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Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella toiminut projekti Mediastrategiat:
Päättäjät, lobbarit ja journalismi tutki yhteiskunnan tärkeimpien päättäjien ja heidän
taustayhteisöjensä mediastrategioita: mediaan kohdistuvia vaikutustapoja. Pohdimme
mediastrategioiden muutosta journalismin kannalta: miten journalismia pyritään
käyttämään oman maineenhallinnan välineenä ja millaisia vaikutusyrityksiä siihen
suunnataan? Tutkimus analysoi (i) päättäjien tapoja rakentaa imagoa journalismin
kautta ja (ii) selvitti haastattelututkimuksella miten päättäjät ja heidän
taustayhteisönsä pyrkivät vaikuttamaan mediaan ja erityisesti journalismiin.
Tutkimusta johti dosentti Anu Kantola ja toisena tutkijana oli Lotta Lounasmeri.
Tutkimuksen tulokset jakautuivat kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa
analysoimme suomalaisten talouselämän ja politiikan johtajien esiintymisiä
julkisuudessa, erityisesti Suomen Kuvalehdessä ja Talouselämässä. Tulokset
näyttivät, että päättäjät ovat tulleet voimallisesti julkisuuteen, esiintymisten määrä
kasvoi merkittävästi 1970-luvun lopulta lähtien ja tyyli muuttui niin, että johtajat
toivat enemmän esille persoonaansa ja puhuttelivat tunteita. Erityisesti yritysjohtajat
ovat tulleet esiin kekseliäästi vallankumouksellisella tyylillä, joka poikkeaa selvästi
politiikkaa hallitsevasta byrokraattisesta tyylistä. Samalla yritykset näyttävät
nousseen hallitsevaan asemaan julkisuudessa esittäen itsensä yhteiskuntaa eteenpäin
vievänä ja suuntaa näyttävänä voimana. Kantola on julkaissut tuloksia kirjassa
Matala Valta (Vastapaino, 2014) sekä Media, Culture & Society –lehdessä. Lisäksi
Nordicom Review –lehdessä 2/2014 ilmestyy artikkeli, jossa tarkastellaan sitä, miten
yritysten johtajat käyttävät entistä enemmän hyväkseen erilaisia medioita
johtamisessa.
Tutkimuksen toisessa osiossa tarkasteltiin journalismiin suuntautuvia
julkisuusstrategioita.
Tutkimuksen
aluksi
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suurimpien
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eniten painetta ja teimme kyselyn suomalaisille journalisteille mediaan kohdistuvista
vaikutusyrityksistä. Haastattelujen ja kyselyn perusteella suuntasimme tutkimuksen
viestintätoimistoihin ja siellä työskenteleviin viestinnän ja PR:n ammattilaisiin.
Viestintätoimistojen merkitys näyttää kasvaneen ja niitä käytetään yrityksissä,
julkissektorilla, puolueissa, etujärjestöissä ja myös kansalaisjärjestöissä median ja
julkisuuden hallintaan ja lobbaukseen. Lisäksi ne rekrytoivat innokkaasti sekä
journalisteja että politiikan ammattilaisia.
Teimme yhteensä 25 haastattelua vuosina 2013-2014 haastatellen
ammattikunnan sisällä eniten arvostettuja viestintätoimistoissa työskenteleviä
viestinnän ammattilaisia. Tulokset ovat ensimmäinen kartoitus alan toimintatavoista
Suomessa. Kuvaamme ammattilaisten työtapoja ja sitä, miten mediaan pidetään
yhteyksiä. Medialle pyritään tarjoamaan mahdollisimman valmista materiaalia. Oma
viesti yritetään rakentaa asiasisällöksi eri tavoin, muun muassa tutkimuksella,
ajatusjohtajuudella tai koalitioita rakentamalla niin, että journalismin olisi helppo
uutisoida asiasta ilman, että viestinnän tarkoitusperät ovat selkeästi näkyvissä. Myös
henkilökohtaiset yhteydet mediaan ja luottamuksellisten suhteiden rakentaminen ja
ylläpito ovat tärkeä osa toimistojen tarjoamia palveluja. Monet ammattilaiset
kertoivat havainneensa, että toimituksissa kiire on lisääntynyt ja siksi valmiille
juttuideoille on tilausta. Tältä osin tulokset vahvistivat mm. Laura Juntusen tuloksia
ns. leikkaa ja liimaa –journalismin lisääntymisestä toimituksissa. Tulokset on
julkaistu Media & Viestintä –lehden numerossa 3/2014. Lisäksi Kantolalta ilmestyi
artikkeli konsulttien käytöstä keväällä 2014 European Journal of Cultural
Studiesissa.
