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Tiivistelmä

Journalistista työuraa luodaan tällä hetkellä ympäristössä, jossa oman ar-
von markkinointi ja ammatillisen pätevyyden rakentamisen strategiat ovat 
yhä keskeisempi osa alalla pärjäämistä. Kiristyvä kilpailu työpaikoista kasaa 
yksilöille entistä suuremman vastuun omasta työllistymisestään. Työurien 
muuttuminen yksilöllisemmiksi ja erilaisten määräaikaisten työsuhteiden 
kasvu pakottavat pohtimaan uudelleen työntekijän urakehityksen ja amma-
tillisen identiteetin muotoutumisen suhdetta. 

Tämä kirja avaa nuoren sukupolven näkökulmaa työelämään. Kirja 
pohjautuu Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutki-
muskeskus Cometin tutkimushankkeeseen, jossa on tarkasteltu työelämän 
muutosta nuorten journalistien kokemusten pohjalta. Tutkimuksessa ote-
taan alle 35-vuotiaat journalistit esimerkiksi ammattiryhmästä, jota tarkas-
telemalla nostetaan esiin strategioita muuttuneen työelämän kohtaamiseen. 

Viestintäteknologian kehittyminen, journalismin profession ja lukija-
suhteen muutokset ja viestinten välisen kilpailun koveneminen ovat muut-
taneet toimittajien ammatillista asemaa ja pakottaneet niin mediayritykset 
kuin yksittäiset toimittajat miettimään uusia toiminta- ja ansaintatapoja. 
Toimittajille nämä muutokset ovat näkyneet usein työntekemisen mahdol-
lisuuksia heikentävinä ilmiöinä, joiden on huomattu vaikuttaneen journa-
listisen työn laatuun ja kasvattaneen työssä koettuja aikataulupaineita.

Kirjassa nuorten kokemuksia työelämästä ja uran rakentamisesta käsi-
tellään haastatteluista ja etnografisesta havainnoinnista koostuvan aineis-
ton avulla. Työelämäkokemuksia lähestytään päivittäisen toimitustyön ja 
työolosuhteiden näkökulmasta, journalistin ammattikuvan kehittymisen 
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kannalta sekä journalistisella alalla työuran rakentamisen kannalta. Usein 
määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät nuoret rakentavat uraansa en-
tistä yksilöllisemmin ja ovat motivoituneita kehittämään sekä ammatillista 
osaamistaan että journalismin tekemisen tapoja. Tämä näkyy esimerkiksi 
siinä, miten he lähtevät mukaan journalismia kehittäviin uusiin avauksiin 
sosiaalisessa mediassa. Samalla nuoret pohtivat kuitenkin tarkoin julkisen ja 
yksityisen toimintansa rajoja. 

Itsen markkinoiminen on journalistisella alalla selvästi läsnä. Nuoret 
pohtivat valintojaan suhteessa ammatillisen osaamisensa ja asemansa kehit-
tämiseen. Oman osaamisen paketointi sopivan brändin muotoon vaikuttaa 
vahvistuvalta suuntaukselta määräaikaisista työsuhteista ja toimeksiannois-
ta kilpailtaessa.
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Summary

Self-promoters: The Career Paths and 
Individualising Working Life of 

Young Journalists

     
Today’s journalists build their careers in an environment in which the 
strategies of marketing their value and building up their professional image 
are an increasingly important part of making it in the business. Intensifying 
competition for jobs puts more pressure on the individual: journalists are 
more and more responsible for their own employment. More individualistic 
career planning and the growing number of fixed-term employment contracts 
are forcing us to rethink the relationship between career development and 
professional identity. 

The purpose of this book is to shed light on the younger generation’s 
approach to working life. The book is based on a research project at 
COMET, the Research Centre for Journalism, Media and Communication 
at the University of Tampere. The study uses the experiences of young 
journalists to analyse changes in working life by taking under-35-year-old 
journalists as an example of a profession and studying them to identify the 
strategies they use to meet the demands of changing working life. 

In the media business, the development of communication technologies, 
the changes in the journalistic profession and in the journalist–audience 
relations, and growing competition in the field have changed the professional 
status of journalists and forced both media companies and individuals to 
rethink how they work and earn a living. For journalists, these changes have 
brought about phenomena that often worsen working conditions, affect the 
quality of work and increase time pressure.

In this book, young journalists’ experiences in working life and career 
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building are studied through interviews and ethnographic observation 
data. Working life experiences are discussed from the following points of 
view: daily journalistic work and working conditions, professional identity 
development, and career building. Young journalists working under fixed-
term contracts often build their careers in a more individualistic way and are 
motivated to develop both their professional expertise and their approach to 
journalistic work. This is evident, for example, in the way young journalists 
actively adopt new ideas to improve journalism in social media. At the same 
time, however, young journalists must carefully consider where they set the 
boundaries in their work, namely the relations between public and private. 

Self-promotion is an integral part of the field. Young journalists 
consider their choices in relation to their professional expertise and their 
career development, and branding one’s expertise seems to be increasingly 
common when competing for fixed-term contracts and commissions.



10 Pauliina  Lehtonen

building are studied through interviews and ethnographic observation 
data. Working life experiences are discussed from the following points of 
view: daily journalistic work and working conditions, professional identity 
development, and career building. Young journalists working under fixed-
term contracts often build their careers in a more individualistic way and are 
motivated to develop both their professional expertise and their approach to 
journalistic work. This is evident, for example, in the way young journalists 
actively adopt new ideas to improve journalism in social media. At the same 
time, however, young journalists must carefully consider where they set the 
boundaries in their work, namely the relations between public and private. 

Self-promotion is an integral part of the field. Young journalists 
consider their choices in relation to their professional expertise and their 
career development, and branding one’s expertise seems to be increasingly 
common when competing for fixed-term contracts and commissions.

Itsensä markkinoijat 11

Kiitokset

Olen saanut tähän tutkimukseen hyödyllisiä kommentteja tutkijakolle-
goiltani Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. 
Kiitokset teille kaikille tutkimusta sen eri vaiheissa kommentoineille. Eri-
tyiskiitokset Esa Reunaselle, Pentti Raittilalle ja Elina Nopparille. Suureksi 
avuksi on ollut Jarmo Häkkinen Journalistiliitosta, joka auttoi muun muas-
sa haastateltavien etsinnässä. Lämpimät kiitokset haastatteluihin osallistu-
neille nuorille journalisteille ja niille kahdelle toimitukselle, joissa sain teh-
dä havainnointia keväällä 2012. Kiitos myös Helsingin Sanomain Säätiölle, 
jonka rahoituksella tämä tutkimus on tehty.
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1
Johdanto: 

Journalistinen työ ja muutos

Media-ala on viime vuosina ollut suurten myllerrysten kourissa. Osin tek-
nologisen kehityksen aikaansaama journalismin murros on saanut media-
talot kiristämään resurssejaan ja vähentämään väkeä. Samoin kuin monilla 
muilla aloilla, pätkäpesteistä on tullut arkipäivää. Se ei kuitenkaan tunnu 
vaikuttavan journalistin urasta haaveilevien intoon, sillä toimittajan työ on 
monelle nuorelle toiveammatti.

Media-alan suosio näkyy alan koulutuspaikkojen määrässä, joita oppi-
laitokset alkoivat lisätä suuren kysynnän kannustamana erityisesti ammatil-
lisella toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa 1990-luvun loppupuolelta 
lähtien (ks. Raittila ym. 2006). 1990-luvun lopulta lähtien jopa kolmin-
kertaistunut koulutuspaikkojen määrä ei ole ollut suhteessa alalta vapau-
tuviin työpaikkoihin, mikä on luonut runsaasti työvoiman ylitarjontaa. 
Journalisti liiton arvioiden mukaan eläköityvien työntekijöiden tilalle alalle 
tarvitaan vuosittain 200–250 työntekijää. Viestintäalalle valmistuu kuiten-
kin vuosittain noin 1400 uutta työntekijää, joiden lisäksi alalle hakeudu-
taan muun kuin viestintäalan koulutuksen kautta. Paitsi koulutuspaikko-
jen ylitarjonnassa, alan suosio näkyy kovana kilpailuna työpaikoista. Tämä 
on johtanut monin paikoin siihen, että toimittajan työstä haaveilevat ovat 
suostuneet tekemään töitä työntekijän kannalta epäedullisilla sopimuksilla 
tai palkattomilla harjoitteluilla (ks. esim. Lintula & Valkama 2009; Raittila 
ym. 2006).

Muutoksissa kamppailevalle alalle haluavien määrä kertoo journalistin 
työn kiinnostavuudesta sekä motivaatiosta, jota alalle pyrkivillä on. Heille 
journalistin työ on ammatti, jossa pärjäämiseen ja uran rakentamiseen ol-
laan valmiita panostamaan, usein oman työhyvinvoinnin kustannuksella. 
Tartun tässä tutkimuksessa kysymykseen siitä, miten pätkätyöympäristöön 
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kasvaneet nuoret kokevat nykyhetken työelämän ja mahdollisuudet työuran 
rakentamiseen. Tutkimuksessa nuoret, alle 35-vuotiaat journalistit otetaan 
esimerkiksi ammattiryhmästä, jota tarkastelemalla nostan esiin strategioita 
muuttuneen työelämän kohtaamiseen. 

Tutkimuksessa kysytään, miten nuoret ymmärtävät työnsä journalistei-
na ja mistä heidän toimittajan identiteettinsä rakentuu. Millä tavoin omaa 
uraa rakennetaan? Miten kanssakilpailijoista erotutaan? Onko journalis-
tisella alalla nuorten silmissä ylipäätään tulevaisuutta? Nämä kysymykset 
nivoutuvat yleiseen työelämän muutokseen, jossa yhä useammat nuoret 
joutuvat pohtimaan oman työuran ja ammatillisen identiteetin rakentami-
sesta. Tutkimuksen aineisto koostuu nuorten toimittajien haastatteluista, 
etnografisesta havainnoinnista toimituksissa ja freelancer-toimittajan työ-
päiväkirjasta.

Työelämä muutoksessa

Työ ei enää ole pitkän työuran tekemistä saman työnantajan palveluksessa, 
vaan se koostuu yhä useammin epäsäännöllisistä tehtävistä, jotka työnte-
kijöiden on itse hankittava. Vastuu omasta työllistymisestä on siirtymässä 
työntekijälle itselleen, ja työ aletaan nähdä pitkäkestoisen palkkatyön sijaan 
lyhyempinä työsuorituksina, joita työntekijät myyvät työnantajille. Juha Sil-
talan (2007, 261) mukaan ”kun työ tulee tarkoittamaan samaa kuin asiakas, 
voidaan tosiaan puhua työn palaamisesta markkinoilla myytäviksi yksittäis-
suorituksiksi”. Palkkasuhteisten työsopimusten rinnalla työtä tehdäänkin 
yhä enemmän yrittäjyytenä (esim. Pakkanen 2011). Puhutaan myös itsen-
sä työllistämisestä, jolla viitataan työskentelyyn yrittäjyyden ja palkkatyön 
välimaastossa. Työtä tehdään omissa tiloissa useille toimeksiantajille, mitä 
tulkitaan helposti yrittäjyydeksi (Pakkanen 2011, 66).

Uudenlainen työelämä edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja val-
miutta sietää epävarmuutta. Työsuhteiden muuttuminen määräaikaisiksi 
pakottaa pohtimaan uudelleen työntekijän urakehityksen ja ammatillisen 
identiteetin muotoutumisen suhdetta. Määräaikaisten ja ei-tyypillisten 
työsuhteiden lisääntyessä urakehitys ja samalla ammatillinen identiteetti 
eivät enää kytkeydy entisellä tavalla samaan työnantajaan tai työtehtävään 
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(  Jordan 2003, 19; Deuze 2007), vaan sitä rakennetaan yksilöllisemmistä 
lähtökohdista ( Jordan 2003; Walters 2006; ks. myös Örnebring 2009). 
Työntekijän ja työnantajan suhdetta hallitsee tuottavuusajattelu ( Jordan 
2003, 19). 

Työelämän muutosten yhteydessä on alettu puhua joustavasta suku-
polvesta, jonka työetiikka painottaa työn välttämättömyyttä ja sen laadun 
varmistamista, mutta ei vain työnantajan vaan myös työntekijän oman 
intressin vuoksi. Kun työelämä työnantajien puolelta muuttuu yhä epä-
varmemmaksi, työntekijät vastaavat tähän omalla tavallaan: työtä tehdään 
omista näkökohdista siten, että työ hyödyttää uran tai työmahdollisuuksien 
rakentamista jatkossa. Työtä on alettu ajatella kutsumuksena, jonka tarkoi-
tus ei ole vain tuottaa voittoa, vaan myös työssä viihtyminen on entistä tär-
keämpää suurelle osalle työntekijöistä (esim. Kolari 2011; Kantola 2012; 
Pakkanen 2011, 63). Työtä ajatellaan yksilöllisesti ja se nähdään tehtävinä, 
joissa pääsee toteuttamaan itseään. Samalla aiempaa keskeisemmäksi nousee 
oman osaamisen markkinointi ja itsen brändäys hyvänä ja palkkaamisen ar-
voisena työntekijänä.

Tutkimuksen teemat: työolot, journalistin ammattikuva, 
itsen markkinointi ja tulevaisuuden suunnat

Tämä tutkimus avaa nuoren sukupolven näkökulmaa työelämään.  Nuoret 
toimittajat valmistuvat epävarmaan ja muuttuvaan työympäristöön. He 
aloittavat toimittajan työn tasapainoillen markkinoiden kasvavan merki-
tyksen ja teknologisen kehityksen, erityisesti sosiaalisen median luomien 
haasteiden, keskellä (vrt. Heinonen & Domingo 2008; Matheson 2004). 
Lähivuosien kuluessa suuri osa nykyisestä toimittajakunnasta eläköityy, jo-
ten nuoret toimittajat tulevat osaltaan määrittelemään journalistisen työn 
tulevia suuntia ja rajoja. 

Toimittajan työolosuhteiden ja ammattikuvan muutokset liittyvät laa-
jempaan työelämän murrokseen, jossa sukupolvien väliset erot näkyvät sii-
nä, mitä asioita työelämältä odotetaan (esim. Pyöriä 2012; Alasoini 2010). 
Nuorten toimittajien on huomattu kokevan työympäristön epävarmuudet 
eri tavalla kuin kokeneiden ja vanhempien toimittajien, joista monet ovat jo 
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työuransa loppupuolella. Kaarina Nikusen tutkimuksessa (2011b, 15, 18) 
vanhemmat toimittajat kokivat epävarmuutta suhteessa omaan osaamiseen-
sa ja jatkuvaan uusien taitojen omaksumisen välttämättömyyteen. He tun-
sivat, ettei heille kertyneellä kokemuksella ollut toimituksissa samanlaista 
käyttöä kuin ennen. Nikusen mukaan nuorten toimittajien epävarmuus liit-
tyi sen sijaan työsuhteiden kestoon. Määräaikaiset työsuhteet tekivät nuo-
ret epävarmoiksi omasta asemastaan toimituksessa. 

Toimittajan professiota on tutkittu paljon uutistoimitusten konteks-
tissa (esim. Nikunen 2011a; Domingo & Paterson 2011; Fenton 2010), 
mutta tässä tutkimuksessa toimittajan työtä tarkastellaan uutisjournalismia 
laajemmissa toimituksellisissa ympäristöissä ja freelancerin työssä. Erityi-
sesti freelancerina työskentelevien toimittajien näkemykset työstään ja työ-
olosuhteistaan ovat jääneet paljolti akateemisen tutkimuksellisen huomion 
ulkopuolelle, vaikka freelancereina työskentelevien määrän on arvioitu 
journalismin alalla kasvavan jatkossa voimakkaasti (ks. Pakkanen 2011). 

Tutkimusta jäsentää neljä keskeistä teemaa:

1) Nuorten toimittajien työolot ja ammatillinen asema
 Epävarmoiksi muuttuneet työolosuhteet, kuten työsuhteiden lyhyt-

aikaisuus asettavat työmaailmaan astuville nuorille vaatimuksia, jotka 
liittyvät journalistisella alalla esimerkiksi moniosaamiseen, joustavuu-
teen sekä yleistoimittajuuden kasvuun (ks. Nikunen 2011a; Honkonen 
& Lankinen 2012). 

2) Journalistin ammatillinen identiteetti 
 Ammatillinen identiteetti muodostetaan journalististen normien, pe-

riaatteiden ja käytännön työelämän välisissä suhteissa (esim. Deuze 
2005). Ammatillista identiteettiä määritellään nykytyöelämässä entistä 
enemmän suhteessa sosiaaliseen mediaan ja verkkomaailmaan. Tämä 
nostaa esiin kysymyksiä toimittajan henkilökohtaisen persoonan esit-
tämisestä ja tasapainoilusta yksityisen ja julkisen rajalla. Toimittajalta 
odotetaan vuorovaikutusta yleisön kanssa, mutta se nostaa esiin myös 
kysymyksen siitä, miten paljon toimittaja on läsnä omana persoona-
naan. 
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aikaisuus asettavat työmaailmaan astuville nuorille vaatimuksia, jotka 
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2005). Ammatillista identiteettiä määritellään nykytyöelämässä entistä 
enemmän suhteessa sosiaaliseen mediaan ja verkkomaailmaan. Tämä 
nostaa esiin kysymyksiä toimittajan henkilökohtaisen persoonan esit-
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odotetaan vuorovaikutusta yleisön kanssa, mutta se nostaa esiin myös 
kysymyksen siitä, miten paljon toimittaja on läsnä omana persoona-
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3) Itsen markkinoiminen
 Muuttuva työelämä nostaa itsen markkinoimisen yhdeksi keskeiseksi 

uran rakentamisen tavaksi (ks. Aalto & Uusisaari 2010). Myös jour-
nalistisella alalla oman persoonan markkinoiminen ja brändääminen 
tulevat keskeiseksi sekä yleisösuhteen että ammatillisen position raken-
tamisessa.

4) Nuorten toimittajien tulevaisuus journalisteina ja journalistisen me-
dian tuleva kehitys

 Uusi työelämä ja media-alan muutoksissa selviytyminen edellyttävät 
nuorilta työntekijöiltä näkemystä siitä, miten media-ala on kehittymäs-
sä ja mitkä asiat tulevat jatkossa alalla pärjäämisessä olennaisiksi. Nuo-
ret joutuvat pohtimaan uusien ansaintatapojen ja toimintatapojen suh-
detta sekä oman uransa rakentamiseen että journalistin identiteettiin 
(esim. Kolari 2011; Rajalahti 2011). 

Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimuksen pääaineistona ovat 21 nuoren journalistin haastattelut, jotka 
tehtiin eri puolilla Suomea kevättalvella 2012. Mukana oli haastateltavia 
sanoma- ja aikakauslehdistä ja sähköisestä mediasta, kuten radiosta, televi-
siosta ja verkkojulkaisuista. Haastateltaviksi valittiin alle 35-vuotiaita toi-
mittajan työtä tekeviä, joista useimmat olivat olleet alan töissä 1–5 vuotta1. 
Haastatelluista oli naisia 16 ja miehiä 5. 

Haastateltaviksi valittiin kolmessa erityyppisessä ympäristössä työsken-
televiä toimittajia: 1) perinteisessä journalistisessa toimitusympäristössä 
työskenteleviä (8 haastateltavaa), 2) freelancer-työtä tekeviä (6 haastatelta-
vaa) sekä 3) uudenlaisissa, esimerkiksi tavallista enemmän sosiaalisen me-
dian toimintatapoja hyödyntävissä ympäristöissä, kuten verkkojulkaisuissa 

1 Työkokemus määriteltiin siten, että haastateltaviksi pyydettiin henkilöitä, joiden pääasialli-
nen toimeentulo oli tullut alan töistä noin 1–5 vuotta. Kahdella haastateltavista oli tämän 
määritelmän mukaista työkokemusta yli 5 vuotta.
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työskenteleviä toimittajia (7 haastateltavaa).2 Osa uudentyyppisissä ympä-
ristöissä toimivista haastateltavista työskenteli samalla freelancerina tai sai 
palkkansa päivätyöstä muussa mediassa.

Tutkimukseen haluttiin mukaan eri asemissa työskenteleviä ja eri taus-
toista journalistiksi tulleita henkilöitä, jotta tutkimuksen kysymyksiä saatai-
siin selvitettyä monipuolisista näkökulmista. Haastateltavissa oli yliopistossa 
(17 henkilöä), ammattikorkeakoulussa (3 henkilöä) ja opistotasolla opiskel-
leita toimittajia (2 henkilöä, joista toisella oli myös yliopisto-opintoja). Osa 
heistä oli opiskellut journalistiikkaa, viestintää tai mediatutkimusta, mutta 
haastateltavissa oli myös muita aloja, kuten sosiologiaa, kirjallisuustiedettä 
tai kulttuurihistoriaa opiskelleita. Osalla haastateltavista oli vielä opinnot 
kesken, vaikka he olivat tehneet töitä jo useita vuosia. Osa haastateltavista 
oli alkanut kirjoittaa juttuja sivutyönä jo opiskeluaikana. Osa oli ollut jo 
lukioikäisenä mukana esimerkiksi sanomalehtien nuorten sivujen tekemi-
sessä. Siinä missä vuonna 2011 toteutettu Nuoret journalistit -kyselytutki-
mus (Kolari 2011) keskittyi journalistiopiskelijoihin, tämän tutkimuksen 
haastateltaviksi etsittiin lähinnä henkilöitä, jotka olivat jo työelämässä. 

Haastatelluista neljä oli vakituisessa työsuhteessa, kahdeksan määräai-
kaisessa työsuhteessa ja yhdeksän teki töitä freelancerina. Työtilanteet oli-
vat varsin muuttuvia, sillä esimerkiksi pian haastattelun teon jälkeen yksi 
vakituisessa työsuhteessa ollut irtisanoutui ja vaihtoi työpaikkaa ja toinen 
vakituisella sopimuksella työskennellyt irtisanottiin. Useat freelancereina 
työskentelevistä tekivät välillä töitä esimerkiksi paikallisen median määräai-
kaisena kesätyöntekijänä. Osa haastatelluista oli tehnyt määräaikaisuuksien 
välillä (tai teki yhä sen ohessa) myös muita töitä esimerkiksi toimisto- tai 
baarityöntekijänä. Pääosa haastateltavista oli toimittajan tai tuottajan nimik-
keellä työskenteleviä henkilöitä. Yksi haastateltavista oli esimiesasemassa. 

2 Uudenlaiseksi työympäristöksi määriteltiin media- tai toimitusympäristö, jossa hyödyn-
netään pääasiassa verkko- tai mobiilijulkaisemista tai joka ulottaa toimintansa perinteisen 
journalismin toimintatapojen ulkopuolelle (uusista journalismin tekemisen tavoista ks. esim. 
Sirkkunen & Cook 2012). Tutkimukseen valituille ympäristöille oli tyypillistä vapaaehtois-
pohjainen toiminta ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua, toimiminen lähellä yleisöä ja 
joukkoistamisen käsittäminen journalismille keskeiseksi toiminnan tavaksi. Mukana oli esi-
merkiksi journalistisia projekteja, joissa kehiteltiin uudentyyppisiä, perinteisen journalismin 
toimintatavoista eroavia verkkojulkaisuja.
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Haastateltavien valinnassa käytettiin osin lumipallomenetelmää, jossa 
haastateltavilta pyydettiin ehdotuksia uusista haastateltavista.  Osin heitä 
etsittiin Journalistiliiton avustuksella esittelemällä tutkimusta liiton kou-
lutuksessa. Osa valikoitui haastateltaviksi siksi, että he olivat mukana pro-
jekteissa, joissa tehtiin journalismia uudella tavalla.  Vaikka haastateltavat 
olivat vasta työuransa alussa, oli suurimmalla osalla heistä jo monipuolista 
työkokemusta esimerkiksi maakunta- ja paikallismedioista sekä työsuhtees-
sa että freelancerina työskentelemisestä. 

Haastattelut kestivät keskimäärin noin 1,5–2 tuntia. Teemahaastatte-
luissa käytiin läpi kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa työsuhteeseen, 
työtehtäviin, työntekijän asemaan työyhteisössä, journalistisiin arvoihin ja 
normeihin, ammatillisiin tavoitteisiin ja urasuunnitelmiin, verkon ja sosi-
aalisen median käyttöön ja journalismin tulevaisuuteen. Haastateltavat pi-
detään tutkimuksessa anonyymeinä. Nostan tekstiin paikoin haastatteluista 
sitaatteja havainnollistamaan aineiston tulkintaa.

Haastattelujen lisäksi kahdessa toimituksessa tehtiin etnografista 
havainnointia toukokuussa 2012. Havainnointiaineisto tukee primääri-
aineistona toimivia haastatteluja. Toinen havainnointitoimituksista oli 
aikakauslehtitoimitus ja toinen sähköisen median toimitus. Molemmissa 
havainnointi toteutettiin seuraamalla yhden nuoren toimittajan päivittäistä 
työtä kahden päivän ajan. Tällä pyrittiin saamaan esiin haastatteluissa käsi-
teltyjen teemojen yhteys toimittajan päivittäiseen työhön ja journalismin 
käytäntöihin (ks. myös Helle 2009). 

Havainnoinnin ja haastattelujen lisäksi aineistona on yhden freelancer-
toimittajan työpäiväkirja viiden päivän ajalta.3 

Kirjan pääluvut rakentuvat edellä esiteltyjen keskeisten teemojen ym-
pärille. Luvussa 2 käsittelen toimitustyötä ja työolosuhteita työntekemisen 
muodon ja käytännön työssä nousevien haasteiden, kuten kiireen, pohjalta. 

3 Koska haastatelluista free-toimittajista moni teki töitä kotonaan, ja koska free-työn luonne 
eroaa perinteisestä kahdeksasta neljään -tyyppisestä työntekemisen tavasta, ei havainnointia 
koettu sen osalta toimivimmaksi aineiston keräämisen tavaksi. Sopivaa aineiston keräämisen 
tapaa pohdittiin yhdessä freelancer-työtä tekevän haastateltavan kanssa. Työpäiväkirjassa oli 
kysymyksiä päivän kulusta, tahoista, joihin toimittaja oli ollut päivän aikana yhteydessä, päi-
vän aikana kohdatuista ongelmista ja onnistumisista sekä arviointia työpäivän tyypillisyydes-
tä.
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Luvussa 3 tarkastelen nuorten journalistien ammattikuvan muodostumista 
journalismin ideaalien ja käytännön työn vuoropuheluna. Luku nostaa esiin 
kysymyksiä toimittajan kantaaottamattomuudesta, toimittajan oman per-
soonan läsnäolosta journalistisessa työssä sekä erikoistumisesta, verkostoi-
tumisesta ja itsen markkinoinnista ammatillisen pätevyyden rakentamisen 
ulottuvuuksina. Luvussa 4 käydään läpi nuorten näkemyksiä journalistisen 
alan tulevaisuuden näkymistä ja oman työuransa kehittymisestä. Viimeises-
sä luvussa 5 vedän yhteen tutkimuksen pohjalta nousseita päätelmiä.
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2
Toimitustyö ja työolot

Tässä luvussa käsittelen nuorten toimittajien näkemyksiä toimitustyöstä ja 
työntekemisen olosuhteista työsuhteen muodon ja työnhallinnan näkökul-
mista.

Journalistisen työn muutokset limittyvät suuressa määrin yleiseen työ-
elämän murrokseen, jossa professionaaliset perinteet tai sektorirajat eivät 
enää entiseen tapaan määritä ammattikuvan muotoutumista, vaan työelä-
mässä korostuu liikkuva ja notkea asiantuntijuus (Kolari 2009; vrt. Julku-
nen, Nätti & Anttila 2004). Tätä ilmiötä on kutsuttu menestyskulttuuriksi, 
jossa työlle omistautuminen on yksilön elämässä entistä keskeisempää. Asi-
antuntijatyön on luonnehdittu rakentuvan jatkossa enemmän henkilökoh-
taisuudelle, mikä tarkoittaa osaamisen, tuottavuuden ja vastuun yksilöllis-
tymistä. Joustavuudesta, yhteistyöhakuisuudesta ja työhön sitoutumisesta 
muodostuu vahvemmin työkulttuureita määrittäviä tekijöitä. ( Julkunen 
ym. 2004.) Ammatillisen identiteetin rakentuminen hahmottuu jatkossa 
yhä yksilöllisempänä projektina, jota työelämän ristiriitaiset vaatimukset 
haastavat (Kolari 2009, 153).

