksiin (Vehkalahti & Miettinen 2013, 

80). Tutkielmassa otantaa ei ole tehty satunnaisesti, vaan on käytetty 

yhdistelmää kutsun lähettämisestä valikoiduille vastaajille (sekä pyyntö heille 

levittää kutsua eteenpäin organisaatiossaan) sekä valikoidusti mainostamalla 

kyselyä alan asiantuntijoiden keskustelupalstoilla ja sosiaalisen median 

ryhmissä. Siksi on tarpeen tunnistaa, että todennäköisemmin kyselyyn 

journalismin vaikutuksesta sisällöntuotantoon valikoituvat vastaamaan sellaiset 

ihmiset, jotka ovat asiaa pohtineet tai jotka ovat kiinnostuneita asiasta (mts. 89). 

On siis mahdollista, että kyselyyn ovat vastanneet sisällöntuottajat, joilla on 

lähtökohdiltaan keskitasoa parempi ymmärrys journalistisesta työstä ja sen 

käsitteistä tai periaatteista.  

Kuten haastattelututkimuksessa, lomakekyselyssä vastaajille esitetyt 

kysymykset tulee varioida tutkimuskysymyksistä niin, että ne ovat relevantteja 

tutkimuskysymysten kannalta (Saldana 2011, 35). Teoreettinen viitekehys 

journalismin tutkimuksesta on ohjannut kyselyn rakentamista niin, että 

kyselyssä pyydetään vastaajia paitsi kuvailemaan omaa työprosessiaan, myös 

pohtimaan omaa työtään työhistoriansa, työssä hyödynnettävien normien, 

journalistisen ammattietiikan arvojen, asiakassuhteen sekä 

vaikutusmahdollisuuksien kautta. Aineiston keräämiseen käytetty kyselylomake 
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sisälsi yhdistelmän suljettuja, valmiita vaihtoehtoja sisältäviä kysymyksiä sekä 

avoimia kysymyksiä, joissa vastaajia pyydetään kirjoittamaan auki vastauksensa. 

(Ks. Liite 1.) 

4.2. Menetelmänä laadullinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jolla on 

mahdollista jaotella tekstiaineistoa systemaattisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

78). Koska haluan ymmärtää, miten journalistiset piirteet vaikuttavat 

sisällöntuottajien työhön ja hahmottaa sisällöntuottajien työn 

yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia, sisällönanalyysi tarjoaa työkalut tähän. 

Samalla sisällönanalyysi tarjoaa joustavan tavan ymmärtää kyselyaineistoa 

yhdistämällä kvantifioitua ja kvalitatiivista aineistoa. Sisällön kvantifioinnissa 

voidaankin hyödyntää luokittelua, joka on yksinkertainen aineiston esittämisen 

muoto (Mts. 80). Tässä tutkielmassa aineistoa on luokiteltu niin vastaajien 

taustatietojen, sisällöntuotannon prosessin kuin sisällöntuottajien työn 

piirteiden näkökulmasta. Vastaajien taustatietojen luokittelu on tehty 

kvantitatiivisesti: vaikka kokonaisuutena kyseessä on laadullinen tutkimus, 

vastaajien taustatiedoista ei tehdä laadullista tulkintaa, vaan tietojen jakauman 

on tarkoitus auttaa hahmottamaan, millaiset sisällöntuottajat tutkimuskohteena 

ovat, millainen on heidän taustansa, työkokemuksensa sekä karkeasti arvioituna 

työssä tuotettujen sisältöjen muoto. Kvantifiointia voidaankin hyödyntää myös 

laadullisessa tutkimuksessa niiltä osin, kun se on tutkimustulosten kannalta 

hyödyllistä. Alasuutari varoittaa luomasta määrällisen ja laadullisen tutkimuksen 

välille liian suurta kuilua, ennemmin tutkimusmenetelmien kirjo tulisi ymmärtää 

määrällisen ja laadullisen tutkimuksen jatkumona, josta tutkija valitsee 

tutkimusasetelmaan ja -kysymyksiin parhaiten sopivat menetelmät. (Alasuutari 

2011, 27.) 
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Taulukko 2 Sisällöntuottajien työhistorian ja koulutuksen jakauma, n=20 

Työhistoria Koulutus 

Journalistin työhistoria 6 Viestinnän tai markkinoinnin opinnot 12 

Viestinnän työhistoria 11 Media-alan opinnot 4 

Muu tausta / ei kerrottu 3 Muu koulutus / ei kerrottu 4 
 

Luokittelusta on helppo edetä aineiston teemoitteluun, jossa aineistosta 

paikannetaan tutkimuskysymysten vastaamisen kannalta olennaiset aiheet 

(Juhila 2021b). Teemoittelu on toimiva ratkaisu, kun tarkastelun kohteena on 

jonkinlainen käytännön ongelman ratkaisu, tässä tapauksessa työprosessin tai 

journalistisen etiikan roolin selvittäminen, ja se auttaa hahmottamaan, mitä 

kustakin teemasta aineistossa sanotaan (Eskola & Suoranta 1998, 130; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 80).  Tässä tutkielmassa teemoittelua on tehty jo etukäteen 

pilkkomalla sisällöntuottajien työhön liittyviä teemoja, kuten työprosesssi sekä 

myöhemmin sisällöntuottajien kokemus identiteetistään, työn tarkoituksesta, 

autonomiasta sekä arvoista. Tällaista analyysiä kutsutaan teoriaohjaavaksi. 

Tutkittavaa ilmiötä eli kaupallisten sisällöntuottajien työtä hahmotetaan ja 

pyritään ymmärtämään journalismin tutkimuksen avulla. Kyseessä on kuitenkin 

teoreettisen hypoteesin testauksen sijaan pyrkimys hahmottaa 

tutkimusperinteen avulla ilmiötä uudella tavalla teoriaa apuna käyttäen. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 81–82.) Tuomi ja Sarajärvi kutsuvat havaintojen 

teoriapitoisuudeksi piirrettä, joka ohjaa tutkijan valintoja analyysissa, 

aineistolähtöisessäkin. Havaintojen teoriapitoisuudessa teoriaan pohjautuvat 

valinnat ohjaavat sitä, miten yksilö tulkitsee ilmiötä tai millaisia merkityksiä hän 

tutkimuskohteelle antaa. Vaikka aineistoa pyrkisi lähestymään 

aineistolähtöisesti ja avoimin mielin, ilmiön teoreettiseen viitekehykseen 

pohjaavat merkitykset ohjaavat väistämättä sitä, mitä aineistosta pidetään 

merkittävänä. (Mts. 21.) 

Teemoittelun jälkeen aineistosta voidaan etsiä tyyppejä. Siinä teemojen sisältä 

etsitään yhteisiä näkemyksiä ja näkemyksistä voidaan muodostaa eräänlaisia 

yleistyksiä eli tyyppiesimerkkejä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80). Tyypittelyä on 
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mahdollista tehdä ainakin kolmella tavalla. Aineistosta voidaan etsiä autenttisia, 

yhden vastauksen tyyppejä esimerkkinä, yleistäviä tyyppejä, jotka kattavat 

suurimman osan vastauksista tai mahdollisimman laajoja tyyppejä, johon 

mahdutetaan piirteitä tai seikkoja, jotka ovat saattaneet olla mukana vain 

yhdessä vastauksessa. Tällainen tyyppi on mahdollinen, muttei sellaisenaan 

todennäköinen. (Eskola & Suoranta 1998, 132). Tyypit ovat aina tutkijan tulkinta 

tutkimuskohteesta, jotka eivät välttämättä sellaisenaan esiinny todellisuudessa. 

Ne ovat kuitenkin tapa hahmottaa paitsi aineiston yhdenmukaisuuksia, ennen 

kaikkea aineiston sisällä esiintyviä eroavaisuuksia ja poikkeamia (Mts. 131–132.) 

 

4.3. Analyysin eteneminen ja rakenne 

Tässä tutkielmassa noudatetaan yleistä sisällönanalyysin peruskaavaa, joka 

etenee seuraavasti: ensin päätetään kiinnostava osa tai aihe, johon etsitään 

vastausta. Sitten aineisto käydään läpi, koodataan, valitaan aineistosta 

kiinnostavat kohdat, jätetään kaikki muu pois ja merkityt kohdat luokitellaan, 

teemoitellaan tai tyypitellään sekä tulkitaan koodattu aineisto. Tätä toistetaan, 

kunnes tutkimuskysymyksiin on vastattu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 79.) 

Koodaaminen on yksi sisällönanalyysin työvaihe, jossa aineistosta on etsitty 

kohtia, esimerkiksi kyselylomakkeessa avoimen kysymyksen vastaus tai muu 

havaintoyksikkö, valitusta kohdasta tai aineisto-otteesta tehdään pelkistys ja sen 

jälkeen se luokitellaan (Juhila 2021a).  
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Taulukko 3 Esimerkki laadullisen sisällönanalyysin koodauksesta 

Vastaaja Havainto Pelkistys Alaluokka Luokka 

T5 

Kuitenkin yritykset 
ymmärtävät usein sen, 
että mediamaisemmat 
sisällöt vaativat 
markkinoinnin 
häivyttämistä ja 
sellaistenkin asioiden 
käsittelyä, joita ei 
markkinointi tai 
perinteisempi 
yritysviestintä käsittelisi. 
Tosiasia kuitenkin on, että 
tuotettavat jutut yleensä 
kaunistelevat ilmiöitä ja 
asioita tai ainakin 
käsittelyyn valitaan 
sellaisia näkökulmia tai 
haastateltavia, jotka ovat 
yrityksen imagolle 
suotuisia. 

Markkinoinnin 
häivyttäminen  
 

Mediamaisten 
sisältöjen 
tuntemus 
 

Kriittisyys 
sisällöissä 
 

Sisältöjen 
kaunisteleminen 
 

Ymmärrys 
markkinoinnista 

Objektiivisuus 
Kriittisyys 
sisällöissä 
Sisältöjen 
kaunisteleminen 
Markkinoinnin 
häivyttäminen 

 

 

 

 

Ammatti- 
etiikka 

työkaluna 
Asiantuntijuus 
Mediamaisten 
sisältöjen 
tuntemus  
Ymmärrys 
markkinoinnista 

 

Tässä tutkielmassa aineistoa on tulkittu teemoittelun ja tyypittelyn avulla, eli 

ensin koodatusta aineistosta on etsitty yhdistäviä teemoja, jotta saadaan 

kokonaiskäsitys ilmiöstä. Sen jälkeen teemojen pohjalta on rakennettu 

sisällöntuottajien eli tutkimuskohteiden tyyppejä. Tyypittelyssä on tärkeää paitsi 

löytää samankaltaisuuksia, myös tunnistaa eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Ne 

ovat usein jopa kiinnostavampia kuin samankaltaisuudet. (Eskola & Suoranta 

1998, 131–132.) 
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Taulukko 4 Esimerkki laadullisen sisällönanalyysin teemoittelusta 

Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 
Sisällöntuottajan päätösvalta 
Asiakkaan ohjaaminen 
Mediamaisten sisältöjen 
tuntemus 
Ymmärrys markkinoinnista 

Asiantuntijuus 
Ammattietiikka työkaluna 

Arvot ja 
etiikka 

Kriittisyys sisällöissä  
Lukijan odotukset 
Sisällön vaikuttavuus 
Markkinoinnin häivyttäminen 
Sisältöjen kaunisteleminen 
Negatiivisesta vaikeneminen 

Objektiivisuus 

Ammatti- ja henkilökohtaisen 
etiikan erottelu Asiakkaan ja omien arvojen 

erot 
Asiakkaan agendat 

Asiakassuhde 

Toimituksellisen ja maksetun 
sisällön erottelu 
Lainsäädäntö 

Avoimuus 
Journalistisen etiikan 

kieltäminen Medialukutaito 
Omat mediat 
Asiakasjulkaisut 

Lukijan 
vastuu 

 

Tässä tutkielmassa sisällöntuottajista on teemojen perusteella muodostettu 

kolme erilaista sisällöntuottajien ideaalityyppiä. Ideaalityypit ovat tapa tulkita 

aineistoa, eivätkä sellaisenaan kuvaa sisällöntuottajia: yksikään sisällöntuottaja 

ei siis välttämättä sellaisenaan vastaa tutkielman tyyppejä. Toisin sanoen 

todellisuudessa sama sisällöntuottaja saattaa työssään – etenkin asiakkuudesta 

riippuen - toimia ja ajatella useamman eri tyypin tavalla, vaikka ne tässä esitetään 

toisensa poissulkevina. Tyypit ovat siis todellisuuden kuvaamisen sijaan ennen 

kaikkea työkalu laadullisen tutkimuksen tulkinnan esittämiseksi (Eskola & 

Suoranta 1998, 131–132). 
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Taulukko 5 Esimerkki laadullisen sisällönanalyysin tyypittelystä, tyypit 1 ja 2 

 

Teema ja erottavat 
ominaisuudet 

Sisällöntuottajan tyyppi 

Häkissä pyristelevät Huolettomat 

Identiteetti Työn käytännöt ja  
normit journalistisia 

Työn lähtökohdat  
ei-journalistisia 

Etiikka ja arvot Journalistinen 
ammattietiikka työkaluna 

Ammattietiikan 
journalistisuuden kieltäminen 

Työn tehtävä Lukijalähtöinen Asiakaslähtöinen 

Autonomia ja 
asiakassuhde 

Suhteellinen vapaus työssä 
Luottava asiakas 

 
Ei riippumattomuutta työssä 

Vahva asiakas 
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5. Sisällöntuotannon työprosessi 

Aluksi on syytä tarkastella työprosessistaan kertovien sisällöntuottajien 

taustatietojen jakaumia: millaista työtä he tekevät, millä työnimikkeillä ja –

kokemuksella. 20 vastaajaan joukossa on 9 eri työnimikettä, joista suurin osa on 

sisältöpäällikköjä tai –suunnittelijoita sekä tuottajia. Lisäksi vastaajista löytyy 

muutamia viestinnän asiantuntijoita ja johtotehtävissä työskenteleviä, kuten yksi 

toimitusjohtaja. 

Vastaajien työkokemus sisällöntuotannosta asiakastyössä jakaantuu hyvin 

tasaisesti. Vastaajista 5 on aloittanut alalla alle 3 vuotta sitten, 5 vastaajaa on 

työskennellyt alalla 3–5 vuotta, 5 vastaajaa on ollut alalla 6–10 vuotta ja 5 

vastaajalla on sisällöntuotannosta yli 10 vuoden kokemus. Tässä tutkielmassa ei 

analysoida sisällöntuottajien työkokemuksen vaikutusta syvemmin, mutta 

työkokemuksen jakauma antaa käsityksen siitä, millainen vastaajien tausta voi 

olla. Ammattina kaupallinen sisällöntuottaja on melko uusi (ks. luku 2) joten on 

oletettavaa, että joukosta ainakin ne, jotka ovat olleet alalla yli 10 vuotta, ovat 

uransa alussa työskennelleet myös muunlaisissa työtehtävissä. Jos kaikilla 

vastaajista olisi alle 3 työvuoden kokemus, voisi tutkimuksen tulos voisi näyttää 

varsin erilaiselta.   

Taulukko 6 Sisällöntuottajien työnimikkeet ja työkokemus, (n=20) 

 Työkokemus 

Työnimike alle 3 vuotta 3–5 vuotta 6–10 vuotta yli 10 vuotta 

Account Manager  1   
Sisältösuunnittelija  2 1  
Sisältöpäällikkö   2 2 

Tuottaja 2  1 3 
Tuottaja, 
projektipäällikkö  1   
Toimitusjohtaja   1  
Viestintäkoordinaattori 1    
Viestintäasiantuntija 2 1   
 

Sisällöntuottajien tuottamat sisältömuodot vaihtelevat. Useimmat tuottavat 

samanaikaisesti sisältöjä useampiin kanaviin: eniten tuotetaan erilaisia 
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verkkosisältöjä ja seuraavaksi eniten sosiaalisen median sisältöjä. Erilaiset 

sisältömuodot vaikuttavat myös siihen, millaisia vaiheita sisällöntuottajien 

työprosessit sisältävät; esimerkiksi rinnakkainen verkko- ja printtisisältöjen 

versiointi saattaa lisätä työprosessien vaiheita tai monimutkaistaa niitä. 

