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9.45-10.30  Propagandasta promootiokulttuuriin
- Mitä on promootiokulttuuri? 

Yliopistonlehtori, VTT Salli Hakala

10.30-11.15 Näkyvillä kaiken aikaa?
Työelämäprofessori, PhD Pekka Sauri

Keskustelu

15.3. klo 9.30-11.30
Viestintäpäivät 2018
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Näkyvästi julkinen
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#meolemmeyliopisto
Ensimmäinen lakko 2018
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Promootio on strategista viestintää, jonka 
tarkoituksena edistää viestijän tai hänen 
instituutionsa tavoitteita 
• Andrew Wernick (1991)  Promotional 

culture: Advertising, ideology and symbolic 
expression. 

• Aeron Davis (2013). Promotional Cultures. 
The Rise and Spread of Advertising, Public 
Relations, Marketing and Branding

Promootiokulttuuri
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• Promootioammattilaisten määrän jatkuva kasvu  
(promotional intermediaries)

• Promootioteollisuuden kasvu (promotional 
industries) 

• Kulttuurimme on kyllästetty promootiolla!

PR:n uudet muodot?
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Promootion muotoja: Pseudo-julkisuus -
Celebrities – kuuluisuudet, palkinnot, 
lobbaus, tapahtumat, tarinat, 
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Lennu-koita ja marjapussi
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Salli Hakala (2015):
Vallan merkilliset tiedottajat

Kuva: ©Vuokko Keiski
Olli Ainola: Valtio käy maineenhallinnassa median kimppuun. SK 7/2010
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• ”Kunnalliset tiedottajat ry ja Valtion tiedottajat ry 
järjestivät yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä 
kanssa syyskuussa 1992 seminaarin, joka on 
kutsukirjeen mukaan "suoranaista ensiapua 
markkinointihenkeä, tuloa ja tulosta etsivälle 
julkishallinnolle". Seminaarin teemana oli "Offentlig 
information som konkurrens och kvalitetsinstrument" 
(Julkinen viestintä kilpailun ja laadun välineenä).      
Valtionhallinnon tiedottajat ry ja Kunnalliset 
tiedottajat ry yhdistyivät vuoden 1993 alusta Julkisen 
alan tiedottajat ry:ksi pohjoismaisen mallin 
mukaisesti.” (Hakala 1994) 

Onnea JAT 25 vuotta! 
- kilpailuvaltion promoottorina?
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Ammatillistuminen, asiantuntijuus
mm. Abbott 1988; Freidson 2001
Yhteiskunnan modernisaatio > professioiden
yhteiskunta:
• Abstrakti, spesifioitu tietoperusta
• Suhteellisen paljon harkinta valtaa työssä
• Auktorisoitu asema
• Pyrkimys edistää yleistä hyvää, ei taloudellista tai 

henkilökohtaista etua

Promootion takana viestinnän 
professionalisaatio
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• 1907 Työnantajat ja työntekijät järjestäytyvät Suomessa
• 1913 ensimmäisen henkilöstölehti perustettiin
• 1921 Suomen sanomalehtimiesliitto perustettiin
• 1926 ensimmäiset Yleisradion lähetykset
• 1922 ensimmäinen propagandaelokuva Suomessa
• 1923 Maahantuontia harjoittava teollisuus perusti ensimmäisen 

PR-toimiston
• 1928 nimikilpailun tulos: mainos. Mainontaa nimitettiin aiemmin 

reklaamiksi > 1920-luvulla ensimmäiset mainostoimistot
• 1928 mainonnantekijöiden Reklaamikerho perustettiin
• 1930-luvulla ministeriöillä omat toimistonsa lehdistösuhteiden 

hoitoa varten

Viestinnän profession historiaa Suomessa 1
ks. J. Pietilä 1987; von Hertzen ym. 2012; Melgin 2014; 
Hakala 2015
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• 1937 armeija kutsui joukon journalisteja, kirjailijoita ja mainonnan 
ammattilaisia sotapropaganda-aiheisiin ”kertausharjoituksiin”

• 1937 ”kertausharjoituksiin” kutsutut perustivat PR-yhdistyksen, 
Propagandaliitto, johon kuului mm. Finlandia-uutistoimisto

• Propagandaliitto teki Suomea tunnetuksi maailmalla, mm. 1940 
järjestettäviä kesäolympialaisia

• 1939 talvisodan syttyminen lopetti sekä olympialaisten 
valmistelun että propagandaliiton toiminnan

• Sodan sytyttyä kaikki julkinen viestintä siirrettiin armeijan 
valvontaan (mm. Perko 1974; Rusi 1988; Sedergren 1999)

• 1941 – 1948 toimi Valtion tiedoituslaitos (VTL) viestinnästä 
vastaavana keskuksena.