Edellä mainitut muutokset ovat tunnistettavia myös journalistisella 
alalla työntekijöiden asettuessa osaksi mediayhtiöiden tuottavuuslogiikkaa, 
jossa menestymistä mitataan yhä enemmän taloudellisin mittarein. Uuden-
laisessa ammattilaisuudessa yhteennivoutuneet muutos, moniosaamisen 
kasvu ja managerialismi sopeutuvat joustavasti kulloistenkin markkinoi-
den ja asiakasryhmien tarpeisiin (Kolari 2009, 153). Toimitustyön käy-
täntöjen muuttuessa alalle syntyy uusia toimija-asemia, jotka näyttäytyvät 
osalle esteinä, osalle mahdollisuuksina (emt. 159). Työelämän muutokset 
näkyvät vääjäämättä muotoaan muuttavissa työsuhteissa, kuten niin sano-
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tun ei-tyypillisen työn kasvussa (esim. Massey & Elmore 2011; Ryan 2009). 
Työsuhteita korvaavat yrittäjyys ja itsensä työllistäminen luovat perinteisen 
freelancer-työn rinnalle uusia työntekemisen muotoja esimerkiksi osuus-
kuntatyyppisessä työskentelyssä. 

Ei-tyypillistä journalistista työtä tekevien työolosuhteet ovat kuitenkin 
jääneet tutkimuksellisen huomion marginaaliin, ja tämän työntekemisen 
tavan tutkimus on ollut vähäistä myös kansainvälisellä tasolla (Massey & 
Elmore 2011). Ei-tyypilliseksi journalistiseksi työksi määritetään määrä-
aikainen tai osa-aikainen työ, jossa henkilö työllistää itse itsensä freelan-
cerina tai alihankkijana (Massey & Elmore 2011). Käsitän ei-tyypilliseksi 
työsuhteeksi esimerkiksi tarvittaessa työhön tulevien työsuhteet, palkat-
tomat harjoittelut tai osuuskunnat (vrt. Kolari 2011). Suuntausta korvata 
pysyvät työsuhteet lyhytkestoisilla työsuhteilla on kritisoitu pyrkimyksestä 
toteuttaa journalismia ilman journalisteja (Massey & Elmore 2011; Deuze 
& Forturati 2010) Tämän kehityksen uhkana on myös se, että aiemmin täy-
siaikaisina työskennelleet menettävät kokopäiväiseen työsuhteeseen kuulu-
neita etuja. 

Eriarvoistavat pätkäpestit

”Seuraavan kuukauden ansio riippuu aika paljon siitä miten hyvä sä 
oot just tänään.” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Erityisesti nuorten journalistien työssä jaksaminen on herättänyt alalla 
huolta viime aikoina (esim. Lappalainen 2010; Porttinen 2010; ks. myös 
Nikunen 2011a). Journalistiliiton vuonna 2010 toteuttamassa työhyvin-
vointikyselyssä huomattiin, että katkonaiset työsuhteet, kiivastahtinen työ 
ja huoli työpaikan säilymisestä loivat kestämättömiä paineita alle 35-vuo-
tiaille journalisteille. Liiton kyselyn mukaan kolmannes nuorista toimitta-
jista oli hakenut ammattiapua masennukseen ja uupumukseen, ja neljäsosa 
tarvitsi näihin lääkehoitoa. Kyselyn mukaan työhyvinvointia laskivat kirjaa-
mattomat ylityöt, palkattomat harjoittelut ja freelancereiden työn alihin-
noittelu (Lappalainen 2010). 
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Tässä tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella tilanne ei näytä 
yhtä huolestuttavalta kuin Journalistiliiton kyselyssä, vaikka erityisesti mää-
räaikaisten sopimusten ketjutuksesta näyttää muodostuneen alalla yleinen 
ja hyväksytty käytäntö. Määräaikaisessa työsuhteessa työskennelleet näkivät 
sen tällä hetkellä heille suhteellisen sopivaksi työskentelyn muodoksi. Vaik-
ka monet haastateltavista viittasivat alan huolestuttavaan kehitykseen, osa 
puhui siitä yleisemmällä tasolla ilman että muutokset koskettivat suoraan 
omaa tilannetta. Määräaikaisuus kytkettiin nuoruuteen liittyvään elämänti-
lanteeseen, jossa oman asunnon osto tai perheen perustaminen ei ollut vielä 
ajankohtaista. Määräaikaista työsuhdetta ei vielä tässä vaiheessa koettu liian 
stressaavaksi, mutta jatkuvan roikottamisen pätkäpesteissä arvioitiin tule-
vaisuudessa muuttuvan henkisesti rasittavaksi: 

”Must tää tuntuu hirveen pitkältä, mulle ois riittäny vaikka edes syk-
syyn asti. Et vaikee kuvitella jotain vakinaista työsuhdetta ylipäänsä 
tässä vaiheessa. Totta kai se jossain vaiheessa ku on perhe ja asuntolaina 
ja muuta, niin varmaan ois mukavaa sekin, mutta mä jotenkin edel-
leen pidän itseä aika nuorena. Aina on se mahollisuus, et voi mennä 
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selitettiin haastatteluissa alan yleiseksi kehityssuunnaksi ja ylemmän joh-
don linjauksista johtuviksi. Haastateltavat eivät juuri sälyttäneet vastuuta 
pätkäpesteistä omille esimiehilleen vaan ylempänä organisaatiossa tehtyihin 
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Jatkuvissa pätkäpesteissä työskentelevät nuoret toimittajat olivat oppi-
neet käyttämään määräaikaisia työsuhteita heitä hyödyttävillä tavoilla (vrt. 
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Jordan 2003). Määräaikaisuuksia saatettiin suostua ottamaan esimerkiksi 
sillä ehdolla, että niiden välille jäi tarpeeksi vapaata aikaa:

”Joskus sitä tuntee itsensä hirveen vapaaksi, eli tavallaan sillon kun ne 
aika automaattisesti uusiutuu pätkä pätkän jälkeen että ei oo hirveesti 
semmosta pohtimista. On ollu pitkä aika, ihan parikin vuotta voinu 
mennä sillä tavalla, että näinhän nää menee eteenpäin, että ei oo ees 
huolehtinu siinä välissä että loppuuko vai eikö lopu, et tää nyt vaan ete-
nee näin. Tavallaan se, että määräaikasena saa ilmotella lomansa aika 
vapaasti. Mä oon sit käyttäny sitä hyväkseni ihan häpeilemättä, et mä 
oon sit pari kuukautta vuodessa ulkomailla. Sehän on oma riskinsä sit-
ten, että otetaanko sua takasin kun sä tuut, mutta mä oon ajatellu että 
tavallaan se, että mua pidetään tämmösessä työsuhteessa ja tälläsessä 
epävarmuudessa niin mä voin ottaa vähän takas ja sanoa et tehään se 
vastavuorosesti näin.”
 (nainen, sähköinen media)

Nuoret toimittajat muokkasivat määräaikaisena työskentelemistä omaan 
tilanteeseensa sopivalla tavalla, kun usean vuoden jatkuneet määräaikaisuu-
det antoivat uskoa työn jatkumiselle pätkä kerrallaan. Jaksamisen voi nähdä 
pitkäaikaisen pätkäsuhteissa työskentelyn vaaraksi, jos työntekijä esimer-
kiksi lomien pitämisen sijaan ottaa vapaan rahakorvauksena, jolloin mää-
räaikaisuuksien väliin ei välttämättä jää tarpeeksi aikaa palautua. Riittäväs-
tä loma- ja vapaa-ajasta huolehtiminen vaikuttaa entistä enemmän olevan 
nuoren omalla vastuulla. Osa haastateltavista pitikin kiinni tarpeellisesta 
vapaasta ja mahdollisuudesta pidempiin vapaisiin ja lomiin kuin lyhyessä 
määräaikaisessa suhteessa kertyy. Vapaana pidetyllä ajalla työsuhteiden vä-
lissä nuoret elivät säästöillä, veronpalautuksilla tai työttömyyskorvauksella.

Nuoret toimittajat vaikuttavat sopeutuneen pätkätyöelämään, ja he 
muokkaavat sen ehtoja työntekijän kannalta siedettävämmiksi. Tosin esi-
merkiksi yllä olevassa sitaatissa haastateltavan kuvaama toiminta on mah-
dollista silloin, kun työntekijä kokee määräaikaisen asemansa työyhteisössä 
suhteellisen vakaaksi ja työpanoksensa työnantajalle tarpeelliseksi. Tällöin 
hän voi luottaa siihen, että uusi määräaikaisuus solmitaan pidemmänkin 
työstä poissaolon jälkeen. 
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Aineiston nuoret toimittajat tasapainoilevat työelämässä tilanteissa, 
joissa selviytymistapana toimii se, että epävarmuutta työn jatkumisesta ei voi 
ottaa liian vakavasti. Vakituista työsopimusta ei koettu vielä tässä vaiheessa 
välttämättömäksi, mutta se mainittiin tulevaisuuteen liittyvänä tavoitteena. 
Työuran alkuvaihetta ja vaihtuvia työsuhteita luonnehdittiin mahdollisuu-
tena kokeilla erilaisia työtehtäviä ja työpaikkoja, joiden pohjalta haastatel-
tavat hahmottivat mielekästä tapaa tehdä toimittajan työtä. Nuorille työn 
muuttuminen työsuhteiden osalta lyhytjännitteisemmäksi oli paitsi rajoite, 
toisaalta myös mahdollisuus mennä eteenpäin jäämättä jumiin yhteen työ-
tehtävään tai samaan työnantajaan (vrt. Kantola 2012, 121).  Lyhyet työ-
suhteet eivät tuottaneet vain epävarmuutta, vaan myös mahdollisuuden ko-
keilla eri työtehtäviä ja etsiä omaa paikkaa mediamaailmassa, minkä nähtiin 
tukevan journalistisen ammattitaidon kehittämistä. 

Ammattiosaamista monipuolistavan näkökulman rinnalla oli vahvana 
kuitenkin näkökulma, jossa pätkätyöelämää pidettiin omaa hyvinvointia ja 
elämän suunnittelua vaikeuttavana ilmiönä. Vaikka valtaosa ei kokenut ny-
kyistä työtilannettaan stressaavaksi, osalle haastateltavista pätkätyösuhtees-
ta muodostui ajoittain hyvinkin ahdistava, omaa elämää ja sen suunnittelua 
rajoittava työskentelyn muoto:

”Jossaki vaiheessa mulla oli semmonen paniikki, että mun pitäs, et mä 
oon kuitenki jo, ennenku täytin 30 ja nyt, et miten mä saisin siis vaki-
tuisen paikan. Jossaki vaiheessa vaan tottu siihen, että niitä töitä kui-
tenkin jotenkin aina löytyi jostakin. […] Tietysti tässä nyt on just se, 
että kun mies asuu esimerkiks toisella paikkakunnalla, niin ois hauska 
jos jossaki vaiheessa pystys suunnitteleen vähän pitemmälle asioita. Ei 
voi ajatella, et loppuelämän olis silleen, et ois vaan kolmen kuukauden 
pätkää. Siinä mielessä ois kiva tietää jotenki vähän pitemmälle.” 
 (nainen, sanomalehti)

Monet pätkäpesteissä työskentelevät toivoivat edes suhteellisen pitkiä 
määräaikaisuuksia, jotta ne toisivat elämään jonkinasteista varmuutta. Ti-
lanteet, joissa työn loppuminen tulee päivä päivältä lähemmäs, koettiin 
ajoittain hyvin rasittaviksi. Määräaikaisuuksien ongelmat liittyivät nuorten 
toimittajien puheessa paitsi oman elämän suunnitteluun myös työssä jaksa-
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miseen ja siinä kehittymiseen. Haastatteluissa mainittiin esimerkiksi määrä-
aikaisten työsuhteiden haitallisuus ammatilliselle kehittymiselle, erityisesti 
sisällöllisen asiantuntemuksen kartuttamiselle. Jatkuvassa epävarmuudessa 
eläminen sekä työpaikan ja työtehtävien usein tiheä vaihtuminen haittasivat 
nuorten mukaan asioihin perehtymistä ja oman asiantuntemuksen kehittä-
mistä jostakin erityisalasta, minkä he nostivat yhdeksi keskeiseksi ammatil-
lisen osaamisen kriteeriksi: 

”Ja sitte muutenkin on semmonen elämäntilanne, et vois ehkä vähän 
jo sillee, ois ihan kiva keskittyä johonki vähän pidemmäks aikaa. Ja oi-
keestaan ammatillisestikin se ois hirveen tärkeetä, et pääsis johonki, mä 
haluisin hirveen paljon päästä johki semmoseen aiheeseen semmoseks 
tavallaan asiantuntevaan asemaan. Et se kiinnostais. Et eihän tälleen 
näin, ku vetää muutaman kuukauden pätkissä eri paikassa, niin siin 
ei kerkee syventyä.” 
 (mies, sanomalehti)

Määräaikaisuuksien ja työpaikan vaihtojen katsottiin vaikeuttavan myös 
paikallisten verkostojen solmimista niin yleisön kuin muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa, mitä nuoret korostivat tärkeänä osana journalistista 
työtä.

Työnteon organisatoriset tekijät ja työsopimuksen muoto vaikuttavat-
kin vahvasti siihen, millaisiksi toimittajat arvioivat mahdollisuutensa tehdä 
laadukasta, hyvää journalismia. Jatkuvasti ketjutetut sopimukset eivät anna 
aikaa kehittyä ja paneutua journalismin tekemiseen (vrt. Jyrkiäinen 2008; 
Nikunen 2011a) eivätkä välitä työnantajan taholta viestiä toimittajan työ-
panoksen merkityksellisyydestä:

”Et kuvittelee antavansa kaikkensa ja koko lojaalisuutensa ja sydämen-
sä ja sitte voi olla yks hetki ku sillä ei oo mitään merkitystä. […]Mä oon 
joskus kuullu tämmösiäki ajatuksia, että tässä moni ajattelee, että miks 
mä en kelpaa. Vaikka kuinka järjellä selität, että on tämmönen maail-
ma ja että kyllähän mun työtä arvostetaan, mut ei se siltä tunnu sillä 
hetkellä ku se hetkenä minä hyvänsä on kiitti ja moi. Et se on jännä, 
että miten se vaikuttaa siihen oman työn arvostukseen ja siihen oman, 
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mä mietin et vaikuttaaks se semmoseen vähän niin ku omaan itseluot-
tamukseen ja urakehitykseen ehkä. Vähän hidastavasti.”
  (nainen, sähköinen media)

Oman elämän suunnittelun ja ammatillisen asiantuntemuksen kehittämi-
sen lisäksi pätkätyösuhteiden ongelmat näkyvät työyhteisön käytännöissä. 
Työntekijöiden erilaiset asemat tulivat haastatteluissa esiin erilaisena kohte-
luna työpaikalla. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät saattavat jäädä 
viimeiseksi ryhmäksi, jonka kanssa käydään kehityskeskusteluja, tai keskus-
telut työyhteisön sisäisistä asioista voidaan osoittaa vain vakituiselle väelle. 
Eriarvoisuuden kokemus saattoi syntyä näennäisesti hyvin pienistä asioista, 
kuten vaikka siitä, että määräaikaisen työntekijän nimeä ei lisätä tiedotusvä-
lineen yhteystietolistaan. Työyhteisön käytännöt voivat siis helposti luoda 
työntekijän näkökulmasta kuvaa kahden kerroksen väestä, työpaikan vaki-
tuisista työntekijöistä, joihin työnantaja sitoutuu ja määräaikaisista, joiden 
paikka työyhteisössä on epämääräisempi: 

”Tosi nurinkurinen tilanne meillä siinä mielessä, meil on tavallaan 
määräaikaset ja vakinaiset on siin mieles vähän, tietenkin tietyssä 
määrin ne on kahen kerroksen väkee, että vakinaisilla on kaikki asi-
at turvatumpaa […], mut sit taas toisaalt jos mietitään työtaakkoja 
ja vastuita, niin sil ei sinänsä oo mitään välii, et se välil tuntuu aika 
epäreilulta, et itekin on tehny monii semmosii yli 20 päivän putkia ja 
painanu sillee niska limassa ja ihan tosi paljon tehny, mut sit silti vaan 
sillee, et no mut sun työsopimus loppuu kolmen viikon päästä.”
 (mies, sanomalehti)

Määräaikaiset ovat motivoituneita työhönsä mutta kokevat pakkoa suo-
riutua töistään koko ajan täydellisesti: haastateltavien kokemusten mukaan 
määräaikainen työsuhde edellyttää työntekijöiltä vakituista väkeä skarpim-
paa ja tehokkaampaa työotetta, sillä määräaikaisten on jatkuvasti osoitet-
tava olevansa työpaikkansa arvoisia. He kokivat tekevänsä usein vakiväkeä 
enemmän töitä, mikä ei kuitenkaan näy palkassa tai heille annetuissa vas-
tuissa. Vakiväestä pätkäpestiläisiä erotti myös se, että määräaikaisissa sopi-
muksissa työskentelevät varoivat virheiden tekemistä, jotta se ei veisi heiltä 
mahdollisuuksia saada työhönsä jatkoa:
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”Siitä tulee ehkä se stressi, et tavallaan et täytys koko ajan tehdä mah-
dollisimman hyvää. Jos sä mokaat jonku kunnolla niin sit siit voi tulla 
semmonen olo, että voi että, nyt voi mennä saumat siihen jatkoon. Se 
on stressaavaa siinä. Kun kuitenki sitte ei oo sitä varmuutta et se työ 
jatkuu, niin sit tulee se paine.”
 (nainen, sanomalehti)

Samalla työsuhteen määräaikainen muoto pitää heitä väistämättä nuoren ja 
aloittelevan työntekijän positiossa:

”Se on sopeutumista mun mielestä, et totta kai se tuntuu väliaikaselta 
sillon ku sä oot tommosessa, sä oot jatkuvasti siinä niin sanotussa vasta-
alkajan tilassa. Sä oot viel neljän ja kuuden vuoden jälkeenkin sä oot 
vasta niin kun alotteleva ammatissas ja teet niitä pätkiä, niin kyllä-
hän se nyt pitää sut semmosessa niin sanotussa nuorten maailmassa, 
missä ei oteta asuntolainaa pakosti. Jotkut ottaa. Jotkut sanoo et se ei 
vaikuta perheen perustamiseen, mutta sanotaanko näin, että ei mulla 
oo mikään kiire etsiä poikaystävää ja miettiä perhettä, koska tuntuu et 
se ei oo tän hetken juttu. Mut mitä jos tää tilanne jatkuu viis vuotta ja 
sit se ei oo vieläkään mun juttu? [naurahdus] Että jos […] asiat mitä 
elämässä tulee eteen, onks se sitten koulutus ja työssä käyminen ja vak-
karityösopimus, et se jotenki ajaa sua tiettyyn suuntaan ja sitte jossain 
vaiheessa tunnet olevas aikuinen ja vastuullinen ja ehkä alat harkita 
perhettä. Mutta mä oon tavallaan jatkuvasti tämmönen nuori. En tiiä 
kuinka vanhaks.  
 (nainen, sähköinen media)

Kuten yllä oleva haastattelusitaatti kertoo, jatkuvasti ketjutettujen, määrä-
aikaisten työsuhteiden vaarana on työntekijöiden jääminen sekä työyhtei-
sössä että uralla kehittymisen kannalta tietynlaiseen vasta-alkajan rooliin. 
Tällaiset tilanteet eivät luo turvattuja mahdollisuuksia suunnitella elämää 
pidemmälle, kuten hankkia omistusasuntoa tai perhettä. Tässä mielessä 
määräaikaisilla, lyhyillä työsopimuksilla työskentelevät nuoret joutuvat 
haluamattaan kierteeseen, jossa niin työtä kuin omaa elämää ajatellaan ly-
hytjännitteisesti ja väliaikaisuuden kautta, vaikka kyseiset tilanteet voivat 
lopulta kestää hyvinkin pitkään. 
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pidemmälle, kuten hankkia omistusasuntoa tai perhettä. Tässä mielessä 
määräaikaisilla, lyhyillä työsopimuksilla työskentelevät nuoret joutuvat 
haluamattaan kierteeseen, jossa niin työtä kuin omaa elämää ajatellaan ly-
hytjännitteisesti ja väliaikaisuuden kautta, vaikka kyseiset tilanteet voivat 
lopulta kestää hyvinkin pitkään. 
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Nykytyöelämää tutkinut Tuomo Alasoini (2010, 19) luonnehtii nuor-
ten ”mieltyneen viettämään pidennettyä lapsuutta tai nuoruutta vielä ai-
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arvostuksiaan. Nuorten toimittajien haastatteluiden perusteella tällainen 
”pidennetty nuoruus” johtuu vahvasti myös työnantajista. Pitkäjänteisempi 
tulevaisuuden suunnittelu on nuorille mahdotonta silloin, jos heille tarjo-
taan vain lyhyitä määräaikaisia tai osa-aikaisia töitä. 

Vakituisella työsopimuksella työskenteleviä oli haastatelluista vähem-
mistö. Heistä lähes kaikki olivat saaneet vakituisen sopimuksen joko heti 
työn aloittaessaan tai hyvin pian sen jälkeen. Vaikka vakituinen työsuhde 
toi turvaa ja tasapainotti elämää, nousi haastatteluissa esiin pohdintaa sa-
massa työpaikassa työskentelemisestä rajoitteena ammatillisen asiantunte-
muksen ja osaamisen kehittymiselle. Vakituiset pohtivat pysyvän työsuhteen 
vaikutuksia ammatillisen osaamisensa kehittämiselle ja pyörittelivät aja-
tuksia mahdollisten muiden työtehtävien kokeilemisen hyödyllisyydestä. 
Haastatteluista voi lukea epäilyä siitä, kaventaako vakituinen työsopimus 
journalistin ammattitaitoa ja vaikuttaako se siten kenties tulevaisuuden työ-
mahdollisuuksiin. Kun pätkäpestit olivat määräaikaisissa työsuhteissa ole-
ville nuorille ammatillisen kehittymisen rajoite, vakituisessa työsuhteessa 
olevat tuntuivat pohtivan asiaa toisin päin: antaisiko erilaisissa tehtävissä 
työskentely vakipaikkaa paremmat ja monipuolisemmat eväät alalla työllis-
tymiselle. Erityyppisten työpaikkojen ja -tehtävien kokeilu olikin kysymys, 
jonka molemmat ryhmät tunnistivat, mutta katsoivat sitä eri puolilta. 

Vakityösuhteiset olivat kuitenkin tyytyväisiä tilanteeseensa ja ymmär-
sivät etuoikeutetun asemansa suhteessa moniin kollegoihinsa. Vakituisen 
työsuhteen eduksi koettiin turvallisuus, mikä vaikutti konkreettisesti työ-
käytäntöihin. Heidän ei tarvinnut työntekemisen rinnalla pohtia, mistä saa-
vat seuraavan pätkäpestin. He uskalsivat pitää kiinni työajoista, eikä heidän 
tarvinnut jatkuvasti miettiä tapoja todistaa omaa tarpeellisuuttaan:

”Tää on helppoo ku on kaheksast neljään, niin sit sen jälkeen ei tartte 
ajatella yhtään.” 
 (nainen, printtimedia)
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Vakituinen työsuhde toi turvaa hengähtää. Vakituisilla työntekijöillä ei ol-
lut painetta työskennellä jatkuvasti sata lasissa, vaan heillä oli toisinaan va-
raa ”keskinkertaisiin” työpäiviin.

Vakituinen työsopimus koettiin työnantajalta luottamuksen osoituk-
seksi, mikä vaikutti positiivisesti työmotivaatioon:

”Varsinki ku meiän projekti oli niin uus, ja periaattees ei viel tiedetty, 
et miten pitkään tää jatkuu, tai miten se otetaan vastaan, ja et silti, 
olihan se [työnantajalta] mahtava kädenojennus, et uskotaan siihen, 
muhun ja siihen mitä me tehdään. Et semmonen vakituinen paikka 
siihen rakennettiin, ja oli se tosi kiva juttu. Ja yllätys myös.” 
 (nainen, sähköinen media)

Pysyväluonteinen työpaikka kertoi haastatteltavalle siitä, että hänen työpa-
nostaan arvostettiin ja siihen oltiin tyytyväisiä. Se osoitti työnantajan puo-
lelta halua pitää kiinni työntekijästä. Luottamuksen osoituksena voi pitää 
myös sitä, että lähes kaikki vakituiset kertoivat saaneensa suhteellisen vapaat 
kädet vaikuttaa omaan työtehtäväänsä. Vaikka toisaalta työntekijät pohti-
vat, rajoittaako vakituinen työsuhde heidän ammattitaitonsa kehittämistä, 
nähtiin sen kuitenkin tarjoavan tilaa kehittää työkokemusta ja osaamista 
työtehtävässä, jonka koki omakseen:

”Ensinnäkin [vakituisen työsuhteen saaminen sai aikaan] ihan hir-
veen, hirvittävän semmosen onnentunteen, että voiks tää olla mahdol-
listakaan. […] Ja sitten saa tehä kaikenlaista. Että tietysti se voi olla 
myös välillä rasite, et joutuu venymään vähän turhankin moneen, 
mutta sitten se on ollu kivaa. Tietyllä tapaa kun on vakituinen työsuh-
de, niin sitä on vähän epävarma, et mitähän tässä sit. Tai epävarma 
on huono sana, koska täähän on tosi varma paikka, mutta…Mä oon 
jotenkin ite ajatellu sen niin, että mä oon tässä niin kauan kun mä 
täällä viihdyn ja saan itselleni sopivankokosia haasteita. Tää on tosi 
hyvä paikka kartuttaa työkokemusta ja kerätä semmonen vahva osaa-
minen. […] Mul ei oo minkäänlaist kiirettä mihinkään muualle ja mä 
oon tosi tyytyväinen tässä.”
  (nainen, uusi toimintaympäristö)
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Tosin myös vakituisten työsuhteiden epävarmuus tuli tutkimuksen tekoai-
kana konkreettisesti esiin, kun yksi vakisuhteessa työskentelevistä haastatel-
tavista irtisanottiin. Haastattelun tekoaikana merkkejä irtisanomisuhasta ei 
vielä ollut ja haastateltava oli silloin luottavainen työnsä jatkumiseen.