Kuva 1 Työssä tuotetut sisältömuodot 

 

Jakaumassa esitettyjen sisältömuotojen lisäksi vastaajat tuottavat myös 

strategioita ja suunnitelmia, infograafeja, myyntimateriaaleja, sähköpostisuoria 

sekä markkinoinnin automaation sisältöjä ja taktisia markkinointia tukevia 

sisältöjä. Tällaiset sisällöt siirtyvät selkeästi kauemmas journalistisista 

sisällöistä. Myös näitä sisältöjä tekevät vastaajat tuottavat pääasiallisena työnään 

joko verkko-, printti-, video- tai sosiaalisen median sisältöjä. Muut 

markkinointisisällöt ovat siis tarkoitettu tukemaan näitä sisältömuotoja. Tässä 

tutkielmassa ei kuitenkaan sen laajuuden antamisssa rajoitteissa analysoida 

syvemmin sisältömuotojen kirjoa tai niiden vaikutuksia itse työhön. Aihe voisi 

kuitenkin jatkossa antaa syvemmän ymmärryksen siitä, kuinka paljon variaatiota 

sisällöntuottajan työ voi sisältää. 

Seuraavaksi tarkastellaan sisällöntuottajien työprosesseja. Aineistoa kerätessä 

sisällöntuottajat ovat saaneet vapaasti eritellä prosessinsa vaiheet, eikä heitä ole 

siihen ohjeistettu. Jos vastaajat eivät ole itse eritelleet prosessinsa eri vaiheita 

numeroin, olen lisännyt vaiheisiin numeroinnin aineiston koodausvaiheessa. 

Työprosessin analyysi on rakennettu teoriaohjaavasti, eli ensin on koodauksen 

avulla teemoiteltu aineistosta prosessin vaiheet ilman teoreettisen viitekehyksen 

ohjausta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 95). Sen jälkeen aineistosta löydetyistä 
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teemoista on etsitty yhteensopivuuksia luvussa 3.1. esiteltyyn journalistisen 

työprosessin malliin (ks. taulukko 1). Sen jälkeen tarkastellaan työprosessien 

vaiheita, jotka eivät sellaisenaan sovi osaksi journalistista työprosessia eli 

sisällöntuotannon työprosessien erityispiirteitä. 

5.1. Journalistisen työn malli työprosessin pohjana 

Tutkimusasetelma rakentuu oletukselle, että lähtökohdiltaan sisällöntuotannon 

työprosessi muistuttaa journalistista työprosessia. Kuten teoreettinen viitekehys 

osoittaa, kaupallinen ja toimituksellinen sisältö muistuttavat entistä enemmän 

toisiaan sisältösekaannuksen keskellä, ja sisällöntuottajan ja journalistin 

työnkuvat sekoittuvat. Sisällöntuottajilla usein on ymmärrystä journalistisista 

sisällöistä ja journalistin työstä. Monet heistä ovat joko toimineet journalisteina 

tai hahmottavat, millaisia journalistisia keinoja sisällöissä ja niiden tuotannossa 

hyödynnetään. (Ks. luvut 2.1. ja 2.2.) 

Yleisesti työprosessit käynnistyvät ideoinnilla tai suunnittelulla. Lähtökohtina 

voi yksittäisen sisällön tapauksessa olla aiheen ideointi, suuremman 

kokonaisuuden työprosessissa ensimmäisessä vaiheessa luodaan usein sisältö- 

tai teemasuunnitelma, joka sisältää useamman yksittäisen sisällön. 

Kokonaisuuden suunnittelua kutsutaan monilla eri nimillä: suunnittelu, aiheiden 

ja konseptien ideointi, sisältösuunnittelu, teemojen suunnittelu, strategian ja 

konseptien suunnittelu tai juttuidea. Kokonaisuuden suunnittelussa siis 

määritellään yksittäisille sisällöille lähtökohdat. Tämä mukailee journalistisen 

työprosessin tiedon keräämisen vaiheen osia, joissa työprosessi käynnistyy 

tapahtumasta ja tuotannon käynnistävistä lähteistä (Brüggemann 2013).  
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Taulukko 7 Sisällöntuotannon työprosessi, tiedon keräämisen vaihe 

Vas-
taaja Havainto Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 

T1 
Asiakas tilaa 

jutun tai pyytää 
ideoimaan 

yhdessä 

Asiakkaan tilaus, 
ideointi yhdessä 

Vuorovaikutus 
asiakkaan 

kanssa 
 

Tuotannon 
käynnistävät 

lähteet 

Tiedon 
keräämisen 

vaihe 

T10 Asiakasvastaava 
tapaa asiakkaan 

Asiakas-
tapaaminen 

T3 Sisältösuunnittelu Sisältösuunnittelu Kokonaisuuden 
suunnittelu 

Lähtö- 
kohtien 

määrittely 

T20 

Aiheiden ideointi 
(verkkosisällössä 

avainsanat 
vahvassa 
roolissa) 

Ideointi Aiheet ja 
ideointi Tapahtuma 

 

Sisällöntuottajien työprosesseissa asiakkaan rooli prosessin alussa vaihtelee. 

Ideointia tai suunnittelua voidaan tehdä joko sisällöntuottajien tiimissä ilman 

asiakasta, asiakas voi saada idean ja lähestyä sisällöntuottajaa, tai ideointi 

tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa asiakastapaamisessa. 

Asiakastapaamiset kuuluvat lähes poikkeuksetta sisällöntuotannon 

työprosessiin. Niissä joko suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, tai tapaamiset 

ovat paikka, jossa sisällöntuottajien asiakkaalle esittämiä ideoita ja 

sisältösuunnitelmia hyväksytään ja hylätään. Toisin sanoen asiakastapaamiset 

ovat työprosessissa tuotettaville sisällöille tuotannon käynnistävien lähteiden 

paikka. Asiakastapaamisen sijaan tai lisänä samat tiedot voidaan toimittaa 

sisällöntuottajalle kirjallisena tilauksena briiffin muodossa, jolloin kyseessä on 

lähtökohtien määrittely. Aina lähtökohtien määrittely ei ole suoraviivaista 

hyväksymistä tai hylkäämistä. Asiakas saattaa myös pyytää muokkaamaan tai 

rajaamaan esitettyä idea lisää ennen hyväksymistä. Osa sisällöntuottajien 

suunnittelusta käy siis tämän alkuvaiheen läpi useampaan kertaan ennen 

työprosessin etenemistä. 
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5.2. Kuka ideoi sisällöt? 

Kuva 2 Sisältöideoiden lähteet, jakauma (n=20) 

 
Jotta voidaan paremmin ymmärtää työprosessin alkuvaiheiden vaihtelua, on 

syytä tarkastella, mistä sisältöideat tulevat ja kuka päättää sisältöjen näkökulmat 

ja aiheet. Pääasiallisesti ideoiden lähteenä on itse asiakas, jonka tarpeisiin 

sisältöjä tuotetaan. Lähes yhtä suuri lähde sisältöideoille on sisällöntuottaja itse, 

eli lähes kolmasosa vastaajista ideoi ja ehdottaa asiakkaalle sisältöideoita. 

Sisällöntuottajat eivät siis vain toteuta asiakkaan ideoita, vaan heillä on 

mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mistä aiheista asiakas julkaisee ja miten. Usein 

ideoiden lähteenä ei nähdä vain joko asiakasta tai sisällöntuottajaa, vaan ideat 

syntyvät vuorovaikutuksesta maksajan ja asiantuntijan eli asiakkaan ja 

sisällöntuottajan välillä. Vuorovaikutuksen merkitys asiakastyössä on nähtävissä 

myös sisällöntuottajien työprosessissa tiedon keräämisen vaiheessa, jossa 

ideointi yhdessä asiakkaan kanssa sekä asiakastapaamiset ovat merkittävimpiä 

työprosessin alkuvaiheita. 

Sisältöideoiden lähteen lisäksi voidaan tarkastella sisältöjen näkökulmien 

valintaa: kuka ideointivaiheen jälkeen valitsee sisältöjen näkökulmat tai aiheet? 

Myös tässä asiakkaan rooli vaihtelee: toisaalta asiakas voi ottaa vahvemman 

roolin sisältöjen näkökulman päättäjänä, mutta usein sisällöntuottajilla on 

vaikutusvaltaa näkökulman valinnassa. Vuorovaikutus on tässäkin työprosessin 
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vaiheessa keskeisessä osassa, ja näkökulmaa ja aiheita saatetaan rajata 

esimerkiksi yhdessä asiakkaan kanssa tapaamisessa.  

Asiakas saattaa antaa superlaajan teeman josta me 
kehitetään rajatun aiheen sisällöt, tai sitten me annetaan 
asiakkaalle juttuideoita joista he valitsevat mieleisensä. Se 
riippuu ihan asiakkuudesta. –T11 

Sisällöntuottajan rooli prosessin alussa vaihtelee siis asiakkaasta ja prosessin 

yksityiskohdista riippuen. Jos asiakas luottaa sisällöntuottajaan asiantuntijana ja 

konsulttina, sisällöntuottajilta myös odotetaan luovempaa ideointia ja aiheiden 

ehdottamista. Jos taas asiakassuhde pohjautuu ennemmin asiakkaan tavoitteiden 

täyttämiseen ja asiakkaan ideoiden toteuttamiseen, ovat myös sisällöntuottajien 

vaikutusmahdollisuudet suppeammat. Sisällöntuottajilla voi siis olla useita eri 

rooleja asiakkaasta, omista lähtökohdistaan sekä työn luonteesta riippuen. Näitä 

tarkastellaan lisää luvussa 6.  

5.3. Varsinainen sisällöntuotanto mukailee journalistista työprosessia 

Lähtökohtien määrittelystä tai tuotannon käynnistävistä lähteistä prosessissa 

seuraavaksi edetään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun eli kohti yksittäisten 

sisältöjen suunnittelua sekä aikataulujen ja visuaalisuuden suunnittelua ja 

määrittelyä. Prosesseissa voi toisinaan olla vaikea erotella tarkasti tiedon 

keräämisen vaiheen ja käsittelyn vaiheen rajaa. Voidaankin sanoa, että 

sisällöntuottajien työprosesseissa esiintyy vaihtelua siinä, mitä luokkia tiedon 

keräämisen teema sisältää, mutta kaikkia yhdistää tarve saada asiakkaan 

hyväksyntä aiheelle, idealle tai suunnitelmalle, eli suunnitelmat ja niiden 

sopivuus arvioidaan ennen etenemistä kohti tiedon käsittelyn vaihetta ja 

varsinaista sisällöntuotantoa.  
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Taulukko 8 Asiakkaan hyväksyntä osana työprosessin tiedon keräämisen vaihetta 

Vas-
taaja Havainto Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 

T6 

1. Aiheiden ja 
konseptien 

ideointi; 
Ideointi Ideointi ja 

aiheet Tapahtuma 

Tiedon 
keräämisen 

vaihe 

2. Suunnittelu- 
palaveri 

asiakkaan kanssa; 

Suunnittelu 
asiakas-

tapaamisessa 

Vuorovaikutus 
asiakkaan 

kanssa 

Tuotannon 
käynnistävät 

lähteet 

3. Sisältö- 
suunnitelman 

teko ja 
hyväksyttäminen; 

Sisältösuunni- 
telma 

Kokonaisuuden 
suunnittelu 

Lähtökohtien 
määrittely 

Suunnitelman 
hyväksytys 
asiakkaalla 

Hyväksytys Arviointi 

T7 

1. Asiakkaan 
toimialan 
seuranta 

Asiakasymmärrys 

Ideointi ja 
aiheet Tapahtuma 

2. ajattelu, 
ideointi, mitä 

voisi olla 
seuraavaksi - 

Ideointi 

3. ideoiden 
pohtiminen 

tiimissä - 
Ideointi tiimissä 

4. idean 
tarjoaminen 
asiakkaalle - 

Idea asiakkaalle 
Vuorovaikutus 

asiakkaan 
kanssa 

Tuotannon 
käynnistävät 

lähteet 
5. hyväksyntä/ 

hylkäys - 
Idean hyväksytys 

asiakkaalla Hyväksytys Arviointi 

 

Työprosessin tiedon käsittelyn vaihe muistuttaa lähes täysin journalistisen 

työprosessin vastaavaa vaihetta. Aineiston hankinta sekä aineiston käsittely ja 

jutun tekeminen sisältävät sisällöntuottajan tekemiä haastatteluja, 

taustatutkimusta ja kirjoittamista. Toisinaan sisällöntuottajat tilaavat sisältöjä 

freelancer-verkostoiltaan, jolloin he eivät itse haastattele ja kirjoita kaikkia 

sisältöjä, vaan lähettävät asialle freelancer-journalistin. Näin haastateltavalle 

sisältöjen varsinainen tilaaja ja julkaisija voivat hämärtyä, kun välikäsinä 

prosessissa ovat sekä kaupallinen sisällöntuottaja sekä tämän juttukeikalle 

lähettämä freelancer-toimittaja.  
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Taulukko 9 Sisällöntuotannon työprosessi, tiedon käsittelyn vaihe 

Vastaaja Havainto Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 

T3 

4. toimittajien 
briiffaus, 

Toimittajien 
briiffaus 

Sisällön- 
tuotanto 

Aineiston 
käsittely ja 

jutun 
tekeminen 

Tiedon 
käsittelyn 

vaihe 

5. editointi, Editointi Editointi Ohjaava 
editointi 

T19 

6. Tilaan sisällöt 
ulkopuoliselta 
freelancerilta; 

Tilaaminen 
freelancerilta 

Sisällön- 
tuotanto 

Aineiston 
käsittely ja 

jutun 
tekeminen 

7. Raakaversion 
editointi; 

Ensimmäisen 
version editointi Editointi Ohjaava 

editointi 

T9 

6. Teemme sisällön.; Sisällön 
kirjoittaminen 

Sisällön- 
tuotanto 

Aineiston 
käsittely ja 

jutun 
tekeminen 

7. Editoimme sen. 
Versioimme sisältöä 

eri kanaviin.; 

Editointi 
Sisällön 

versiointi 
Editointi Ohjaava 

editointi 

 

Tuotti sisällöt joko sisällöntuottaja itse tai ulkopuolinen freelancer, kaikki 

työprosessit sisältävät editointivaiheen, jolloin joko sisällöntuottaja itse tai 

toinen kollega editoi tuotetun sisällön. Editointi saattaa Töyryn, Rädyn ja 

Kuisman (2009, 20–21) ohjaavaa editointia mukaillen sisältää muutaman 

kierroksen sisällöntuottajan ja editoijan välistä sisällön hiomista. Vaiheeseen 

kuuluvat myös sisältöjen versioinnit julkaisukanavan mukaan, eli prosessit 

saattavat monimutkaistua sen mukaan, tehdäänkö samasta sisällöstä eri versiot 

esimerkiksi verkkoon ja printtiin.   

Myös prosessin kolmas eli julkaisemisen vaihe noudattaa journalistisen 

työprosessin mallia. Tiedon käsittelyn vaihetta seuraa julkaisemisen vaihe, joka 

pitää sisällään kriittisen tarkastelun sekä sisällön varsinaisen julkaisun. Edellä 

mainitusta sisältöjen versioinnista riippuen julkaisua saattaa seurata 

levittämisen vaihe, etenkin jos tuotetut sisällöt ovat verkkosisältöjä. 