Viestinnän profession historiaa Suomessa 2 
ks. J. Pietilä 1987; von Hertzen ym. 2012; Melgin 2014; 
Hakala 2015
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• Sodan jälkeen PR-toiminta ja ns. ”PR-teoriat” alkoivat levitä 
ammattilaisten keskuudessa

• Sodan jälkeen aiemman Propagandaliiton työntekijöitä palkattiin 
ministeriön rauhanaikaisin viestintä- ja suhdetoimintatehtäviin

• 1947 Joukko ”propagandisteja” perusti Tiedotusmiehet -
yhdityksen (TK-miehet), englanniksi Public Relations Society in 
Finland

• TK-miehet: aluksi jäseniksi vain toimittajia ja julkisen sektorin 
tiedottajia; 1950-luvulla jäseniksi myös yritysten tiedottajia

• 1955: Ensimmäisenä kuntana Tampereen kaupunki palkkasi 
tiedottajan, sanomalehdet ja yritykset ottivat käyttöön telexin ja 
tv-lähetykset Suomessa alkoivat

• 1955 Suomen Henkilöstölehtien yhdistys perustettiin (huom! 
Naisten perustama yhdistys)

Viestinnän profession historiaa Suomessa 3
ks. J. Pietilä 1987; von Hertzen ym. 2012; Melgin 2014; 
Hakala 2015
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• Sodan jälkeen propaganda-sanasta luovuttiin, tilalle tuli tiedotus, 
PR- tai suhdetoiminta

• 1950-luvulla yritykset alkoivat perustaa tiedotusosastoja ja 
tiedottajavakansseja (etuliitteinä usein PR ja suhdetoiminta)

• 1950-luvulla Tiedottajat alkoivat liittyä yksityishenkilöinä IPRA:an
(International Public Relations Association) ja CERP 
(Confereration Européenne des Relàtions Publiques)

• 1952 Tiedotusmiehet ry:ssä 100 jäsentä.
• 1960-luvulla PR ja suhdetoimintakäsitteiden rinnalla yleistyy 

tiedotus-sana (aluksi tiedoitus) (KM 1965)

Viestinnän profession historiaa Suomessa 4 
ks. J. Pietilä 1987; von Hertzen ym. 2012; Melgin 2014; 
Hakala 2015
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• 1970-luvulla tiedotukseen tulle käsite vuorovaikutus
• 1970-luvun lopulla käsite viestintä tulee yliopisto-opetukseen ja 

tutkimukseen (mm. Wiio 1977; Åberg 1979) 
• 1978 Suomen Henkilöstölehtien yhdistys ja Suomen 

Tiedotusmiehet yhdistettiin. Uusi liitto sai nimekseen Suomen 
Tiedottajien Liitto.

• 80-luvulla tiedotus-sanan rinnalla viestintä yleistyy 
yleiskäsitteeksi (Åberg 1984; 1986).

• 2004 liitto otti käyttöön uuden nimen: ProCom - Viestinnän 
ammattilaiset ry.

• ProCom on alansa vanhin järjestö Euroopassa. 