Tietoisesti freelanceriksi

Freelancerina työskenteleminen oli suurimmalle osalle haastateltavista oma 
valinta. Tosin esimerkiksi valokuvaajana toimivalle haastateltavalle freelan-
cerius oli heti valmistumisen jälkeen ainoa vaihtoehto työllistyä. Monet 
taas olivat työskennelleet jo opiskelun ohessa freelancereina, minkä vuoksi 
he kokivat sen valmistumisen jälkeen luontevaksi työn jatkamisen tavaksi. 
Omasta halustaan freelancerin uran valinneet eivät kokeneet perinteistä 
toimitusympäristöä enää mielekkääksi työpaikaksi (vrt. Massey & Elmore 
2011; Ryan 2009):

”Mä aina kyllä sanon kaikille, että mun suurin toive on, et mä en enää 
ikinä joutuisi mihinkään päivätöihin. Se on kyllä jotenkin se vapaus ja 
omien aikataulujen määrittäminen mul kauheen tärkee juttu, tai siis 
ihan olennainen. Se on kyl mulle ihan ehdottomasti tärkeintä. Kun 
usein tuntuu, että kun vähän niin kuin kuulee, että ”ai et sä et oo päässy 
mihinkään töihin kun sä oot freelancer?”, niin tulee jotenkin sellanen 
että ei, että sehän on päinvastoin.” 
 (nainen, freelancer)

Amerikkalaisten naisjournalistien työtyytyväisyyttä tutkineiden Brian 
Masseyn ja Cindy Elmoren (2011, 680) mukaan freelancer-työ mahdollisti 
naisille perinteiseen toimitustyöhön verrattuna suuremman vapauden työn 
tekemiseen ja kasvatti heidän työtyytyväisyyttään. Samoja havaintoja voi 
tehdä tämän tutkimuksen pohjalta, sillä haastatellut freelancerit eivät suku-
puolesta riippumatta haikailleet paluusta toimituksessa tehtävään työhön. 
Massey ja Elmore selittävät tyytyväisyyden syyksi suuremman joustavuu-
den esimerkiksi suhteessa perhe-elämän järjestämiseen. Myös tähän tutki-
mukseen osallistuneiden puheessa nousi esiin yleinen tyytyväisyys omaan 
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elämäntilanteeseen. Freelancerina tehtävä työ mahdollisti työajan rajojen 
määrittelyn itsenäisesti, vaikka siihen sisältyi myös riski kantaa työasioita 
jatkuvasti mukana: 

”Onhan se tosi ärsyttävää, että ei oo silleen selkeesti määritelty että 
mikä on työaikaa ja mikä on vapaa-aikaa, koska mullakin, must tun-
tuu et mä oon, periaattees vähän koko ajan mietin kyl niit työasioita, et 
oli sit viikonloppu tai ilta tai mitä, mut sit siin on myös se hyvä puoli, 
et sit mä voin koska tahansa vähän joustaa silleen, et esimerkiks nyt me 
remontoidaan just meiän uutta asuntoo. […] Se on tosi mahtavaa, et 
mä voin just olla siel sit sillon ku, jos on silleen että nyt on kauhee joku 
tilanne päällä, niin sit mä voin pari päivää siirtää töitä, että mun ei oo 
nyt pakko tehä niitä.”
  (nainen, freelancer)

Suuri osa freelancereista kertoi voivansa freelancerina paremmin kuin olles-
saan määräaikaisena toimituksessa. Palkkatyössä viihtymistä heikentäviksi 
seikoiksi mainittiin esimerkiksi kiireinen työtahti, kellokorttikulttuuri ja 
palautteen puute omasta työstä (vrt. Jyrkiäinen 2008). Useissa työpaikoissa 
suhtauduttiin etätyöhön tietyin rajoituksin, mikä saattoi vaikeuttaa toiselta 
paikkakunnalta työssäkäyvän työntekijän arkea, kuten lastenhoidon järjes-
tämistä. Freelancer-työn vapaus ja itsenäisyys koettiin niin tärkeiksi omaa 
työhyvinvointia lisääviksi asioiksi, että osa freelancereista oli kieltäytynyt 
heille tarjotuista töistä toimituksissa:

”Mä en halua tehä uutistöitä, ja sitten toiseksi se, että ne tarjoo sem-
mosia lyhyitä pätkiä, mitkä on tosi rasittavia, että en tiedä, jos ne ois 
tarjonnu mulle vuoden pätkää taloustoimituksessa, että oisko mun ollu 
ainakaan niin helppo tehä sitä päätöstä. Mutta nyt mää oon kauheen 
tyytyväinen, että ne tarjos mulle vaan kaks kuukautta. Mä en ollu ol-
lenkaan onnellinen siinä taloustoimittaja-uutistoimituksen työssä. Se 
työtahti ja aiheet ja kaikki tommoset, ei se sovi mulle, ja sitte tavallaan 
se, että se on oikeesti sen itsearvostuksen ja ammatti-identiteetin kan-
nalta tosi raastavaa myös se, että sulle tarjotaan koko ajan niitä pieniä 
pätkiä.”
 (nainen, freelancer)
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Osa haastatelluista freelancereista tuli hyvin toimeen ja oli saanut koottua 
suhteellisen vakiintuneen asiakaskunnan. Osa taas kertoi tasapainoilevansa 
koko ajan tiukan taloudellisen toimeentulon kanssa. Varmuutta ja säännöl-
lisyyttä toimeentuloon toivat sovitut, säännöllisesti toistuvat tilaukset, jois-
sa freelancerit pitivät esimerkiksi lehdessä kuukausittain ilmestyvää palstaa 
tai kokosivat television ohjelmaopasta. Vakiintuneen asiakaskunnan koko-
aminen vaikutti sujuvammalta niiden toimittajien kohdalla, jotka olivat 
ennen freelancer-uraansa työskennelleet suhteellisen pitkään toimituksissa. 
He tunsivat silloin median ja toimitusten työskentelytavat, jolloin toimit-
tajat pystyivät tarjoamaan näille medioille hyvinkin tarkkaan suunnattuja 
juttuideoita. Näistä toimituksista tuli usein toimittajien asiakkaita jo free-
uran alusta lähtien. 

Free-toimittajien näkökulmasta potentiaalisen asiakasverkoston raken-
tamista edisti se, jos toimittajat pääsivät jo opiskeluaikana töihin paikka-
kuntansa mediaan. Suuremmissa kaupungeissa opiskelevat vaikuttivat ole-
van verkostojen kasvattamisen kannalta pieniä paikkakuntia paremmassa 
asemassa. Vaikka pienissä paikallislehdissä toimittajat saivat hyvin moni-
puolista työkokemusta ja vastuuta jo kesätöistä lähtien, suurempien kau-
punkien medioissa oli tarjolla enemmän määräaikaisia tehtäviä, jotka aut-
toivat verkostoitumista.

Monille freelancereille itsensä markkinoiminen ei ollut luontevaa, ei-
vätkä he pitäneet juttujen myymisestä ja oman työnsä kehumisesta. Tämä 
on ongelma freelancer-työssä, koska se pohjautuu suuressa määrin toimit-
tajan omaan aktiivisuuteen ideoida juttuja ja saada ideat kaupatuiksi tilaa-
jille. Helpommaksi omien ideoiden myynti osoittautui siinä vaiheessa kun 
toimittaja oli tehnyt alan töitä sen verran, että osasi muokata ideansa tietyn 
median näkökulmaan ja konseptiin sopivaksi. 

Verkostojen luominen oli freelancereille ensiarvoisen tärkeää. Monilla 
oma verkosto rakentui toimituksissa työskentelevien tuttujen kautta. Toi-
mitukset tilaavat juttuja mieluummin tutuilta ammattilaisilta, jotka tiede-
tään hyviksi ja luotettaviksi toimittajiksi. Tärkeää oli pysyä väleissä tilaajien 
kanssa, mikä tarkoitti vähintään työn tekemistä sovitusti, sen palauttamista 
aikataulussa ja joustavuutta palkkioissa. Freelancerit halusivat pysyä hyvän 
tyypin maineessa, ja he muokkasivat esimerkiksi omia työkäytäntöjään te-
hokkaammiksi, sen sijaan että olisivat esittäneet suuria palkkiovaatimuksia:
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”Toisaalta mä oon silleen hirveen ystävällinen noiden suuntaan, tai 
en haluu mitään pienintäkään semmosta ettei ois hyvä fiilis jatkuvasti. 
Mä oon just semmonen mukava ja helppo noille, mistä on hyötyä toi-
saalta, ettei ainakaan, tai siis että ainakin ikään kun tämmösellä pie-
nellä alalla ei oo ainakaan millään tavalla hankalassa maineessa tai 
mitään semmosta, ja et se on kokonaisvaltasta. Et se on myöskin et en 
oo hankalassa hinnottelumaineessakaan. Ehkä mä oon just kehittäny 
enemmän sitä, että tekee omat työt tehokkaasti ja  just se, että kikkailee 
sen, että saa tehtyy nimenomaan moneen mediaan ja ikään kun sama 
taustatyö vaikuttaa niin moneen. Sit oikeestaan pystyy laskuttaan lä-
hinnä siitä kokoonpanemisesta enemmän kun taustatyöstä edes. […] 
Ehkä enemmän kun se, että korkeet palkkiot niin mul on ehkä tehokas 
toiminta ja just tää monimediaisuus ja tehokas toiminta.” 
  (mies, freelancer)

Usean jutun tekeminen eri medioihin samasta aiheesta oli freelancereille 
yksi toimeentulon parantamisen tapa. He pystyivät käyttämään yhden ju-
tun tekemiseen vähemmän aikaa hyödyntämällä tekemäänsä taustatyötä 
useassa jutussa. He näkivät tämän työssä kehittyväksi ammatilliseksi osaa-
miseksi, sillä vaatii ammattitaitoa osata löytää eri näkökulmia yhteen aihee-
seen, sovittaa ne eri medioiden konsepteihin ja saada aiheet myös myytyä.

Aineistosta erottuu erilaisia freelancer-toimittajan uran käynnistämisen 
polkuja. Yhden ryhmän muodostavat freelancerit, joilla on hyvät verkostot 
jo työuraa aloitellessa esimerkiksi opintojen aikaisten työharjoittelujen tai 
kesätöiden tuloksena. Heille työn aloittaminen ja toimeksiantojen saami-
nen on sen vuoksi suhteellisen helppoa. Toisena ryhmänä erottuvat freelan-
cerit, jotka joutuvat luomaan uraansa ilman jo olemassa olevaa verkostoa, 
jolloin suhteellisen tasaisen toimeentulon saavuttamiseen voi mennä usei-
ta vuosia. Taustaltaan he voivat olla muun kuin toimittaja- tai viestinnän 
koulutuksen käyneitä, minkä vuoksi heidän kontaktiverkostonsa alalla ovat 
aluksi vähäiset. He kohtaavat myös tilanteita, joissa työnantajat suhtautuvat 
heidän työllistämiseensä jossain määrin varovaisemmin kuin toimittajakou-
lutuksen saaneiden henkilöiden palkkaamiseen. 

Kolmanneksi haastatteluista erottuvat sosiaalisessa mediassa ja verkos-
sa aktiiviset toimi(tta)jat, jotka ovat tulleet alalle erilaisten verkkojulkai-
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aluksi vähäiset. He kohtaavat myös tilanteita, joissa työnantajat suhtautuvat 
heidän työllistämiseensä jossain määrin varovaisemmin kuin toimittajakou-
lutuksen saaneiden henkilöiden palkkaamiseen. 

Kolmanneksi haastatteluista erottuvat sosiaalisessa mediassa ja verkos-
sa aktiiviset toimi(tta)jat, jotka ovat tulleet alalle erilaisten verkkojulkai-
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sujen tai blogien pitämisen kautta. Tämä kolmas ryhmä rajautuu epämää-
räisimmin toimittajien erilaisten taustojen vuoksi. Tällaisten henkilöiden 
freelancer-uran kannalta on merkityksellistä tulla löydetyksi (vrt. Noppari 
& Hautakangas 2012); media- ja journalistisella alalla työskentely saattoi 
lähteä käyntiin mediayhtiöiden tarjouksesta palkata verkkojulkaisujen teki-
jöitä pitämään blogia lehden verkkosivuille tai kirjoittamaan juttuja print-
tituotteeseen:

”Se eka oli itse asias todella outo juttu, että mä sain [toimituksen nimi 
poistettu] toimituksesta sillon aikoinaan yhteydenoton silleen et ne oli 
nähny, ku mä olin kirjottanu nettiin jonkun jutun. Siis tää oli ihan 
semmonen, ei mikään palkallinen siis, ihan semmonen oma ajatusjut-
tu. Niin sit ne kysy, että haluisinks mä, et ku he oli ettiny kolumnistia 
joka kirjottais täst aiheesta, just pukeutumisesta ja tyylistä ja vaatteista 
ja näin.  Suomessa ei kuulemma jotenki ollu kauheesti sellasii ihmisiä, 
jotka haluis, et ehkä sitä pidettiin jotenkin, en mä tiedä mikä siin sit oli 
et sellast tyyppii ei ollu löytyny, mut sit ne otti muhun yhteyttä. Lähe-
tin sinne näytejutun ja ne tykkäs siitä ja sit sovittiin et kirjotat sitten 
joka kuukausi tästä eteenpäin. Mä en ollu sillon ku tuli tää tarjous, mä 
en ollu koskaan aatellu, et must tulis toimittajaa tai et mä kirjottasin 
lehtiin, että se oli silleen onnenpotku, koska en olis varmaan ite keksiny 
tarjoamaan.” 
 (nainen, freelancer)

Vaikka journalismi on perinteisesti ollut ala, jonne on tultu eri reittejä, yllä 
kuvatun kaltainen urapolku on tähän asti ollut jokseenkin epätyypillinen 
alalle tulon reitti. Siinä verkostojen rakentamisen sijaan keskeisellä sijalla 
on henkilön tuottama sisältö, joka herättää alan toimijoiden kiinnostuk-
sen. Kutsu tuottamaan sisältöä tietyn mediatalon tuotteeseen voi poikia 
työkutsuja myös saman mediatalon muihin tuotteisiin tai muihin medioi-
hin, jolloin ammatilliset verkostot alkavat rakentua sujuvasti. Mediatalojen 
ulko puolelta nousevien, osin amatöörivoimin tuotettujen sisältöjen valttina 
on pidetty erityisesti niiden kykyä vedota yleisöön vertaisuutta korostavil-
la tavoilla, jotka ovat isojen mediatalojen ulottumattomissa (Noppari & 
Hauta kangas 2012, 100).
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Free-sopimukset työuran ja journalistisen laadun uhkana

Freelance-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja on määritelty Viestinnän 
Keskusliiton ja Suomen Journalistiliiton tekemässä jäsenliittoja sitovassa 
sopimuksessa. Tämä sopimus on kattanut suurimman osan lehdistön käyt-
tämästä freelance-työstä, vaikka se ei sidokaan liittojen ulkopuolisia toimi-
joita. Vuonna 1994 solmittua sopimusta on sovellettu toimeksiantoihin, 
joista osapuolet eivät ole kirjallisesti muuta sopineet. Tämän sopimuksen li-
säksi mediatalot ovat kuitenkin alkaneet solmia yrityskohtaisia sopimuksia 
toistuvista toimeksiannoista. 2000-luvun puolivälissä mediayhtiöt alkoivat 
edellyttää freelancer-toimittajilta erillisiä avustajasopimuksia, jotka sisälsi-
vät juttuihin liittyvien oikeuksia luovuttamista mediataloille. (Pakkanen 
2011, 140, 150.)4  Nämä sopimukset ovat haitanneet freelancerien työtä, 
mikä tuli vahvasti esiin haastateltavien kokemuksissa.

Yksittäisen toimittajan näkökulmasta sopimuksen allekirjoittamatta 
jättämisestä on muodostunut alalla pärjäämiselle todellinen uhka. Tämä 
näkyi selvästi esimerkiksi Suomen freelance-journalistien kyselyssä keväällä 
2012 (ks. Aro 2012).5   Sen mukaan Sanoma Magazines Finlandin (SMF) 
tarjoaman avustajasopimuksen allekirjoittamatta jättäminen vähensi töitä 
lähes valtaosalla freelancereista (ks. kuvio 1).

 Mediatalojen pyrkimykset saada yhä vahvemmat oikeudet freelanceri-
en tuottamaan sisältöön määrittämällä niin sopimusehtoja, palkkioita kuin 
tekijänoikeuksia on herättänyt alalla kritiikkiä. Esimerkiksi Journalistiliiton 
vuoden 2011 järjestötekopalkinnon saanut ”Pelastakaa Reijo”6 oli nuorten 
journalistien oma-aloitteisesti käynnistämä kampanja, jonka avulla halut-

4 Yrityskohtaisten sopimusten solmimisen on todettu juontuvat vuosituhannen vaihteesta, jol-
loin työnantajat alkoivat vaatia työsuhteisilta journalisteilta laajoja tekijänoikeuksia. Tekijän-
oikeuksien luovuttaminen ei koskenut tällöin freelancereita, koska yritysten eli mediayhtiöi-
den katsottiin käyvän tasaveroista kauppaa yrittäjän eli freelancerin kanssa. Tilanne muuttui 
kuitenkin 2000-luvun puolivälissä. (Pakkanen 2011, 150; Lintula 2005.) 

5 http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2012/10/uutiset/kysely-220-freeta-torjui-
smf-sop/, tarkistettu 30.1.2013.

6 Ks. Kampanjan facebook-sivu:
 http://www.facebook.com/pages/Pelastakaa-Reijo/238571662834219, linkki tarkistettu 

30.1.2013.
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tiin herättää huomiota alalla epäreiluksi koettuun tilanteeseen. Mediataloja 
on kritisoitu yksipuolisista vaatimuksista, joissa toimittajilta, valokuvaajilta, 
kuvittajilta ja graafikoilta on edellytetty sopimuksia, joissa työn ehdot on 
määritelty mediatalojen näkökulmasta. Freelancer-toimittajat ja Journalisti-
liitto ovat pitäneet sopimuksia kohtuuttomina freelancereita kohtaan, sillä 
mediatalot ovat sopimuksissa yksipuolisesti varmistaneet tilaajan taloudel-
lista etua ja oikeudellista suojaa. Uudelleenkäyttöoikeuksia free-toimittaji-
en tuotoksiin on vaadittu tilaajan maksamaa kertakorvausta vastaan, kun 
sen sijaan juttujen uudelleenkäytön oikeudellinen vastuu on sopimuksissa 
jätetty freelancereille. 

Freelancereiden kannalta on ollut ongelmallista mediatalojen pyrkimys 
ottaa itselleen oikeus myydä esimerkiksi valokuvaajan kuvia eteenpäin tai 
julkaista toiseen käyttöyhteyteen tilattuja juttuja ja kuvituksia uudelleen 
ilman eri korvausta tekijöille ja muokata kirjoittajien tuottamaa aineistoa. 
Keväällä 2012 tutkimusaineiston keräämisen aikana keskustelua herätti eri-

Kuvio 1. Sopimuksen vaikutus työhön (kuva lainattu Aro 2012).
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tyisesti Sanoma Magazines Finlandin avustajilleen tarjoama free-sopimus, 
jota haastateltavat pitivät kohtuuttomana7.

Tämän tutkimuksen haastateltavat eivät kokeneet avustajasopimusten 
rajoittavan liikaa omaa työntekoaan tällä hetkellä, vaikka suurin osa heis-
tä oli allekirjoittanut avustajasopimuksia. Tosin he olivat solmineet sopi-
muksen lähinnä niiden mediayritysten kanssa, joiden sopimusten ehtoja he 
eivät pitäneet täysin kohtuuttomina. Esimerkiksi Image Kustannuksen ja 
Bonnierin sopimukset mainittiin suhteellisen kohtuullisiksi, kun taas esi-
merkiksi Sanoma Newsin ja Sanoma Magazines Finlandin sopimusten kat-
sottiin vievän toimittajalta kaikki oikeudet teksteihinsä. Mediayhtiöt tun-
tuvatkin jakautuneen avustajasopimusten suhteen toimittajien keskuudessa 
kahteen kastiin, joista ”pahoja taloja” pyritään välttämään: 

”Mä oon jotenki pyrkiny myös vähän seuraamaan freenä noita juttuja, 
et ketkä on hyviä taloja ja ketkä on pahoja taloja. Et esimerkiks mun ois 
kauheen paljon tehny mieli esimerkiks lähestyy NYT-liitettä ja näin, 
mut sit mul on vaan sellanen olo että ei, ja varsinki ku on ollu mars-
simassa myös Reijonki siellä mielenosotuksessa ja pyrkiny sitä kautta 
jotenki tuomaan oman mielipiteensä julki, niin sit se ois tuntunu siltä, 
että okei emmä voi nyt myydä tätä ajatustani.” 
 (nainen, freelancer)

Yleisesti sopimusten allekirjoittamista perusteltiin haastatteluissa toimeen-
tulon turvaamisella sekä sillä, että haastateltavat eivät kokeneet sopimuksia 
omalta kohdaltaan kovin rajoittaviksi. Sopimusten nähtiin rajoittavan uu-
delleenkäyttöpykälän vuoksi eniten valokuvaajien työtä, kun taas kirjoit-
tavat toimittajat näkivät oman työnsä uudelleenjulkaisuarvon suhteellisen 
vähäisenä.

7 Ks. SMF:n sopimuksesta lisää esim. 
 http://www.journalistiliitto.fi/edunvalvonta/freelancerit/?x513253=8461597, 
 http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2012/10/uutiset/kysely-220-freeta-torjui-

smf-sop/, 
 Yhteenvetoa SMF:n sopimuksesta Suomen freelance-journalistien yhdistyksen sivuilla, ks. 

http://www.freet.fi/uutiset/artikkeli/1043/. Linkit tarkistettu 30.1.2013.
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Haastateltavat kritisoivat avustajasopimuksia epäoikeudenmukaisuu-
desta ja epäeettisyydestä. Epäoikeudenmukaisuus liittyy tapaan, jolla free-
lancer-toimittajia kohdellaan; freelancerit kritisoivat mediatalojen tapaa 
sivuuttaa heidät täysivertaisina neuvotteluosapuolina. Tällaisen kehityksen 
vaikutuksista ammattijournalismin tasoon oltiin huolestuneita, sillä media-
talojen ota tai jätä -politiikka tuntui haastateltavien kokemusten mukaan 
karkottavan mediayrityksiltä hyviä tekijöitä. Erityisesti aikakauslehtipuo-
lella tällainen toiminta nähtiin kestämättömäksi pitkällä tähtäimellä, sillä 
haastateltavien mielestä aikakauslehtigenren hallitsevia tekijöitä ei voida 
korvata uusilla ihmisillä ilman, että se vaikuttaa lehden sisältöön. Kohtuut-
toman sopimuksen allekirjoittaminen oli haastateltaville itsearvostuskysy-
mys, ja allekirjoittaminen katsottiin paitsi henkilökohtaisen itsearvostuk-
sen kannalta kestämättömäksi, myös koko ammattikunnan työedellytyksiä 
heikentäväksi teoksi:

”Mä ainakin koen sen semmosena itsearvostuskysymyksenä, että mä en 
oo tehny Sanoma Magazinesille töitä, mutta mä oon tehny Hesarille, 
ja sitten viime keväänä sieltä tuli samanlainen sopimus toukokuussa 
Sanoma Newsilta, ja mä sitten yritin lyhyesti, että jos siihen ois saa-
nu muutoksia, mut ei siin ollu minkäänlaist neuvotteluvaraa. Sit mä 
vaan tein sen päätöksen, et no mä en sit allekirjota, enkä mä tee enää 
mitään töitä Hesarille. Niin kauan kun mä suinki vaan pärjään, niin 
mä teen sit kaikkialle muualle, eikä mulla oo ollu siinä mitään ongel-
maa. Mut jos mä olisin joutunu siin nöyrtymään, niin kyl mulla olis 
ollu siit sillai, no pienimuotonen kriisi varmaan itseni kanssa, et miks 
mä teen tätä, mä petän mun ammattikunnan, ja sit tämän työn edel-
lytykset tulevaisuudessa heikkenee huomattavasti, jos oikeesti ihmiset 
vaan alkaa allekirjottaan niit huonoi sopimuksii. ”
 (nainen, freelancer)

Haastateltavia huolestutti alan kehityssuunta, jossa työn tilaajat tuntuvat 
yhä enemmän noudattavan yksipuolista sanelupolitiikkaa, joka freelance-
reiden on toimeentulonsa hankkiakseen pakko vain hyväksyä:
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”Se on se ehkä mist mä en tykkää tässä freelancerin työssä, just se, että 
mä en oo vielä kokenu sitä ongelmaks, mutta mua pelottaa se et mihin 
suuntaan se menee, et onks kohta enää mitään oikeuksia ja meneeks se 
ihan sit vaan siihen, et muut sanoo ja meil ei oo mitään neuvottelun 
varaa edes siinä, et se mua huolestuttaa tosi, tosi paljon.”
 (nainen, freelancer/ uusi toimitusympäristö)

Sopimusten arveltiin vaikuttavan eniten aivan äskettäin alalle tulleisiin 
aloitteleviin journalisteihin, joiden ammatilliset verkostot eivät vielä ol-
leet ehtineet muotoutua. Avustajasopimuksen allekirjoittaminen nähtiin 
tällöin lähes välttämättömäksi, jotta nuorella journalistilla olisi mahdol-
lisuuksia alkaa luoda uraa alalla. Haastateltavista osa muistutti kuitenkin 
tällaisten sopimusten allekirjoittamisen seurauksista tulevaisuudessa, joita 
nuori, aloitteleva toimittaja ei välttämättä osaa vielä ajatella. Sopimuksen 
kirjoittaminen saattaa viedä oikeudet käyttää myöhemmin omaa tekstiään 
tai julkaista omia valokuviaan muissa yhteyksissä, tai toimittaja voi joutua 
maksamaan niiden käytöstä mediayhtiölle. 

Sopimusten yhteydessä nousi esiin myös toimittajan etiikka ja vastuu 
suhteessa haastateltavaan. Ongelmalliseksi nähtiin se, miten avustajasopi-
mukset vaikuttavat free-toimittajien työn ohella myös jutuissa esiintyviin 
haastateltaviin:

 
”Käytännös niillä on myöskin oikeus muunnella sitä tekstii ja käyttää 
sitä semmosis yhteyksis, mist mä en tiedä yhtään mitään. Ja mä en ai-
nakaan koe, et mä voin mennä haastateltavalle sanomaan, kun mäkin 
tein […] juttuja, esimerkiks no viime kevään mä haastattelin yhtä nais-
ta siit minkä takii se oli jättäny ehkäsyn pois, voi käyttää luonnollist 
ehkäisyä, niin semmoset asiat on niin arkaluontosii, en mä voi men-
nä sille sanomaan, et hei, et tää voi sit ilmestyy ihan mis tahansa ja 
mää en voi taata yhtään. Se on se haastateltavien oikeus siin, ja jotenki 
se tuntus itest ihan, ensinnäki väärält sitä haastateltavaa kohtaan ja 
myöskin hirveen epävarmalt mulle, et no mist sit tulee vastaan jotain 
joskus.” 
 (nainen, freelancer)



40 Pauliina Lehtonen

”Se on se ehkä mist mä en tykkää tässä freelancerin työssä, just se, että 
mä en oo vielä kokenu sitä ongelmaks, mutta mua pelottaa se et mihin 
suuntaan se menee, et onks kohta enää mitään oikeuksia ja meneeks se 
ihan sit vaan siihen, et muut sanoo ja meil ei oo mitään neuvottelun 
varaa edes siinä, et se mua huolestuttaa tosi, tosi paljon.”
 (nainen, freelancer/ uusi toimitusympäristö)

Sopimusten arveltiin vaikuttavan eniten aivan äskettäin alalle tulleisiin 
aloitteleviin journalisteihin, joiden ammatilliset verkostot eivät vielä ol-
leet ehtineet muotoutua. Avustajasopimuksen allekirjoittaminen nähtiin 
tällöin lähes välttämättömäksi, jotta nuorella journalistilla olisi mahdol-
lisuuksia alkaa luoda uraa alalla. Haastateltavista osa muistutti kuitenkin 
tällaisten sopimusten allekirjoittamisen seurauksista tulevaisuudessa, joita 
nuori, aloitteleva toimittaja ei välttämättä osaa vielä ajatella. Sopimuksen 
kirjoittaminen saattaa viedä oikeudet käyttää myöhemmin omaa tekstiään 
tai julkaista omia valokuviaan muissa yhteyksissä, tai toimittaja voi joutua 
maksamaan niiden käytöstä mediayhtiölle. 

Sopimusten yhteydessä nousi esiin myös toimittajan etiikka ja vastuu 
suhteessa haastateltavaan. Ongelmalliseksi nähtiin se, miten avustajasopi-
mukset vaikuttavat free-toimittajien työn ohella myös jutuissa esiintyviin 
haastateltaviin:

 
”Käytännös niillä on myöskin oikeus muunnella sitä tekstii ja käyttää 
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ehkäisyä, niin semmoset asiat on niin arkaluontosii, en mä voi men-
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mää en voi taata yhtään. Se on se haastateltavien oikeus siin, ja jotenki 
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 (nainen, freelancer)

Itsensä markkinoijat 41

Haastateltavan oikeuksiin liittyvät kysymykset tuntuvat jääneen avustajaso-
pimuksista puhuttaessa jokseenkin vähäiselle huomiolle, vaikka sopimusten 
vaikutukset ulottuvat vahvasti haastateltaviin ja jutuissa esiintyviin tahoi-
hin. Tässä mielessä sopimukset koskettavat kysymystä journalismin amma-
tillisesta etiikasta ja vastuusta haastateltavaa kohtaan. Kysymykseksi nousee 
tällöin se, miten toimittajien tulisi sopimukset kirjoitettuaan toimia; tuli-
siko haastateltaville jo ennen haastatteluntekoa kertoa, että haastattelusta 
tehtyä juttua voidaan julkaista ja käyttää jatkossa tavoilla, joihin jutun teh-
neellä toimittajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa? Miten tämä vaikuttaisi 
ihmisten halukkuuteen suostua haastateltaviksi? 

Konkretiaa tällaisissa tilanteissa toimimisesta ei haastateltavilla vielä ol-
lut, sillä toimittajat eivät olleet kokeneet juttujen uudelleenkäyttöä omalla 
kohdallaan. Sen sijaan haastateltujen nuorten toimittajien mukaan pelkkä 
mahdollisuus siihen riitti aiheuttamaan huolta sekä eettisistä kysymyksistä 
suhteessa haastateltaviin että toimittajan autonomiaan, omaan valtaan hal-
lita omia juttujaan ja vaikuttaa niiden julkaisemisen paikkoihin.

Aineiston mukaan freelancerit kohtaavat media-alan haasteet hyvin 
konkreettisina. Heidän ammatillista asemaansa on jo tähän asti leimannut 
epävarmuus, sillä yhteistyö mediatalojen kanssa on pohjautunut suullisiin 
sopimuksiin. Kirjallinen avustajasopimus ei muuta freelancereiden työti-
lannetta varmemmalle pohjalle, sillä sopimukset eivät velvoita mediayhtiö-
tä tilaamaan free-toimittajalta juttuja. Suullisten sopimusten onkin nähty 
asettavan free-toimittajat lähes mahdottomaan neuvotteluasemaan (Wal-
ters ym. 2006; vrt. Örnebring 2009). Journalistien keskuudessa on pohdittu 
sopimusten vaikutusta myös sananvapaudelle ja arveltu nykyisten käytäntö-
jen johtavan yhteiskuntaan, jossa ”muutama mediayhtiö saa yksin päättää 
alan luovan työn tulosten käytöstä” ( Jokinen 2012).