Poikkeuksetta julkaisemisen vaiheeseen kuuluu kuitenkin (tiedon keräämisen 

vaiheen tapaan) hyväksytys asiakkaalla.  
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Hyväksytys on se prosessin osa, jossa tarkistetaan sisällön vastaavuus asiakkaan 

tilauksen, tavoitteiden ja toiveiden kanssa ennen julkaisua. Asiakkaan 

hyväksytystavat vaihtelevat kuitenkin sen mukaan, kuinka yksityiskohtaisesti 

sisällöntuottajan työhön puututaan ja millainen luottamussuhde 

sisällöntuottajan ja asiakkaan välillä on. 

Taulukko 10 Sisällöntuotannon työprosessi, julkaisemisen vaihe 

Vas-
taaja Havainto Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 

T7 

7. monet tsekkaus- ja 
tarkistuskierrokset - 

Useita 
tarkistus-
kierroksia 

Asiakkaan 
hyväksytys 

Kriittinen 
tarkastelu 

Julkaisemisen 
vaihe 

8. julkaisu Julkaisu Julkaisu 

9. somemarkkinointi Sosiaalinen 
media 

Jälki-
markkinointi Levittäminen 

T10 

6. Juttujen sisällön 
hyväksyminen 
asiakkaalla ja 

kommenttien pohjalta 
editointi. 

Hyväksytys 
asiakkaalla, 

editointi 
kommenttien 

perusteella 

Asiakkaan 
hyväksyntä, 
korjaukset 

Kriittinen 
tarkastelu 

7. Mahdolliset 
käännökset eri kielille. 

Käännökset 
eri kielille Versiointi Järjestelmän 

työ 

 8. Juttujen julkaisu 
julkaisujärjestelmässä. 

Julkaisu-
järjestelmä 

 Järjestelmän 
työ 

 

Yksinkertaisimmillaan hyväksymisen vaihe voi sisältää lähetyksen asiakkaalle, 

mahdolliset asiakkaan toiveet korjauksista sekä tekstin uudelleeneditoinnin 

asiakkaan toiveiden mukaisesti (T19). On kuitenkin mahdollista, että 

sisällöntuottaja ja asiakas eivät ole yhtä mieltä sisällöstä: asiakas ajattelee 

organisaation tavoitteita, kun taas sisällöntuottaja pyrkii tekemään sisällöstä 

mahdollisimman vaikuttavan. Silloin yksityiskohtia saatetaan hioa useamman 

kierroksen ajan. Aina sisältöä ei edes julkaista aikaisemmin sovittuna 

ajankohtana asiakkaan päätöksestä (T1).  

Asiakas hyväksyy. Joskus asiakasvastaava käy paljon 
keskusteluja asiakkaan kanssa jostain yksityiskohdasta.  
–T10  
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Pisimmillään hyväksytys voi sisältää useita vaiheita ja sisältö voi vaatia 

useamman asiakkaan edustajan läpikäynnin ennen julkaisuun päätymistä (T17). 

Myös sisällöntuottajien tiimissä voi olla useita henkilöitä, joiden läpi 

hyväksytysprosessi kulkee ennen asiakkaan lopullista hyväksymistä. 

Se [hyväksytys] on pitkä ketju, johon kuuluu sekä tuottaja, 
edaaja, haastateltavat, asiakkaan yhteyshenkilö, 
asiakkuusvastaava ja itse asiakas.  –T11 

Hyväksytyksen vaihe vastaa journalistisen työprosessin kriittisen tarkastelun 

vaihetta, jossa tarkastetaan jutun sisältö ja toimituspolitiikan yhteensopivuus 

(Miettinen et al. 1978, 130). Brüggemann (2013, 404) korostaa myös 

toimituksellisen kontekstin ajankohtaisuuden merkitystä: joskus sisältö on 

toisena hetkenä julkaisuun sopiva, mutta toisena ei, ja tilanteet voivat muuttua 

nopeastikin. Sisällöntuotannon työprosessissa sisältöjen linjasta vastaa lähes 

aina asiakas eli maksaja, eli asiakas siis toimii journalistisen julkaisun 

päätoimittajan tapaan. Haastateltavien rooli sisältöjen tarkistuksessa vaihtelee. 

Haastateltavat saavat pääasiallisesti tarkistaa omat kommenttinsa sekä heitä 

koskevan sisällön oikeellisuuden. Sisällöntuottajien näkemyksiä haastateltavien 

oikeuksista eritellään tarkemmin sisällöntuottajien tyypittelyssä (ks. luku 6).  

Vaiheen päätteeksi sisällöt julkaistaan. Tässä tapauksessa sisällöntuottajien 

työhön saattaa liittyä julkaisujärjestelmiä koskevia vaiheita riippuen siitä, 

julkaisevatko sisällöntuottajat sisällöt itse vai kuuluuko julkaiseminen 

asiakkaalle. Tätä teknistä työtä voidaan nimittää teemalla järjestelmän työ. 

Printtisisällöissä tämä vaihe kattaa taittojen toimittamisen painoon. 

Verkkosisältöjen työprosessissa julkaisemisen vaiheeseen kuuluu usein myös 

levittämisen vaihe, jossa sisällöistä tuotetaan sosiaalisen median sisällöt, 

sisältöjä jälkimarkkinoidaan esimerkiksi uutiskirjeissä, seurataan tai 

analysoidaan sekä hakukoneoptimoidaan. Lisäksi sisältöjä voidaan editoida 

uudelleen seurannan tuloksena, mikä mukailee Karlssonin (2011, 280–290) 

käsitystä, että digijulkaisuissa prosessi saattaa edetä kehämäisesti julkaisusta 

takaisin tiedon keräämisen ja käsittelyn vaiheeseen.  
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5.4. Asiakas erottaa sisällöntuotannon työprosessin journalistisesta 

Pääpiirteiltään sisällöntuotannon työprosessit muistuttavat journalistisen 

työprosessia. Vaikka vaiheet ovat samankaltaisia, asiakkaan rooli prosessissa 

monimutkaistaa sisällöntuottajien työprosessia. Asiakas voi ohjata voimakkaasti 

koko prosessia, jolloin asiakkaan rooli olisi vastaavassa journalistisessa 

prosessissa päätoimittaja eli taho, joka vastaa sisällöstä, sen näkökulmasta ja 

linjasta. Toisaalta asiakas saattaa olla työprosessissa hyvin minimaalisesti läsnä, 

jolloin työprosessi sisältää journalistisen työprosessin tapaan paljon 

sisällöntuottajan itsenäistä työtä, mutta lopussa palataan tarkistamaan 

toimituspolitiikan tai julkaisun linjan yhteensopivuus yhdessä asiakkaan kanssa. 

Vaikka journalistisessa työprosessissa arviointi kuuluu tiedon keräämisen ja 

käsittelyn vaiheiden alle, sisällöntuotannon prosesseissa se esiintyy sekä 

prosessin alussa että lopussa. Asiakas hyväksyy sisällöt pääosin 

kaksinkertaisena; sekä kokonaisuuden suunnittelun alaluokassa esitetyt ideat ja 

suunnitelmat että suunnitelmien pohjalta tuotetut yksittäiset sisällöt osana 

julkaisemisen vaihetta. 

Erityinen prosessin piirre on ideoiden esittäminen asiakkaalle osana tiedon 

keräämisen vaihetta, jolloin ideointi sisältää eräänlaisen myyntitilanteen: 

sisällöntuottajat esittävät ideoita ja konsepteja asiakkaille asiakastapaamisissa. 

Tämän takia ideointi saattaa sisältää prosessin alussa useita vaiheita ja 

osallistujia, jotka hiovat ideoita useaan otteeseen mahdollisimman mieluisiksi 

asiakkaille. Myös asiakkaan toimialan seuranta näyttäytyy erityisenä ideoinnin 

vaiheen piirteenä (ks. taulukko 8). Vaikka se ei kiinteästi kuulu sisällöntuotannon 

prosessiin, se voi olla tarpeellinen edellytys tapahtumalle tai lähtökohtien 

määrittelylle, jotta omatoiminen sisältöjen ideointi voidaan käynnistää 

sisällöntuottajien kesken milloin tahansa. 
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6. Sisällöntuottajien tyypit 

Edellisessä luvussa on eritelty sisällöntuottajien työprosessia sekä 

yhteneväisyyksiä ja eroja journalistiseen työprosessiin. Tulokset osoittavat, että 

sisällöntuottajien työprosessi muistuttaa huomattavasti journalistista 

työprosessia. Mutta näkyykö journalistisuus sisällöntuottajien työssä prosessien 

lisäksi? Millainen merkitys journalistisella etiikalla on sisällöntuottajan työlle? 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten journalistinen etiikka ja siihen kytkeytyvät 

normistot, arvot ja käytännöt ohjaavat sisällöntuottajien työtä. Sisällöntuottajien 

työn journalistisuutta tarkastellaan neljän teeman kautta. 

Identiteetti. Miten sisällöntuottajat identifioivat itsensä? Näkyvätkö 

journalistinen tausta tai journalistiset työkäytännöt ja normit työssä? 

Etiikka ja arvot. Miten sisällöntuottajat ymmärtävät journalistisen 

ammattietiikan ja miten se näkyy heidän työssään? Millainen merkitys 

journalistisilla arvoilla on sisällöntuottajan työssä?  

Työn ja sisältöjen tehtävä. Miksi sisältöjä tuotetaan ja mitä tarkoitusta 

niiden tulisi palvella? Kenelle sisällöntuottaja on vastuussa? 

Autonomia ja asiakassuhde. Kuinka itsenäisesti ja riippumattomasti 

sisällöntuottajat voivat työskennellä ja millaiset vaikutusmahdollisuudet 

heillä työssään on? Kenellä on viimeinen sana sisällöissä? 

Hahmottamalla sisällöntuottajien työtä näiden neljän teeman avulla on 

mahdollista löytää kolme sisällöntuottajien ideaalityyppiä. Osittain tyypittelyn 

neljä teemaa mukailevat Deuzen (2005, 447) esittelemää journalismin viittä 

arvokategoriaa. Teemoista puuttuu kuitenkin nopeus: tässä tutkielmassa työn 

nopeuden tarkastelu ei ole tarpeellista, sillä kaupallisen sisällöntuotannon 

tehtävä on harvoin tuottaa uutisjournalismin kanssa kilpailevaa, nopeaa sisältöä. 

Sen sijaan maksetut sisällöt voivat muistuttaa enemmän aikauslehtien sisältöjä. 

Kuten journalistin uralla, sisällöntuottajan työhön ei ole olemassa yhtä polkua. 

Tämä on tarpeen tunnistaa, kun tarkastellaan ammatti-identiteettiä. Toisin kuin 

journalismissa, sisällöntuottajilla ei ole muotoiltu ihanteellisen sisällöntuottajan 

identiteettiä (vrt. Carlson 2017; Deuze 2005). Identiteetin ilmauksia etsitäänkin 
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siksi sekä sisällöntuottajien taustasta että työtä ohjaavista käytännöistä. 

Vastaajien keskuudessa yleinen polku sisällöntuottajaksi on joko markkinoinnin 

tai viestinnän opinnot, jos oma työhistoria ei ole journalistinen. Osalle 

sisällöntuottajan ura on auennut media-alan opintojen kautta, joten he jäävät 

edellä mainitun ryhmän ulkopuolelle. 20 vastaajan joukosta kuusi on entisiä 

journalisteja tai kertoo tehneensä journalistin töitä. Vastaajista viisi identifioi 

itsensä nimenomaan sisällöntuottajina tai sisältömarkkinoinnin parissa 

työskentelevinä. Myös työhistoriassa vastaajat erottelevat selkeästi 

asiakasviestinnän tai viestinnällisen työn ja journalistisen työn välisen eron.  

Taulukko 11 Sisällöntuottajien työhistorian ja koulutuksen jakauma, n=20 

Työhistoria Koulutus 

Journalistin työhistoria 6 Viestinnän tai markkinoinnin opinnot 12 

Viestinnän työhistoria 11 Media-alan opinnot 4 

Muu tausta / ei kerrottu 3 Muu koulutus / ei kerrottu 4 
 

Vastaajien joukkoon kuuluu siis sekä entisiä journalisteja että sisällöntuottajia, 

joilla ei ole yhteyksiä journalistiseen työhön tai opintoihin. Hyvin tärkeää on 

huomata, että kukaan sisällöntuottajista ei ilmaise olevansa nykyisessä työssään 

journalisti. Sen sijaan korostetaan journalistisia työtapoja tai journalistisia 

normeja käyttökelpoisina työkaluina hyvän sisällön tuottamiseksi. Siksi 

journalistisia normeja tarkastellaan osana journalistisen identiteetin ilmaisua: 

millaisia ihanteita ja normeja sisällöntuottajat noudattavat, ja kuinka paljon ne 

muistuttavat luvuissa 2 ja 3 käsiteltyjä journalistien muotoilemia 

ammattiryhmän tai profession yhteisiä sääntöjä? 
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Taulukko 12 Teemoittelu, sisällöntuottajan identiteetin journalistisuus 

Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 
Journalistin ohjeet 

Hyvä journalistinen tapa 
Työtä ohjaavat 

normit 
Työn käytännöt 

Identiteetti 

Hyvä ja virheetön teksti 
Haastateltavan oikeudet Työn rutiinit 

Toimitus 
Päätoimittaja 

Journalististen termien 
vieraus 

Ilmaukset 
Sisällöntuottajan  

oma tausta 
Opinnot 

Journalistinen työhistoria Työ ja opinnot 

Työ markkinointia tai 
viestintää 

Työ ei ole journalismia 
Ei ole journalisti 

Työn lähtökohdat 

Journalistisuuden 
kieltäminen Asiakkaan omat 

normistot 
Asiakkaan toimialan 

tuntemus 
Asiakaslähtöisyys 

 

Sisällöntuottajien työtä tarkastellessa on tarpeen pohtia, millainen on 

sisällöntuottajien käsitys journalistisesta ammattietiikasta ja millaisena he 

kokevat journalististen arvojen merkityksen työlleen. Tässä tutkielmassa 

journalistisia arvoja on käsitelty etenkin objektiivisuuden ja avoimuuden kautta 

(ks. luku 3.2.). Myös riippumattomuus voidaan myös ymmärtää journalismin 

ydinarvoksi: sisällöntuottajan työn riippumattomuutta käsitellään teemassa 

autonomia ja asiakassuhde. Objektiivisuuden ja avoimuuden suhde 

journalistisen etiikan tutkimuksessa on monimutkainen. Toisille avoimuus on 

uusi tapa toteuttaa objektiivisuutta, toisille avoimuus on arvo objektiivisuuden 

rinnalla (Reunanen & Koljonen 2014, 93; Domingo & Heikkilä 2012). 

Lähtökohtaisesti journalistiseen avoimuuteen kuuluu erottelu maksuttoman ja 

toimituksellisen sisällön välillä (Julkisen sanan neuvosto 2011).  

Millaisena toimituksellisen ja maksetun sisällön samankaltaisuus 

sisältösekaannuksessa näyttää sisällöntuottajille? Yhä enemmän tuotetaan 

mainoksia, jotka eivät enää muistuta mainoksia vaan journalistisia sisältöjä 

(Einstein 2016, 17). Samaan aikaan journalistisen eettiset ohjeet määräävät, että 

kaikki maksettu sisältö tulisi merkitä mainokseksi ja olla helposti 
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ymmärrettävissä sellaiseksi (Poutanen et al. 2016, 103; Julkisen sanan neuvosto 

2011). Millaisena sisällöntuottajat näkevät vastakkainasettelun ja journalistisen 

etiikan roolin työssään? 