Viestinnän profession historiaa Suomessa 5 
ks. J. Pietilä 1987; von Hetzen ym. 2012; Melgin 2014; 
Hakala 2015
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Julksisen alan tiedottajan 
professio – hybridi
(Hakala 2015)

• Viranomaiskeskeinen 
informaatioperiaate: 
viranom./alamainen

• Viestintä on tiedon ja 
maineenhallintaa

• Valta on kontrollia ja 
ylivaltaa: eettinen työ 
kohdistuu muihin

• Tieto korostuu

• Julkisuusperiaate: 
viranom./kansalainen

• Viestintä  on 
tietoaineistojen 
tuottamista ja 
julkisuutta

• Valta on edustuksellista: 
eettinen työ kohdistuu 
valtioon/kansaan

• Laillisuus korostuu

• Kommunikaatioperiaate: 
sidosryhmät 
/politiikkaverkostot

• Viestintä on aktiivista 
poliittista toimintaa

• Valta on teoissa ja 
käytännöissä: eettiseen 
työhön sitoudutaan 
yhteistyössä

• Symbolinen korostuu

• Yhteisökeskeinen 
informaatioperiaate: 
tiedottaja/asiakas

• Viestintä on aktiivista 
tiedon välitystä, 
asiantuntijuutta

• Valta suostuttelua: 
eettinen työ kohdistuu 
itseen

• Moraalinen korostuu

Professio: 
konsultti

Markkinat: 
promoottori

Byrokratia: 
portinvartija

Valtio: 
Demokratia

©Salli Hakala 10.1.2015/10.2.2015

tehokkuus
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managerismi

autonomia
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Viestinnän profession perusta:
Demokratia 

Kunta/valtio
• Julkisuusperiaate: 

viranom./kansalainen
• Viestintä  on 

tietoaineistojen 
tuottamista ja julkisuutta

• Valta on edustuksellista: 
eettinen työ kohdistuu 
valtioon/kansaan

• Laillisuus korostuu

Uusi pääministeri Juha 
Sipilä (31.5.2015)
• Yle 31.5.2015

Pääministeri Juha Sipilä. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle 

http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/ministerit
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Viestinnän professio: 
portinvartijana byrokratiassa

• Viranomaiskeskeinen 
informaatioperiaate: 
viranom./alamainen

• Viestintä on tiedon ja 
maineenhallintaa

• Valta on kontrollia ja 
ylivaltaa: eettinen työ 
kohdistuu muihin

• Tieto korostuu

Case: Sipilä - Yle
Tästä Ylen painostuskohu alkoi – toimittaja 
julkaisi sähköpostikeskustelun Juha Sipilän 
kanssa 

Ylen ajankohtaistoimittaja Salla Vuorikoski ja pääministeri Juha Sipilä. 
(KUVA: Jaani Lampinen / Yle & Sami Kero / HS) 
Anu-Elina Ervasti HS, Juho-Pekka Pekonen HS
Julkaistu: 1.12. 11:21 , Päivitetty: 1.12. 12:54 
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Viestinnän professio: 
promoottorina markkinoilla

Markkinat: promoottori
• Kommunikaatioperiaate: 

sidosryhmät 
/politiikkaverkostot

• Viestintä on aktiivista 
poliittista toimintaa

• Valta on teoissa ja 
käytännöissä: eettiseen 
työhön sitoudutaan 
yhteistyössä

• Symbolinen korostuu

”Sotkamossa on tehty 
ihme”, Juha Sipilä

Juha Sipilä näkee uskoo nikkelikaivoksen tulevaisuuteen. 
Jonna Karjalainen / Yle

SK /Juha Kauppinen 30.11.2016
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Viestinnän professio: 
(työ)yhteisön konsulttina 

Professio: konsultti
• Yhteisökeskeinen 

informaatioperiaate: 
tiedottaja/asiakas

• Viestintä on aktiivista 
tiedon välitystä, 
asiantuntijuutta

• Valta suostuttelua: 
eettinen työ kohdistuu 
itseen

• Moraalinen korostuu

http://valtioneuvosto.fi/live
Pääministerin puhe: Yle TV1 15.9.2015

Pääministeri Juha Sipilä pitää tänään illalla 
pääministerille poikkeuksellisen televisioidun puheen. 
Pääministerin nauhoitettu puhe lähetetään 
ennen illan A-studiota Ylen TV1-kanavalla.
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Politiikan notkistuminen ja 
monipuolistuminen 2000-luvulla
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Kuva: Ilta-Sanomat

Kuva: Tuomas Puikkonen
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NÄKYVÄSTI 
JULKINEN

JAT kiittää yhteistyöstä!
Helsingin yliopisto
Helsingin kaupunki #JATviestintäpäivät #JAT25