Työnhallinta: kiire kuuluu journalismiin

Toimittajan työn puitteita selvitettiin tutkimuksessa kysymyksillä työn te-
kemiseen liittyvistä käytännön asioista, kuten työtahdista, lomista, sairaus-
lomista, palkkauksesta, työyhteisöstä sekä työn ja vapaa-ajan suhteesta. 
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Haastattelujen perusteella ylikuormitus ei ole tällä hetkellä nuorten toi-
mittajien työssä suureksi koettu ongelma. Vaikka haastateltavat toivat esiin 
kiireen ja työnantajan odotusten luomat paineet omalle työlleen – kuten 
aiemmissakin tutkimuksissa (esim. Nikunen 2011a; Raittila ym. 2008; Jyr-
kiäinen 2008) – ei nykyistä tilannetta yleensä koettu omalla kohdalla liian 
kuormittavaksi. Kiire ja tiivistahtinen työ ymmärrettiin nykyjournalismiin 
liittyviksi piirteiksi, minkä nuoret toimittajat olivat sisäistäneet. 

Lähes kaikki toivat esiin kiireen huonon vaikutuksen laadukkaan jour-
nalismin tekemiselle. Tiiviissä työtahdissa pysyminen oli heille kuitenkin 
kriteeri, johon toimittajan tuli sopeutua. Kiire ja nopeus tulivat haastatte-
luissa esiin kahdesta näkökulmasta: yhtäältä kiire toimitustyössä koettiin 
uhaksi laadukkaalle journalismille, jonka nähtiin rakentuvan esimerkiksi 
perehtymisestä rauhassa ajan kanssa asioihin ja tiedon oikeellisuuden sel-
vittämisestä. Toisaalta nopeus nousi esiin toimittajan ammatillisen osaami-
sen merkkinä: haastateltavien mukaan ammatillista osaamista osoitti kyky 
suoriutua työstään nopeassa tahdissa. Erityisesti freelancereilla nopeudesta 
oli tullut heidän itsereflektiossaan yksi ammatillisen osaamisen mittari. He 
asettivat itselleen vaatimuksen ripeätahtisesta työntekemisestä, sillä se oli 
heille tapa kohottaa tulotasoa:

”Varsinki siihen nähden et kun mä kirjotan niin nopeesti, niin sitten 
mä pystyn, kun kattoo niitä Journalistiliiton suosituksia, niin ne on 
aika ok. Mut et jos mä oisin vähänki hitaampi kirjottaja, niin sitten ne 
vois mennä, et ku mulla menee nyt semmoseen juttuun mist mä saan 
400, niin siihen mul menee suunnilleen se päivä. […] ku voin kuvitel-
la, et jollakin muulla ihmisellä vois mennä se kaks päivää sellasessa, 
kun se on sillai niinku pitkä henkilöhaastattelu, 8000–9000 merkkiä. 
Se vaan musta tuntuu niin helpolta että se syntyy silleen vaan parissa 
tunnissa.”
 (nainen, freelancer)

Työn tekemiseen liittyviin työntekijän oikeuksiin, kuten loman pitämiseen 
tai sairauslomaan, haastateltavat olivat pääosin tyytyväisiä. Heistä suurin 
osa koki pystyvänsä neuvottelemaan esimerkiksi lomien ajankohdista ja pi-
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tämään tarvittaessa sairauslomaa. Tosin pätkäsuhteissa työtä tekevillä (esim. 
tarvittaessa töihin tulevilla) oikeus lomaan ei ollut yhtä selvä kuin vakitui-
sissa työsuhteissa olevilla. Pätkätöitä tekevät kertoivat pitävänsä enemmän 
vapaata toisinaan työsuhteiden välissä työttömyysjaksolla ennen uuden työ-
suhteen aloittamista. 

Ongelmallista lomien pitäminen oli määräaikaisten lisäksi free-toimit-
tajilla, joille lomien suunnittelu on vaikeaa ansiotason säilyttämisen kan-
nalta. Lomien pitäminen vaati ennakointia ja töiden järjestämistä loman 
kannalta tasaisesti. Taloudelliset syyt liittyivät paitsi säännöllisten ansioiden 
hankkimiseen myös omaan asemaan työmarkkinoilla. Freelancerit kokivat 
ongelmaksi pitkien lomien pitämisen, koska he eivät olisi silloin muistutta-
massa toimituksia olemassaolostaan. Yksi free-toimittajista mainitsi lomien 
ohella myös kesken jääneiden opintojen loppuunsaattamisen hankalaksi. 
Hän epäili putoavansa lehtien avustajaringeistä, mikäli palaisi pitkäksi aikaa 
päätoimiseksi opiskelijaksi:

”Just pelottaa se et jos yhtäkkiä katoo puoleks vuodeks johonkin niin tar-
jooks kukaan enää sen jälkeen töitä. Muistaaks kukaan enää mua sit, 
jos mä oon puol vuotta ollu jossain.”
  (nainen, freelancer)

Myös sairauslomien pitäminen oli freelancereille hankalampaa kuin toimi-
tuksissa työskenteleville. Tosin kukaan haastatelluista ei vielä ollut joutunut 
olemaan pitkällä sairauslomalla, joten heillä ei ollut kokemusta siitä, miten 
pitkä sairastaminen vaikuttaisi omaan työtilanteeseen. Haastateltavat olivat 
periaatteessa tarkkoja sairausloman pitämisestä. Tästä huolimatta he koki-
vat painetta tulla sairaana töihin, jos esimerkiksi lehti oli lähdössä painoon.

Vaikka haastatteluista ei noussut vahvasti esiin puutteita työhyvinvoin-
nissa, vastuu työssä jaksamisesta tuntuu kasautuvan nuorille toimittajille 
itselleen. Haastateltavien mukaan ajatusta työntekijöistä huolehtimisesta 
pidetään periaatteen tasolla toimituksissa tärkeänä, mutta silti toimitusten 
arki jyrää helposti näiden asioiden ohi. Käytännön toimitustyön kiireessä 
yksittäisten työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen ei työnantajalla 
usein ole haastateltavien kokemusten mukaan mahdollisuutta:
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”Mä oon ollu nyt tuol kymmenen kuukaut yhtäjaksosesti töis enkä mä 
oo, tää on mun eka loma, et en mä tiedä, vähän näennäistä se on kyl. 
Siis totta kai ne on sillee, et no et älä nyt tee liikaa, mut sit käytännös 
tulee sillee, et nyt pitäs tehä tää ja tää ja tää ja tää, et kuka tekee. Jos 
sanoo, et no kukaan muu ei tee, niin sit sanoo, et no mä teen, niin en 
mä oo ikinä kuullu semmost tilannet, et et sä voi tehä, et sä oot tehny 
jo liikaa.” 
 (mies, sanomalehti)

Toimittajat olivat pääosin tyytyväisiä palkkaukseensa, vaikka suurin osa 
heistä ei kokenut olevansa asemassa, jossa voisi neuvotella palkan suuruu-
desta. Useimmat haastatellut olivat sitä mieltä, että vastuu palkkakehityk-
sestä on lähinnä työntekijällä itsellään, ja he korostivat työntekijän omatoi-
misuutta seurata palkkakehitystään suhteessa työtehtävien vaativuuteen. 
Samoin palkankorotusta pyytäessä he kokivat tarvitsevansa siihen tarpeeksi 
vankat perustelut, kuten tehtäväkohtaisen vastuun kasvamisen. Free-toimit-
tajat olivat toimituksissa työskenteleviä toimittajia tiukempia palkkioiden 
suhteen ja pitivät suhteellisen tarkasti kiinni siitä, että eivät ottaneet toi-
meksiantoja liian pienellä palkkiolla. Riittävästä palkkiotasosta kiinnipitä-
minen kertoi oman työn arvostuksesta ja ammattiylpeydestä. Pienemmällä 
palkkiolla suostuttiin työskentelemään, mikäli kyseessä oli esimerkiksi ideo-
logiselta taustaltaan toimittajan mielestä merkittävä media, tai jos median 
avustamisen koettiin näyttävän hyvältä cv:ssä. 

Haastattelujen perusteella tiimityöskentely tai parityöskentely oli luon-
teva tapa tehdä työtä, jossa korostui pikemmin yhteinen asioiden kehittely 
ja niistä päättäminen kuin selvä ohjaus. Esimerkiksi havainnointijaksoilla 
toimituksissa huomasin, miten juttuaiheet jalostuivat kollegoiden kanssa 
keskustellessa, toimituspalavereissa tai joukkoistamisen keinoin verkossa 
yleisön apua käyttäen, mikä oli toimittajille luontevaa. Työyhteisön roo-
li nousi haastatteluissa esiin resurssina, johon toimittaja voi peilata omaa 
työtään, testata juttuideoiden toimivuutta tai hakea neuvoja ideoiden ja-
lostamisessa jutuiksi. Tiimityöskentely tuntui vastaavan tähän tarpeeseen, 
eivätkä toimittajat kokeneet joutuvansa löytämään yksin ratkaisuja työssään 
kohtaamiinsa ongelmiin (vrt. Jyrkiäinen 2008). Tarve ammatilliselle yhtei-
sölle tuli hyvin esiin freelancer-toimittajan viikkopäiväkirjassa, jossa kolle-
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goiden tuelle olisi ollut tarvetta esimerkiksi juttujen sisällöllisiä ratkaisuja 
pohdittaessa:

Otteet freelancer-toimittajan työpäiväkirjasta

Olin erityisen iloinen siitä, että kyseisessä lehdessä avustajat saavat 
yhtä lailla tukea ja otetaan mukaan juttuprosessiin kuin toimitukses-
sa työskentelevät toimittajat (sikäli kuin se nyt puhelimitse on mah-
dollista). 
Nukuin aamulla vähän tavallista pidempään, mikä aiheutti sen, 
että työpäivä venyi illalla aika myöhään enkä ehtinyt kuntoilemaan 
siihen aikaan kuin olin suunnitellut. Olisi siis kannattanut herätä 
aiemmin ja aloittaa työt ajoissa, niin olisin saanut hommat tehtyä 
aiemmin. Se otti päähän, kun haastateltavalta tuli viesti, että hänen 
mielestään kirjoittamani juttu jää ”kepeäksi” ja hän toivoi siihen li-
sää ”syvyyttä”, mutta ei perustellut sanomaansa millään tavalla. En 
siis voinut tietää, oliko kritiikkiin mitään todellista syytä vai ei.

Esimerkki tuo esiin freelancer-toimittajien itsenäisyyden. Juttuja kirjoite-
taan yksin, jolloin niihin liittyvien ratkaisujen pohdinta on tehtävä itsenäi-
sesti ilman työyhteisöltä saatavaa tukea. Työpäiväkirjan ote edellä osoittaa, 
miten toimittaja ei voinut esimerkiksi pohtia haastateltavan esittämää tar-
vetta jutun syventämiselle yhdessä työyhteisön kollegoiden kanssa, vaan hän 
joutui tekemään ratkaisun yksin. Yksin työskentelevät journalistit joutuvat 
etsimään vertaisyhteisöään muualta, kuten Facebookissa toimivista freelan-
cereiden keskinäisistä ryhmistä.

Freelancereille verkossa ja kasvokkain toimivat vertaisyhteisöt olivatkin 
paikkoja, joissa tekeillä olevista jutuista ja niissä tehdyistä ratkaisuista kes-
kusteltiin. Verkossa toimivat yhteisöt ovat paikkoja käydä kollegojen kanssa 
keskustelua myös journalismin ajankohtaisista kysymyksistä. Yksin toimi-
via journalisteja saattoivat yhdistää myös erilaiset (verkko)journalismin ke-
hitysprojektit, joissa he toimivat yhdessä vertaisryhmänsä kanssa. Tällaisen 
ryhmän jäsenet jakoivat innostuksen nykyjournalismin tai yleisen keskus-
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telukulttuurin laadun parantamiseen, mikä erään haastateltavan mukaan 
motivoi uusien projektien kehittelyyn: 

”[…] semmonen yhteisö puuttuu mis vois jotenki jakaa asioita ja ide-
oida asioita, jos kaikki on friikkuja tai semmosii yksin työskenteleviä, 
niin semmonen yhteisön vuorovaikutus puuttuu. Niin ne on siihen 
tarpeeseen jotenkin ruvennu ite miettimään tämmöstä. Ja sit totta kai 
semmoseen suomalaisen nettikeskustelukulttuurin upgradaamiseen, et 
päästäis siit semmosesta lässyn läl läl lää, semmosest huonosti mode-
roidusta ja ihan semmosest, ei hyvään argumentaatioon pohjautuvast 
keskustelusta semmoseen jotenkin yhteiskunnalliseen keskusteluun, mis 
oikeesti puhutaan silleen hyvillä argumenteilla, ja puhutaan koko ajan 
vaan asiaa. Niin sikäli et siin on kaks kärkee, tää tämmönen yhteisö-
kärki ja sit tämmönen sisällöntuotta-, tai tämmösen laadukkaan kes-
kustelun synnyttämiskärki.” 
 (nainen, freelancer/uusi toimitusympäristö)

Yllä olevasta haastatteluotteesta voi lukea uudentyyppisten työskentelyn 
tapojen kahtalaista funktiota. Yhtäältä etsitään tapoja luoda työyhteisöä, 
mikä tulee erityisen tärkeäksi nykytilanteessa, kun yksin työskentely yleis-
tyy. Toisaalta uusilla aloitteilla on selvä sisällöllinen tavoite pyrkiä kehittä-
mään journalismin sisältöjä ja luomaan laadukasta, argumentteihin pohjau-
tuvaa yhteiskunnallista keskustelua. Haastatteluote kertoo yksintekemisen 
ja epätyypillisen työn kasvun seurauksena syntyvästä tarpeesta luoda paik-
koja, joissa kohdataan omaa vertaisryhmää ja etsitään työyhteisöä.

Voiko työstä kieltäytyä?

Nuoria on kuvattu sukupolveksi, joka odottaa työnteon vastaavan omia ar-
vostuksia ja työltä mahdollisuuksia toteuttaa itseään (Alasoini 2010; Deuze 
2007). Vaikka journalistinen työ koetaan tunnetusti usein kutsumusamma-
tiksi, tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret journalistit arvostavat vapaa-
aikaa mielekkään työn rinnalla (vrt. Alasoini 2010). Monet heistä kokivat 
tosin olevansa jatkuvasti toimittajan roolissa, sillä toimittajuus oli heille 
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osa identiteettiä, jota ei voinut ottaa ’pois päältä’ töistä lähdettäessä. Tästä 
huolimatta he tekivät eroa työn ja vapaa-ajan välille, ja tämä rajaus nähtiin 
tärkeäksi työhyvinvoinnin kannalta. Rajan noudattaminen vaihteli toimit-
tajien kesken. Osa oli hyvin tarkka työajoista ja vähensi esimerkiksi kotona 
tehdyn työn työajoista, kun taas osa haastatelluista teki töitä kotona mutta 
ei kokenut sitä millään tavalla ongelmalliseksi, koska koki toimittajan iden-
titeetin niin vahvana. 

Nuoret toimittajat ovat haastattelujen perusteella tietoisia oikeuksis-
taan ja suhteellisen tarkkoja työnsä rajoista, kuten työajoista. Tosin haasta-
teltavat ymmärsivät ajoittaisen kiireen ja työpäivien venymisen esimerkiksi 
silloin kun lehti on menossa painoon. Työajan satunnaiset ylittymiset otet-
tiin takaisin, jos mahdollista, rauhallisemmalla työviikolla. Stressi sovittujen 
juttujen valmistumisesta ajoissa ja työajan venyminen tuntuivat useimmiten 
liittyvän uudessa työssä aloittamiseen, minkä jälkeen nuoret kertoivat pääs-
seensä normaaliin työrytmiin. Freelancereilla siirtymää töiden ja vapaa-ajan 
välillä hankaloitti esimerkiksi työhuoneen puute, minkä vuoksi työasioita ei 
voinut jättää työpaikalle:

”…kun kyllähän se on helpompaa, jos sä oot toimituksessa töissä, niin se 
on helpompaa tehdä niin, et sä menet sinne aamulla, sit sä teet duunit, 
ja sit sä lähet kotiin ja sit sä et mieti sitä. Vaikka toimittajan työssä se 
on varmaan keskimäärästä vaikeempaa. Ja sitte toisaalta tää on sel-
lasta, et vaikka mää olisin kuinka vapaalla ja en ajattelis työasioita 
välttämättä sen ihmeemmin, mutta sitte ku mä oon jossain, mää jut-
telen jonku kanssa jostain, sit mulle tulee yhtäkkiä juttuidea ja sitten 
mää merkkaan sen, jos en muualle, niin puhelimeen, kun se on aina 
mukana, niin niitä on siellä, mut en mä koe, et se ois mitenkään rasit-
tavaa.” 
 (nainen, freelancer)

Tarvittaessa työhön tulevan (TTT) tehtävässä työskentelevälle toimitta-
jalle oli vaikeinta sovittaa yhteen työ ja muu elämä. Hänelle työn ja arjen 
yhteensovittaminen oli vaikeaa, koska työtilanteet vaihtelivat päivittäin. 
Oman arjen suunnittelu osoittautui hankalaksi, koska koko ajan piti olla 
valmiudessa lähteä töihin. Vaikka tarvittaessa töihin tulevilla on mahdolli-
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suus kieltäytyä tarjotuista vuoroista, ja tässä mielessä valta säädellä työnte-
koaan, oli töistä kieltäytyminen vaikeaa:

”Mulle saattaa tulla usein sellanen olo jos mä kieltäydyn, et siis mulle 
tulee huono omatunto. Mikä on siis syyttä huono omatunto mut se tulee 
joka tapauksessa. Se varmaan liittyy näihin johonki työmoraaliin liit-
tyviin asioihin tai tällee, mut se et niitä jaetaanki niitä vuoroja vähän 
sen perusteella ehkä, että kuka on ollu pisimpään ja sitte just tällee näin 
ni se on vähä ikävää. Tommoset pikkujutut siinä vähä haittaa. Ja sitte 
ehkä se just, että tosiaan jos on vaikka suunnitellu viikon ohjelman ja 
opiskelut ja muut ja sit sieltä tulee just puhelu maanantaiaamuna, et 
pääsetkö mahollisimman moneks tunniks tällä viikolla. Ni sit on, usein 
pitää heittää ihan uusiks koko suunnitelma viikolta. Ihan lennosta, ni 
se on jotenki, mä oon kokenu sen tosi stressaavaks.”  
 (nainen, printtimedia)

Kuten yllä oleva haastatteluote osoittaa, töistä kieltäytyminen tuotti huo-
noa omatuntoa, vaikka töiden sovittaminen opiskeluihin oli vaikeaa. Haas-
tateltava joutui tasapainoilemaan opintojen loppuunsuorittamisen ja työ-
kokemuksen kerryttämisen välillä. Työn epäsäännöllisyys ei motivoinut 
haastateltavaa, koska se ei luonut hänelle ajatusta jatkuvuudesta tai työn-
tekijän arvostuksesta. TTT-työn tekeminen oli hänelle väliaikainen vaihe 
työelämässä työkokemuksen hankkimiseksi ja jalansijan saamiseksi media-
taloon. 

Yhteenvetoa

Suurin osa nuorista toimittajista kuvasi työtilannettaan myönteisesti riippu-
matta siitä, työskentelikö freelancerina vai määräaikaisessa tai vakituisessa 
työsuhteessa. Tämä kertoo sopeutumisesta työtilanteeseen ja halusta antaa 
sille myönteinen tulkinta. Määräaikaisuudet tarjosivat pätkätyöläisille mah-
dollisuuden kokeilla eri työpaikkoja ja työtehtäviä, kun taas freelancereille 
vapaus syntyi nimenomaan perinteisestä toimituksesta irtautumisesta. Va-
kituisella työsopimuksella työskentelevät taas ymmärsivät onnekkaan ase-
mansa pysyvässä työsuhteessa vaikka toisaalta pohtivat ammattiosaamisen 
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monipuolistamista muissa medioissa. Nykyistä vakituista työsuhdetta ei 
nähty loppuelämän työpaikkana vaan yhtenä vaiheena omalla työuralla. Se, 
että tyytymättömyys ei noussut hyvin vahvasti määrittämään nuorten jour-
nalistien käsitystä työstään, saattoi juontaa siitä, että he kokivat työsken-
televänsä omalla alallaan. Journalismi ideaalina ja professiona voivat pitää 
yllä tyytyväisyyttä, vaikka työolosuhteisiin liittyisikin kuormittavuutta ja 
turvattomuutta (vrt. Massey & Elmore 2011). 

Haastateltavat pitivät pääsääntöisesti kiinni sovituista työajoista, eivät-
kä olleet valmiita jatkamaan työtä omalla ajalla kotona. Työnantajan silmis-
sä työntekijän oikeuksista ja työn rajoista huolehtiminen voi vaikuttaa jous-
tamattomuudelta ja siltä, että työntekijä ei ole tarpeeksi motivoitunut tai 
sitoutunut työpaikkaansa. Toisaalta sitä voi tulkita myös pätkätyöelämän 
näkökulmasta, jossa nuoret toimittajat joutuvat itse huolehtimaan työnsä 
rajoista. 

Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että nuoret orientoituvat 
uran rakentamiseen, mutta uraa ei ajatella suhteessa tiettyyn työnantajaan 
ja siellä etenemisen mahdollisuuksiin. Pikemmin nuorten käsitystä työelä-
mästä kuvaa yksilöllistyminen, koska he ovat aiempiin sukupolviin verrat-
tuna enemmän vastuussa uralla etenemisestään. Työelämän muutokseen 
on liitetty arvioita ammattien kuolemasta (Vähäsantanen ym. 2008), kun 
perinteisten ammattien tilalle nousee notkea asiantuntijuus. Myös nuorten 
journalistien asenteita työelämään voi kuvata tästä näkökulmasta, jossa va-
kaat ja ennustettavat työurat ovat jääneet moniosaamisen varjoon (Kolari 
2011). Raija Julkunen (2008) kutsuu tämäntyyppistä työtä portfoliotyöksi, 
jota luonnehtii työskentely vaihtuvissa ympäristöissä ja oman itsen markki-
nointi (ks. myös Kolari 2011; vrt. Kantola 2012). Myös nuorten toimitta-
jien puheesta piirtyy kuva työkulttuurista, jossa nuoret keräävät työkoke-
musta ja osaamista kerryttääkseen portfoliotaan.

Nuorten toimittajien jokseenkin yhtenäinen tyytyväisyys työhönsä 
johtunee journalistin työn kokemisesta kutsumusammatiksi. Vaikka työtyy-
tyväisyyttä laskivat esimerkiksi kiire, puuttuva palaute työstä, epävarmuus 
työtilanteesta jatkossa tai se, että työssä ei ollut tarpeeksi aikaa paneutua 
asioiden selvittämiseen, nuoret kokivat journalistisen työn niin vahvasti 
omaksi alakseen, että hyväksyivät alaan liittyvät negatiiviset ilmiöt – tai 
pikemminkin sopeutuivat niihin. Tämä on tyypillistä tietotyöläisille, jotka 
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on huomattu muita työntekijäryhmiä tyytyväisemmiksi työhönsä (Pyöriä 
2002, 61). Työn kuormittavuudesta huolimatta he kokevat työnsä palkitse-
vaksi ja motivoivaksi, minkä vuoksi he ovat valmiita sietämään työnpuittei-
siin liittyviä epäkohtia (vrt. Jyrkiäinen 2008). 

Haastattelujen perusteella toimitusten tilanne tuntuu palautuneen 
vuosien 2008–2009 laman jälkeisen ajan heikon työhyvinvoinnin vuosis-
ta jossain määrin myönteisemmälle tasolle, jossa valtaosa toimittajista on 
tyytyväisiä työhönsä ( Jyrkiäinen 2008; Nikunen 2011a; vrt. Kolari 2011). 
Tosin tutkimuksen teon aikana media-alan epävarmuus ja muutosalttius 
ovat näkyneet jälleen konkreettisesti, sillä haastattelujen teon jälkeen ilmoi-
tettiin jo uusista YT-neuvotteluista ja työntekijöiden vähentämisestä (esim. 
Sanoma Magazines, MTV3). Mikäli haastattelut tehtäisiin nyt, tämä muut-
tunut tilanne tulisi kenties haastateltavien kokemuksissa esiin. Yksi keskei-
nen tulevaisuuteen kohdistuva kysymys media-alallakin on kuitenkin se, 
riittääkö työn tuottama sisällöllinen tyydytys tasapainottamaan kiristynyttä 
työelämän tahtia ja epävakaata työmaailmaa (Pyöriä 2002, 61).

Olen tiivistänyt seuraavaan taulukkoon (taulukko 1) ei-tyypillisiin 
työntekemisen muotoihin liittyviä etuja ja haittoja, joita nuorten journalis-
tien haastatteluissa nousi esiin. 

Taulukko 1. Epätyypillisten työsuhteiden etuja ja haittoja

+ Tehtävään liittyvä moniosaaminen – Sisältöihin ja substanssiin liittyvä 
 kasvaa  osaaminen ei kartu

+ Oman elämän aikataulutus, vapaus – ”Pakkonuoruus”, turvattomuus, pitkä-
   jänteisyyden puute

+ Itsenäisyys, vastuu – Palaute omasta työstä vähäistä, vertaistuen 
   puute

+ Ammatilliset verkostot kasvavat –  Oma asema työyhteisössä epäselvä, 
   työyhteisöön kiinnittyminen vaikeaa

+ Uusien innovatiivisten työyhteisöjen – Työhyvinvoinnin ja etujen puute
 synnyttäminen
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3
Journalistin ammattikuva: 

Oman arvon markkinointia yksityisen ja 
julkisen rajalla

Tässä luvussa nuorten journalistien ammatillista identiteettiä tarkastellaan 
selvittämällä haastateltavien näkemyksiä journalistisista arvoista ja niiden 
konkretisoitumisesta käytännön toimitustyössä. Perinteiset arvot vaikut-
tavat työn tekemisen taustalla, mutta käytännön työssä nousevia kysymyk-
siä pohditaan enemmän suhteessa siihen mediaan, jossa työskennellään. 
Nuoret pohtivat journalistisia arvoja ja ideaaleja suhteessa nykyhetkeen, 
ja esimerkiksi toimittajien oikeus tuoda esiin puoluepoliittisia näkemyksi-
ään herätti näkemyksiä puolesta ja vastaan. Nuoret lähtevät myös rohkeas-
ti mukaan uusiin projekteihin, joissa omaa journalistista uraa voi kehittää 
innovatiivisesti. Ammatillisen pätevyyden rakentamisessa erikoistuminen, 
verkostoituminen ja brändäys koettiin keskeisiksi.

 

Perinteiset arvot, muuttuva ympäristö

Journalistiseen professioon on perinteisesti liitetty tiettyjä arvoja ja norme-
ja, kuten autonomia, yleisön palvelu, objektiivisuus, välittömyys, eettisyys, 
tiedon jakaminen ja julkisen keskustelun alustana toimiminen (esim.  Deuze 
2005; Ahva 2010). Näitä elementtejä voidaan lähestyä kahdella tasolla. 
Arvoihin ja normeihin viitataan usein periaatteina, joita journalistien tu-
lisi noudattaa. Toisaalta niitä voidaan ajatella käsitteinä ja asenteina, joita 
journalisteilla on ammatistaan; eli ammattikuvan muodostumisen kannalta 
keskeisinä tekijöinä, joilla journalistit luovat itseymmärrystä työstään (Ahva 
2010, 80). 
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Toimituskulttuurilla on suuri merkitys siihen, miten arvot ja normit 
ovat läsnä päivittäisessä toimitustyössä. Toimituskulttuuri ohjaa journalis-
tisten arvojen ja normien käyttöä ja tulkintaa. Kun journalistisella kulttuu-
rilla tarkoitetaan laajempaa käsitystä journalismista ja sen käytännöistä, tai 
määritelmiä journalistisista tuotteista, toimituskulttuurin käsite antaa mah-
dollisuuden tarkastella toimittajien ammattikuvaa yksityiskohtaisemmissa 
konteksteissa (Ahva 2010, 97).8  

Perinteisesti journalistisessa työssä on painotettu pyrkimystä objektii-
visuuteen, totuudenmukaisuuteen ja varmistettuun tietoon, mutta uuden 
teknologian kehitys haastaa yhä vahvemmin näitä journalismin periaattei-
ta (ks. esim. Domingo & Heinonen 2008; Lasorsa 2012; Bogaerts 2011; 
Singer 2005; Singer 2007). Esimerkiksi Dominic Lasorsa ym. (2012) kä-
sittelevät Twitterin journalismille tuomia haasteita suhteessa journalismin 
objektiivisuuteen ja portinvartijan rooliin. Heidän mukaansa se, miten 
Twitterin journalistinen käyttö suhteutuu perinteisiin journalistisiin arvoi-
hin nostaa keskeiseksi kysymyksiä mielipiteiden ilmaisusta, tiedon julkista-
misesta ilman sen verifiointia sekä tiedon alkuperään viittaavien linkitysten 
tekemistä. Lasorsan ym. mukaan nämä Twitterin käytölle tunnusomaiset 
piirteet kyseenalaistavat journalistista objektiivisuutta arvona, joka on 
ymmärretty kantaaottamattomuudeksi ja puolueettomuudeksi. Samoin se 
kyseenalaistaa journalismin portinvartijan roolia, joka puolestaan on käsi-
tetty uskottavan tiedon tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi. Linkittäminen sen 
sijaan koskettaa journalistisen läpinäkyvyyden periaatetta, joka on perustu-
nut ajatukselle avoimuudesta ja tietolähteiden osoittamisesta (Lasorsa ym. 
2012; vrt. Phillips 2010). 