Taulukko 13 Teemoittelu, sisällöntuottajan etiikan journalistisuus 

Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 
Sisällöntuottajan päätösvalta 

Asiakkaan ohjaaminen Asiantuntijuus 

Ammattietiikka työkaluna 

Arvot ja 
etiikka 

Kriittisyys sisällöissä 
Lukijan odotukset 

Sisällön vaikuttavuus 
Sisältöjen kaunisteleminen 

Negatiivisesta vaikeneminen 

Objektiivisuus 

Ammatti- ja 
henkilökohtaisen etiikan 

erottelu Asiakkaan ja omien arvojen 
erot 

Asiakkaan agendat 
Asiakassuhde 

Toimituksellisen ja maksetun 
sisällön erottelu 

Natiivisisällöt 
Avoimuus 

Journalistisen etiikan 
kieltäminen 

Medialukutaito 
Omat mediat 

Lukijan 
vastuu 

 

Kahdessa ensimmäisessä teemassa eritellään sisällöntuottajien identiteetin ja 

arvojen journalistisuutta. Kolmas teema kartoittaa, mikä sisällöntuottajille on 

heidän työnsä tehtävä. Miksi sisältöjä tehdään? Journalistiseen identiteettiin ja 

arvoihin kuuluvat keskeisenä yleisön palvelu ja informoiminen yhteiskunnalle 

tärkeistä asioista ja aiheista (Deuze 2005, 447). Lähtökohtaisesti journalistit ovat 

vastuussa lukijoilleen. Miten lukijasuhde ja vastuu muuttuvat kaupallisten 

sisällöntuottajien työssä?   
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Taulukko 14 Teemoittelu, sisällöntuottajan työn tehtävä 

Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 

Opettavaisuus 
Journalistinen 

ilmaisutapa 

Hyöty lukijalle 
Lukijalähtöisyys 

Työn ja sisällön 
tehtävä 

Kiinnostavuus 
Viihdyttävyys 

Hybridi 
Työnantajamielikuva 

Brändilähtöisyys Mielikuva yrityksestä 
Tunnettuus 

Asiakaslähtöisyys 
Vastuu asiakkaalle 

Asiakkaan tavoitteet Myynti 

 

Viimeinen neljästä sisällöntuottajien tyyppejä määrittävistä teemoista on 

sisällöntuottajien autonomia. Journalistista työtä määrittää vahvasti autonomia: 

journalistit toimivat riippumattomasti ja valvovat itse omaa toimintaansa ja 

normistojen ja sääntöjen noudattamista (Reunanen & Koljonen 2014, 160; 

Julkisen sanan neuvosto 2011). Miten riippumattomuuden käy kaupallisessa 

sisällöntuotannossa, kun kun suunnitellaan ja tuotetaan sisältöjä asiakkaalle? 

Kuinka riippumattomasti työtä voi tehdä, ja kenellä on sisältöjen viimeinen sana? 

Taulukko 15 Teemoittelu, sisällöntuottajan työn autonomia ja asiakassuhde 

Pelkistys Alaluokka Luokka Teema 
Asiakkaan 

ohjaaminen Työn vapaus 
Luottava asiakas 

Autonomia ja 
asiakassuhde 

Journalistinen 
osaaminen 
Sisällölliset 

ratkaisut 
Asiantuntemus 

Asiakkaan 
konsultointi Ideointi ja 

ehdottaminen Toimialan tuntemus 

Asiakkaan omat 
agendat 

Näkökulmien 
kaunistelu 

Asiakaslähtöisyys 
Vahva asiakas 

Omat mediat Riippumattomuuden 
kieltäminen 
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Sisällöntuottajien välillä löytyy huomattavia eroja kaikkien neljän teeman alla. 

Siksi sisällöntuottajat on tyypitelty edelleen kolmeksi ideaalityypiksi.  

6.1. Häkissä pyristelevät – journalistisuuden säilyttäjät 

Ensimmäinen tyypeistä on häkissä pyristelevät. Tyypille tunnusomaista on pitää 

mahdollisimman tiukasti kiinni journalistisista arvoista ja käytännöistä. Vaikka 

tyypin sisällöntuottajat tunnustavat, ettei työ ole journalistista eivätkä he 

identifioi suoraan itseään journalisteiksi, he säilyttävät journalistisia ilmauksia ja 

käytäntöjä osana työtään ja muokkaavat kaupallisen sisällöntuotannon työtä 

muistuttamaan mahdollisimman paljon journalistista työtä – asiakassuhteen 

sallimissa rajoissa.  

Taulukko 16 Sisällöntuottajien tyyppi 1, häkissä pyristelevät 

Teema Häkissä pyristelevät 

Identiteetti Työn käytännöt ja normit 
journalistisia 

Journalistinen tausta tai 
opinnot 

Etiikka ja arvot Journalistinen etiikka 
työkaluna 

Riippumattomuus 
asiantuntijan työssä 

Työn tehtävä Lukijalähtöisyys 

Autonomia ja 
asiakassuhde Suhteellinen vapaus työssä Luottava asiakas 

 

6.1.1. Työn normit journalistisen identiteetin ilmauksena  

Journalistin eettiset periaatteet rakentuvat oman ryhmän luomien normistojen 

varaan (ks. esim. Julkisen sanan neuvosto 2011). Yhteiset normistot ovat myös 

tapa vahvistaa ryhmän professiota: ohjeet ovat tämän ammattiryhmän säännöt 

ja rajaavat pois ammattiryhmästä sääntöjä noudattamattomat (Juntunen 2017, 

55–56). Siksi on perusteltua pohtia, millaisia normistoja sisällöntuottajat 

työssään hyödyntävät ja muistuttavatko normistot journalistisia tai 

toimituksellisia ohjeita. Häkissä pyristelevien journalistista identiteettiä 

kuvaavat journalististen normiston noudattamisen luokka sekä journalististen 

ilmausten luokka.  



43 
 

Journalistinen työhistoria tai opinnot ohjaavat sisällöntuottajien työtä monin 

tavoin. Joko sisällöntuottajat ovat aikaisemmin työskennelleet journalisteina ja 

työssä opitut normit ohjaavat toimintaa myös kaupallisen sisällöntuottajan 

roolissa, tai sisällöntuottaja on tutustunut journalistiseen normistoon 

opintojensa avulla. Normistona työtä ohjaavana toimivat myös Journalistin 

ohjeet (T4). 

Koska olen taustaltani toimittaja, huomaan tekeväni työtä 
edelleen hyvin journalistisesti. Lähtökohtaisesti siis alan 
tehdä sisältöjä journalistisesta näkökulmasta, mutta 
matkan varrella näkökulma saattaa muuttua. –T15 

Journalistisen työhistorian tai taustan lisäksi sisällöntuottajat hyödyntävät 

työssään “hyvää journalistista tapaa” tai journalistisia työkäytäntöjä, etenkin kun 

kyse on haastateltavien oikeuksista. Tässä tapauksessa eritellään usein 

vuorovaikutus asiakkaan kanssa osaksi, jossa journalistiset normit eivät päde, 

mutta vuorovaikutuksen haastateltavien kanssa tulisi noudattaa journalistista 

tapaa. Vaatimus virheettömästä ja tarkistetusta tekstistä on yleinen tapa ilmaista 

hyvää journalistista tapaa kuten myös se, että haastateltavien sitaatteja ei ole saa 

muuttaa tai editoida mielivaltaisesti.  

[...] ainakin ilmoitan aina haastateltaville, millaiseen juttuun 
heitä haastatellaan ja annan heidän lukea jutut ennen 
julkaisemista. Sitaatteja en koskaan muokkaa muuten kuin 
oikeinlukemisen edistämiseksi. –T14 

Sisällöntuottajat joutuvat myös väittelemään asiakkaan kanssa sitaateista ja 

kieltäytymään, jos asiakkaat toivovat sitaattien korjaamista heille mieluisampaan 

suuntaan. Silloin merkittäväksi muodostuu sisällöntuottajan henkilökohtainen 

ammattietiikka, sillä virallisesti mitään sääntöä tästä ei ole – sisällöntuottajat itse 

kokevat pyynnön hyvien tapojen vastaisena. 

6.1.2. Journalistiset termit uivat osaksi sisällöntuottajien työtä 

Vaikka sisällöntuottajat eivät kerro suoraan tekevänsä journalistista työtä, monet 

journalistisesta työstä tutut ilmaisut ovat osa sisällöntuottajien puhetta. 

Esimerkiksi journalistisesta organisaatiosta tuttua toimitus-sanaa käytetään 

nimityksenä asiakkuutta tai julkaisua hoitavalle sisällöntuottajien tiimille.  
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Toimitus ja jutun kirjoittanut toimittaja [tarkistavat 
sisällön]. –T4 

Myös termit toimitusneuvosto ja päätoimittaja esiintyvät häkissä pyristelevien 

käytössä, jolloin niitä käytetään merkityksessä yhdessä asiakkaan kanssa 

tapahtuva sisältöjen suunnittelu sekä asiakkaan edustaja, joka vastaa sisällöistä 

(T3, T20). Perinteisesti toimitusneuvostolla on viitattu toimitustyötä ohjaavaan 

ja valvovaan ryhmään tai päätöksentekoelimeen, joten merkitys on hyvin 

samankaltainen kuin sisällöntuottajien käytössä. Samalla se kuitenkin vihjaa, että 

itse sisällöntuotanto olisi journalistisen kaltaista toimitustyötä. Myös 

päätoimittaja on hyvin journalistinen tapa viitata henkilöön, jolla on vastuu 

sisällöistä ja niiden yhdenmukaisesta linjasta. Itse työtä ei tässäkään tapauksessa 

kuitenkaan nimitetä journalistiseksi, mutta yksittäisiä journalistisia termejä 

otetaan luontevasti osaksi sisällöntuottajien asiakastyötä, ja ne ovat osa 

sisällöntuottajien tapaa viestiä asiakkaalle. Vaikka sisällöntuottajat siis eivät 

puhu itsestään journalisteina, he tuovat journalistiset rutiinit ja ilmaukset osaksi 

kaupallisten sisältöjen tuotantoa.  

6.1.3. Journalistinen ammattietiikka sisällöntuottajan työkaluna 

Journalistinen etiikka voidaan ymmärtää muun muassa objektiivisuuden tai 

puolueettomuuden sekä avoimuuden tai riippumattomuuden arvojen avulla (ks. 

luku 3.2.). Journalistisen ammattietiikan tärkeyteen uskovat häkissä pyristelevät 

etsivät tapoja soveltaa journalistisia arvoja myös asiakastyössä. Silloin 

korostuvat erityisesti mahdollisimman objektiivisen tyylin tavoittelu sisällöissä 

sekä päätösvallan säilyttäminen sisältöjä tehdessä (päätösvallan jakautumista ja 

riippumattomuutta eritellään lisää teemassa autonomia ja asiakassuhde). 

Samalla tunnustetaan, ettei asiakastyössä täysi objektiivisuus tai 

riippumattomuus ole mahdollisia, sillä asiakas maksaa sisällöt ja tekee lopulliset 

ratkaisut. 

Vaikka teemme asiakastyötä, on minulle olennaista, että 
päätöksenteko lehden sisältöjen suhteen säilyy 
toimituksessa –T4. 



45 
 

Ammattietiikkaa siis pyritään vaalimaan pitämällä kiinni sisällöntuottajien 

asiantuntijuudesta: he osaavat tehdä sisällöllisesti parhaat ratkaisut 

asiantuntemuksella, joka asiakkaalta usein puuttuu. Vaikka asiakastyö asettaa 

selkeästi riippumattomuuden ja objektiivisuuden arvoille esteitä ja asiakkaalla 

on aina lopullinen päätösvalta, häkissä pyristelevät pyrkivät kääntämään 

journalistiset arvot asiakkaan tavoitteita palvelevaksi. Silloin sisällöntuottajan 

tulee vakuuttaa asiakas siitä, että journalististen arvojen mukaisesti toimiminen, 

esimerkiksi objektiivisempi sisältö itse asiassa hyödyttää asiakasta enemmän 

kuin vaihtoehtoiset toimintatavat. 

Kuitenkin asiakas usein ymmärtää, että sisällöt vaativat 
kriittistäkin näkökulmaa, mutta kaunistellaan ja jätetään 
kertomatta ikäviä asioita. Tavoitteena on ammattietiikan 
vaaliminen niin, että sisällöt yleishyödyllistä tietoa 
asiakkaalle. –T5 

Omat arvot pyritään perustelemaan asiakkaalle niin, että aiheen käsitteleminen 

tasapuolisesti tai objektiivisesti (journalististen arvojen mukaisesti) hyödyttää 

myös asiakasta. Useamman näkökulman esittäminen voi antaa vaikutelman 

puolueettomasta sisällöstä, jolloin myös sisällön viesti on lukijalle helpompi 

hyväksyä. Journalistiset käytännöt ohjaavatkin myös lukijan odotuksia 

sisällöistä, joilta odotetaan muun muassa objektiivisuutta raportoinnissa 

(Carlson 2017, 102–103). Liian yksipuolinen, positiivinen esittämistapa voi 

kaupallisissa sisällöissä toimia maksajan tavoitteita vastaan, jos lukija arvioi 

sisällön asiaa kaunistelevaksi mainokseksi.  

6.1.4. Sisällön tehtävänä lukijalähtöisyys ja hyödyllinen sisältö  

Häkissä pyristeleville tyypillistä on lukijalähtöisyys sisällön ensisijaisena 

tehtävänä. Tällöin sisältöjä tuotetaan ensisijaisesti lukijaa varten: maksetunkin 

sisällön tehtävä on palvella lukijaa ja toimia kiinnostavana sisältönä sekä 

informaation lähteenä. Kiinnostavuus ajaa ensisijaisena tavoitteena jopa 

asiakkaan kaupallisten tavoitteiden ohi. 

Valikoimme kaikki lehden aiheet sen perusteella, kuinka 
kiinnostavia ne ovat lukijoillemme. –T4 
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Tällöin sisällöntuotantoa ja työn tehtävää lähestytään hyvin journalistisista 

lähtökohdista. Sisällön tulisi tarjota lukijalle muutakin kuin esittää sisällön 

maksaja eli asiakas positiivisessa valossa. Näin myös häkissä pyristelevien 

ammattietiikan journalistisuus toistuu sisällön tehtävässä: sisältöjen tulisi olla 

mahdollisimman totuudenmukaisia, mikä voi tarkoittaa myös kriittisiä 

huomioita sisällön maksajasta. Ensisijaista on, että lukija saa sisällöstä 

hyödyllistä ja totuudenmukaista informaatiota, jonka perusteella hän voi 

muodostaa mielipiteen asiakkaasta sekä tuotteista ja palveluista. Häkissä 

pyristeleviä ohjaa työn tehtävässä myös mahdollisimman tarkka journalistisen 

tyylin jäljittely: halutaan välttää “markkinointi-ilmaisuja”, jotta lukija saisi 

totuudenmukaisen kuvan käsitellystä aiheesta (T4). 

Ajattelen aina lähtökohtaisesti sisällön loppukäyttäjää ja 
tuotan sisältöjä kohdeyleisö mielessäni. Vaalin sisältöjen 
sujuvuutta ja selkeyttä, ja pyrin aina tuomaan esille 
asiakkaalle, jos sisällöissä on jotain parannettavaa. –T5 

6.1.5. Työn autonomia: luottava asiakas 

Häkissä pyristelevien, kuten muidenkin sisällöntuottajien tyyppien, autonomiaa 

rajoittaa asiakkaan puuttuminen sisällöntuottajien työn tapoihin ja tuloksiin. 

