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Laki vai itsesäätely?
➔ Ammattiviestijöiden itsesäätelyyn perustuvat eettiset kriteerit pitävät rimaa korkealla, 

mutta hyvästä syystä. 

➔ Luottamus on pääomaa, joka mahdollistaa inhimillisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin. 

➔ Jos itsesäätelyssä epäonnistutaan, menetetään yleisön ja muiden sidosryhmien 
luottamus. 

➔ Ulkoinen säätely lain voimalla korvaa silloin itsesäätelyn. Laki ei kuitenkaan voi 
tunnistaa kaikkia erityistapauksia ja johtaa helposti huonompaan lopputulokseen.

➔ Lakia voi myös kiertää, kun taas oman ammattikunnan itsesääntelyyn sitoudutaan 
vapaaehtoisesti.



Yleisöllä on oikeus tietää, kuka maksaa 

➔ Eettisten periaatteiden päivitys viime vuosina tarkentanut läpinäkyvyyden 
vaatimuksia eri viestintäammattilaisten toiminnassa 

➔ Lähtökohtana on yleisön oikeus tietää, kuka kustantaa sisällöt

➔ Vähimmäisvaatimus on tuoda oma-aloitteisesti esiin viestijän sidonnaisuudet

➔ Myös bloggareiden ja vloggareiden yleisöillä on oikeus tietää, kuka viulut maksaa

➔ Jos kyseessä on pro bono -yhteistyö, se on myös yleisölle tärkeä tieto ja kertoo 
vaikuttajan arvovalinnoista

➔ Kuluttaja- ja kansalaisnäkökulmat ovat olennainen osa julkista keskustelua ja myös 
kestävää kaupallista ja vaikuttajaviestintää
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➔ Kuluttaja- ja kilpailuviraston ohjeet

◆ Mainonnan tunnistettavuus blogeissa 
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/mainon
nan-tunnistettavuus-blogeissa/

◆ Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttaj
amarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/

➔ PING Helsinki ohjeistaa vaikuttajayhteistyötä: Luotettavan somevaikuttajan käsikirja
➔ PING Ethics on sisällöntuottajien ja yritysten yhteinen koodisto
➔ MTL:n eettiset periaatteet viestintätoimistoille 

https://mtl.fi/ohjeet-oppaat/mtln-eettiset-periaatteet-viestintatoimistoille/
➔ Viestinnän eettiset ohjeet (VEN) http://ven.fi/ohjeet/viestinnan-eettiset-ohjeet/
➔ Helsingin julistus / ICCO Helsinki Declaration

http://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/mainonnan-tunnistettavuus-blogeissa/
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/
https://pinghelsinki.fi
https://xn--someksikirja-kcb.fi/
http://pingethics.fi
https://mtl.fi/ohjeet-oppaat/mtln-eettiset-periaatteet-viestintatoimistoille/
http://ven.fi/ohjeet/viestinnan-eettiset-ohjeet/
https://iccopr.com/helsinki-declaration/
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➔ Vaikuttajamarkkinoinnin opas (IAB) 
https://www.iab.fi/oppaat-suositukset/oppaat/vaikuttajamarkkinoinnin-opas-022019

➔ Blogiyhteistyön opas (IAB) 
http://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/verkkomainonnan-abc/blogiyhteistyon-opas-iab-finland.pdf

➔ Tubettajayhteistyöopas 
http://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/standardit-ja-oppaat/tubettajayhteistyoopas.pdf

➔ MEN: Mainonnan eettisen neuvoston lausunnot 
https://kauppakamari.fi/men-39-2020-lasten-paivan-saatio-sr-linnanmaki/

➔ Journalistin ohjeet (JSN) http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

https://www.iab.fi/oppaat-ja-suositukset/oppaat/vaikuttajamarkkinoinnin-opas-022019.html
http://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/verkkomainonnan-abc/blogiyhteistyon-opas-iab-finland.pdf
http://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/standardit-ja-oppaat/tubettajayhteistyoopas.pdf
https://kauppakamari.fi/lautakunnat/men/lausunnot/
https://kauppakamari.fi/men-39-2020-lasten-paivan-saatio-sr-linnanmaki/
http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/


Tietoinen ero astroturffaukseen 
➔ Helsingin julistus https://iccopr.com/helsinki-declaration/ kieltää yksiselitteisesti 

astroturffauksen eli maksettujen mielipiteiden hyödyntämisen kertomatta yleisölle maksajasta
➔ Pahimmillaan astroturffaus on tahallista harhaanjohtamista
➔ Vahingossakin tehtynä se vaarantaa yleisön ja muiden sidosryhmien luottamuksen
➔ Vaikuttaja tekee vaikuttajayhteistyötä ammattimaisesti ansaitakseen elantonsa. Hänellä on 

sitoutuneita seuraajia ja hän lainaa korvausta vastaan tätä yleisöä järjestölle
➔ Vaikuttajayhteistyön pitää perustua paitsi yhteiselle arvopohjalle myös sopimukselle 

tavoitteista, keinoista, mittareista ja raportoinnista, yhteisestä jälkiarvioinnista ja korvauksesta
➔ Vaikuttajalle on tärkeää säilyttää oma tunnistettava linjansa ja oman yleisönsä luottamus
➔ Sitoutuminen järjestöyhteistyöhön leimaa vaikuttajaa myös kampanjan jälkeen
➔ Vaikuttajayhteistyössä toimeksiantajakin brändää samalla itseään, mihin voi sisältyä 

sponsoroinnoin kaltaisia riskejä 
➔ Järjestöjen on perusteltava vaikuttajayhteistyön hankinta ostopalveluna myös omille 

jäsenilleen ja vapaaehtoistoimintaan osallistuville. 
➔ Mikä on vapaaehtoistyön rooli yhteistyössä?

https://iccopr.com/helsinki-declaration/


Miten välttää sudenkuopat 
Eettisesti kestävän vaikuttajayhteistyön kolme kivijalkaa:

1. Aitous
2. Uskottavuus 
3. Läpinäkyvyys



Viestintää voi ja pitää johtaa.
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