Läpinäkyvyydestä on tullut erityisen tärkeää verkkojournalismille, jon-
ka tekemisessä nopeudesta tuntuu tulleen tärkeämpää kuin faktojen tar-
kastamisesta (vrt. Vehkoo 2011; Honkonen & Lankinen 2012). Tällöin 

8 Journalistinen työ nivoutuu osaksi toisiinsa yhdistyviä kulttuureja: osaksi (1) laajaa journa-
listista kulttuuria, (2) professionaalista kulttuuria, jossa määritellään työssä harjoitettuja ar-
voja ja normeja, (3) yrityskulttuuria, joka pohjautuu mediayritysten toimintakulttuuriin, ja 
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aatteita määritellään käytännön toimitustyössä ja tehtävissä valinnoissa (Ahva 2010, 96–98).
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Toimituskulttuurilla on suuri merkitys siihen, miten arvot ja normit 
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journalismin tarkkuus ja täsmällisyys voivat pohjautua vain läpinäkyvyy-
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päristössä entistä keskeisempi, sillä yleisö tulee aiempaa enemmän osaksi 
sitä journalistista prosessia, jossa tiedon totuudenmukaisuus ja olennaisuus 
arvioidaan (vrt. Phillips 2010). 

Vaikka sosiaalisen median on huomattu haastavan journalistisia peri-
aatteita, eivät uudenlaiset toimintaympäristöt ja toiminnan tavat ole saa-
neet journalisteja hylkäämään eettisiä periaatteitaan. Journalistien on pi-
kemminkin huomattu sopeuttavan toimintaansa uusiin alustoihin (esim. 
Lasorsa ym. 2012; Singer 2005). Jane Singer (2005) puhuu toiminnan nor-
malisoimisesta (normalizing), jolla hän viittaa journalistien tapaan muokata 
esimerkiksi bloggaamistaan siten, että se yhä kunnioittaa heidän tärkeiksi 
kokemiaan eettisiä arvoja ja periaatteita. Singerin ajatus teknologian nor-
malisoimisesta on tunnistettavissa journalistisessa työssä myös yleisemmin; 
työtä muokataan vastaanottamaan kehityksen mukanaan tuomia haasteita 
siten, että journalistit pysyvät uskollisina eettisille periaatteilleen (Singer 
2005; Hayes ym. 2007).

Kun journalistisia arvoja ja normeja lähestytään toimituskulttuurin 
kontekstissa, voidaan kerätä tietoa siitä, miten journalistisia periaatteita 
sovelletaan käytännön työssä. Voidaan selvittää, millaisissa tilanteissa toi-
mittajat joutuvat pohtimaan työnsä ja eettisten periaatteiden suhdetta, ja 
millaisena he näkevät arvojen ja normien merkityksen nykyhetken journa-
listisessa työssä. 

Ideaalit taustalla

Haastateltaville oli muodostunut jo vahva ammatillinen identiteetti toimit-
tajana ja heidän puheestaan erottui toimittajan ammattitaidolle asetettuja 
määreitä tai vaatimuksia, jotka oli osittain omaksuttu jo toimittajakoulu-
tuksessa. Toimittajien kesken ei yleisellä tasolla ollut juurikaan eroja siinä, 
mihin journalistisiin periaatteisiin ja normeihin journalismin katsottiin 
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kiinnittyvän. Journalistin ammatti koettiin erityisasemaksi, tietynlaiseksi 
statusasemaksi yhteiskunnassa, joka edellyttää journalististen periaatteiden 
noudattamista, kuten objektiivisuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten 
epäkohtien selvittämisessä (vrt. Kantola 2012).  Periaatteet nivoutuivat vas-
tuullisuuteen journalismin yleisölle:

”…selvitetään asioita lukijan puolesta, mul on tavallaan mandaatti lu-
kijan puolest soittaa.. no Keskolle ja kysyy miks niitten kaikki banaanit 
ei oo reiluja. Mulle ne ehkä ottaa enemmän aikaa tai perehtyy siihen 
enemmän kun tavalliselle lukijalle. (…) Sit sellanen missä ollaan sil-
leen kriittisii, musta kriittisyys on tärkeetä et ollaan kriittisiä lähteitä 
kohtaan, siis että niil on omat intressinsä kertoo asiat kun ne on, ollaan 
kriittisiä myös sitä omaa elämänkatsomusta kohtaan.”  
 (nainen, uusi toimintaympäristö)

”Kyl ideaalina on tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää ja sillä taval-
la, semmosen asioiden tuomista esiin mistä muuten ei saisi selvää. Et 
semmonen maailman selittäminen jotenkin, mutta ne nyt on semmo-
sia abstrakteja asioita mitä ei joka päivä mieti. Mutta että ne jollain 
tavalla painaa siinä, että mimmosia juttuja mä haluan tehdä. Viime 
aikoina mä oon miettinyt, semmonen et mikä on tärkeintä mulle on 
semmonen kunnioitus sekä lukijoita kohtaan, että tekee semmosta jour-
nalismia joka kunnioittaa lukijaa, mutta myös sitte kunnioittaa niitä 
jutun kohteita ja myös itseään. Että mä voin itse olla, seistä sanojen, 
juttujen ja semmosen journalismin takana, mitä mä teen. Et kaikkien 
näiden, tai kaikki nää yritän muistaa kun teen.”
 (mies, freelancer)

”Kyllähän me varsinkin sillon alkuaikoina, niin sitten kauheesti is-
tuttiin tuolla kuppilassa ja parannettiin journalismia ja parannettiin 
maailmaa ja politiikkaa ja kaikkee tommosta noin, et kyl se siitä on 
lähteny se, vähän ehkä semmosest idealistisest ehkä ajatuksesta, että täl 
pystyy vaikuttamaan johonkin. Ja sit toisaalt se, että mä olin aina ty-
känny kirjottaa.”  
 (nainen, freelancer)
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Tätä erityisasemaa tuli käyttää asioiden selittämiseen; toimittaja nähtiin 
riippumattomaksi ja itsenäiseksi tulkiksi, jonka tehtävänä oli olla hereillä 
ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä ja kertoa niistä yleisölle totuuden-
mukaisesti ja kriittisesti. Hyvän journalismin tekeminen vaati toimittajalta 
kriittisyyttä sekä lähteitä että toimittajan omia arvoja ja katsantokanto-
ja kohtaan, mikä nousi esiin erityisesti suhteessa politiikan journalismiin. 
Haastateltavat pohtivat toimittajan ja yleisemmin journalismin riippumat-
tomuutta, jota nähtiin uhkaavan yhä tiiviimmin osaksi journalismin tekoa 
tuleva kaupallisuus. 

Haastateltavat olivat huolissaan journalismin ja yleisemmin media-alan 
kehityssuunnasta ja mediatalojen välisen kilpailun vaikutuksesta journa-
lismin laatuun. He pohtivat journalistista objektiivisuutta ja itsenäisyyttä 
suhteessa mainostajiin, joiden rooli mediayhtiöiden välisessä kilpailussa ja 
taloudellisissa selviytymisstrategioissa nähtiin keskeiseksi. Vaikka mainos-
eurojen riittävyyttä journalismin kannattelemiseen on epäilty (ks. Honko-
nen & Lankinen 2012, 130), ovat ilmoittajat keskeinen tulonlähde media-
taloille sekä journalistisille start-up-yrityksille (Sirkkunen & Cook 2012, 
88–89).

Toimittajuus ei ollut nuorille journalisteille ’kahdeksasta neljään’ -am-
matti, vaan asiantuntija-asema, jota kuvaa jatkuva ’hereilläolo’ myös varsi-
naisen työajan ulkopuolella (ks. myös Kolari 2011). Heillä on vahva toi-
mittajan identiteetti, joka on läsnä myös yksityiselämän puolella. Työn ja 
vapaa-ajan rajat eivät olleet selvät vaan ammatillinen identiteetti limittyi 
henkilökohtaiseen identiteettiin. Sitä kuvattiin myös tietynlaiseksi elämän-
tavaksi, josta ei koettu tarvetta irtautua vapaa-aikana: 

”On aikoja, kun mä oon töissä ja mä en oo töissä, mut ei oo aikaa, kun 
mä oon toimittaja tai mä en oo toimittaja. (…)[Tämä] on mun mie-
lestä myös semmonen intohimoammatti, ei must silleen tunnu et mun 
työt tulee mun kotiin, vaan jotenkin, must mä vaan huomaan sen et 
mä jotenki elän koko ajan sen keskellä.”
 (nainen, freelancer/uusi toimitusympäristö) 

Nuoret toimittajat eivät tehneet selvää eroa ammatillisen identiteetin ja 
henkilökohtaisen identiteetin välille. Toimittajuus nähtiin kutsumusam-
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mattina, jonka luonnehdittiin muistuttavan taiteilijan työtä; se ei ollut työ-
tä, josta saattoi työpäivän jälkeen täysin irrottautua, vaan osa identiteettiä, 
joka kulki mukana. Vaikka monet pitivät tiukasti kiinni siitä, että eivät teh-
neet töitä kotona, lähes kaikki kertoivat kuitenkin usein haravoivansa mah-
dollisia juttuaiheita, ilmiöitä ja puheenaiheita vapaa-ajallaan. He saattoivat 
myös seurata aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua, minkä näkivät tuke-
van ammatillisen asiantuntijuutensa kehittämistä. Asioiden seuraamista ja 
pohtimista vapaa-ajalla voi luonnehtia välillisesti työhön liittyväksi toimin-
naksi, koska sen yhtenä tavoitteena oli tuottaa uusia juttuideoita tai kehittää 
henkilön asiantuntemusta eri aihealueissa. 

Tutkimus vahvistaa jo aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että 
nuoren toimittajapolven journalistiset arvot ja arvostukset seurailevat yhä 
journalismin vakiintuneita perinteitä (esim. Kolari 2011; Nikunen 2011a; 
Singer 2005, vrt. Nygren ym. 2010; Hovden 2009). Vaikka journalismin 
toimintakenttää heiluttavat niin medioiden välinen kilpailu kuin teknolo-
ginen kehitys, nuorille journalisteille yhteiskunnallisen edun palveleminen 
on edelleen tärkeä arvo, jonka pohjalta he muodostavat ammatillista iden-
titeettiään ja oikeuttavat työtään. Tässä tutkimuksen tulokset näyttäisivät 
jossain määrin eroavan Jyrki Jyrkiäisen (2008, 18–19) vuonna 2007 toteu-
tetun kyselytutkimuksen tuloksista, joissa journalistit arvioivat itseilmaisun 
ja itsensä toteuttamisen työssään tärkeämmiksi kuin yhteiskuntaan vaikut-
tamisen.9  

Jyrkiäisen tutkimuksessa 17 % vastaajista koki erittäin tärkeäksi mah-
dollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan, kun taas itsensä toteuttamista ja ilmai-
sua piti erittäin tärkeänä 44 % vastaajista (emt., 18). Tämän tutkimuksen 
nuorten journalistien haastattelujen pohjalta voi pikemmin todeta, että 
niin itseilmaisu, itsensä toteuttaminen kuin yhteiskuntaan vaikuttamispyr-
kimykset nivoutuvat nuorten journalistien puheessa yhteen, eivät toisistaan 

9 Voi myös olla, että kyselyyn vastanneet toimittajat ovat mieltäneet yhteiskuntaan vaikutta-
misen kapeasti tietynlaisten poliittisten päätösten edistämiseksi tai vastustamiseksi, josta he 
toimittajan työssään haluavat sanoutua irti. Myös vanhemmat toimittajat saattavat suhtautua 
myönteisesti yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja yhteiskunnallisen edun palvelemiseen esi-
merkiksi herättämällä yhteiskunnallisia ongelmia koskevaa keskustelua. Tulosten ero voi siten 
osittain johtua myös kyselyssä käytetystä sanamuodosta.
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erillisiksi merkityksiksi. Tosin tämän tutkimuksen tuloksia ei voi suoraan 
verrata Jyrkiäisen tutkimukseen, sillä siinä tarkastelua ei rajattu vain nuoriin 
toimittajiin. Tutkimuskohteena oli laajemmin toimittajakunta, ja kyselyyn 
vastanneet toimittajat olivat tehneet alan töitä keskimäärin 9,5 vuotta. 

Pyrkimys vaikuttaa epäkohtiin tai lukijoiden voimauttamiseen kytkey-
tyy usein toimittajan omaan arvomaailmaan, jota hän kokee pääsevänsä 
työssään toteuttamaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli yksi toimittajan 
työn tärkeä ulottuvuus. Samoin nuoret kokivat merkitykselliseksi lukijoi-
den tukemisen ja voimauttamisen tuottamalla yleisöä palvelevaa journalis-
mia. Arvojen kytkeytyminen työhön näkyi haastateltavien puheessa esimer-
kiksi kriittisyytenä lähteitä sekä työnantajia kohtaan. Osa haastateltavista 
kertoi esimerkiksi kokevansa mahdottomaksi työskennellä sellaisissa medi-
oissa, joiden eettisistä periaatteista tai toimintatavoista he eivät ole samaa 
mieltä. He halusivat työskennellä työpaikoissa, joissa he pystyivät tekemään 
arvojensa kanssa linjassa olevaa työtä.

” No ehkä mielellään joku semmonen et niil ois joku yhteiskunnalli-
nen merkitys, en mä nyt liiottele tommosen lifestyle-lehden sellasta 
[merkitystä], et me voitas olla jossain Tahirin aukiollakin ihmisoikeus-
tarkkailijoina. Ei me olla, siis me tehään semmosta toisentyylist asiaa, 
mutta joku yhteiskunnan ulottuvuus tuntuu mulle itelleni tärkeelt siin 
työssä, et mä hakeudun mieluummin sellasiin journalistisiin tehtäviin. 
[…] Väitän, et jos mun ainoo journalistinen työtilaisuus, mikä mulle 
annettais, ois pitää ripsiväripalstaa jossain naistenlehdessä, niin sit mä 
tekisin jotain ihan muuta.” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Nuoren sukupolven suhdetta työhön on luonnehdittu entistä yksilöllisem-
mäksi, sillä työn tekemistä ei enää ohjaa velvollisuusetiikka vaan keskeiseksi 
on noussut työn kiinnostavuus ja sen sovittaminen omiin yksilöllisiin ar-
voihin (esim. Järvensivu & Piirainen 2012, 86; Alasoini 2010). Työelämän 
tutkimuksessa on huomattu, että organisaatiot eivät kilpaile enää keskenään 
vain työvoimasta vaan myös siitä, miten merkitykselliseksi ihmiset kokevat 
työn suhteessa muihin elämänalueisiinsa (Alasoini 2012, 109). Työn pää-
määrien ja arvojen on oltava työntekijälle hyväksyttäviä ja ymmärrettäviä. 
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Myös tämän tutkimuksen nuoret journalistit olivat tarkkoja siitä millaista 
työtä tekevät. Tässä nousi jossain määrin esiin työpaikkojen arvottami-
nen alan sisäisesti, esimerkiksi asiakaslehtiä tai iltapäivälehtiä ei arvostettu 
journalistisesti yhtä korkealle kuin ’asiajournalismia’. Tosin esimerkiksi yksi 
haastateltavista kertoi pitävänsä asiakaslehtiin kirjoittamista hyvänä työko-
kemuksena uran alkuvaiheessa, koska asiakaslehdet antavat foorumin har-
joitella kirjoittamista tietystä näkökulmasta. Epäsäännöllisen työn tekijät 
(kuten tarvittaessa työhön tulevat) pitivät työtään hyvänä kokemuksen ker-
ryttämisen paikkana, minkä uskoivat auttavan heitä jatkossa työnsaannissa. 

Aineistossa silmiinpistävää on nuorten rohkeus lähteä luomaan työti-
laisuuksia itse. Jos omiin arvoihin ja elämänkokonaisuuteen sopivaa työ-
paikkaa ei löydy, nuoret voivat pyrkiä luomaan sellaisen heitä kiinnostavan 
asian pohjalle. Nuorille journalisteille erilaisten omien projektien käynnis-
täminen oli tuttua. Niiden uskottiin hyödyttävän alalla pärjäämistä, koska 
omat projektit osoittavat aktiivisuutta, luovuutta ja innovatiivisuutta:

”Samaan aikaan kun mä tein tätä mun opinnäytetyötä ja olin free-
lancerina, niin meillä oli toinenkin lehtiprojekti, semmonen kun [jul-
kaisun nimi], joka on tämmönen uutta kestävää muotoilua käsittelevä 
lehti, joka myöskin painettiin, me saatiin siihen painosponsori. […] 
Kun se oli mun kokonaan oma ja ite tekemä ja sitten kun se herätti 
huomiota, niin se oli mulle jotenkin tosi imartelevaa. Ja sit mä koin, 
et se oli hirveen hyvä projekti ja mä tein sitä yhdessä yhden [harrastus-
ryhmän] kanssa, että keräsin heiltä tietoo. Se oli ihan älyttömän mie-
lenkiintonen, hauska projekti, ja sitten kun se viel herätti kiinnostusta, 
niin se tuntu tosi hyvältä. Ja sitten se, että sai tehä jotain mitä ei oo 
ennen tehty.” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Usein päätyön rinnalla toteutettavien erilaisten lisä- ja sivuprojektien kim-
mokkeena oli halu kehitellä uudenlaisia tapoja tehdä asioita. Idea toimin-
taan oli syntynyt omasta turhautumisesta nykyjournalismin – usein nimen-
omaan verkkojournalismin – heikkoon laatuun tai median tapaan jättää 
tiettyjä aiheita marginaaliin. Nuoret hyödyntävät projekteissaan omia ver-
kostojaan sekä mediateknologiaa. Verkko ja sosiaalinen media ovat nuorille 
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välineitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua samoja tavoitteita 
jakavien ihmisten kanssa ja käynnistää (yritys)toimintaa (ks. Järvensivu & 
Piirainen 2012, 87):

”Vuos sitten sattu oleen silleen, että kaikilla meillä oli just silleen vähän 
hiljasempaa työelämässä, niin sitten se jotenkin natsas, et se oli tosi iso 
juttu, tai tärkee juttu. Sit käytännös me pistettiin se [verkkojulkaisu] 
kahes kuukaudes pystyyn, et mehän ei nähty ku kerran, et se kaikki hoi-
dettiin virtuaalisesti, meileillä ja sit meillä oli semmonen Basecamp-
niminen työkalu, semmonen, no semmonen vaan tiedostonjako ja 
keskustelufoorumityyppinen juttu, ja siellä me koko homma pistettiin 
pystyyn. Jokanen toi tavallaan silleen omat ideansa, aina mist on haa-
veillu pöytään, sit me vähän katottiin, et no tota me ei pystytä tekeen 
tällä aikataululla, tai toi vaatis 20 000 euroa ja kolme koodaajaa. Piti 
sitte vielä karsia, mitä me pystytään oikeesti tekeen.”   
 (mies, uusi toimitusympäristö)

Haastateltavien puheesta löytyy halua itsenäisyyteen ja autonomiaan, jossa 
päätösvalta omaan työhön säilyy itsellä. Kiinnostuksen omien julkaisujen 
tekemiseen voi tulkita osoitukseksi halusta vaikuttaa koko journalistisen 
’tuotteen’ tekemisen prosessiin, sen sijaan, että omalla vastuulla olisi vain 
joku rajattu tehtävä, kuten palstakohtaisten juttujen kokoaminen. Omien 
julkaisujen voikin ajatella nousevan vastaamaan tähän itsenäisyyden ja va-
pauden tarpeeseen, kun päivittäisessä toimitustyössä toimittajan autonomi-
an on koettu kaventuneen (ks. Nikunen 2011a).

Haastateltavat puhuvat journalistisista arvoista yleisellä tasolla saman-
mielisesti. Arvot ja ideaalit tuntuvat olevat yleisesti hyväksyttyjä ja jaettuja 
työn ohjenuoria. Nuoret jakavat samoja journalistisen työn arvoja ja peri-
aatteita vanhempien työsukupolvien kanssa, vaikka työympäristö ja sen työ-
hön liittyvät vaatimukset rajaavat toimittajan autonomiaa ja vaikutusvaltaa 
suhteessa työn sisältöön ja tekemisen tapaan eri tavalla kuin aiemmin (ks. 
esim. Nikunen 2011a; 2011b). Nuorten toimittajien puhetta voi tulkita yri-
tykseksi ylläpitää professiolle aiemmin asetettua erityisasemaa media-alan 
muutosten keskellä. Sen voi ajatella tavaksi rakentaa ja legitimoida jour-
nalistin professiota (vrt. Deuze 2005) niin suhteessa omaan itseen, alaan 
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kuin yleisöön. Samalla se kenties myös yhdistää eri työsukupolvia ja auttaa 
epävarmassa ja muuttuvassa työympäristössä eläviä nuoria perustelemaan ja 
merkityksellistämään omaa uravalintaansa (vrt. Singer 2005). 

Toimituksen linja ohjaa käytäntöjä

Nuoret toimittajat puhuvat journalistisesta ammatti-identiteetistä ja arvois-
ta suhteellisen yleisellä tasolla. Sen sijaan käytännön työssä identiteetti- ja 
arvopohdintoja määritti paljon se media, jossa haastateltava työskenteli. 
Arvot ja eettiset kysymykset journalistisina ideaaleina allekirjoitettiin, ja 
niihin pyrittiin päivittäisten työkäytäntöjen rajoissa, mutta vaihtelevasti. 
Käytännössä päivittäistä toimitustyötä ohjasi toimituskulttuuri ja konsepti-
ajattelu (vrt. Ahva 2010; Ruoho & Saarenmaa 2011). Mark Deuzen (2005, 
445) mukaan journalistien ammattikunta jakaa käsityksiä arvoista päivit-
täisessä työssään, mutta kukin journalisti soveltaa niitä työhönsä eri tavoin 
merkityksellistämään sitä työtä, jota tekee. 

Haastateltavat ajattelivat käytännön työtä kyseisen median kohderyh-
män tai toimituksen linjan pohjalta, mikä luonnollisesti vaikutti siihen, mil-
laiseksi heidän oma journalistinen työnsä hahmottui. Iiris Ruoho ja Laura 
Saarenmaa (2011, 19) puhuvat tästä konseptiajatteluna ja heidän mukaansa 
tämäntyyppisen konseptiajattelun ymmärtäminen on osa toimittajan am-
mattitaitoa ja osaamista: on osattava ajatella lehden tekemistä mallilukijan 
näkökulmasta. Kohderyhmän läsnäolo voi näkyä niin juttuaiheissa, näkö-
kulmissa kuin haastateltavien valinnassa:

”Ei tää lehti myis, jos täs ois joku finninaama kannessa, et silleen on 
sisäistänyt noi tietynlaiseti alan sellaset periaatteet. Ja sit vähän sellasii 
realiteettei, et mikä on mahdollista ja mikä ei, mut silleen, et en nyt sa-
nois, et mä nyt mitenkään paatunut oisin jo tän ikäsenä, et en oo aina-
kaan mitenkään kyllästynyt eikä mun uskoni journalismiin oo miten-
kään kadonnut. […] Mä just aina mietin, et pitää ainakin perustella 
se, et miks tekee tätä työtä, ni sit välil ku lentää jonnekin New Yorkiin 
haastattelemaan Justin Timberlakea, mikä on myös asia, josta tykkään 
tosi paljon mun työssäni […] mut ne on vähän sellasii toissijaisii, et ne 
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on vähän sellasta roskaa siinä. Tulee sellanen olo, et nää on tällasta 
vähän pakollista huttuu sen yleissivistävän tai jotenkin kehittävän rin-
nalla, enkä mä silleen halveksu niitä.”
 (nainen, printtimedia)

Lukijalähtöisyys, oman median linja ja tyypilliset päivittäiset työrutiinit 
suuntasivat käytännön työtä. Vaikka median linja tai työskentelyn tavat 
saattoivat erota toimittajan henkilökohtaisista periaatteista, ne ymmärret-
tiin keskeisinä median menestymistä määrittävinä tekijöinä. Nuoret olivat 
hyvin perillä medioiden ahtaasta tilanteesta, jossa tuottavuusajattelu vai-
kutti toimituksessa tehtäviin sisällöllisiin ja strategisiin valintoihin. Median 
kohderyhmä otettiin huomioon siinä, millaisessa valossa kohderyhmälle 
tärkeiksi tiedetyistä teemoista tai henkilöistä, kuten esimerkiksi nuorison 
suosimasta yhtyeestä kirjoitettiin:

”Me ei koskaan kuitenkaan kirjoteta lehteen, et ne on ihan uskomatto-
mia kusipäitä ne tyypit…Koska me kirjotetaan kuitenkin niiden faneil-
le, niin ei ne haluu tietää sellasta.”
 (nainen, printtimedia)

Toimittajat pohtivat suhdettaan journalistiseen objektiivisuuteen ja nyky-
tapaan tehdä journalismia, jossa mainonnalla ja kaupallisuudella on heidän 
mukaansa entistä suurempi merkitys. Toimittajat toivat esiin omaa kriittistä 
suhdettaan mainontaan, mutta kuten yllä jo kävi ilmi, journalistisessa työssä 
mainostajat oli hyväksyttävä alaan kiinnittyvinä toimijoina. Omia eettisiä 
periaatteita haastavat tekemisen tavat, kuten juuri ilmoittajien suuremman 
roolin hyväksyminen ja sen vaikutukset sisältöjen tekemiseen, pyrittiin käy-
tännön työssä etäännyttämään omista eettisistä periaatteista. Työssä teh-
täviä valintoja perusteltiin median ansaintalogiikoiden näkökulmista (vrt. 
Ruoho & Saarenmaa 2011). Ilmoittajien rooli tuntui korostuvan eritoten 
muotia ja kauneutta käsittelevissä medioissa. Eräs haastateltava kritisoi nais-
tenlehtiä siloiteltujen sisältöjen tekemisestä ja kritiikittömästä asenteesta 
kuluttamiseen, minkä hän näki vähentävän naistenlehtien uskottavuutta:
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”Naistenlehdis on nykyään tosi paljon ekokamaa, siis niis on luonnon-
kosmetiikkavertailuita ja niis on bambupaitoja ja näin, mut sit mun 
mielest meiät erottaa taas sit se, että naistenlehtien maailma on ihan 
valtaisan positiivinen, et jos siel joskus ois silleen, et tää luonnonkosme-
tiikkaripsari on ihan sairaan huono, et älä vaan osta, niin mun kun-
nioitus niitä kohtaan kasvais, koska oot sä kuullu yhtään, ne on tosi 
riippuvaisia ilmotuksista.”   
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Eettisiä ristiriitoja saatettiin toimituksissa ratkaista jättämällä esittelemättä 
tuote, jonka takana toimitus ei voi seistä:

”Vuos, pari sitten tuli semmonen ripsiväri, jos oli sellanen patteri, joka 
tärisytti sitä, semmosta pahimmanlaatuista luonnonraiskaamista, 
niin sit ei sit laitettu lehteen ja kirjotettu siitä, et miten tämmöstä pas-
kaa voidaan julkasta. Mut sit kauneustoimittajat aina perustelee sillä, 
et miks me annettais palstatilaa huonoille, et ei me niinku haukuta kos-
kaan oikeen mitään kunnolla, mut sit oikee syy on siihen, et suututet-
tais mainostajat, et kylhän sillai tietynlaiset lainalaisuudet näis on.” 
 (nainen, printtimedia)

Sen sijaan että toimituksessa olisi otettu riski suututtaa mainostaja, tuot-
teesta jätettiin kirjoittamatta. Tällainen jännitteinen objektiivisuus on läsnä 
päivittäisessä toimitustyössä. Vaikka toimittajien on sanottu perustelevan 
kaupallisten tavoitteiden toteuttamista lukijoiden intresseillä mainostajien 
intressien sijaan (ks. Ruoho & Saarenmaa 2011, 26; Deuze 2005), näyttä-
vät tähän tutkimukseen haastatellut toimittajat myöntävän avoimesti sekä 
yleisön että mainostajien vaikutukset sisältöihin liittyviin valintoihin. Mai-
nonnan ja lukijalähtöisyyden suhde sai aikaan pohdintaa sisältöjen rajoista, 
kuten toimituksellisen sisällön ja ilmoitusten suhteesta. Nämä kysymykset 
vaikuttivat olevan esillä erityisesti aikakauslehdissä. 