Tyyppien välillä on kuitenkin huomattavia eroja asiakassuhteessa ja työn 

autonomian laadussa. Häkissä pyristelevien autonomiaa ja asiakassuhdetta 

ohjaavat asiakkaan luottamus ja työn suhteellinen vapaus. Asiakas luottaa 

sisällöntuottajiin asiantuntijoina ja uskoo, että he osaavat tehdä sisällöllisesti 

parhaat ratkaisut.  Asiakkaan tehtävänä on määritellä sisältöjen suuret linjat sekä 

tavoitteet, mutta toteutus tavoitteiden saavuttamiseksi on sisällöntuottajan 

vastuulla.  

Asiakas puuttuu vain harvoin sisältöihin ja ymmärtää, jos 
joskus joudumme sanomaan vastaan heidän toiveilleen.  
–T4 

Teemaan kuuluvaksi voidaan ymmärtää journalistin portinvartijan tehtävää 

muistuttava piirre. Häkissä pyristelevien työhön voi kuulua suojella asiakasta 

valinnoilta, jotka ovat sisältöjen näkökulmasta huonoja.  Osana työn autonomiaa 
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on karsia pois asiakkaan huonot ratkaisut ja “suojella asiakasta heiltä itseltään” 

(T1). 

Pyrimme mahdollisimman objektiiviseen ja avoimeen 
sisältöön hyvän journalistisen tavan mukaisesti, mutta 
kuten sanottua, tähtäämme loppukädessä myynnin 
edistämiseen. Saamme kuitenkin näissä puitteissa 
työskennellä hyvin vapaasti, kunhan lopputuotos on 
strategian mukaista. –T16 

Osana työtä häkissä pyristelevät joutuvat sovittelemaan yhteen omia ja 

asiakkaan näkemyksiä. Silloin vedotaan usein sisältöjen ja journalistisen työn 

ymmärrykseen, jota asiakkaalla ei ole. Koska häkissä pyristelevillä on parempi 

ymmärrys vaikuttavista sisällöistä, näin argumentoidaan vastaehdotuksia 

asiakkaiden mahdollisesti huonoihin ideoihin.   

Asiakas saattaa toivoa jotakin, joka on journalistisesti 
hölmöä tai ajattelematonta. Siinä tapauksessa teen kaikkeni 
rakentaakseni toimivaa kompromissiratkaisua. 
Tavoitteena on aina se, että asiakas ei joudu julkaisijana 
huonoon valoon. –T2 

6.2. Huolettomat - journalistisuuden kiistäjät 

Sisällöntuottajien tyypeistä häkissä pyristeleville vastakkainen on huolettomat, 

joille tunnusomaista on työn journalististen piirteiden kieltäminen. 

Journalistisuuden kieltämisellä pystytään kiertämään niin sisällöntuottajan 

identiteetin journalistisuus, journalistisen ammattietiikan merkitys kuin 

riippumattomuuden ja autonomian tarve asiakassuhteessa. Työn tehtävä on 

häkissä pyristelevien lukijalähtöisyyden sijaan voimakkaasti asiakkaan 

tavoitteita ja myyntiä korostava. Huolettomat ovat hyväksyneet, etteivät he tee 

journalistista, objektiivista tai riippumatonta työtä, vaan työkuvaa määrittävät 

asiakkaan toiveet ja niiden toteuttaminen.  
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Taulukko 17 Sisällöntuottajien tyyppi 2, huolettomat 

Teema Huolettomat 

Identiteetti Journalististen käytäntöjen 
vieraus 

Journalistisen identiteetin 
kiistäminen 

Etiikka ja arvot Journalistisen etiikan 
kiistäminen Lukijan vastuu 

Työn tehtävä Asiakaslähtöisyys 

Autonomia ja 
asiakassuhde Ei riippumattomuutta Vahva asiakas 

 

6.2.1. Journalistisen identiteetin kiistäminen 

Huolettomien identiteetin journalistisuutta määrittelee journalistisen ja 

kaupallisen sisällöntuotannon työn erittely. Silloin kiistetään, että journalistisilla 

normeilla olisi paikkaa sisällöntuotannossa, koska työ itsessään ei ole 

journalistista.  

En oikeastaan ajattele tuottamaani tekstiä 
"toimituksellisena", vaikka se olisikin artikkelin muodossa. 
Kyseessä on aina markkinointia tukeva sisältö, jossa on 
tietynlainen kaava. –T12 

Tällöin sisällöntuottajien ei ole tarpeen pohtia journalistisia normeja ja 

käytäntöjä, koska työn lähtökohdat ovat erit. Samalla myös käsite 

toimituksellinen voidaan tulkita useammalla eri tavalla. Tässä tutkielmassa 

käsitteellä toimituksellinen viitataan journalistisesti tuotettuun sisältöön 

erotuksena maksetuista tai mainonnan sisällöistä. Käsite on yleisesti osa 

journalistista työtä ja käytäntöjä tuntevien sanavarastoa. Huolettomista kaikki 

eivät kuitenkaan tunne ilmaisuja, joten osalle sisällöntuottajista journalistinen 

työ tai sitä ohjaavat normistot eivät siis ole tuttuja (T6, T14).  

Kiinnostava ero häkissä pyristelevien ja huolettomien välillä on identiteetin 

ilmaisemisen suoruus. Häkissä pyristelevien identiteetin journalistisuutta 

voidaan hahmottaa työn käytännöissä, mutta he eivät suoraan myönnä olevansa 

journalisteja. Huolettomat sen sijaan kiistävät journalistisen ammatti-

identiteetin hyvin suoraan.  



49 
 

En ole journalisti joten tämä ei oikeastaan koske minua. –T8 

Näin huolettomat sanoutuvat irti journalistisista työkäytännöistä ja normeista 

tarpeellisena osana sisällöntuottajien työtä. He siis kokevat, etteivät 

journalistiset säännöt koske heitä. Kuten sisällöntuottajien taustatietoja 

kuvatessa todettiin, sisällöntuottajaksi ei ole yhtä koulutusta tai urapolkua. 

Taustaltaan sisällöntuottajat voivat olla hyvin kirjava joukko, josta kaikilla ei ole 

käsitystä journalistisen työn normeista tai arvoista.  

6.2.2. Eri peli, eri säännöt: journalistisen etiikan kieltäminen 

Myös journalistisen ammattietiikan merkityksessä sisällöntuottajille toistuu 

identiteetti-teemasta löydetty journalistisuuden kieltämisen luokka. 

Huolettomille journalistisuuden ammattietiikan puuttuminen perustuu kahteen 

alaluokkaan. Ensimmäinen on avoimuus työn erilaisista lähtökohdista: koska työ 

ei ole journalismia ja se ilmaistaan avoimesti, ei sisällöntuottajan tarvitse 

työssään pohtia journalistisia arvoja tai yrittää noudattaa niitä. Lähtökohtaisesti 

työn erilaisuus estää eettisten ristiriitojen syntymisen. 

Mutta en kyllä missään kohtaa ajattele, että ahaa, nyt toimin 
kyllä journalistin ammattietiikan mukaan tai vastaisesti. 
Enkä edes koe olevani journalisti. –T11 

Journalistisen etiikan merkityksettömyyttä selitetään myös selvänä sisällön 

maksajan merkitsemisenä. Selkeyttämällä työnteon tapaa vältetään sisällön 

maksajan ja tavoitteen hämärtyminen lukijalle. Työn prosessit tulee rakentaa 

niin, että ne ovat avoimia työn maksajan suhteen ja sisällöissä ilmaistaan lukijalle 

selkeästi, mikä on työn tavoite tai kuka on sisällön maksanut.  

Kaikki tekemämme sisältö, viestintä ja markkinointi on 
selkeästi asiakkaidemme tekemää. Emme tee 
piilomainontaa.; Tämä näkyy esim. siinä että asiakkaamme 
sisältö on julkaista asiakkaamme sivuilla, näkyy heidän 
sometilillään ja käytetyt tutkimuslähteet näkyvät linkkeinä 
tekstissä –T9 

Kiinnostavaa huolettomien näkökulmassa on, että toimituksellisen ja maksetun 

sisällön erottelu on nimenomaan keskeinen osa journalistisen etiikan perusteita 

(Julkisen sanan neuvosto 2011). Tässä yhteydessä huolettomat siis tunnistavat 
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journalistisen etiikan periaatteet, mutta kieltävät sääntöjen koskevan heitä. 

Avoimuus työn lähtökohdista ja työn journalistisen luonteen kieltäminen 

toimivat perusteluna eettisten ristiriitojen kieltämiselle myös niille 

huolettomille, joille ammattietiikka on henkilökohtaisesti tärkeää. Vaikka 

sisällöntuottaja erilaisessa työssä pitäisikin tärkeänä journalistista 

ammattietiikkaa, koska nykyinen työ ei ole journalistista, eettisiä periaatteita ei 

nykyisellään ole tarpeen soveltaa.  

Ammattietiikka on itselleni hyvinkin tärkeää, mutta 
huomasin, että työt aloitettuani en kiinnittänyt niihin 
huomiota. Ajattelin tekeväni markkinointisisältöjä, en 
journalistin työtä.” –T13 

Toinen alaluokka journalistisen etiikan kiistämisen luokassa on eettisen 

ristiriidan välttäminen lukijan vastuun kautta. Vastuu sisällön ymmärtämisestä 

maksetuksi sisällöksi tai mainokseksi asetetaan lukijalle. Sisällöntuottajille siis 

riittää, että he ovat avoimia sisällön julkaisijoista ja maksajista, mutta suurin 

vastuu sisällön tulkitsemisesta puolueelliseksi kuvaukseksi yrityksestä tai sen 

palveluista jää lukijalle. 

[E]iköhän sen pitäisi olla kaikille Matti Meikäläisillekin 
selvää, etteivät he ole eksyneet minnekään uutismediaan 
lukemaan totuuksia. –T12 

Huolettomat haluavat uskoa, että lukijat osaavat tulkita oikein sisältöjen 

kontekstin. Kun lukijoiden medialukutaito on riittävä ja he osaavat suhtautua 

sisältöihin kriittisesti, myös sisällöntuottajan vastuu lukijan mahdollisesta 

harhaanjohtamisesta kevenee. On lukijan tehtävä ymmärtää joko median tai 

sisällön kontekstista, että kyseessä on maksettu sisältö tai mainos. Erityinen 

vastuu lukijalla on, kun tämä päätyy lukemaan asiakkaiden omien medioiden tai 

kanavien sisältöjä, vaikka sisällöt itsessään mukailisivat journalististen sisältöjen 

muotoa ja konventioita. 

Mutta selväähän se on, että mikäli kyseessä on asiakkaalle 
tehty sisältö, on se tarkoituksena vakuuttaa kuluttaja tai 
B2B tapauksessa toinen toimija. –T20 
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6.2.3. Työn tehtävänä asiakaslähtöisyys ja myyvä sisältö 

Myös ymmärrys sisällön tehtävästä on huolettomien ja häkissä pyristelevien 

välillä erilainen. Huolettomille työn tehtävä voidaan lukijalähtöisyyden sijaan 

ymmärtää tarvelähtöiseksi asiakkaan tavoitteiden täyttämiseksi. Silloin 

hyväksytään, että sisällön tärkein tehtävä on täyttää asiakkaan sisällölle 

asettamat, usein mitattavat tavoitteet, kuten myynnin kasvattaminen. Toisinaan 

sisällön tehtävä voi olla parantaa mielikuvaa asiakasyrityksestä ja tämän 

palveluista.  

Olen vastuussa asiakkaalle, en lukijalle. –T14 

Tämä tarkoittaa, että lukijalähtöisyydestä poiketen on hyväksyttävämpää esittää 

sisällöissä vain asiakkaan näkökulma sekä valikoida sisältöihin asiakkaalle 

mahdollisimman positiiviset aiheet. Myös totuudenmukaisuudesta joudutaan 

välillä joustamaan vaikenemalla asiakkaalle ikävistä aiheista.  

Vaikka samasta aiheesta saisi asiakkaan näkökulmasta 
hyvin epäedullisenkin jutun, jätämme ne kertomatta. –T1 

Asiakaslähtöisyydessä huolettomat hyväksyvät, että asiakkaan tavoitteet 

ohjaavat voimakkaasti aiheiden valikoitumista sisällöiksi, eikä esimerkiksi 

journalismista tutulla uutisarvoisuudella ole kaupallisessa sisällöntuotannossa 

samanlaista merkitystä. Samoja aiheita saatetaan käsitellä useampaankin 

kertaan, vaikka ne olisivat jo kuluneita. Silloin sisällöntuottajien tehtävä on 

ammattitaidollaan löytää uusia tarinankerronnan tapoja kertoa yleisölle 

vanhoistakin aiheista. 

Yritämme luoda asiakkaillemme kiinnostavia uusia tapoja 
lähestyä tuttuja tai vähän kaluttuja aiheita. –T9 

6.2.4. Työn autonomia: asiakas määrää 

Huolettomien käsitys työn autonomiasta ja riippumattomuuden merkityksestä 

on huomattavasti häkissä pyristeleviä kapeampi. Kuten työn tehtävän teemassa, 

myös autonomian teemassa työtä määrittää asiakaslähtöisyys ja asiakkaan vahva 

rooli sisältöjä ohjaavana. Koska huolettomille kysymys ei ole journalismista, 
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riippumattomuuden puuttumista ei nähdä ongelmallisena: sisällöntuottajan 

tehtävä on noudattaa asiakkaan tilausta.  

Jos olen eri mieltä sisällöstä tai vaikka haastateltavan 
kommenteista, sitten olen. Teen sisällön silti. Ei ole mun 
tehtävä kommentoida mitä joku haluaa sanoa, vaan 
kirjoittaa se sellaiseen muotoon että siitä on hyötyä. –T11 

Huolettomille riippumattomuudella ei ole työssä suurta merkitystä, sillä 

sisällöntuottajan odotetaan jättävän omat näkemyksensä asiakastyön 

ulkopuolelle. Asiakkaan kyseenalaistaminen tulee kyseen lähinnä silloin, kun 

kyse on sisällöllisesti huonoista valinnoista, kuten näkökulman valinnasta.  

Työtäni tarvitaan silloin, kun asiakas ei sitä oikein itse osaisi 
tehdä. Mutta samaan aikaan on täysin selvää, että asiakas 
"määrää" lopputuloksen. Jos olen eri mieltä, yritän 
perustella kantani. Mutta kun kyse on tosiaan viestinnästä 
eikä journalismista, ei tässä asetelmassa ole mielestäni 
mitään epäselvää. Journalismissa tällainen ei tietenkään 
kävisi päikseen laisinkaan. –T15 

Huolettomien autonomiakäsityksessä sisällöntuottajan rooli on löytää 

mahdollisimman toimivat tavat toteuttaa asiakkaan toiveet. Asiakas maksaa 

sisällöntuottajalle siitä, että tämä tuottaa mahdollisimman hyvin tavoitteita 

palvelevaa sisältöä. Sisällöntuottaja on kuitenkin riippumattomuudessa ja 

vaikutusmahdollisuuksissa sen armoilla, kuinka paljon asiakas luottaa 

sisällöntuottajaan ja tämän argumentteihin. Huolettomien tehtäväksi jää pohtia, 

kuinka minimoida asiakkaan mahdollisesti huonojen ideoiden aiheuttama 

vahinko, kun ideat joudutaan kuitenkin toteuttamaan. 