Projektissa työskentelivät Anu Kantola (7kk/2013) ja Lotta Lounasmeri (12 kk/
2013-2014). Projekti teki yhteistyötä Suomen Akatemian rahoittaman Power shifts in
agenda setting –projektin (POSH) kanssa ja rakensi myös kansainvälistä yhteistyötä.
Olimme mukana rakentamassa eurooppalaista tutkijaverkostoa, johon kuuluu
julkisuuden hallinnasta ja lobbaamisesta kiinnostuneita tutkijoita. Lisäksi
työskentelimme pohjoismaisessa tutkijaryhmässä, jossa on tutkijoita muun muassa
Tukholman, Oslon, Uppsalan ja Århusin yliopistoista. Olemme pitäneet projektin
aikana kolme yhteistä tapaamista ja työpajaa Helsingissä, Tukholmassa ja
Kööpenhaminassa.
Projekti loi yhteyksiä myös promootiokulttuurin ja brändäyksen tutkijoihin.
Projektin mentorina toimi Aeron Davis (Goldmiths, University of London), joka on
promootiokulttuurin tutkimuksen kansainvälisiä kärkinimiä ja vieraili Helsingissä
2013. Projektilla oli vieraana keväällä 2013 myös Melissa Aronzcyk (Rutgers
University, USA), joka on tutkinut poliittista brändäämistä ja piti workshopin
Helsingissä. Kesällä 2014 esitimme paperin PR & PA Consultants in Finland: new
mediators of trust in Finnish political life? International Political Studies
Associationin (IPSA) konferenssissa Montrealissa. Julkiseen suhdetoimintaan ja
lobbaukseen keskittyneen konferenssipaneelin tiimoilta on tarkoitus julkaista
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kansainvälinen antologia, johon osallistumme esitelmän pohjalta laaditulla
artikkelilla.
Projekti avasi tutkimusalueen, jota on tutkittu Suomessa ja myös muualla
verrattain vähän ja tutkimusta on tarkoitus jatkaa samoista teemoista. Journalismi on
edelleen ahdingossa ja samaan aikaan erilaiset vaikutusyritykset käyvät entistä
ammatillisemmiksi ja hyödyntävät myös uusia medioita, joten aihepiiri on
kiinnostava.
Lotta Lounasmeri sai Suomen Kulttuurirahastolta post doc -apurahan, jolla
Lounasmeri jatkaa tutkimusta projektin teemoista. Valmistelemme kahta artikkelin
käsikirjoitusta, joissa esittelemme ja julkaisemme projektin PR-ammattilaisia
koskevia tuloksia kansainvälisesti. Tarkoitus on myös jatkaa kansainvälistä
yhteistyötä sekä pohjoismaisessa verkostossa että käymällä kansainvälisissä
konferensseissa esittelemässä projektin tuloksia ja kehitellä jatkotutkimusta.
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Kantola: Medioituuko valta? Näkökulmia promootiokulttuuriin. Viestinnän
tutkimussuuntia luento, Helsingin yliopisto 8.10.2014.
Lounasmeri: Organisationernas politiska inflytande, Svenska Social och
Kommunalhögskolan. Luento 12.11.2013
Lounasmeri: Media & demokratia, Viestinnän kurssi Helsingin Avoimessa yliopistossa.
Luento 4.11.2013
Mediahaastatteluja ja kirja-arvioita Matala valta -kirjasta (mm. päivälehdet, Yle
televisio ja radio, Talouselämä, Ulkopolitiikka), haastatteluja lobbaamisesta ja
strategisesta viestinnästä (Yliopisto-lehti, Yle Radio 1, Helsingin Sanomat) ja
esiintymisiä Korjaamon Kirjamessuilla (30.3.2014) sekä neljässä tilaisuudessa
Helsingin kirjamessuilla (23.–24.10.2014).
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