Eräs aikakauslehdessä työskentelevä haastateltava kertoi, että hänen 
toimituksessaan oli pohdittu mainosten ja toimituksellisen materiaalin 
suhdetta medialukutaidon näkökulmasta. Hän kertoi miettineensä, miten 
ilmoitukset erottuvat toimituksellisesta sisällöstä ja osaavatko esimerkiksi 
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nuoret erottaa niitä. Toimituksessa tähän ristiriitaan oli tartuttu tuotta-
malla lehteen mediakasvatuksellista aineistoa, jossa käsiteltiin mainosten, 
advertoriaalien ja toimituksellisen sisällön suhdetta ja niiden erottamisen 
tapoja. Mainostajien vaikutus toimitustyöhön onkin yksi erityisesti naisten-
lehtien ja sanomalehtien välisistä eroista, sillä se ei noussut juurikaan esiin 
sanomalehdissä työskentelevien haastateltavien työhön vaikuttavana tekijä-
nä (vrt. Ruoho & Saarenmaa 2011).

Päätöksiä tietyistä tuotteista kirjoittamisesta voidaan siis tehdä toimi-
tuksessa kollektiivisesti, mutta yksittäisillä toimittajilla ei ole aina saman-
laista valinnan mahdollisuutta. Esimerkiksi blogia tietyn median alustalla 
pitävällä toimittajalla ei ollut mahdollisuutta valita, halusiko hän tekstiensä 
oheen mainoksia vai ei. Tietyn blogialustan käyttö tarkoitti samalla alustal-
la julkaistavien mainosten hyväksymistä. Vaikka toimittaja ei ollut tyytyväi-
nen järjestelyyn, hän ei kuitenkaan kokenut asiaa niin tärkeäksi, että olisi 
poistanut bloginsa kyseiseltä alustalta, vaan pysyi mieluummin suhteissa 
kyseiseen mediaan:

”En [voi vaikuttaa mainoksiin], se vaan ilmestyy sinne ja se on mun 
mielestä ihan sairaan ärsyttävää, koska en mä tietenkään haluais et siel 
on mitään, mutta nykyään se on ihan pakollinen paha nyt tässä. Jos nyt 
täällä haluaa tätä pitää, mut kyllähän mun ystävät joskus kysykin, että 
no miks et sä pidä sitä blogia jossain riippumattomalla alustalla, mutta 
mä oon taas niin laiska, että en mä nyt jaksa sitä enää mihinkään sieltä 
siirtää, vaikka se ei varmaan mitenkään vaikeeta edes olis. Tässä on 
ehkä sit semmonen työhön liittyvä tietenkin, et kyl must on ihan kiva-
kin pitää sitä täällä [median nimi] joka tavallaan myös liittyy [tiettyyn 
mediayhtiöön], joka on myös semmonen merkittävä työnantajani, et ei 
se nyt sinänsä huonoksikaan ole.”  
 (nainen, freelancer)

Haastattelujen pohjalta vaikuttaa siltä, että journalistista ammatti-iden-
titeettiä ja omaa paikkaa alan ’yhteisössä’ ajatellaan käytännön tasolla 
suhteessa siihen mediaan, jossa haastateltava kulloinkin on töissä. Väline-
sidonnaisuus tulee esiin esimerkiksi siinä, miten omia eettisiä periaatteita 
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Kolarin (2009, 165) mukaan ammatillinen identiteetti vaikuttaakin olevan 
aiempaa enemmän yhteydessä mediaorganisaatioon ja sen taloudellisiin ta-
voitteisiin. Tähän viittaavat myös tämän tutkimuksen havainnot. 

Vaikka pätkäpestien vuoksi sitoutuminen esimerkiksi tiettyyn media-
taloon on nuorilla aiempia työntekijäpolvia vähäisempää, omaa toimittajai-
dentiteettiä rakennetaan suhteessa kulloiseenkin työnantajaan ja työtehtä-
vään. Nuoret pyrkivät löytämään heitä itseään tyydyttäviä tapoja perustella 
journalistiset valinnat ja harjoittaa journalismin eettisten periaatteiden 
mukaista työtä, mutta ymmärtäen ja tunnistaen samalla journalismin ta-
loudelliset reunaehdot. Tällöin laadukas journalismi tulisi Kolarin (emt., 
165) mukaan tärkeämmäksi ”entistä välineellisemmällä tavalla, vaikka sil-
lä tarkoitettaisiinkin toisaalta myös entistä aidompaa lukijalähtöisyyttä tai 
kansalaisjournalismin uusia mahdollisuuksia”. 

Saako toimittaja ottaa kantaa?

Journalistiset ideaalit ovat keskeisiä erityisesti poliittisista aiheista kirjoitet-
taessa, jolloin toimittajat joutuvat pohtimaan omaa suhdettaan aiheeseen. 
Toimittajien poliittinen aktiivisuus herätti keskustelua erityisesti kevään 
2012 presidentinvaalien aikana, kun toimittajat julkistivat kantojaan so-
siaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa. Osa toimittajista on epäillyt 
poliittisen aktiivisuuden sosiaalisessa mediassa vähentävän toimittajan us-
kottavuutta, kun taas toiset eivät ole nähneet aktiivisuutta ongelmaksi ja 
uskovat toimittajan ammattitaitoon toimia objektiivisesti (ks. esim. Hieta-
neva 2012). 

Toimittajien poliittisten kantojen julkistaminen jakoi tämänkin tutki-
muksen haastateltavia kahteen leiriin. Enemmistö haastateltavista suhtau-
tui asiaan varoen. Heidän mielestään toimittajan ei kuulu olla esillä muuten 
kuin ’asia edellä’: 

”Riippuu tietty vähän, että mikä toimittaja sä oot. Jos sä oot politiikan 
toimittaja, niin kyl sillon pitäs pystyy pysyyn hyvin neutraalina kaik-
keen. Tai varsinkin jos sä oot jonkun lehden esimies, niin sitte, koska se 
edustaa sitä koko lehtee. Ei mun mielestä oo suotavaa. Mun mielest se 
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voi olla ihan ok, et vaikka kuuluiskin johonkin puolueeseen, et ei se nyt 
haittaa, mut et ei se saa näkyy siinä työssä mitenkään eikä voi kom-
mentoida siinä työntekijän roolissa mitään, jos joku kysyis sulta, että 
mitä mieltä oot tästä henkilökohtasesti. Sit sun pitää vaan sen käytettä-
vissä olevan tiedon perusteella kertoo asioita.”
 (nainen, freelancer)

He eivät nähneet järkeväksi tuoda esiin omia poliittisia kantojaan, vaan 
olivat sillä kannalla, että toimittajan tehtävänä on seurata yhteiskunnallisia 
asioita ja raportoida niistä. Keskeiseksi kysymykseksi suhteessa omien po-
liittisten kantojen esittämiseen muodostui toimittajan uskottavuus:

”Mä väitän et mä pystysin kyllä kirjottaan silleen objektiivisesti. Mut se 
että miten ulkopuoliset näkee sen, et se kyl mä itte tiedän et mä pystysin 
sen pitämään semmosen. Se vaan, et ei halua antaa semmosta kuvaa 
et vaik määki kuulun esimerkiks puolueeseen. Mä en halua sitä tuoda 
julki, koska se voi muissa herättää sen ajatuksen niistä niin että on puo-
lueellinen.”  
 (nainen, printtimedia) 

Toimittajat pohtivat omaa uskottavuuttaan suhteessa yleisöön ja suhteessa 
muihin toimittajiin, ja kokivat poliittisen aktiivisuuden vaikuttavan siihen, 
miten heidät toimittajana nähdään ja miten heidän työtään arvioidaan. Us-
kottavaan toimittajuuteen kuului pitäytyminen julkisesti puolueettomana, 
mikä juontunee journalismin käsittämisestä portinvartijaksi ja vallan vahti-
koiraksi. Uskottavuuden luominen oli keskeistä myös haastattelutilanteissa, 
joissa omien näkemysten esittämisen arveltiin vaikuttavan siihen, miten toi-
mittaja voi päästä kiinni ihmisten tarinoihin: 

”Koska mun tehtävä on aina kuunnella ihmisen tarina ja ymmärtää 
sitä että miks se on tätä mieltä, vaikka mä en ite oliskaan sitä mieltä. 
Mut jos mä olisin julistanu olevani just päinvastasta mieltä niin sithän 
se vois ajatella että no miten sä voit ymmärtää.”
 (nainen, freelancer)
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Uskottavuus vaikuttaa liittyvän journalistisen asiantuntemuksen osoittami-
seen ja muodostuvan yhdeksi journalistisen asiantuntemuksen kriteeriksi 
tai merkiksi; kantaaottamattomana ja epäpoliittisena toimijana pysyminen 
osoitti journalistista ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Tällöin uskotta-
vuutta hahmotettiin suhteessa yleisöön, jonka silmissä poliittisen aktiivi-
suuden ei kenties ajateltu yhdistyvän luotettavan journalismin kriteereihin. 

Haastateltavista erottui joukko toimittajia, jotka eivät kokeneet omien 
poliittisten näkökantojen esittämistä esimerkiksi Facebookissa tai blogeissa 
ongelmalliseksi. Osa haastateltavista ei nähnyt toimittajan kannan kätke-
mistä asianmukaiseksi, koska kaikista arvoista ja näkemyksistä vapaata, ob-
jektiivista journalismia ei heidän mielestään ole mahdollista tuottaa. Kuten 
eräs haastateltava asian ilmaisi: 

”Se on must vähän näennäistä tollanen hirveen suuri varovaisuus kos-
ka meidän kaikki teot on statement.”
  (nainen, uusi toimitusympäristö)

Erilaiset valinnat vaikuttavat päivittäisessä journalistisessa työssä jo esimer-
kiksi siihen, mistä aiheista kirjoitetaan, millä perusteilla juttuvalinnat teh-
dään tai keitä haastateltaviksi valitaan. Oman kannan näyttäminen esimer-
kiksi Facebookissa ei sotinut näiden haastateltavien mielestä journalismin 
puolueettomuuden ja objektiivisuuden ihanteita vastaan. Sen sijaan toimit-
tajien näkemysten siivoamista tietoisesti jutuista lukijalta näkymättömiin 
pidettiin arveluttavana.

”Sillä edellytyksellä, että se tuodaan sitten julki näkyvästi, et se ei oo 
semmosta sillä tavalla piilotettua, jota lukija ei pysty löytämään. Se 
täytyy olla selvillä. Semmonen tavallaan tarkotuksenmukainen sem-
mosen mielipiteen upottaminen, sitä en arvosta. Mut sitten tietenkään 
kaikkia asenteita ja arvoja ja semmosia ei voi aina sillee eritellä. Kai-
kessa, jopa juttujen, juttuaiheiden löytämisessä jo vaikuttaa, että mistä 
aiheesta on kiinnostunu ja se varmaan vaikuttaa. Kyl semmonen objek-
tiivisuus on lähtökohtana, mutta en mä lähtis siihenkään, että pitäis 
kaikki jotenki häivyttää.”
 (mies, freelancer)
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Verkossa aktiiviset toimittajat suhtautuivat rohkeammin oman kannan esit-
tämiseen. Heillä on jo julkinen verkkopersoona ja kokemusta verkossa toi-
mimisesta, mikä saattaa vaikuttaa myönteisempään suhtautumiseen tähän 
kysymykseen. Omien näkemysten esittäminen on osa verkkomaailmassa 
toimimisen tapaa. Printtimediassa työskennelleet haastateltavat pohtivat 
oman kantansa esittämistä myös työnantajanaan toimivan median maineen 
kannalta. Tosin myös verkossa aktiiviset toimittajat ajattelivat olevansa ver-
kossa oman mediansa edustajia, vaikka suhtautuivat näkemysten esittämi-
seen vapaammin. Haastattelujen pohjalta yhtenä mahdollisena selityksenä 
näihin eroihin saattaa olla se, että verkossa aktiivisesti toimivat toimittajat 
tuntuvat saaneen verkkoläsnäoloonsa suhteellisen vapaat kädet. Vaikka ver-
kossa oloa ohjaavat mediakohtaiset ohjeet, avoimuus ymmärretään kenties 
laajemmin toimittajan verkkoläsnäoloa määrittäväksi tekijäksi. 

Avoimuutta peräänkuuluttaville toimittajille omien näkemysten käsit-
tely läpinäkyvästi oli pikemmin osoitus ammattitaidosta kuin toimittajan 
puolueellisuudesta tai halusta lobata esimerkiksi presidentinvaaliehdokasta. 
Heidän mielestään toimittajan ammattitaitoon kuuluu osata arvioida sove-
liaan toiminnan rajoja ja sitä, milloin objektiivisuuden rajat ylitetään:

”Periaattees toi politiikkaha on sellanen asia, et varmaan kaikki, ketkä 
on riippumattomaks julistautuneet, niin ku meki, meiän toimituksen 
presidentinvaalijutut on ollu sellasii, et siin on ollu kaikki ehdokkaat 
esillä. Sit taas mun blogin puolella mä oon kyl sanonu, et mä oon itse 
äänestäny kakkosta. Ensinnäkää mä en usko, et se on ollu kellekkää hir-
vee yllätys, et mä oon sitä äänestäny,  ja esimerkiks ku mä oon vaiks va-
linnu, niit kuvii, joita me laitetaan kaikist, niin mä oon yrittäny valita 
samantyyppistä, eikä sillee et, ”hyvä kuva Pekasta! Aijai, pistetäänpäs”. 
En mä ainakaa, ite kokenu, et ois ollu sellasii ristiriitatilanteit, mis ois 
jotenki ollu semmonen olo, et se jotenki kärsis se journalistinen objek-
tiivisuus. Niin objektiivist ku se nyt voi olla yleensäkki, koska subjektit 
on kyseessä.” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Myös avoimuuden kannalla olevat toimittajat näkivät haasteita siinä, mikä 
olisi poliittisesti ja journalistisesti korrekti ja luottamusta herättävä tapa toi-
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mia. Haastateltavat kohdistivat haasteellisuuden eritoten politiikan journa-
lismiin:

”Kyl se voi olla vähän ongelmallista, yleis- tai politiikan toimittajalle 
tai jollekin muulle jos sä oot kauheen selvästi mukana jossain tommoses 
toiminnassa. Niin kauan kun mä olin uutistoimittaja niin mä en ollu, 
mä olin vihreiden jäsen, mut mä en ikinä ollu missään, pienimmän-
kään kaupunginosan vihreiden luottamustoimessa tai muus ja pidin 
siit hyvin matalaa profiilia, vaikka uutistoimituksessa mua pyydettiin 
tekeen ympäristöasioita ja muuta silleen.” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Eräs haastatelluista näki asian siten, että tiiviimpi mukanaolo ehdokkaiden 
kampanjoissa voisi olla tehokas tapa kerätä ja jakaa ajankohtaista tietoa 
myös toimituksen sisällä. Silloin toimittaja saisi nopeammin ja suoremmin 
tietoa ehdokkaiden näkemyksistä, mikä taas hyödyttäisi toimituksessa teh-
tävää tiedonhankintaa. Toisaalta poliittisten kantojen julkistamiseen myön-
teisesti suhtautuneet ymmärsivät myös sen, että avoimuutta omien kantojen 
esittämiseen ei voitaisi odottaa tai vaatia kaikilta journalisteilta. 

Keskustelu poliittisista kannoista herätti pohdintaa myös yleisön arvos-
tuksen näkökulmasta. Haastateltavien puheesta voi lukea epäsuoraa poh-
dintaa siitä, oliko poliittisten kantojen häivyttäminen yleisön medianlu-
kutaidon aliarvioimista. Haastatteluista herää kysymys, eikö yleisön uskota 
kykenevän erottamaan puhtaasti faktoihin perustuvista sisällöistä sellaiset 
journalistiset sisällöt, joissa näkyy toimittajan henkilökohtainen näkemys. 
Joka tapauksessa journalismin kannalta kannatettavampana suuntana pi-
dettiin linjaa, jossa oltaisiin asioista reilusti jotakin mieltä. Tämän uskottiin 
vähentävän spekulointia ja mahdollisten väärinymmärrysten tai huhupu-
heiden leviämistä:

”Mä en nää siinä mitää väärää, et joku toimittaja on johonki suuntaan 
kallellaan poliittisesti tai, kaikilla on omat mielipiteet. Mun mielestä 
jos kaikki ois avoimia niitten omien mielipiteiden kanssa, ni me voitas 
elää täälä semmosessa tietoisuudessa et okei tolla on toi kanta, ehkä se 
kirjottaa sen takia tai ehkä se ottaa kantaa sillon semmosiin aiheisiin, 
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mut muista, et sillä on se kanta. Sit ku kaikki kannat on tavallaan 
piilossa, ni sitte usein siitä tulee semmosta et jos joku kirjottaa jostain 
aiheesta, ni sit sitä ruvetaan spekuloimaan et onks tää tyyppi, mä oon 
nähny tän vihreiden kokouksessa sillee, et tää kirjottaa omista agen-
doistaan tai muuta vastaavaa.”                                     
 (nainen, printtimedia)

Haastattelujen perusteella nuoret journalistit tuntuivat luottavan omaan 
ammatilliseen harkintaansa kun kirjoittavat poliittisista aiheista. Työssä 
vaaditaan ammatillista silmää ja tilannetajua. Esimerkiksi presidentin vaali-
kirjoittelussa toimittajat korostivat kriittisyyttä kaikkia ehdokkaita koh-
taan:

”Sit must sen varaan pitää laskee, että sanotaan et jos mul on vaikka 
vihreä vakaumus, niin sitten mä kirjotan juttua demarista, tai jos mä 
kirjotan presidentinvaaleis juttua vihreistä ja kokoomuslaisest ehdok-
kaasta, niin kääntyyhän se vaan sitä mun kannattamaa ehdokastakin 
vastaan, jos mä jotenkin fanitan sitä jutussani tai en esitä hänelle kriit-
tisii kysymyksii.”  
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Toimittajan kriittisyyttä haastateltavan näkemyksiä kohtaan pidettiin haas-
tateltavan kunnioittamisena, ja kriittisen otteen katsottiin antavan haasta-
teltavalle mahdollisuuden esittää parhaat argumenttinsa:

 
”Jos mun kysymykset on sellasia, että no mitäs erinomaista te nyt sit 
ensimmäiseks tekisitte, niin sehän on vaan, et jos pistää sen, vähän kova 
kovaa vastaan, niin sillonhan hänen myös parhaat argumentit tulevat 
esille, ja se varmaan palvelee kaikkia. Samoin pitää tehdä niille, joista 
ei pidä, et esitän niille kriittiset kysymykset.”
  (nainen, uusi toimitusympäristö)

Haastatteluissa keskustelu poliittisuudesta ei rajoittunut vain omaan aktii-
visuuteen sosiaalisessa mediassa, vaan ylipäätään toimittajan työhön. Paitsi 
oman kantansa esittämistä, toimittajat joutuvat työssään arvioimaan myös 
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sitä, miten toimivat itse suhteessa poliitikkohaastateltaviin. Näissä tilanteis-
sa he joutuivat miettimään sitä, miten tuovat haastateltavan jutussa esiin. 
Eräs haastateltavista kertoi poliitikkohaastatteluja tehdessään miettivänsä 
tarkasti, millä intressillä poliitikko tulee julkisuuteen, antaako juttu polii-
tikolle näkyvyyttä vaalien alla suhteessa muihin ehdokkaisiin ja millaisen 
kuvan juttu poliitikosta luo.

Yhtä mieltä haastateltavat olivat siitä, että tiettyihin juttutyyppeihin, 
kuten kolumneihin, oman näkemyksen esille tuominen kuuluu. Esimerkiksi 
kolumnit olivat jo niin vakiintuneita näkemyksellisten kirjoitusten paikoik-
si, että niissä ei nähty vaaraa sekoittaa esimerkiksi toimittajan näkemystä 
koko lehden näkemykseksi. Haastattelujen mukaan eri juttutyyppien rajat 
ovat yhä selvät, ja niille on medioissa varattu eri paikat; uutiset julkaistaan 
uutisosiossa ja mielipiteelliset kirjoitukset omissa osioissaan, vaikka samalla 
pohdittiin myös mielipiteellisen aineiston rajoja.

Toimittajien poliittinen aktiivisuus erityisesti sosiaalisessa mediassa on 
saanut mediatalot laatimaan toimittajien poliittisen toiminnan ohjeistuk-
sia. Eräs printtimediassa työskentelevä haastateltava kertoi työpaikkansa 
ohjeistuksen herättäneen hänet pohtimaan poliittisuutta säätelyn kannalta. 
Hän suhtautui ristiriitaisesti ohjeistukseen, jolla pyrittiin säätelemään hen-
kilöiden vapautta päättää tekemisistään. Hän oli ottanut presidentinvaalien 
aikana Facebookissa itse kantaa ja olisi halunnut myös osallistua ehdokkaan 
kampanjaan, koska oli hyvin innostunut politiikasta. Hän joutui kuiten-
kin pohtimaan kampanjaan osallistumista työpaikalta tulleen ohjeistuksen 
vuoksi:

”Meiltä tuli ohjeistus sitten tuolta meiän päätoimittajalta, että on tul-
lut kyselyä et saako lähteä mukaan kampanjaan. Ja sitten se oli vähä 
kielteinen se ohjeistus tai sellanen vähä jotenki negatiivissävytteinen, et 
ei missään tapauksessa kannusteta lähtemään siihen kampanjaan mu-
kaan, mutta eipä voida kyllä kieltääkään koska jokaisella on vapaus 
osallistua. Lain mukaan.” 
 (nainen, printtimedia) 

Työpaikan johdolta tullut ohjeistus sai toimittajan hylkäämään ajatuksen 
ehdokkaan kampanjaan osallistumisesta. Haastateltavan mukaan ohjeistus-
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ta perusteltiin kyseisen median riippumattomuuden säilyttämisellä, mitä 
toimittajien näkyvä osallistuminen kampanjointiin voisi haitata. Vaikka 
osallistumista ei voitu täysin kieltää, ohjeistus loi toimittajalle kuitenkin 
tunteen siitä, että aktiivista mukanaoloa kampanjassa ei pidetty hyväksyt-
tävänä, varsinkaan politiikan toimittajien kohdalla. Vaikka toimittaja peri-
aatteessa ymmärsi ajatuksen ohjeistuksen taustalla, se loi kuitenkin hänelle 
olon siitä, että työnantaja ei luottanut toimittajien ammattitaitoon:

”Sinänsä mä ymmärrän sen mut et tuli siitä jotenki vähän semmonen 
olo, et no kyl tässä nyt säädellään aika kovasti. Niin ku ei luotettas sii-
hen et osaa erottaa sen oman kantansa sieltä. Kuka oikeesti on niin tyh-
mä että lähtis kirjottamaan omista sillee, et no mä oon tässä mukana 
tässä Sauli Niinistön kampanjassa ja nyt mä kirjotan täst semmosen 
puffijutun. Eihän kukaa oo, oikeesti ajattele tolla tavalla. Mut en mä 
tiä, sit se on vaan, tai siis on niin paljon erilaisia ihmisiä että se vois olla 
joilleki vaikeeta ymmärtää ja tällee.”
    (nainen, printtimedia)

Haastatteluista nousi esiin myös puoluepolitiikkaa laajempi lähestymistapa 
aiheeseen; kysymys ylipäätään poliittisen rajoista ja siitä, kenen näkökul-
masta ne määritellään. Presidentinvaalien yhteydessä keskustelu oli nivottu 
tiukasti puoluepolitiikkaan, kun taas haastateltavat ottivat esiin laajemmin 
poliittisuuden, joka on läsnä mediassa. Eräs haastateltava toi esiin puolue-
politiikkaa laajemman ymmärryksen poliittisesta kertoessaan, että heidän 
toimituksensa työntekijöistä monet ovat kasvissyöjiä, millä on vaikutusta 
siihen, että heidän lehdessään julkaistaan kasvisruokapainotteisia reseptejä. 
Poliittisuus onkin läsnä monissa teemoissa, ja esimerkiksi kasvissyönnin tai 
pyöräilyn tyyppinen ideologinen vakaumus voi olla hyvin poliittinen, vaik-
ka se ei puoluepolitiikkaan suoranaisesti liitykään:

”Meil on puolet kasvissyöjii meidän toimitukses, et sellast, et se saattaa 
korostuu silleen, et laitetaan enemmän kasvisreseptejä johonkin resepti-
palstoille ja sellast, et kyl se vähän näkyy se tietynlainen, mut sit ku 
meidän mielestä se on oikea, tai silleen hyvä arvomaailma.”  
 (nainen, printtimedia)
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Haastateltava ei kokenut tämäntyyppisen poliittisen aiheen tuomista esiin 
ongelmalliseksi. Vaikuttaakin siltä, että toisissa aiheissa journalistien poliit-
tisuus hyväksytään helpommin kuin toisissa. Toinen haastateltava pohti yli-
päätään toimittajille tyypillisen yhteiskunnallisen kiinnostuksen ja aktiivi-
suuden välistä jännitettä, ja sitä voiko journalisti piilottaa yhteiskunnallista 
kiinnostustaan:

”Toi on must kauheen vaikeeta, mut kyl se must kannattaa vähän miet-
tii, että sun omaa uskottavuuttas ja muuta, [naurahtaa] se on hankala 
juttu koska toimittajaks hakeutuu ihmisiä, joilla on yhteiskunnallisia 
mielipiteitä. […] Jos sä oot ihan hirvittävän innokas jossain pyöräily-
foorumilla, niin voishan se olla silleen yksityisautoilua vastaan jonkun 
mielestä. Et se on aika ongelmallista, ja sit samaan aikaan just ehkä 
alalle on hakeuduttu siks et kiinnostaa yhteiskunta. Täytyyks sit joten-
kin oman elämänsä päälle laittaa joku kattilankansi, et täällä minä, 
kun se on niin näennäistä kuitenkin. Mut mitä mä sanoisin? En mä 
tiiä, se on aika mutkikasta et varmaan täytyy just vähän miettiä et 
mikä sit semmonen tasapaino et lukijat sit kuitenkin kunnioittaa sua 
ja pitää sua puolueettomana. Ja kuinka paljon lukijat tajuu siitä. [nau-
rua]”  
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että toimittajat osaavat juttuja tehdessään 
erottaa omat näkemyksensä asiasisällöstä, mutta siitä huolimatta toimittaji-
en puoluepoliittiset näkemykset herättivät alalla paljon keskustelua. 

Toimittajien sosiaalisessa mediassa esittämien kannanottojen aikaan-
saama keskustelu osoittaakin vakiintuneen journalismin rajojen koettelua. 
Journalismin kantaaottamattomuus oli selvästi aihe, jonka perusteita nuo-
ret journalistit miettivät. Voi myös pohtia, mistä aiheen saama huomio 
kumpusi: oliko kyseessä pikemmin yleisön medialukutaidon tasoon kohdis-
tuva huoli kuin kysymys toimittajan ammattitaidon puutteesta? Oltiinko 
huolestuneempia siitä, osaako yleisö lukea juttuja toimittajan mahdolliset 
näkemykset tunnistaen? 

Suhtautumista toimittajan poliittiseen aktiivisuuteen voi toisaalta poh-
tia journalismin yhteiskunnallisten tehtävien näkökulmasta. Journalismin 
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tehtävänä on toimia yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä ja yhteis-
kunnallisten epäkohtien valvojana, mikä jo lähtökohdiltaan on poliittista. 
Puoluepolitiikka vaikuttaa kuitenkin olevan aihe, jota pyritään ehkä turhan 
tiukasti varjelemaan toimittajien omien poliittisten kantojen esiin tuomi-
selta, vaikka näiden kantojen julkinen esittäminen tapahtuisi toimittajien 
omissa henkilökohtaisissa sosiaalisen median profiileissa. Tosin esimerkiksi 
valtamedioiden muodollisesta sitoutumattomuudesta huolimatta monet 
päättäjät näkevät niiden ajavan erilaisia poliittisia agendoja (ks. esim. Kune-
lius, Noppari & Reunanen 2009, 292–294). 