Minulla ei ole lopullista sananvaltaa, koska asiakas päättää. 
Jos joku heidän ideoista tai ehdotuksista on tosi huono, 
yritän selittää miten sisällöstä voisi saada paremman. Jos 
kuitenkin haluavat tehdä alkuperäisellä idealla, sillä 
mennään. –T19 
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6.3. Sielunsa myyneet – työn realiteettien hyväksyjät 

Kolmas sisällöntuottajien tyypeistä on häkissä pyristelevien ja huolettomien 

väliin sijoittuva. Sielunsa myyneet tunnistavat, ettei maksettujen sisältöjen 

tuotanto ole täysin ongelmatonta ja tyypin sisällöntuottajilla on usein 

ymmärrystä journalistisesta työstä, arvoista ja etiikasta. Työn lähtökohdat siis 

eroavat huolettomista, joille sisällöntuotannon työ ei muistuta lainkaan 

journalismia. Sielunsa myyneet tunnistavat, että asiakkaan päätösvalta ajaa 

heidän omien arvojensa, eivätkä yritä häkissä pyristelevien tapaan etsiä keinoja 

tuoda journalistisuutta osaksi työtään. Sen sijaan sielunsa myyneet usein 

erottelevat henkilökohtaiset näkemyksensä asiakastyöstä, ja pyrkivät 

tuottamaan asiakkaalle mahdollisimman toimivia sisältöjä, asiakkaan ehdoilla. 

Taulukko 18 Sisällöntuottajien tyyppi 3, sielunsa myyneet 

Teema Sielunsa myyneet 

Identiteetti Journalistisen työn ymmärrys Asiakaslähtöisyys 

Etiikka ja arvot Ammatti- ja henkilökohtaisen 
etiikan erottelu 

Objektiivisuuden 
puuttuminen 

Työn tehtävä Asiakkaan tavoitteet Kiinnostavuus lukijalle 

Autonomia ja 
asiakassuhde Ei riippumattomuutta Asiakkaan konsultti 

 

Vaikka tyypille on selvää, että kaupallisten sisällöntuottajien asiakassuhde voi 

aiheuttaa ristiriitoja suhteessa journalistisiin arvoihin, he hyväksyvät tämän 

osana työn vaatimuksia. Heitä ohjaa ennen kaikkea tarvelähtöisyys 

asiakastyössä: he pystyvät häkissä pyristeleviä paremmin mukautumaan 

erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.  

6.3.1. Asiakaslähtöisyys sisällöntuottajan identiteetin perustana 

Sielunsa myyneiden tapa ymmärtää sisällöntuottajan identiteetin 

journalistisuutta on asiakaslähtöisyys, joka määrittää paitsi työn lähtökohtia, 

myös työtä ohjaavia normeja ja käytäntöjä. Tyypin sisällöntuottajilla ei ole 

käytössään yhteisesti sovittuja työtä ohjaavia normistoja, vaan he toimivat 

tapauskohtaisesti asiakkaan ja tämän toimialan mukaan. 
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Sisältöä tuotetaan ennen kaikkea asiakkaan ehdoilla ja sen 
alan säännöillä, jolla asiakas toimii. Esimerkiksi lääkealan 
viestinnän osalta sovellan lääkealan viestinnän ohjeita.  
–T5 

Tämä tarkoittaa myös, että sielunsa myyneillä tulee olla hyvä käsitys siitä, mikä 

asiakkaan toimialalla on sallittua, kiellettyä tai toivottavaa.  Häkissä pyristelevien 

työssään noudattamia journalistisia normistoja ei ole, eikä siten samanlaista, 

normatiivista sisällöntuotannon tapaa. Asiakaslähtöisesti työhön suhtautuvat 

sielunsa myyneet hyväksyvät tarvelähtöisyyden tärkeimpänä työtä ohjaavana 

periaatteena.  

En sovella mitään ylöskirjattuja ohjeita. Tuotan sisällöt 
asiakkaan mukaan. –T19 

Asiakkaalla saattaa myös olla omia ohjeita esimerkiksi äänensävyyn, tyyliin tai 

brändiin liittyen: sisällöntuottajat ottavat ne osaksi omia työkäytäntöjään 

suunnittelussa ja tuotannossa. Jos asiakkaalla ei ole koottuna erillisiä ohjeita, 

sisällöntuottajan tehtävä on huolettomien tapaan löytää sisällöntuotannosta 

tavat ja muodot, jotka ovat yhteensopivia asiakkaan toiveen ja tilauksen kanssa. 

Koska asiakas on sekä sisältöjen maksaja että julkaisija, tyypin sisällöntuottajat 

sopeutuvat asiakaslähtöisesti noudattamaan asiakkaan toimialan normeja ja 

etsimään siihen sopivat käytännöt. 

6.3.2. Asiakas ennen etiikkaa: henkilökohtaisen ja ammattietiikan 

erottelu 

Kaikille sisällöntuottajille mahdollisuudet hyödyntää journalistista 

ammattietiikkaa työssään eivät ole yhtä suotuisat kuin häkissä pyristeleville. 

Sielunsa myyneille journalistinen ammattietiikka ja arvot on hyvä tuntea, mutta 

niitä ei usein ole mahdollisuutta noudattaa työssä. Työtä ohjaavat arvoissakin 

asiakaslähtöisyys ja asiakassuhde. Tyypille asiakkaan päätösvalta ohittaa usein 

sisällöntuottajan omat eettiset ristiriidat. Kun asiakkaan näkemykset ja 

vaikutukset sisällöntuottajan työhön ovat näin voimakkaat, sielunsa myyneet 

ovat löytäneet kaksi tapaa ratkaista ristiriita asiakkaan näkemysten ja 

journalistisen ammattietiikan välillä. Ensimmäinen lähestymistapa on hyväksyä, 

että nykyisessä työssä henkilökohtainen ammattietiikka ja asiakastyö eivät 
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kohtaa. Tämän vastaajat ilmaisevat usein tyytymättömyytenä siitä, että 

asiakkaan sisällöntuottajan näkökulmasta huonoihinkin toiveisiin on pakko 

mukautua. 

Nämä [arvot] ovat minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeitä. 
Käytännössä kuitenkin esimerkiksi objektiivisuutta on 
vaikea noudattaa, kun asiakkailla on omat agendansa, jota 
he haluavat ajaa. –T17 

Sielunsa myyneet joutuvat myös hyväksyvään objektiivisuuden 

mahdottomuuden työssä. Koska asiakkaalla on niin paljon päätösvaltaa, 

objektiivisuuteen tai muihin journalistisiin arvoihin on turhaa pyrkiä: loppujen 

lopuksi asiakas kuitenkin tekee valinnat omista lähtökohdistaan.  

Tuottajana en tee riippumattomasti töitä. koska asiakas 
tilaa. En siis koe että voin työssäni kertoa tarinoita 
riippumattomasti sellaisena kuin ne näen. –T19 

Sielunsa myyneet kokevat toisinaan eettistä ristiriitaa sisältöjen 

kaunistelemisesta ja asiakkaan negatiivisista puolista vaikenemisesta. Samalla 

koetaan ongelmalliseksi, että työssä sisällöntuottajan tehtävä on tuottaa 

mainoksia, vaikka “hyvä mainos on sellainen josta ei heti näe, että se on mainos” 

– eli muistuttaa journalistista sisältöä (T6). Tällöin tunnistetaan, että ollakseen 

hyvä ja vakuuttava sisältö, maksetun sisällön ei tulisi heti näyttää lukijalle 

mainokselta.  

Kun mietin koko kuvaa laajempana aina joskus, silloin kyllä 
mietityttää. En ole vakuuttunut tästä nykymeiningistä, jossa 
kaikki on kivaa, ihanaa ja kaupan.  
–T7 

Sielunsa myyneillä on käsitys journalistisesta tekstistä todellisuutta 

mukailevana, totuuden raportoimisena. Erityisesti natiivimainonta arvotetaan 

sielunsa myyneiden keskuudessa muita sisältömuotoja eettisesti 

arveluttavammaksi. Perusteluna muiden sisältöjen hyväksyttävyydelle pidetään 

sitä, että “olisi eri asia, jos tekisi natiiviartikkeleita” (T12, T14). Asiakkaiden omat 

mediat joko verkossa tai printtijulkaisuna koetaan eettisesti kestävämmiksi kuin 

natiivimainonta, sillä koko julkaisu on saman maksajan nimen alla ja 
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sekoittumisen mahdollisuus on pienempi. Eettinen ristiriita syntyy siis ennen 

kaikkea sisällön harhaanjohtavuudesta lukijalle, ja ristiriitoja ratkaistaan 

pitämällä natiivimainonnan tai advertoriaalien sekä asiakkaan verkkosivujen tai 

oman median sisällöntuotanto tiukasti erillään. 

Asiakasmedia on kokonaan maksettua sisältöä, koska siinä 
on se asiakas julkaisijana takana. Ongelma on ehkä 
enemmän siinä, jos asiakasmedia pyrkii häivyttämään omaa 
agendaansa ja näyttäytyy kuluttajille puolueettomina 
viestiminä. –T17 

6.3.3. Työn tehtävänä myyntiä kiinnostavuuden avulla 

Myös sielunsa myyneiden ymmärrys sisältöjen ja työn tehtävästä on lukija- ja 

asiakaslähtöisyyden hybridi. Sisällöillä pyritään lukijan palvelemisen lisäksi 

täyttämään myös asiakkaan tavoitteet. Toisin sanoen, kun sisältö on 

kiinnostavaa, se on myös myyvää. Samalla hyväksytään kuitenkin, että sisältöjen 

ensisijainen tehtävä on aina täyttää asiakkaan tarpeet ja toiveet, ja kiinnostavuus 

on toissijainen tavoite tai tapa toteuttaa asiakkaan toiveet.  

[...]toisinaan mun tehtävä on edistää myyntiä esittelemällä 
tuotetta työmaaoloissa tai vauhdittaa rekrytointia 
kohentamalla työnantajakuvaa ja esittelemällä 
työntekijöitä. On mun mielestä niissä sisällöissä semi 
selkeää, mikä niiden tavoitteena on. Mutta ei ne mitenkään 
räikeitä mainoksiakaan ole, vaan viihdyttäviä sisältöjä.  
–T6 

Myyvän ja kiinnostavan sisällön hybridissä sisällön tulee ensisijaisesti vahvistaa 

positiivista mielikuvaa yrityksestä. Sisältöjä tuotetaan niin, että lopputulos olisi 

myös lukijalle kiinnostava, ja esimerkiksi häkissä pyristelevien 

lukijalähtöisyyden tapaan kriittisten aiheiden esiintuominen voi olla tarpeen 

uskottavuuden parantamiseksi. Kiinnostavuus tai viihdyttävyys nähdään 

kuitenkin ennemmin keinona houkutella lukijat maksettujen sisältöjen äärelle 

kuin sisällön varsinaisena tehtävänä. Sielunsa myyneet korostavatkin 

asiakaslähtöisiä huolettomia enemmän totuudenmukaisuutta sisällön tehtävänä. 

Sisältö ei saisi johtaa lukijaa harhaan, mutta tässäkin tapauksessa asiakkaalle 

liian ikävät yksityiskohdat jätetään herkästi mainitsematta. 
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Asiakkaan kannalta ei niin hyvistä puolista pitää usein olla 
ihan hiljaa. –T18 

6.3.4. Työn autonomia: asiakkaan ohjaaminen asiantuntijana 

Sielunsa myyneiden asiakassuhde ja työn autonomia ovat huolettomia 

konsultoivampia mutta häkissä pyristeleviä rajatumpia. Työn autonomiaa ohjaa 

tärkeimpänä sisällöntuottaja konsultoivassa roolissa suhteessa asiakkaaseen. 

Silloin hyväksytään, että asiakkaalla on julkaisijana lopullinen, ehdoton 

päätösvalta sisällöissä. Sisällöntuottajan tehtävä on kuitenkin vakuuttaa asiakas 

siitä, miksi sisällöntuottajan ehdottamat ratkaisut ovat myös asiakkaan 

tavoitteiden kannalta parhaat.  

Tällöin saa välillä rautalangasta vääntää, että asiakkaan 
idea on outo ja huono. Nämä tilanteet ovat vähän kiusallisia, 
mutta kaikkeen tottuu ja lopulta asiakas arvostaa sitä, että 
tulokset puhuvat puolestaan. Asiakas pitää vakuuttaa siitä, 
että hän on tekemisissä ammattilaisen kanssa, johon hänen 
kannattaisi luottaa, jos kaikkeen toteaa vaan "juu hoituu", 
voisi omat hommat korvaa roboteilla saman tien. –T12 

Tällöin korostuvat sisällöntuottajan autonomian näkökulmasta omien 

ehdotusten perustelemisen tarve, oman asiantuntijuuden korostaminen 

sisältöjen tuntijana, luottamuksellisen suhteen rakentaminen asiakkaaseen sekä 

syvä asiantuntemus asiakkaan toimialasta.  Työltä ei kuitenkaan odoteta 

journalistisuuden riippumattomuuden kaltaista mahdollisuutta sisältöjen 

itsenäiseen suunnitteluun ja tuotantoon. Erona häkissä pyristeleviin sielunsa 

myyneet eivät näe ongelmallisena sitä, että asiakkaiden valinnat olisivat 

journalistisesti huonoja, vaan ne eivät ole sisällöllisesti parhaita mahdollisia 

ratkaisuja tuottaa kiinnostavaa sisältöä ja näin täyttää asiakkaan sisällölle 

asettamat tavoitteet.   

Meillä käy erittäin harvoin sitä, että olisimme täysin eri 
mieltä asiakkaan kanssa, koska jatkuvassa yhteistyössä 
tunnemme asiakkaan brändin, tavoitteet, äänensävyn, 
kuvamaailman, sisällölliset painotukset, halutut termit mitä 
saa käyttää ja ei saa käyttää. –T9 
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7. Johtopäätökset  

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu kaupallisten sisällöntuottajien työtä ja sen 

journalistisuutta. Luvussa 2 on ensin tutkittu sisältösekaannuksen ja 

mediakentän murroksen aiheuttamaa kaupallisten ja journalististen sisältöjen 

samankaltaistumista. Työn muodot ja roolit sekoittuvat, kun perinteinen 

mainonta ei enää riitä tuomaan journalistisille julkaisuille ja organisaatioille 

riittäviä tuloja, ja samaan aikaan yleisöt ovat kyllästyneet perinteiseen 

mainontaan (Serazio 2020, 681). Näin journalistiselle osaamiselle on paitsi 

lisääntynyttä kysyntää, kun organisaatiot etsivät uusia, tarinallisempia keinoja 

mainonnalle, myös tarjontaa, kun entiset journalistit etsivät uusia 

työmahdollisuuksia.  

Käsitteet sisällöntuottajien työn journalistisuuden tutkimiseen antaa luvussa 3 

avattu tutkielman teoreettinen viitekehys, joka koostuu journalistisesta 

työprosessista sekä journalistisen etiikan tutkimuksesta. Journalistisen etiikan 

tutkimuksen avulla on mahdollista ymmärtää, millaiset arvot ja normit 

muovaavat journalistin identiteettiä sekä journalistista professiota. Teoreettisen 

viitekehyksen jälkeen luvussa 4 on esitelty aineisto ja menetelmä. Tässä 

tutkielmassa aineistona on sisällöntuottajille tehty verkkokysely, joka sisälsi sekä 

suljettuja, valmiit vastausvaihtoehdot tarjoavia kysymyksiä antamaan 

kokonaiskuvan tutkittavien sisällöntuottajien taustatiedoista, sekä avoimia 

kysymyksiä, joissa vastaajia pyydettiin itse kuvaamaan työprosessiaan sekä 

työnsä yksityiskohtia. Menetelmänä tutkielmassa on käytetty laadullista 

sisällönanalyysia, kun on esitetty tulkintaa sisällöntuottajien kokemuksista. Sen 

lisäksi vastaajien taustatiedoista saatuja, suljettujen kysymysten vastauksia on 

kvantifioitu. Laadullinen sisällönanalyysi on tehty koodaamalla, luokittelemalla, 

sekä teemoittelemalla aineistoa. Toiseen tutkimuskysymykseen vastattaessa 

näiden lisäksi aineistoa on teemoittelun jälkeen vielä edelleen tyypitelty. Tässä 

luvussa kootaan vielä tutkimuksen tulokset sekä arvioidaan tutkimuksen 

onnistumista. 
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7.1. Sisällöntuotannon työprosessi muistuttaa journalistista 

Kaupallisten sisällöntuottajien työtä on tutkittu ensin selvittämällä 

sisällöntuottajien ja journalistien työn rutiinien samankaltaisuutta. Työprosessin 

vaiheita tutkitaan ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla. 

K1: Millaisena sisällöntuottajat näkevät oman työprosessinsa? Mikä on sen suhde 

journalistiseen työprosessiin?  

Kuten journalistit, sisällöntuottajat kuvailevat työprosessiaan vaihtelevaksi, ja 

työprosessin vaiheet riippuvat siitä, millaisia sisältöjä tuotetaan ja millaiselle 

asiakkaalle. Yleisesti sisällöntuottajien työprosessi voidaan journalistisen työn 

mallin tapaan ymmärtää kolmen teeman, tiedon keräämisen, tiedon käsittelyn 

sekä julkaisemisen vaiheen, avulla.  

Taulukko 19 Sisällöntuotannon työprosessi 

Tiedon  
keräämisen vaihe 

Tiedon käsittelyn 
vaihe 

Julkaisemisen vaihe 

Tapahtuma Aineiston hankinta Kriittinen arviointi 

Lähtökohtien määrittely Aineiston käsittely ja 
jutun tekeminen 

Järjestelmän työ 

Tuotannon  
käynnistävät lähteet 

Ohjaava editointi Julkaiseminen 

Arviointi  Levittäminen 

 

Prosesseille yhteistä on käynnistyminen usein asiakkaan aloitteesta: 

sisällöntuottajia pyydetään ideoimaan, tapaamaan tai suunnittelemaan yhdessä. 

Toisinaan asiakas lähettää suoraan briiffin tai sisältötilauksen. Tällöin kyseessä 

ovat tiedon keräämisen vaiheen lähtökohtien määrittely tai tuotannon 

käynnistävät lähteet. Sisällöntuottajan työprosessiin kuuluu myös vahvasti oma-

aloitteinen ideointi, joko yksin tai yhdessä muiden sisällöntuottajien kanssa – eli 

journalistisen työn mallia mukaillen tapahtuma. Ideoiden lähteenä onkin lähes 

yhtä todennäköisesti sisällöntuottaja itse tai asiakas, joiden lisäksi ideointia 

tehdään asiakkaan ja sisällöntuottajan kesken. Asiakkaan odotukset ja toiveet 

vaikuttavat vahvasti siihen, odotetaanko sisällöntuottajien tuovan oma-

aloitteisesti ideoita asiakkaan arvioitavaksi vai vain suunnittelevan tapoja 
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toteuttaa asiakkaan ideoita. Tiedon keräämisen vaihe sisältää kaikissa 

tapauksissa arvioinnin, joka on asiakkaan hyväksyntä joko sisältösuunnitelmalle, 

konseptille tai idealle, minkä jälkeen siirrytään aineiston käsittelyn vaiheeseen. 

Aineiston käsittelyn vaihe on vaihe, joka kaikista tarkimmin jäljittelee 

journalistista työprosessia. Siihen kuuluvat niin aineiston hankinta joko itse tai 

tilaamalla sisältö freelancerilta, aineiston käsittely ja jutun tekeminen eli 

varsinainen sisällöntuotanto sekä editointi, josta vastaa joko kollega tai 

sisällöntuottaja itse. Toisinaan editoinnin vaihe voi sisältää useita kierroksia ja 

keskusteluja muutoksista, jolloin se muistuttaa Töyryn, Rädyn ja Kuisman (2009, 

20–21) suunnittelevan ja editoivan työtavan ohjaavan editoinnin vaihetta.   

Hyväksytys tai kriittinen tarkastelu on keskeinen osa prosessin viimeistä eli 

julkaisemisen vaihetta. Kriittinen tarkastelu pitää sisällään vähintään asiakkaan 

hyväksynnän sisällöille sekä mahdolliset muutostoiveet. Sisällöntuottajasta 

riippuen kriittinen tarkastelu saattaa sisältää myös haastateltavan hyväksynnän 

sisällöille. Tällöin he saavat journalistisen prosessin tapaan tarkistaa omat 

sitaattinsa ja niiden oikeellisuuden. Kriittinen tarkastelu siis muistuttaa 

journalistisen prosessin vaihetta, jossa tarkastetaan jutun sisältö, sen sopivuus 

toimituspolitiikkaan sekä muuhun julkaisun sisältöön (Miettinen et al. 1978, 

130). Koska verkkosisällöt ovat sisältömuotojen jakaumassa sisällöntuottajien 

yleisimmin tuottama sisältömuoto, usein työprosessikin sisältää 

julkaisujärjestelmiin liittyvän työvaiheen, jota kutsutaan nimellä järjestelmän 

työ. Julkaisukanavasta riippuen järjestelmän työhön saattaa kuulua useita 

yksittäisiä vaiheita. Lopuksi sisällöt julkaistaan, mikä saattaa olla asiakkuudesta 

riippuen joko sisällöntuottajan tai asiakkaan vastuulla. Julkaisua voi seurata 

levittämisen vaihe, johon kuuluvat jälkimarkkinoinnin toimenpiteet, eli sisältöjä 

saatetaan markkinoida sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä tai muissa 

asiakkaan kanssa sovituissa kanavissa.  

Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että sisällöntuotannon journalistisen 

työprosessin väliset erot ovat hyvin pieniä, ja merkittävin ero on ulkopuolisen 

asiakkaan tai julkaisijan hyväksynnän varmistaminen sisällöille ennen 

käsittelyvaihetta. Tämän takia myös eniten vaihtelua esiintyy prosessin alussa eli 
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tiedon keräämisen vaiheessa. Tiedon käsittelyn ja julkaisemisen vaiheet ovat 

suoraviivaisempia, ja vastaajien prosesseissa niissä on vähemmän vaihtelua.  

Journalismin tutkimuksessa ollaan oltu haluttomia avaamaan prosesseja kovin 

yksityiskohtaisesti, koska perinteisesti yksittäisen jutun tuottaminen on 

perustunut journalistin yksilölliseen tyyliin ja työn autonomiaan (Kantola & Mörä 

1998, 17). Näin sisällöntuotannon työprosessi muistuttaa modernimpaa 

journalistista prosessia, jossa juttutyypit ovat tarkemmin konseptoituja ja tyyli 

yhdenmukaisempaa (Helle 2010, 169). Myös Serazio (2020) on tutkinut 

toimitusten ja kaupallisten sisällöntuottajien työn käytäntöjen ja rutiinien 

samankaltaisuutta. Kuten luvussa 5 osoitin sisällöntuottajien työprosessien 

mukailevan journalistista prosessia, myös Serazio huomauttaa suuren osan 

sisällöntuottajien työkäytännöstä mukailevan edelleen journalistista työtä (mts. 

683–684). Onko kysymys vain toimivimmasta tai aikaisemmassa työssä opitusta 

työtavasta, vai varmistetaanko journalistista työprosessia jäljittelemällä myös 

valmiin sisällön mahdollisimman tarkka yhdenmukaisuus journalistisen sisällön 

kanssa? 

Ovatko tulevaisuudessa yhä useammat sisällöt brändien tai organisaatioiden, 

eivät perinteisten uutismedioiden tuottamia? Yhä enemmän rahaa käytetään 

tuottamaan sisältöjä, jotka ovat journalistisin keinoin tai tyylein tuotettua 

mainontaa (Serazio 2021, 118). Kun sisällöt muistuttavat toisiaan, aina lukijan ei 

ole helppoa tunnistaa, kuka sisällön takana on (COMET-tutkimuskeskus & Aalto-

yliopisto 2019). Kasvaako kaupallisten sisältöjen arvo tiedon lähteenä 

tulevaisuudessa, jos yleisö ei enää samalla tavalla erota toimituksellista sisältöä 

maksetusta (Serazio 2020, 694; Ikonen et al. 2017, 168)? Organisaatiot yrittävät 

jatkossakin löytää keinoja kilpailla kiinnostavilla ja viihdyttävillä sisällöillä 

kuluttajien ajasta (Einstein 2016, 191). Pulizzi (2012, 117) jopa näkee, että 

tulevaisuudessa useimmat journalistiset työtehtävät olisivat kaupallisten 

sisältöjen parissa. Myös Einstein (2016, 202) on samaa mieltä, mutta näkee 

syyksi sisällöntuottajien paremmat mahdollisuudet elättää itsensä kaupallisilla 

sisällöillä journalististen sijaan. Einsteinille sisältösekaannuksen 

tulevaisuudennäkymät eivät yleisesti ole yhtä valoisat kuin Pulizzille. Jatkossa 

yleisöjen on entistä vaikeampaa tunnistaa toimituksellisen ja maksettujen 
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sisältöjen välisiä eroja, mikä vaatii myös yleisöiltä entistä parempaa 

medialukutaitoa. (Mts. 109.) Myös Einstein uskoo, että jatkossa yhä useampi 

organisaatio on julkaisija eli tuottaa brändijournalismia tai sisältömarkkinointia 

– jos he eivät sitä vielä tee (Mts. 126–127).  

7.2. Sisällöntuottajien työn journalistisuus – yhteinen näkemys puuttuu 

Kun ensin on ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla tutkittu 

sisällöntuottajien ja journalistien työprosessin samankaltaisuutta ja hienoisia 

eroja, on edetty tutkimaan millä muilla tavoilla journalistisuus näkyy 

sisällöntuottajien työssä. Tätä on analysoitu toisen tutkimuskysymyksen avulla. 

K2: Kuinka journalistisena sisällöntuottajat näkevät oman työnsä? Miten 

journalistisuus ilmenee työssä? 

Sisällöntuottajien kokemukset työstä hahmottuvat neljän teeman kautta: 

identiteetti, etiikka ja arvot, työn tehtävä ja työn autonomia ja asiakassuhde. 

Sisällöntuottajien välillä on huomattavia eroa siinä, kuinka journalistisena he 

pitävät omaa identiteettiään tai ammattietiikkaansa. Kaksi ensimmäistä teemaa 

määrittelevät suhtautumista sekä työn tehtävään että työn autonomiaan ja 

odotuksiin asiakassuhdetta kohtaan. Teemoissa ilmenevien erojen avulla on 

mahdollista jakaa sisällöntuottajat kolmeen tyyppiin: häkissä pyristeleviin, 

sielunsa myyneisiin sekä huolettomiin. 

Häkissä pyristelevät pitävät mahdollisimman tiukasti kiinni työn journalistisista 

käytännöistä ja normeista, vaikka eivät suoraan ilmaise olevansa journalisteja tai 

tekevänsä journalistista työtä. Heillä usein on ymmärrystä journalistisesta työstä 

tai he ovat entisiä journalisteja. He pyrkivät myös tuomaan journalistista etiikkaa 

osaksi kaupallisen sisällöntuottajan työtä siinä määrin, kun se 

vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa on mahdollista. Tällöin ammattietiikkaa ja 

siihen kuuluvia arvoja, kuten objektiivisuutta, käytetään perusteluna ja keinoja 

parempien sisältöjen tuottamiseen. Samalla häkissä pyristelevät tekemään 

asiantuntijan työtään mahdollisimman riippumattomasti: koska 

sisällöntuottajilla on asiakkaalta puuttuvaa ymmärrystä journalistisista arvoista 

ja käytännöistä, heidän tulisi vapaasti saada hyödyntää asiantuntemustaan 

parhaan sisällön tuottamiseksi. Siksi häkissä pyristelevät korostavat 
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journalistista otetta työhön myös työn tehtävässä ja sisältöjen tarkoituksessa. 

Sisältöjä tuotetaan ensisijaisesti ”loppukäyttäjää” eli kohdeyleisöä, ei asiakasta, 

varten. Siksi häkissä pyristelevien ammattietiikan journalistinen luonne ohjaa 

työn sisältöä, kun sisällöissä tavoitellaan lukijaa kiinnostavaa, mahdollisimman 

objektiivista sisältöä. He eivät siis lähtökohtaisesti tuota asiakasta liikaa 

kaunistelevia sisältöjä, koska työn tavoitteena ei ole asiakaslähtöisyys vaan 

lukijan palveleminen hyödyllisillä sisällöillä. Häkissä pyristelevät saavatkin 

nauttia työssään suhteellisen suurta vapautta ja tuottaa sisältöjä hyvin 

autonomisesti. Asiakas luottaa tyypin sisällöntuottajien asiantuntijuuteen ja 

uskoo, että sisällöntuottajat ovat parhaita arvioimaan tuotettavia sisältöjä. Myös 

häkissä pyristelevät joutuvat toisinaan mukautumaan asiakkaan toiveisiin ja 

tekemään kompromisseja, mutta hyvin usein asiakas vain asettaa tavoitteet, 

häkissä pyristelevät toteuttavat ne kuten parhaaksi näkevät. 

Huolettomat ovat työn journalistisuudessa häkissä pyristelevien vastakohta. 

Huolettomat kiistävät, että maksetuilla ja journalistisilla sisällöillä olisi mitään 

yhteistä, joten työn lähtökohdat sekä vaatimukset ammattietiikalle ovat erit. 

Huolettomilla ei välttämättä ole ymmärrystä journalistisen työn käytännöistä ja 

koska he näkevät työn lähtökohdat markkinointina tai viestintänä, ei tarvetta 

ymmärtää journalistista työtä ole. Huolettomat suhtautuvat ammattietiikan 

journalistisuuteen kiistävästi, ja perustelevat sen avoimuudella: he ovat avoimia 

siitä, että työ on kaupallista sisällöntuotantoa ja merkitsevät myös työnsä 

avoimesti maksetuiksi. Näin on lukijan vastuulla ymmärtää, että kyseessä on 

maksettu sisältö. Myös työn lähtökohdat ovat hyvin erilaiset: huolettomat 

tekevät työtään asiakkaita, ei lukijoita varten. Tärkeintä työssä on tuottaa 

sisältöä, joka vastaa asiakkaan tarpeita, mikä yleensä tarkoittaa 

objektiivisuudesta luopumista tai sisältöjen kaunistelua. Huolettomille maksaja 

päättää, mikä ohjaa myös huolettomien autonomiakäsitystä ja asiakassuhdetta. 