Risto Kuneliuksen ym. haastattelemat päättäjät näkivät merkkejä mis-
siojournalismin tai asianajojournalismin paluusta. Päättäjät tunnistivat me-

Kuva 1.
Talvella 2012 toimintansa aloittanut verkkolehti Laitos on esimerkki poliittisesti sitou-
tumattomasta, mutta ei yhteiskunnallisesti neutraalista julkaisusta. Laitos julkaisee pää-
kirjoituksia, joilla se pyrkii ottamaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin, provosoimaan ja 
herättelemään keskustelua. Sen tekijät eivät usko nimettömien pääkirjoitusten neutraa-
liuteen ja yksi äänisyyteen, vaan sivustolla kirjoittajat toimivat omilla nimillään. 
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dioiden poliittisia ja ideologisia kantoja, joita viedään eteenpäin ja jotka vai-
kuttavat aiheiden, näkökulmien ja haastateltavien valintaan. Median valta 
näkyy myös esimerkiksi siinä, miten näyttävästi ja pitkään se jotakin aihetta 
käsittelee tai jättää aiheen käsittelemättä (emt. 398; ks. myös Lounasmeri 
2010). 

Keskustelu toimittajan poliittisten kantojen esittämisestä liittyy journa-
lismissakin näkyvään mielipiteellistymisen trendiin, jossa journalismin ra-
joista neuvotellaan. Risto Kunelius ja Esa Reunanen (2008) ovat jäsentäneet 
osallistuvan ja mielipiteellistyvän journalismin ammatillista trendiä ”kam-
panjajournalismin” ja ”kansalaisjournalismin” historiallisen taustoituksen 
avulla. Kansalaisjournalismin käytäntöihin perustuvassa näkemyksessä toi-
mittajat osallistuvat yhtenä toimijana yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun 
taas kampanjajournalismi korostaa itsenäisyyttään muusta yhteiskunnasta 
ja kohdistaa ”julkisuuden kirkkaan valokeilan” yksittäisiin ongelmiin ja epä-
kohtiin herättääkseen suuren yleisön kiinnostuksen (emt. 62). Sekä kam-
panjajournalismi että kansalaisjournalismi ovat esimerkkejä journalismin 
yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, ja nykyisessä journalismissa voi erottaa 
piirteitä niistä molemmista. Toimittajalta vaaditaankin itsereflektiota siitä, 
millä tavoin he näitä journalismin ainesosia työssään käyttävät.

Tähän tutkimukseen haastatellut nuoret toimittajat tuntuvat poh-
tineen melko paljon työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ammatillisia 
ihanteita. Journalistinen riippumattomuus ja puolueettomuus osoittautui-
vat moniulotteisiksi kysymyksiksi, joihin ei haluttu antaa liian yksioikoisia 
ratkaisuja. Vaikka journalismia on arvosteltu kaupallisuuden ja sensaatioha-
kuisuuden kasvusta, näyttää toimittajan etiikka olevan aihe, jonka nuoret 
toimittajat kokevat yhä tärkeäksi journalistista työtä ohjaavaksi perustaksi. 

Yksilöllistä ammatillisen pätevyyden rakentamista

Nuorilla toimittajilla on jo vahva käsitys omasta toimittajaidentiteetistään 
ja ammatillisen pätevyyden rakentamisen kannalta merkityksellisistä teki-
jöistä. Tässä luvussa ammatillista pätevyyttä tarkastellaan kolmen haastat-
teluista nousseen osatekijän avulla. Ne ovat erikoistuminen, verkostot ja 
brändäys.
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Erikoistuminen kantaa

Vaikka toimittajan työtä luonnehtivat nykyään enemmän moniosaamisen ja 
yleistoimittajuuden trendit, oli erikoistuminen ja oman erityisen osaamis-
alueen hallitseminen resurssi, jolla nuoret näkivät arvoa työmarkkinoilla. 
He näkivät erikoistumisen nimenomaan valtiksi toimitusten muutoksissa, 
kun kiire ja eri tahoille hajaantuva huomio vähentävät mahdollisuuksia 
tehdä syvällistä ja hyvin taustoitettua journalismia. Asiantuntevien erikois-
toimittajien arvo liitettiin juuri tähän: journalismissa nähtiin yhä tarvetta 
kriittisille, hyvintehdyille ja taustoitetuille jutuille, joita yleistoimittajien on 
kiireessä lähes mahdotonta tuottaa (vrt. Vehkoo 2011, 218–219). Vaikka 
nuoret kokivat kiireen, pätkätyösuhteiden ja nykyisten työmarkkinoiden 
vähentävän mahdollisuuksia perehtyä syvemmin juttuaiheisiin, he uskoivat 
silti substanssiosaamisen hyödyllisyyteen:

”Mä erikoistuisin johonkin asia-aiheeseen, oisin sit sen alan niin am-
mattilainen kun nyt toimittaja, ei mikskään tutkijaks tarvii ruveta, 
mut toimittajana seuraisin jotain asiaa, jollon mä tietäsin millon siin 
asias tapahtuu jotain semmost mikä on merkittävää, koska ei perusleh-
den toimitus pysty sitä, seuraamaan yksittäisii, asioita tai ennen kun ne 
uutisoidaan, vaan ne ei pysty ilmiöitä ja sellasia. Se on must se mihin 
mä itse näkisin, että kannattaa valita joku josta tietää, lähtökohtasesti 
on [naurahtaen] vähän kiinnostuneempi kun muut tai tietää vähän 
enemmän kun muut, ja sit perehtys siihen.”
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

He eivät nähneet asioihin perehtymistä vastakkaisena monitekemiselle tai 
yleistoimittajuudelle. Varsinkin freelancereille erikoistuminen oli alalla 
työllistymisen kannalta elinehto, sillä heidän oli löydettävä oma aiheensa 
ja siihen sopivat tulokulmat, joilla erottua muista freelancereista ja tehdä 
omaa asiantuntemustaan näkyväksi. Heillä erikoistuminen ei liittynyt vain 
tiettyyn asia-alueeseen vaan myös välineeseen. Toiset freelancereista olivat 
vahvoja printtijournalismin puolella kun taas toiset korostivat monime-
diaisuuden hallitsemista. Keskeistä oli kuitenkin omien vahvuuksien selkeä 
esilletuonti.
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Tietyn erityisalueen hallintaan vaikuttaa toimituksen rakenne, sillä 
oman erityisosaamisen kannalta suuremmassa toimituksessa nähtiin pe-
riaatteessa paremmat mahdollisuudet keskittyä tietyn juttuaiheen seuraa-
miseen. Toisaalta pienissä lehdissä työskenteleminen antaa enemmän toi-
mittajakohtaista vastuuta mutta vaatii moniosaamista, niin kirjoittamista, 
kuvaamista, taittamista ja muiden toimitustehtävien hallintaa. Sen sijaan 
isot viestimet nähtiin oman erityisalueen kehittämistä ajatellen paremmiksi 
työpaikoiksi, joissa saattoi saada  mahdollisuuksia erikoistua.

Toimituksen koon ohella toimitusten ja mediatalojen konsepteilla ja 
toimituskulttuurilla nähtiin vaikutusta erikoisosaamisen kehittämiseen 
(ks. myös Ahva 2010). Esimerkiksi aikakauslehtien konseptiajattelu rajoit-
taa yksittäisen toimittajan mahdollisuuksia kirjoittaa juttuja haluamistaan 
 aiheista ja haluamillaan tavoilla. Aikakauslehdessä työskentelevä haastatel-
tava kertoi, miten työtä ohjaa ajatus mallilukijasta, jolle kirjoitetaan. Tie-
tynlaiselle lukijaryhmälle kirjoittaminen muokkaa tällöin ryhmän puhutte-
lemisen tapaa tietynlaiseksi (Ruoho & Saarenmaa 2011, 18) ja ohjaa samalla 
aihevalintoja. Paitsi konseptit tai oletetut kohderyhmät, lehden palstamallit 
rajoittavat toimittajan ilmaisua ja oman osaamisen näyttämistä ja kehittä-
mistä, sillä lyhyet jutut tai tiukasti säädellyt palstat eivät tarjoa mahdolli-
suuksia poiketa totutusta kaavasta ja kehittää omaa ilmaisua. 

Tietyn erityisalueen löytäminen ja siinä asiantuntemuksen kehittämi-
nen osoittautui haastateltavien mukaan jokseenkin haasteelliseksi pitkän 
journalistisen koulutuksen läpikäyneille. Vaikka journalisti- ja viestintäalan 
koulutus oli haastateltavien mukaan ensimmäisen työpaikan saamisen kan-
nalta ehdoton valtti, he olivat sitä mieltä, että alalle päästyä jonkin muun 
oppiaineen tai koulutusalan hallitseminen oli eittämättä tapa erottua ja 
ammatillinen vahvuus. Hyödyllisiksi koulutusaloiksi mainittiin esimerkiksi 
luonnontieteet, historia ja kauppatieteet. 

Verkostoilla töiden ja aiheiden äärelle

Ammatillinen asiantuntemus perustuu paljon myös toimiviin verkostoihin. 
Niiden merkitys korostuu työllistymisessä mutta myös päivittäisessä toimi-
tustyössä, jossa verkostot helpottavat hyvien juttuaiheiden äärelle pääsyä. 
Laaja ja omaa osaamista täydentävä verkosto on keskeisellä sijalla työtilan-
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teiden löytämisessä ja niissä erottumisessa. Esimerkiksi journalismin uusia 
toimintamuotoja kehittelevät haastateltavat etsivät aktiivisesti ihmisiä, jot-
ka toisivat yhteistyöhön mukaan omia vahvuusalueitaan, kuten tietotekni-
siä taitoja. Verkostojen kautta saadaan tietoa vapautuvista työpaikoista ja 
suoria työtarjouksia. 

Tuija Aallon ja Marylka Yoe Uusisaaren (2010) mukaan hyvin rakenne-
tun verkoston avulla tilanteet, joissa henkilö muistetaan oikeaan aikaan ja 
oikeaan asiaan liittyen tulevat tavallisemmiksi. Verkkomaailma on yksi ver-
kostojen luomisen ja työtilaisuuksien hankkimisen keskeinen paikka, jossa 
on tunnettava verkkomaailman toiminnan tavat. Aalto ja Uusisaari näkevät 
verkkomaailmassa tapahtuvan verkostoitumisen lisäävän yksilön toiminnan 
tehokkuutta ja tuotteliaisuutta, kun omaa verkostoa hyödynnetään asioiden 
ratkaisemisessa. Aktiivisuus verkostossa kasvattaa omaa näkyvyyttä ja ihmis-
ten mieleen jäämistä. Se hyödyttää samalla verkostoyhteisöä, kun ihmiset 
linkkaavat tietoa kiinnostavista projekteista, artikkeleista ja ihmisistä. 

Verkostojen rakentaminen vaatii kuitenkin harkintaa, sillä edellä kuva-
tun tyyppinen joukkoistaminen tulee mahdolliseksi Aallon ja Uusisaaren 
(2010) mukaan silloin kun oman verkoston koostumus on yksilön kannalta 
oikeanlainen. Verkostojen ja joukkoistamisen voima näkyykin juuri kollek-
tiivisuudessa; siinä miten verkostojen kautta kokoon tulevalla ryhmällä on 
usein yksilöä paremmin mahdollisuudet erottua. Esimerkiksi freelancerei-
den puolesta syntynyttä Pelastakaa Reijo -kampanjaa voidaan pitää yhtenä 
esimerkkinä siitä, miten joukkovoima voi toimia journalistisella alalla. Ko-
koamalla ihmisiä yhteen nuoret toimittajat toteuttivat julkisuutta saaneen 
kampanjan ja pystyivät nostamaan yksittäistä freelanceria tehokkaammin 
mediatalojen vaatimien freelancer-sopimusten huonoja ehtoja esiin julki-
suudessa. 

Ammatillisen asiantuntemuksen ja henkilökohtaisten kiinnostuksen 
kohteiden yhdistäminen verkkomaailmassa vaikuttaa nousevan suunnaksi, 
jolla on yhä enemmän merkitystä jatkossa työmarkkinoilla. Nuoret toimit-
tajat pitivät erilaisia omaa ammatillista osaamista ja omia verkostoja yhdistä-
viä projekteja, kuten blogeja tai verkkojulkaisuja, valtteina työelämässä. Ne 
tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja kokeilla sellaisia asioi-
ta, joihin toimituksissa tehtävä päivätyö ei jousta. Niiden nähtiin toimivan 
paitsi oman kiinnostuksen alustana, myös työnantajien suuntaan osoitukse-
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na henkilön aktiivisuudesta, motivaatiosta ja innosta uusien, journalistisia 
ja amatöörivoimin tuotettuja sisältöjä yhdistelevien projektien kehittelyyn:

”Kaikki tommonen jopa kansalaisaktivismihomma katotaan eduks, et 
jos on mukana jossain, just järjestämäs jotain ravintolapäivää tai tom-
mosta. […] Et on organisoinu jotain juttuja. Niin kun meillä se työ-
huone, niin lähti vähän siit ajatuksest et me voidaan sitä kautta tehä 
hauskoja asioita ja näkyy niillä, ja saada hyviin tyypejä sinne. Ja meil 
oli ajatuksena järjestää siellä kaikenlaisii, esimerkiks jotain keskustelu-
tilaisuuksia tai kirjallisuuspiiriä tai jotain tollasta. Sit tuli niin pal-
jon kaikkii muita projekteja et tällaset, vaik ollaan me siellä järjestetty 
juhlia ja meil on ollu siel oma ravintola ravintolapäivänä. […] Se on 
semmonen ikkuna kaupunkiin. Se on niin keskeisel paikalla ja kesällä 
etenkin ollaan aina siin pihalla, meil on siinä oma terassi [nauraa].”
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Verkostot ja erikoistuminen liittyivät haastatteluissa tiiviisti yhteen. Nuo-
ret pitivät jatkuvaa ’hereilläoloa’ ja potentiaalisten uutisten ja juttuaiheiden 
huomaamista ammattitaidon merkkinä. Verkostot korostuivat aiheiden ää-
relle pääsemisessä, sillä hyvien juttuaiheiden saamiseksi on tärkeää tuntea 
ihmisiä ja tulla kutsutuksi erilaisiin tilaisuuksiin kentälle (vrt. Vehkoo 2011, 
217–218). Verkostot olivat luonnollisesti kanava tiedonsaamiseen, jolloin 
luottamus lähteisiin tulee ydinkysymykseksi. Tämä edellytti aktiivisuutta 
luottamuksellisen suhteen rakentamiseksi esimerkiksi tapaamalla lähteitä 
kasvotusten:

”Tietenkin pitää aina yrittää siihen, et tapais ihmisiä mahollisimman 
paljon ja kävis istuu kahvilla ja juttelee niitä näitä, et sais jonku sem-
mosen suhteen niihin, et niil ois luottamusta kertoo sit siitä asiasta.” 
 (mies, printtimedia)

Ikä ei juuri noussut haastatteluissa journalistista työtä määrittäväksi tekijäk-
si, mutta verkostojen rakentamisessa pitkä kokemus alalta todettiin koke-
neiden toimittajien valtiksi:
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”Ja se tulee ehkä silleen just kokemuksen kautta. Et jotenki jos on tehny 
aikasemmin jutun ja sit on haastatellu jotain tiettyy ja muistaa sen et 
ai niin et toi oli hyvä. Et sitte saattaa soittaa sille. Ja sit monesti me 
katotaan esimerkiks arkistosta et jos on ollu aikasemmin joku juttu sa-
masta aiheest kuka sillon on vastannu. Et sieltä voi kattoo. Mut ehkä 
niillä vanhemmilla toimittajilla on ehkä enemmän sit semmosta, ku he 
tuntee ne paikalliset ihmiset. Et heiltä monesti kans kysytään, et kelle 
mun kannattaa soittaa.” 
 (nainen, printtimedia)

Toisaalta nuorten toimittajien verkostot olivat osin erityyppisiä kuin koke-
neiden toimittajien pitkän kokemuksen kautta rakentuneet verkostot 
 institutionaalisten tahojen kanssa (vrt. Kunelius ym. 2009). Nuoret eivät 
olleet vielä ehtineet verkostoitua esimerkiksi poliitikkojen, virkamiesten 
tai järjestö johtajien kanssa. Sen sijaan heillä on usein vahva vertaisverkosto, 
 johon kuuluu ihmisiä eri aloilta. 

Nuoret toimittajat hyödynsivät netissä toimivia vertaisverkostojaan 
esimerkiksi juttuideoiden lähteenä. Paljon verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
toimiville nuorille toimittajille verkostojen luominen netissä on usein reaa-
limaailmaa helpompaa, sillä se voi vaatia vain muutaman klikkauksen. Ne-
tissä verkostoitumista helpottaa myös se, että siellä verkostot ovat reaalimaa-
ilman verkostoihin verrattuna näkyvämpiä. Esimerkiksi Facebook näyttää 
henkilön kaveriverkostot ystäviksi hyväksytyille ja LinkedInissä kontaktit 
pääsevät näkemään toistensa verkostot. Verkostojen näkyvyys auttaa yhteis-
työtahojen ja haastateltavien etsinnässä. 

Verkostojen kasvattaminen on verkossa helpompaa, koska sosiaalisen 
median palvelut kannustavat käyttäjää laajentamaan verkostoaan ehdot-
tamalla uusia yhteyksiä. Verkkomaailman verkostot toimivatkin jossain 
määrin eri logiikalla kuin reaalimaailman vahvasti kasvokkaistapaamisista 
syntyvän luottamuksen kautta rakentuvat verkostot. Tämä väistämättä vai-
kuttaa myös journalismin tekemisen tapoihin, esimerkiksi juttuideoiden 
hankintaan, kun yhä useammin juttuideoita tai haastateltavia etsitään oman 
sosiaalisessa mediassa luodun verkoston alustoilta.
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Brändäyksellä markkinoidaan minuutta ja omaa arvoa

”…eilen käytti just yks vähän samanlaises tilantees oleva ku minä, niin 
tämmöst hauskaa termiä, et ärsyttää, ku tää on tämmöst yhtä Idolsia 
koko ajan, et pitää kilpailla ja osottaa olevansa parempi.”
 (mies, printtimedia)

Brändäys nousi haastatteluissa yhdeksi teemaksi, jota nuoret toimittajat 
kertovat joutuneensa pohtimaan. Brändäys itsen promootiona on osa län-
simaisen kulttuurin muutosta, jonka Andrew Wernick (1991) näkee kehi-
tykseksi kohti promootiokulttuuria (promotional culture). Promootiokult-
tuurissa kaiken viestintämme nähdään pyrkivän johonkin henkilöä itseään 
hyödyttävään tavoitteeseen, kuten työuran rakentamiseen. 

Henkilöbrändäys onkin viime aikoina noussut puheenaiheeksi työelä-
män yhtenä kasvavana trendinä. Sillä viitataan ”minuuden markkinointiin” 
(Mäkinen 2012), jossa itsen kehittämisellä ja markkinoinnilla pyritään pa-
rantamaan omaa asemaa työelämässä, saamaan tunnustusta tai hankkimaan 
uusia työmahdollisuuksia. Brändäys nivoutuu yleisesti työelämässä havait-
tuihin muutoksiin, joiden myötä työelämän epävarmuus koetaan yksilö-
lähtöisesti. Epävarmuus nähdään yksilöiden ongelmaksi, josta voi selviytyä 
kehittämällä itsestään työnantajan näkökulmasta houkutteleva työntekijä. 
Samalla työttömyys käsitetään ongelmaksi, josta yksilö on itse vastuussa. 
(Mäkinen 2012, 258; Aalto & Uusisaari 2010; ks. myös Hearn 2008.)

Brändäys liittyy siis työelämässä yhä vahvemmin näkyvään henkilöity-
miseen, joka on läsnä media-alalla sekä työuran rakentamisen yhtenä kes-
keisenä elementtinä että yleisemmin journalismissa, jossa henkilökohtaista 
otetta tuodaan vahvemmin mukaan journalismin tekemiseen ja sisältöihin. 
Ilmiön ajankohtaisuuden vuoksi brändäys otettiin haastatteluissa  yhdeksi 
keskusteluteemaksi. Haastatteluissa brändäykseen nivoutuivat esimerkiksi 
puhe erottautumisesta, erikoistumisesta ja ’hyvän tyypin’ imagon luomises-
ta, mikä palautuu kilpailuyhteiskunnassa pärjäämiseen oman tyylin kehit-
tämisen avulla. 

Nuoret toimittajat tunnistavat tarpeen luoda itsestään henkilöbrän-
diä alalla pärjätäkseen mutta suhtautuvat brändäämiseen kuitenkin varau-
tuneesti. Syynä tähän voi olla se, että suomalaisessa yhteiskunnassa itsensä 
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markkinoimista ja esille tuomista on perinteisesti vältelty. Varautunut suh-
tautuminen voi kummuta myös siitä, että paine brändäämiselle tulee yksi-
lön ulkopuolelta. Brändäys ei ollut kaikille nuorille journalisteille luontevaa 
ja omaehtoista, vaan työmarkkinoilta tuleva paine, jota myös yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa nostetaan jatkuvasti esiin (esim. Pyöriä 2012). 

Brändääminen ymmärrettiin nykyajalle ominaiseksi ilmiöksi, joka 
vaikuttaa journalistisella alalla eri tavoin. Erotan haastateltavien puheesta 
kolme ulottuvuutta, joissa brändäys näkyy. Brändäyksen voi tulkita olevan 
läsnä toimittajan työssä 

(1)  yleisösuhteen lujittamisena,
(2)  kirjoittamisen tyylikeinona, 
(3)  itsensä markkinoimisena (toimittajaprofiilin luomisena). 

Monet haastateltavista suhtautuivat ilmiöön kriittisesti ja vierastivat brän-
däystä erityisesti silloin, kun se liittyy oman itsen korostamiseen markki-
noinnin näkökulmasta. Toiset näkivät brändäämisen luonnollisena kehityk-
senä, jota uran tekeminen media-alalla nykypäivänä vaati. Heille julkinen 
esiintyminen oli itsestään selvä osa toimittajan työtä ja toiminnan tapa, jolla 
erotutaan kilpailussa työpaikoista. Sen sijaan toiset halusivat profiloitua ja 
olla esillä persoonaansa enemmän työnjäljen avulla; tehdä työnsä hyvin ja 
kirjoittaa hyviä juttuja, jotka osoittavat toimittajan ammattitaidosta. 

Brändäys yleisösuhteen lujittamisessa

Haastateltavat puhuivat brändäyksestä suhteessa journalismin yleisöön. 
Brändäys nousi tässä tutkimuksessa yhdeksi tavaksi tuoda toimittajia ja ylei-
söä lähemmäs toisiaan tuottamalla sisältöjä, joissa toimittajat ovat aiempaa 
selvemmin läsnä omina persooninaan. Tässä työssä verkko oli keskeinen 
alusta tämäntyyppiselle toimittajien brändäykselle. Yleisövuorovaikutuk-
sen kasvattaminen onkin ollut journalismin kannalta yksi verkon ja sosiaali-
sen median käytön pyrkimys, sillä verkon ja sosiaalisen median palvelut on 
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”No siis, se pointti, et miks meit sinne kannustetaan on varmaan se, 
et halutaan tehä toimittajista semmosia lutusia halinalleja, jotka on 
lähellä lukijaa, ja niiden kaa on helppo kommunikoida ja tavallaan 
syventää sitä lukijasuhdetta sitä kautta ja käärii niiltä rahat pois, et ne 
sitoutuis siihen. Onhan se tavallaan ihan hyväkin, et on aito keskustelu-
yhteys sille porukalle, kenelle tavallaan kirjottaa.”
  (mies, printtimedia)

Lukijasuhteen lujittamisessa brändäys nähtiin yhteydessä henkilökohtai-
suuteen. Tämä tarkoitti esimerkiksi juttujen kirjoittamista henkilökohtai-
sella otteella, mikä katsottiin lukijoiden palveluksi. Kirjoittamalla pyrittiin 
luomaan lukijalle kosketuspinta, joka tarjoaa mahdollisuuden samaistua 
toimittajan kuvaamaan kokemukseen. Tällaisen kokemuspinnan löytymi-
sen nähtiin tuovan journalismi lähemmäs lukijan arkea:

”Sit ku saa sitä palautetta niist jutuista, ja joku on sillai et mahtavaa 
et sä kerrot noin rohkeesti jostain, niin onhan se nyt et kyl sen tietää, et 
jos ei anna itestään mitään, niin ei se juttu voi koskettaa sillon ketään, 
eikä se voi puhutella ketään, jos ei oo kyse siis oikeesti jostain uutisesta, 
tai tällasest puhtaan objektiivisesta aiheesta. Et olishan se ihan maho-
ton kirjottaa vaikka syövästä sillai, että kukaan ei kertois ites-, tai et 
kukaan ei jakais mitään omaa kosketuspintaa siihen.”
 (nainen, freelancer)

Henkilökohtaisuus toi toimittajan lähemmäs yleisöä. Tässä henkilökohtai-
suuden ja persoonan esiintuomisen voima liittyi kokemusten välittämiseen. 
Toimittajat pyrkivät luomaan reaktioita ja herättelemään tunteita, mikä vai-
kutti tekevän sisällöistä yleisöä kiinnostavia:

”Meil se on aika luonteva se jako, et mun palstal se on pelkästään mä, ja 
sen takii ihmiset siel todennäkösest on, et ne on sillee autenttisesti läsnä 
ja puhuu vähän niinku ystävilleen. Oon huomannu, et ne postaukset 
myöski eniten lukijoit kiinnostaa, mis oikeest on oma persoona pelissä. 
Vaiks mä oisin tehny mielestäni tosi hyvän meikkijutun, mis on tosi pal-
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jo informaatioo, mut sit ne ihmiset on vaan silleen et aijaa, koska tulee 
sun oma postaus” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Haastatteluissa nousivat esiin lukijoiden puhuttelun välinekohtaiset erot; 
sosiaalisen median ja verkon vapaammat alustat tarjoavat mahdollisuuksia 
toimittajan luovuudelle ja kirjoittamistaidoille. Verkossa juttujen pituutta 
ei rajoita palstan merkkimäärä tai illan deadline vaan niitä saa kirjoittaa va-
paammin, rennommin ja itsenäisemmin. Esimerkiksi toimittajien blogien 
rajaaminen erillisiksi osioiksi tuo mahdollisuuden tuottaa niille sisältöä, 
jossa voi käyttää ”virallisesta” asiajournalismista eroavaa, monipuolisempaa 
sanastoa ja kerronnan tapoja. Haastateltavien kokemukset yleisösuhteesta 
viittaavatkin pikemmin siihen, että toimittajilta kaivataan enemmän omien 
kokemusten ja kantojen esilletuomista, kuten yksi haastateltavista totesi toi-
mittajien blogeista: ”Blogeishan se juttu on se, et ihmiset haluu kuulla, mitä 
just sä ajattelet siitä.” Persoonaa korostava kirjoitustyyli onkin ominaista 
verkkomaailmassa toimimiselle (vrt. Noppari & Hautakangas 2012).

Brändäys kirjoittamisen tyylikeinona

Brändäystä kuvattiin toimittajan tunnistettavaksi tavaramerkiksi tai manee-
riksi; tunnistettavaksi tyyliksi tehdä juttuja, mikä pohjautui esimerkiksi kir-
joitustapaan tai toimittajan erikoisalaan. Esimerkiksi toimittajan persoonaa 
ja omakohtaista kokemusta esiin tuovan kirjoitus- ja työotteen katsottiin 
parantavan juttujen laatua. Kuten jo aiemmin tuli esiin, persoonan esiintuo-
misen nähtiin paitsi lähentävän toimituksen ja yleisön välistä etäisyyttä, sen 
uskottiin tukevan tunnelmien luomista, minkä puolestaan koettiin tekevän 
jutuista kiinnostavia: 

”Mulle on sanottu mun jutuista, että siinä on plussaa erityisesti se että 
mä saan jutut henkiin ja et siinä on se persoonallinen kertojaääni, et 
sen mä osaan tehä kuulemma tosi hyvin.[…] Mut mun mielestä varsin-
ki ku tekee reportaasia, niin ilman niitä havaintoja, henkilökohtasia 
havaintoja mitä tekee niin ei oikein, ei saada mielenkiintosta juttua 
aikaseks.” 