Toisin kuin häkissä pyristelevät, huolettomat hyväksyvät, että asiakas määrää 

eikä journalistista riippumattomuutta voi siksi olla. Tyypin sisällöntuottajien 

asiakkaat ovat usein tiiviisti mukana sisällöntuotannon työssä, heillä on vahvoja 

mielipiteitä sisällöistä ja mitä niissä voidaan ja ei voida sanoa.  
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Häkissä pyristelevien ja huolettomien välimaastoon työn journalistisuuden 

kokemuksissa asettuu sielunsa myyneiden tyyppi. He usein ymmärtävät 

journalistista työtä, sen käytäntöjä ja rutiineja mutta ovat hyväksyneet, etteivät 

nykyisessä työssään pysty toimimaan niiden mukaisesti. Sielunsa myyneiden 

työstä puuttuvat usein journalistiset normistot, ja he kykenevät mukautumaan 

eri asiakkaiden tarpeisiin ja soveltamaan tilanne- ja asiakkuuskohtaisesti 

erilaisia normistoja ja ohjeistoja. Samalla työn joustavuus saattaa aiheuttaa 

eettisiä ristiriitoja, minkä sielunsa myyneet ovat ratkaisseet erottelemalla 

henkilökohtaisen ja ammattietiikan toisistaan ja hyväksymällä objektiivisuuden 

mahdottomuuden sisällöntuottajan työssä – asiakkaan toiveisiin on 

mukauduttava. Myös työn tehtävä on sielunsa myyneille häkissä pyristelevien ja 

huolettomien hybridi. He ymmärtävät, että ollakseen toimivia, sisältöjen tulee 

olla lukijoille kiinnostavia tai viihdyttäviä, mikä on tehokkain tapa täyttää 

asiakkaan tavoitteet. He perustelevat sisällöllisiä ratkaisujaan sillä, että 

lukijalähtöisyyden huomiointi on myös asiakkaan etu. Työn autonomiassa 

sielunsa myyneet korostavat asiantuntijuuttaan asiakkaan konsulttina, mutta 

hyväksyvät, että asiakkaalla on aina ehdoton päätösvalta. Sen sijaan tyypin 

sisällöntuottajat pyrkivät rakentamaan asiakkaaseen luottamussuhdetta, jotta 

heillä olisi vaikutusvaltaa puuttua asiakkaan mahdollisesti hölmöihin tai 

huonoihin valintoihin. Riippumattomuudesta ei voida sielunsa myyneiden työssä 

kuitenkaan puhua. 
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Taulukko 20 Sisällöntuottajien tyyppien erot 

Teema Häkissä 
pyristelevät Sielunsa myyneet Huolettomat 

Identiteetti 

Työn käytännöt ja 
normit 

journalistisia 
Journalistinen 

tausta 

Journalistisen työn 
ymmärrys 
Asiakaslähtöisyys 
 

Journalististen 
käytäntöjen 
vieraus 
Työn lähtökohdat 
ei-journalistisia  
 

Etiikka ja arvot 

Journalistinen 
ammattietiikka 

työkaluna 
Riippumattomuus 

asiantuntijana 

Ammatti- ja 
henkilökohtaisen 
etiikan erottelu 
Objektiivisuuden 
puuttuminen 

Journalistisen 
etiikan kiistäminen 
Lukijan vastuu 

Työn tehtävä Lukijalähtöinen Myyntiä 
kiinnostavuudella  Asiakaslähtöinen 

Autonomia ja 

asiakassuhde 

Suhteellinen vapaus 
työssä 

Luottava asiakas 
 

Ei 
riippumattomuutta 
työssä 
Asiakkaan konsultti 

Ei 
riippumattomuutta 
työssä 
Vahva asiakas 

 

Selvää on, että journalistisen profession kaltaisesta yhtenäisestä ammattikuntaa 

ohjaavista arvoista, normeista ja identiteetistä ollaan pitkän matkan päässä 

(Deuze 2005; Reunanen & Koljonen 2014, 47). Sisällöntuottajien joukkoon 

mahtuu hyvin erilaisia taustoja, ammatti-identiteettejä ja arvoja. Samaan aikaan 

vaihtelevuus tuottajien joukossa tarkoittaa, että työn käytännöt ovat hyvin 

erilaisia. Yhteisten eettisten sääntöjen tai normistojen muotoilu on haasteellista, 

koska ei ole selkeää konsensusta siitä, kuka voi olla sisällöntuottaja. 

Schauster ja Neill (2017) ovat tutkineet maksettujen sisältöjen tuottajien eettisiä 

haasteita työssä. Niin kauan kuin yhteisiä pelisääntöjä ei ole, myös 

suhtautuminen työn eettisyyteen tulee olemaan kirjavaa (mts. 53). Erilaisten 

sisältö-, markkinointi- ja viestintätoimistojen ansaintamalli perustuu siihen, että 

he suunnittelevat ja tuottavat asiakkailleen toimivaa sisältöä. Voidaanko 

asiakastyötä tekeviltä sisällöntuottajilta vaatia journalistien tapaan eettisten 

pelisääntöjen muodostamista, jos asiakkaatkaan eivät niitä heiltä vaadi? 

Toisinaan eettisten rajoitteiden huomiotta jättäminen voi osoittautua jopa 

tehokkaammaksi tulosten kannalta. (Mts. 56.)  
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Kaupallisten sisältöjen ammattilaisten professionalismia on tarkasteltu ennen 

kaikkea mainonnan näkökulmasta, jolloin korostuvat hyvien ja 

luottamuksellisten suhteiden muodostaminen sidosryhmien kanssa (Schauster & 

Neill 2017, 48). Tämä kuitenkin jättää toivomisen varaa sen suhteen, millainen 

vaikutus asiakkaan edustajilla on sisällöntuottajien mahdollisuuksiin toimia 

eettisesti? Kuten tässäkin tutkielmassa on todettu, aina pyrkimys eettiseen 

toimintaan työssä ei ole riippuvainen vain asiantuntijan omista lähtökohdista tai 

arvoista, vaan suhde asiakkaaseen ja asiakkaan vaatimukset, odotukset ja 

toimintamallit määrittelevät myös, kuinka paljon tilaa eettiselle pohdinnalle 

sisällöntuottajalla on. Sisällöntuottajien ainoa keino vaikuttaa asiakkaaseen 

saattaa usein olla luottamuksen rakentaminen asiakkaaseen.  

Suomessa alalla sääntelyä on edelleen vähän. Journalisteja ohjaavat Journalistin 

ohjeet, mutta sisällöntuottajille vastaavia ohjeistoja ei juuri ole. Markkinoinnin, 

teknologian ja luovuuden liitto MTL ry:n Eettiset periaatteet viestintätoimistoille 

eivät ota avoimuutta ja luotettavuutta lukuun ottamatta kantaa sisältöjen 

tuottamisen tapaan. Kun avoimuudella viitataan asiakkaan toimeksiannon 

ilmaisemiseen ja luotettavuudella uskottavuuteen pyrkimiseen, antavat nämä 

periaatteet heikosti työkaluja kaupallisten sisällöntuottajien työhön ja 

asiakkuuksien hoitamiseen (Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL 

ry 2017). 

Vaikka kaupalliset sisällöt siis muodoltaan muistuttavat journalistisia sisältöjä, 

sisällöntuottajan työstä puuttuvat journalistista työtä ohjaavat eettiset 

normistot. Tähän mennessä alalla on lähinnä tyydytty pohtimaan etiikan 

puuttumista tai pyritty hyödyntämään journalistisen etiikan ohjeistuksia (Ikonen 

et al. 2017, 166)? Kuten tässä tutkielmassa on osoitettu, journalistinen etiikka ei 

kuitenkaan ole vastaus haasteisiin silloin, kun sisällöntuottajat sanoutuvat irti 

journalistisesta työstä, sen periaatteista ja jäävät joko asiakkaan käsitysten tai 

oman moraalisen kompassinsa varaan. Kun tulevaisuudessa 

sisältösekaannuksen myötä työn muodot ja roolit maksettujen ja toimituksellisen 

sisällön välillä kenties sekoittuvat entisestään, eivät journalistiset normistot 

yksinään riitä sisällöntuottajille (Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskus 

& Aalto-yliopisto 2019). Vaikka työssä kuilu onkin hämärtynyt, 
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tutkimuskirjallisuudessa edelleen korostetaan journalismin ja viestinnän tai 

mainonnan jakoa, ja aloja pidetään toisiaan poissulkevina (ks. kappale 2.2.). 

Ikonen, Luoma-aho ja Bowen (2017) ovatkin tarkastelleet niin journalistien, 

markkinoinnin kuin mediatoimijoiden eettisiä ohjeistoja ja huomanneet, että 

kaupallisten sisältöjen käsittely on niissä useimmiten heikkoa: joko kaupallisia 

sisältöjä ei mainita tai niistä annetaan hyvin vähän ohjeita jo journalistisista 

ohjeistoista tutun toimituksellisen ja maksullisen sisällön erottelun lisäksi. 

Ikonen, Luoma-aho ja Bowen suosittelevatkin poikkitieteellistä journalististen ja 

markkinointiviestinnällisten ohjeistojen hybridiä kaupallisten sisällöntuottajien 

työkaluksi, joka vastaisi paremmin yhteensulautuneiden roolien ja työtehtävien 

tarpeisiin (mts. 176). 

Vaikka journalistisuus tai journalismin tutkimus ei yksinään riitä selittämään 

uusia kaupallisen sisällöntuotannon hybridirooleja, työ tulee varmasti 

jatkossakin sisältämään journalistisia käytäntöjä ja piirteitä (Serazio 2021, 124). 

Haasteita sisällöntuottajien työn tulevaisuuden arvioimiselle asettaa juuri 

yhdenmukaisen, selkeän näkemyksen puuttuminen: on mahdotonta sanoa, 

millaiseksi sisällöntuottajien työ tulevaisuudessa kehittyy. Toistaiseksi myös 

sisällöntuottajat ovat osallistuneet journalistien ja sisällöntuottajien roolien 

rajanvetoon (Schauster & Neill 2017, 54; ks. myös Eldridge 2017). Kuten tässäkin 

tutkielmassa on osoitettu, osa sisällöntuottajista (ks. luku 6.2.) ilmaisee hyvin 

selkeästi identiteettiään sen kautta, ettei ole journalisti.  Yhdenmukaisen 

näkemyksen ja ohjeistojen puuttuessa suuntia sisällöntuottajien työn 

kehitykselle on kuitenkin monia. Pitäisikö sisällöntuottajien ylläpitää työn 

journalistisia käytäntöjä ja edelleen madaltaa kynnystä liikkua journalistisen ja 

kaupallisten sisältöjen työn välillä? Vai nähdäänkö tulevaisuudessa aidosti 

pyrkimys rakentaa kaupallisten sisällöntuottajien joukosta omannäköistä 

ammattikuntaa, jolla on omat, eettiset ohjeistot, arvot ja työn käytännöt?  

7.3. Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen eettisyyttä on pohdittu erityisesti oman tutkijan positioni kautta. 

Työskentely samanlaisissa työtehtävissä kuin tutkittavat sisällöntuottajat antaa 

ainutlaatuisia mahdollisuuksia ymmärtää työtä ohjaavia käytäntöjä ja tekijöitä. 

Samaan aikaan se on saattanut vaikuttaa siihen, millaisia tulkintoja teen työn 
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journalistisuudesta, koska omat näkökulmani väistämättä ohjaavat aineiston 

analyysia. Olen pyrkinyt erottamaan omat, henkilökohtaiset oletukseni aineiston 

analyysista, mutta tunnistan, että laadullisessa sisällönanalyysissa tutkijan 

tulkintaa ohjaavat aina tämän omat asenteet ja oletukset. Siksi olen pyrkinyt 

varmistamaan tutkimuksen luotettavuuden avaamalla valintojani. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 120.) Oma positioni on vaikuttanut myös tutkimuksen 

etenemiseen esimerkiksi aineistonkeruutavan valinnassa. Kuten luvussa 4 

selvensin, siksi aineisto esimerkiksi kerättiin lomakekyselyllä haastattelujen 

sijaan. Jos aineisto olisi kerätty kyselyn sijaan haastatteluilla, tutkimuksen 

tulokset olisivat todennäköisesti olleet erilaiset.  

Tutkimuksen eettisyyttä pohtiessa on tarpeen myös tunnistaa tutkielman 

vahvuudet ja heikkoudet. Tutkielman vahvuuksiin kuuluu aiheen tuoreus ja 

tarpeellisuus. Suomessa maksettujen sisältöjen tekijöitä ei ole tutkittu runsaasti, 

ja kuten tässäkin tutkielmassa on todettu, ammatti on varsin uusi ja 

sisällöntuottajat hakevat vielä paikkaansa journalismin, markkinoinnin, 

viestinnän ja mainonnan tutkimuksen kentällä (vrt. Serazio 2020; Ikonen et al. 

2017). Aineistona 20 vastaajan kyselyaineisto tarjosi runsaasti aineistoa 

tutkimustuloksiin, ja analyysissa on esitetty monipolvisesti työn 

journalistisuuden kirjoa. Samaan aikaan aihe on kuitenkin hyvin rajattu, ja vaikka 

työn journalistisuuden tutkiminen tarjoaa hyvin vastauksia kysymykseen, mitä 

kaupallisten sisällöntuottajien työ ei ole, jättää se vielä avoimeksi kysymyksen 

siitä, mitä sisällöntuottajien työ muilta osin on tai voisi olla. Sisällöntuottajien 

työtä tulisikin tarkastella jatkossa journalismin tutkimusta 

poikkitieteellisemmin, kuten Ikonen, Luoma-aho ja Bowen (2017) ehdottavat. Se 

antaisi paremman käsitteistön ymmärtää työtä, joka sekoittaa vanhoja käsitteitä 

ja rajoja ja vasta hakee muotoaan eri tieteenalojen ja ammattien keskellä. 
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Liitteet 

Liite 1: Kyselylomake 

Kyselytutkimus asiakkuuksien parissa työskenteleville sisällöntuottajille 

Tutkin maisterintutkielmassani sisällöntuotannon prosesseja sekä niiden 

suhdetta journalistiseen prosessiin ja etiikkaan. Etsin nyt sisällöntuottajia 

kertomaan työprosesseistaan tässä lyhyessä, anonyymissä kyselyssä, joka vie 

sinulta enintään 10 minuuttia. 

Työskentelen itsekin sisältösuunnittelijana – siksi aihe kiinnostaa. Tutkimuksen 

tulokset tulevat kuitenkin yksinomaan tutkielmani käyttöön, eikä työnantajani 

näe niitä. Kysely toteutetaan täysin anonyyminä, halutessasi voit kertoa 

organisaatiosi nimen. 

Taustatiedot 

1. Mikä on työnimikkeesi: * 

2. Mikä on syntymävuotesi? * 

3. Jos haluat kertoa, organisaatiosi/yrityksesi: 

4. Kuinka kauan olet työskennellyt tällä alalla? * 

a. Alle 3 vuotta 

b. 3-5 vuotta 

c. 6-10 vuotta 

d. Yli 10 vuotta 

5. Millainen on koulutuksesi ja työhistoriasi (lyhyesti)? * 

Työ sisällöntuotannossa 

6. Minkälaisia sisältöjä pääsääntöisesti tuotat? Valitse yksi tai useampia.* 

a. Printtisisältöjä 

b. Verkkosisältöjä 

c. Sosiaalisen median sisältöjä 

d. Videoita 

e. Muuta, mitä? 

7. Sovellatko työssäsi toimituksellisia ohjeita? Jos, niin kuvaile lyhyesti, 

millaisia:  
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8. Millaisena näet journalistisen ammattietiikan merkityksen (esimerkiksi 

avoimuus tai objektiivisuus, toimituksellinen riippumattomuus) 

työssäsi?  

9. JSN:n Journalistin ohjeet kehottavat pitämään toimituksellisen ja 

maksetun sisällön rajat selkeinä. Aiheuttaako tämä sinulle haasteita tai 

ristiriitoja työssäsi? Jos, niin millaisia? * 

OSA 2 Sisällöntuotannon työprosessit 
 

10. Millaisia vaiheita työprosessisi pääsääntöisesti sisältää? Jos hyödynnät 

työssäsi useita eri työprosesseja, voit valita yhden. Avaa vaiheet tähän.* 

11. Keneltä sisältöideat pääasiallisesti tulevat? * 

a. Asiakkaalta 

b. Toimittajalta/freelancerilta 

c. Ideoin ne itse 

d. Muualta, mistä? 

12. Kuka pääasiallisesti valitsee sisältöjen aiheet/näkökulmat? * 

a. Asiakas 

b. Toimittaja/freelancer 

c. Minä itse 

d. Joku muu, kuka? 

13. Kuka hankkii aineiston ja mistä? 

a. Aineistot toimitetaan valmiina 

b. Minä/freelancer saa ohjeet aineiston hankkimiseen 

c. Aineisto hankitaan itse 

d. Muu, mitä? 

14. Kuka tarkistaa ja hyväksyy valmiit sisällöt? * 

15. Kuinka riippumattomasti voit tehdä sisältöjä? Jos olet eri mieltä 

asiakkaan/maksajan kanssa sisällöistä, miten toimit? * 
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