(nainen, freelancer)
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Tässä mielessä brändäys muotoutui journalistisen laadun takeeksi ja hyvän 
jutun merkiksi. Yleisön palvelun lähtökohta tiedostettiin nykyjournalismil-
le keskeiseksi, mikä kannusti toimittajia tekemään laadukasta jälkeä. Tällöin 
oman nimen ajateltiin toimivan journalistisen laadun ja luotettavan journa-
listisen prosessin takuuna ja kertovan yleisölle hyvin kirjoitetusta jutusta:

”Kyllä toisaalta, kyllä mä totta kai haaveilisin et ois semmonen brändi, 
että sitte ku mun nimi on jossain jutussa, et se ois tavallaan lukijalle-
kin semmonen laadun merkki. Esim. vaikka lukee jotain Hesarin Anu 
Nousiaisen juttuja, niin tietää et se on aina hyvä, kiinnostavia.” 
 (mies, freelancer)

Brändäystä voidaan hahmottaa siis paitsi tunnistettavana kirjoitustyylinä, 
myös journalistisen laadun kannalta. Hyvä brändi kertoo perusteellisesti ja 
tarkasti tehdyistä jutuista, mutta se liitettiin myös journalismin tehtävään 
tuoda esiin epäkohtia ja kaivaa uutisia. Tällöin brändi oli osoitus luotetta-
vasta journalistisesta työotteesta, ja sillä rakennettiin journalistin luotetta-
vuutta suhteessa yleisöön:

”Ja kyl mä siis sanoisin, että no, en voi sanoa, et kaikki siihen pyrkii, 
mut mä ajattelisin näin, että on iso joukko ihmisiä, jotka haluaa tehdä 
sitä työtä kunnianhimosesti niin ne nimenomaan haluaa sen brändin. 
Ja eihän se välttämättä edes liity siihen, että millä tavalla vaikka kir-
jottaa, vaikka mä mietin jotain Tuomo Pietiläistä Hesarin taloudessa, 
niin ei sen brändi oo siinä, et se kirjottaa tosi hyvin, vaan sen brändi on 
siinä, että se kaivaa kovia uutisia. Se on semmonen kova luu. Ja sit siit 
tavallaan, et sit tiedetään, että toi nyt ainakin sit osaa sen hommansa 
ja siihen voi luottaa.”
 (nainen, freelancer)

Luotettavuuden ja laadun ’takuun’ kannalta brändäys tyylikeinona kyt-
keytyy keskusteluun ammattijournalismin selviytymisestä jatkossa, kun 
verkko ja sosiaalinen media toimivat yhä aktiivisempina sisällöntuotannon 
ja tiedonvälityksen paikkoina. Yhdeksi kilpailuvaltiksi professionaalisen 
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journalismin edustajat ovat nostaneet ammattivoimin tuotettujen sisältö-
jen laadun ja luotettavuuden. Nämä journalistiset arvot tulevat esiin myös 
nuorten tavassa käsittää brändäys tarinankerronnan ja journalistisen työn 
tekemisen tyylikeinona, jolla luodaan journalismin uskottavuutta ja luotet-
tavuutta suhteessa yleisöön. 

Haastateltavat pohtivat myös juttukohtaisesti, millaisissa jutuissa toi-
mittajan persoonaa on tarpeellista tuoda esiin. Sille piti olla jutussa selvä 
sija. Osa haastateltavista pohti esimerkiksi sanomalehtijournalismissa yleis-
tynyttä tapaa lisätä toimittajan valokuva juttuun. Toimittajan kuva hyväk-
syttiin kolumneissa ja muissa mielipidekirjoitustyyppisissä jutuissa, kun taas 
uutisjournalismissa toimittajien esiintymistä kuvissa vierastettiin. Vaikka 
toimittajan työ käsitettiin julkiseksi ammatiksi, painottivat haastateltavat 
työn tekemistä juttu tai asia edellä, ja toimittajan persoonan ja kasvojen 
käyttämistä vain silloin kun siitä on jutulle hyötyä. 

Brändäys itsen markkinoinnissa

Brändäys liitettiin vahvasti myös julkiseen profilointiin suhteessa ammatil-
liseen uraan. Vaikuttimena tähän eräs haastateltava nosti esiin nykykehityk-
sen, jossa ihmisten yksityisyyden rajat laventuvat ja omasta elämästä tulee 
aiempaa julkisempaa. Julkisuushakuisuus leviää myös ammatillisille aloille, 
kuten journalismiin, jossa samalla journalistisen profession rajojen hämär-
tyminen muuttaa toimittajan työn suhdetta julkisuuteen. Julkisesti esillä 
oleminen on tapa erottua ja brändätä itseään media-alalla, jossa toimittajan 
työhön voidaan tulla journalistikoulutuksen ulkopuolelta:

”… joitain toimittajia ihan sillee seuraillaan ja sit toimittaja on nyky-
ään niin semmonen käsite, et Maria Veitola on toimittaja. Ja sillee et se 
on myös julkkis. Niin sit se tuntuu, tavallaan ehkä tommosen kautta, 
et koska toimittajista on entistä enemmän tullu tavallaan myös jotain 
muuta. Ja myös muista on tullu toimittajia. Niin sitte tavallaan tosi 
moni ehkä joutuuki brändäilemään itseään tai ajattelemaan sitä et 
miten myisi itseään eteenpäin, koko ajan.” 
 (nainen, printtimedia)
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Brändäys oli keino osoittaa olevansa hyvä, ammattitaitoinen ja monipuoli-
nen työntekijä:

”Hyväks tyypiks brändäytyminen on hirveen tärkeetä. Et on henkilö 
joka, on hirveen helppo tulla toimeen, jolla ei oo mitään ongelmaa liu-
sua työnkuvasta toiseen, joka on sopeutuvainen erilaisiin tilanteisiin, ei 
haittaa, ei stressaa hirveesti. Ja sit on silleen smart, että pystyy olemaan 
kriittinen ja hahmottaa yhteiskunnallisii tilanteita. Et se on ehkä se 
mihin mä haluun brändäytyä, sellain hyvän tyypin, hyvän kriittisen 
tyypin brändi.”
 (nainen, freelancer)

Vaikka monet haastateltavat kertoivat kokevansa brändäyksen jollakin ta-
paa epämiellyttäväksi, olivat he sitä mieltä, että sillä pystyi korostamaan 
ammatillista osaamista, minkä haastateltavat kokivat esimerkiksi freelancer-
uralla elinehdoksi:

”Se et jos mä sanon että brändääminen on tärkeetä, niin se on vähän 
hassua, koska ei sitä nyt pitäis ihan sillä tavalla ainakaan tuoda julki. 
Ennemminki mä oon kokenu, et se on tärkeetä ihan sen kannalta, et 
ylipäätään saa töitä. Se että mun brändi on, että mä oon hyvä toimitta-
jana, toimittaja. Ja tuotan hyvää jälkee. Et jos mä tekisin asiat lepsusti 
ja oisin huono kirjottaja, niin emmä sais töitä, jollon se on itsestään 
selvä osa työtä. Ja ehkä näin freenä se on oleellisempaa jotenki pitää 
sitä jotenkin yllä. Et se ikään kun, koko aika mun täytyy sitä miettiä.” 
 (mies, freelancer)

Erikoistumalla ja hankkimalla substanssiosaamista toimittajat pystyivät 
erottumaan työmarkkinoilla:

”Mulla on erikoisalan sisällä ollu vielä oma ja tosi kysytty lähestymi-
nen. Se on oikeestaan se mun ykkösjuttu just, että mä oon ollu erilai-
nen kun muut. Niin sillon on ollu helppo. […] Siks tää mun tilanne on 
hirveen erilainen kun monilla muilla, et on päässy valitseen et mitäs 
unelmahommia mä tekisin nytten, koska on just semmonen osaaminen 
mille on kiinnostusta ja kysyntää.”   
 (mies, freelancer)
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Oman erityisalueen kehittämisellä freelancerit pyrkivät osoittamaan paik-
kansa freelancer-toimittajien kentällä. Tietyntyyppisiin juttuihin erikoistu-
misella haettiin omalle ’toimittajabrändille’ vakuuttavuutta ja tässä mielessä 
merkattiin omaa osaamisaluetta.

Tarpeen brändinrakentamiselle voi arvella juontuvan sosiaalisessa me-
diassa toimimisen tavasta, jossa verkkopersoonaa voidaan rakentaa aktii-
visesti eri palveluissa ja profiileissa. Kun sosiaalisessa mediassa toimimisen 
tavat laajentuvat reaalimaailmassa toimimisen tapoihin, ne yhdistyvät ylei-
sesti muuttuneeseen julkisuussuhteeseen. Se, että verkossa esitämme koko 
ajan itseämme yhdistyy tapaamme esittää itseämme myös muuten (vrt. 
esim. Noppari & Hautakangas 2012). Toimittajille yhteiskunnan muutok-
sessa pysyminen ja sen mukana muokkautuminen on olennaista, jotta he 
pystyvät tuottamaan ajassa kiinni olevaa journalismia. Näin brändiajatte-
lun omaksuminen tuntui liittyvän nuorten toimittajien käsityksiin siitä, 
millaista panostusta toimittajana työskentely tulevaisuudessa vaatii, kuten 
oman persoonan avaamista ja rakentamista sosiaalisessa mediassa.

Minuuden markkinoinnissa oma arvo ei Katariina Mäkisen (2012) mu-
kaan rakennu vain tietystä osaamisesta tai tietystä persoonallisuudesta vaan 
ennen kaikkea potentiaalista, joka liittyy tilanteisiin sopeutumiseen. Omaa 
itseä markkinoidaan tällöin tavalla, joka lupaa työnantajalle työntekijän 
arvoa ja saa uskomaan yksilön kykyihin. Minuuden markkinointia voikin 
ajatella performatiivisena toimintana, jossa yksilö rakentaa itsestään esitystä 
ja samalla lupausta omasta arvostaan (Mäkinen 2012, 237). 

Toimittajien henkilöbrändäys muistuttaa jossakin määrin alan aiempaa 
sankaritoimittajakulttuuria, jossa tietyt toimittajat saivat työskennellä itse-
näisesti ja autonomisesti. Nykypäivänä itsenäisesti toimivan sankaritoimit-
tajan tyyppinen ajattelu on kuitenkin korvautunut toimittajabrändillä, joka 
ei kaihda tiimityötä ja joustavuutta. ”Tähteytenä” nähdään ennen kaikkea 
eri tilanteisiin mukautuva, nopea ja tehokas ”hyvä tyyppi”, jonka kanssa on 
helppo tehdä töitä (vrt. Kantola 2012, 13).

Osa toimittajista oli tietoisia toimittajan brändin taloudellisesta ar-
vosta mediataloille. Se oli merkki journalistin pääomasta, jota hän saattoi 
käyttää kilpailuetuna työmarkkinoilla. Tällaista brändiä onnistuneesti ra-
kentaneet toimittajat olivat suosittuja yleisön keskuudessa, jolloin yleisöstä 
muodostui olennainen osa toimittajan journalistista pääomaa. Erityisesti 
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verkossa aktiivisten journalistien haastatteluissa nousi esiin henkilöbrändin 
ympärille muotoutuva yhteisö, jota toimittaja aktiivisesti rakentaa ja kantaa 
mukanaan riippumatta siitä, missä mediatalossa työskentelee:

”Esimerkiks mun blogil on jo semmonen tietty taloudellinen arvo myös, 
koska on tietty määrä lukijoita, ja tietty määrä sivunäyttöjä, minkä…
miten se arvo lasketaan, vaikkei nyt meiän toimitukses, mut ehkä muu-
alla. Ni kyl sen tietyn lukijakunnan kantaa mukanaan, jos menee jo-
honki.”   
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Haastattelujen perusteella alalla on näkyvissä piirteitä tietyn toimittajan 
ympärille rakentuvasta faniyhteisöstä, joka otetaan myös toimituksissa huo-
mioon yhtenä mediatuotteen kannalta arvokkaana kohderyhmänä (vrt. 
myös Aitomurto, Heikka, Kilpinen & Posio 2011; Noppari & Hautakangas 
2012). Yksi haastateltavista mainitsi esimerkiksi Olivia-lehden toimituk-
sen, joka julkaisee lehdessä yhden bloggaajansa, Stella Harasekin, tekemiä 
juttuja:

”Puhumattakaan sit näist suomalaisist isoista blogeista, millä on kui-
tenki kymmenii tuhansii vakkariseuraajia, et ei se varmaan mikään 
sattuma oo, et vaiks Olivia-lehti välil julkasee Stellan juttuja, koska 
Stellal on faneja, jotka haluu lukee, ostaa sen lehden ja lukee sen jutun. 
En sano, et se on mikään edellytys, mut siit on varmastikki hyötyä.” 
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Haastateltava arveli suuntauksen julkaista bloggaajien juttuja printtilehdis-
sä johtuvan juuri bloggaajien vahvasta seuraajakunnasta, jonka esimerkiksi 
Harasek on Paras aika vuodesta -blogissaan10  onnistunut keräämään. Blo-
gin seuraajakunnasta on muodostunut taloudellisesti merkittävä tekijä, joka 
otetaan printtituotteen tekemisessä huomioon. 

Samantyyppisiä havaintoja ovat tehneet myös muotiblogeja osana 
naistenlehtien konsepteja tutkineet Noppari ja Hautakangas (2012, 105), 

10 http://www.olivialehti.fi/paras-aika-vuodesta/.
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10 http://www.olivialehti.fi/paras-aika-vuodesta/.
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joiden mukaan lehtien kannalta suosittujen muotibloggaajien vahvuus on 
bloggaajien vahva yleisösuhde, joka saa fanituksen piirteitä. Suuntaus ra-
kentaa julkisen toimittajapersoonan ympärille fanikuntaa muistuttaa Alice 
Marwickin ja danah boydin (2011) havaintoja julkisuuden henkilöiden so-
siaalisen median käytön strategioista. Vaikka Marwick ja boyd keskittyivät 
tutkimuksessaan julkkiksiin, on esimerkiksi yllä olevissa nuorten toimitta-
jien haastatteluotteissa yhteneväisyyksiä julkisuuden henkilöiden sosiaali-
sen median strategiseen käyttöön. Marwick ja boyd (2011, 140) puhuvat 
mikro-kuuluisuudesta (micro-celebrity), jolla tarkoittavat käytäntöjä, joissa 
yleisö nähdään fanipohjana. Suosiota ylläpidetään jatkuvalla harkitulla ja 
strategisella vuorovaikutuksella fanien kanssa, missä korostuu tuttavallisen 
ja ainakin jossain määrin autenttisen kuvan luominen itsestä. 

Kuten Tanja Aitamurto ym. (2011, 152–153)  toteavat, verkkoaikakau-
della tarvitaan uudenlaista lähestymistä markkinointiin, mutta sama pätee 
myös journalismin tekemiseen, sillä ”sosiaalisen median todellinen mah-
dollisuus ei ole sen välineissä, vaan sosiaalisuudessa itsessään” (emt. 153). 
Tämä edellyttää kiinnostusta yleisöistä, josta esimerkiksi tämän tutkimuk-
sen haastateltavat olivat tietoisia. Varsinkin verkossa aktiivisesti toimivat 
haastateltavat ymmärsivät journalisteja sosiaalisessa mediassa seuraavien 
”fanien” merkityksen oman toimittajabrändinsä rakentamisessa ja loivat 
tätä suhdetta laittamalla omaa persoonaansa avoimesti likoon ja olemalla 
vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa.

Onko henkilökohtaisuus aitoa?

Brändäyksestä juontuva henkilöityminen muokkaa yksityisen ja julkisen 
raja pintoja toimittajan työssä. Haastateltavat reflektoivat omaa toimintaan-
sa suhteessa verkon ja sosiaalisen median käyttöön, jossa korostuu henkilö-
kohtaisuus ja persoonan esilletuominen. Nuorten sukupolvien nettitoimin-
nalle on ominaista avoimuus, mikä johtuu osin siitä, että he ovat kasvaneet 
netin ja mobiililaitteiden aikana. Verkossa toimiminen on heille usein luon-
tevampaa kuin vanhemmille sukupolville. Vaikka osa nuorista toimittajista 
oli luontevasti avoimia ja aktiivisia verkossa, he eivät ryhmänä kuitenkaan 
jakaneet kritiikittä tämänkaltaista yleistävää näkemystä nuorista. 
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Nuoret näkevät journalistin työn ammattina, jossa julkinen toimittaja-
persoona on nykypäivänä lähes välttämättömyys, mikä johtaa – ja on jo 
johtanut – yksityisen ja julkisen rajojen sekoittumiseen. Toimittajan amma-
tin julkisesta luonteesta huolimatta omasta yksityisyydestä ollaan tarkkoja. 
Vaikka osa piti julkista esilläoloa työnsaannin ja urakehityksen kannalta tär-
keänä, toivat he samalla kuitenkin esiin tasapainoilun yksityisen ja julkisen 
rajapinnalla. 

Vaikka osa toimittajista (erityisesti uudessa toimitusympäristössä toi-
mivat) oli valmiita laittamaan omaa persoonaansa likoon, pitivät he silti 
hyvinkin tiukkaa rajaa suhteessa aitoon persoonaansa. Toimittajien henki-
lökohtaista otetta verkossa ja sosiaalisessa mediassa ohjasi kuitenkin asema 
journalismin tai tietyn median edustajana. He eivät kokeneet, että tämä 
esilläolo toisi esiin heidän aitoa identiteettiään, vaan henkilökohtaisesta 
kirjoittamistyylistä tai verkossa olemisen tavasta huolimatta se oli kuiten-
kin julkinen rooli. Yksityisen ja julkisen rajat ovat toimittajille selvät eivätkä 
he koe verkkoläsnäolon tuovan omaa, yksityistä persoonaa liian avoimesti 
esiin:

”Mul ainakaan se mun oman persoonan peliin heittäminen ei tunnu 
millään tavalla sillee, että so, sit se on se mitä mä oon ajatellu, ja se on 
se mitkä vaatteet mul on ollu, ja en mä nyt koe, et sit se ei kuitenkaa oo 
kokonaan mä, tai mul ei oo semmonen olo, et mun sieluni on nyt jossain 
julkisella teurastusalueella. Suhteellisen luontevaa ja helppoo.”   
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Verkossa oleminen vaati oman persoonan heittämistä peliin, ja tässä mielessä 
verkkomaailman toiminnan tapojen omaksumista ja niihin osallistumista:

”Mul on tekohiukset, siit tuli nyt hirvee keskustelu alkuviikolla, ku mul 
on siis hiustenpidennykset, ja sit se oli mun mielest ihan mahtava, ku 
mun poikaystävä oli sillee, et ”voi ei, tosi inhottavasti oli ihmiset kom-
mentoinu, tuliks sul paha mieli”, mä olin et ”ei, ku mä olin innoissani!” 
Tää [median nimi] on just tällanen paikka, et tääl on näit ihmisii, 
jotka hankkii näit hiuksii, ja sit tääl on näit, jotka sanoo, et oletko kat-
sonut sen dokumentin, että se on eettisesti tosi arveluttavaa, ja sit mä 
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olin silleen, et jes! Hyvä [ko. median lukijat]! Just tällast keskusteluu!”  
 (nainen, uusi toimitusympäristö)

Toimittajat halusivat kuitenkin pitää työhön liittyvän julkisen persoonan 
erillään omasta, yksityisestä persoonastaan, ja esimerkiksi monilla toimitta-
jilla oli Facebookissa yksityinen, vain kavereille rajattu profiili. Eräs yksityis-
elämästään verkossa kertova toimittaja ei julkaissut esimerkiksi blogissaan 
puolisonsa valokuvia tai nimeä. Tästä huolimatta puoliso oli blogissa esillä 
epäsuorasti, kuten kuvattuna tunnistamattomasti valokuvissa tai tekstissä. 
Puolison tai perheen julkisesta kuvaamisesta huolimatta verkossa aktiiviset 
toimittajat eivät kokeneet jakavansa netissä koko yksityiselämäänsä. 

Yksityisen ja julkisen rajaa pohtii osuvasti Lily-verkkojulkaisussa palstaa 
pitävä toimittaja Laura Friman Evita-lehden syyskuun numerossa (8/2012, 
76–77): 

”Tiedän, että avoimuuteni ärsyttää yksityisyydestään tarkkoja tutta-
viani. Parin kuohuviinilasin jälkeen muutama on uskaltautunut kysy-
mään, miksi tahdon kertoa niin paljon itsestäni julkisesti. 
Vastaan: ”Miksipä en?” Saan elämäni käänteiden julkaisemisesta nau-
tintoa. Yksi simppeleimmistä syistä on se, että rakastan kirjoittamista. 
[…]
Facebook on armollinen areena: siellä saa toitottaa itsestään niin hol-
tittomasti kuin tykkää. Kun puhun satojen ihmisten kasvottomalle 
massalle, vapaudun häpeästä. Saan kertoa, mitä minulle kuuluu juuri 
niin pitkästi tai lyhyesti kuin tahdon. […]
Itselleni hillitty nettikäyttäytyminen olisi epäluontevaa jäykistelyä. 
Uskon, että silloin elämässäni olisi enemmän pinnallista small talkia 
ja vähemmän hedelmällisiä, intiimejä keskusteluja puolituttujenkin 
kanssa. Kun antaa itsestään, saa myös paljon.”

Hän jatkaa asian käsittelyä palstallaan Lilyssä (8.9.2012) pohtimalla verk-
kotoiminnan rajoja: 

”Omistan artikkelin kaikille niille, jotka luulevat tietävänsä minusta 
kaiken sen perusteella, että bloggaan, twiittaan ja Facebook-päivitän 
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paljon. Voi pojat, ette te tiiä. Ja toisaalta myönnän jutussakin avoimes-
ti, että kyllä: voin kertoa netissä asuntolainani korkoprosentin, tulevan 
lapseni sukupuolen (nyt tajuan, että olen kyllä tainnut unohtaa ker-
toa teille, että poika sieltä taas putkahtaa!) ja psykoanalyysihistoriani, 
enkä koe, että se on millään tavalla minulta pois. En siis ole inkkarien 
sukua, en kuvittele, että kamera vie sieluni. Tai netti. On niin paljon, 
mistä tietävät vain läheiset ystävät. Tai pelkkä Aleksi. Tai pelkkä minä 
itse. Ja niin on hyvä. Ja avoimuus – nettiavoimuuskin – se antaa, pal-
jon. Enemmän kuin ottaa, omalla kohdallani. Joku muu voi olla toista 
mieltä, ihan vapaasti.”

Frimanille yksityisten asioiden kertominen julkisesti verkossa ei ole ongel-
ma. Hän säätelee itse verkkoavoimuuttaan ja vetää rajat asioihin, joita jakaa 
vain läheisille ystävilleen. Näin hän pitää itsellään vallan rajata ”yksityistä 
yksityisyyttään” (vrt. Noppari & Hautakangas 2012, 87). 

Verkko ja sosiaalinen media mielletään siis ympäristöksi, jossa toimit-
tajan tulee nykypäivänä olla ja jossa toimiminen voi eri keinoin hyödyttää 
omaa työtä ja työnantajaa, erityisesti yleisön ja toimittajan välisen etäisyy-
den pienenemisen näkökulmasta. Verkosta etsitään juttuideoita ja haastatel-
tavia, kerätään palautetta sisällöistä ja otetaan yleisöä mukaan juttuideoiden 
jalostamiseen. Toimittajat haluavat verkossa saada aikaan reaktioita ja herä-
tellä ihmisiä keskustelemaan. Verkossa toimimiseen sisältyy tietyn asteinen 
provosointi, tunnereaktiot sekä rennompi, kevyempi tapa kirjoittaa. Netis-
sä asioiden esittämisessä tulee olla ’koukku’, jokin teko tai ele, joka saa ih-
miset reagoimaan. Esimerkiksi alla olevassa haastattelusitaatissa hauskuus, 
huumori ja provosointi olivat kyseiselle toimittajalle osa verkkotoiminnan 
kulttuuria:

”Se on vähän tää nykymeininki sellanen, että pitää olla avoin. Ja yk-
sityisasioita sinne ei tarvii laittaa, mutta se ei tarkota ettei se oma per-
soona sais näkyä. Jos mä en tiedä jotain niin mä yleensä tunnustan sen 
aika avoimesti. On siellä joskus jotku vähän aukonu päätäänkin, mut 
aika vähän. Sit semmonen, mä välillä heitän vähän semmosta, ihan 
vaan humoristist satiiriakin sinne ja vähän provosoin ihmisiä, varsin-
kin Twitterissä. Mut se kuuluu siihen asiaan, et ihmiset on aika tot-
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tunu siellä, että hyvin vähän siellä tulee mitään sellasta, eikä meillä, 
päätoimittajat toivottavasti seuraa sitä ja vähän kattoo, ei oo vielä tul-
lu mitään etteikö sais, et siellä halutaankin rakentaa vähän semmosta 
persoonaa. Että mä en, harvoin mä siellä kerron mitään ihan kuiten-
kaan semmost itestä, ellei se oo jotenkin hauskaa.”  
 (mies, sähköinen media)

Haastattelut herättävät pohtimaan, mihin verkkoaktiivien yksityisyyden 
raja lopulta asettuu. Verkossa aktiivisten nuorten mediatyöläisten verkko-
käyttäytymistä julkisuuden hallinnan näkökulmasta tarkastelleet Elina 
Noppari & Mikko Hautakangas (2012, 87) huomasivat paineen yksityisyy-
den rajojen laajentamiselle. Jos omaa blogia kirjoitettiin henkilökohtaisen, 
etenevän tarinan avulla, kohtasivat bloggaajat haasteen laajentaa yksityisen 
yksityisyytensä rajoja blogin juonen edistämiseksi. Toisaalta bloggaajilla 
suosion kasvu ja kokemuksen ammattimaistuminen lisäsivät harkintaa yksi-
tyisyyden rajoista (emt. 87–88). 

Omaa toimittajapersoonaa rakennetaan vuorovaikutteisessa suhteessa 
verkkomaailmassa läsnä olevaan yleisöön, kuten haastatteluote edellä ker-
too. Vaikka esimerkiksi Nopparin ja Hautakankaan tarkastelemien bloggaa-
jien ja tämän tutkimuksen nuorten toimittajien verkkotoimintaa ei voi suo-
raan rinnastaa toisiinsa, molemmat esimerkit kertovat siitä, miten toiminta 
verkossa rakentuu vuorovaikutteisesti suhteessa verkkoyhteisön ja -yleisön 
kanssa. 

Toimittajat muokkaavat verkkotoimintaansa siten, että se soveltuu pait-
si verkkomaailman yleisiin toiminnan tapoihin mutta kunnioittaa myös toi-
mittajien omia henkilökohtaisia rajoja. 

Toimittajan verkkoläsnäoloa muovaa myös teknologia, joka vaikuttaa 
siihen, miten verkossa on mahdollista toimia. Teknologialla on siis rooli 
siinä, millaiseksi toimittajan läsnäolo verkossa muotoutuu ja miten toimit-
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Yhteenvetoa

Tässä luvussa olen käynyt läpi toimittajien ammattikuvan rakentumista toi-
mittajien arvojen ja toimitustyön käytäntöjen näkökulmasta. Tutkimuksen 
mukaan perinteiset journalistiset ideaalit vaikuttavat yhä työn tekemisen 
taustalla. Näitä ideaaleja arvostetaan, mutta toisaalta nuorista erottuu halu 
muotoilla näitä ideaaleja jossain määrin uusiksi. Esimerkiksi osa haastatelta-
vista kyseenalaisti toimittajien aatteellisten kantojen häivyttämisen ja nosti 
esiin kysymyksen tarpeesta tuoda toimittajien yhteiskunnalliset mielipiteet 
ja poliittiset kytkökset avoimesti ja läpinäkyvästi esiin. Osa haastateltavista 
kannatti yhteiskunnallisten mielipiteiden ja ideologisten vakaumusten jul-
kituomista, eivätkä he nähneet riippumattomuutta kriteeriksi, josta tulisi 
pitää tiukasti kiinni. He näkivät mielipiteiden ja vakaumusten läpinäkyvän 
esittämisen avaavan journalismin tekemisen prosessia.

Ammatillisen pätevyyden rakentamisen kannalta erotin keskeisiksi 
erikoistumisen tiettyyn aihe-alueeseen (tai välineeseen), verkostojen sol-
mimisen ja itsensä brändäyksen (kuvio 2). Vaikka kiire, monitekeminen 
ja yleistoimittajuuden kasvu ovat vähentäneet erikoistoimittajien tarvetta, 
näkivät haastateltavat erikoistumisen journalistisen uran kannalta yhdeksi 
ammatillisen asiantuntemuksen osaksi. Verkostot nähtiin ensiarvoisen tär-
keäksi työllistymisen ja tunnettuuden rakentamisen kanavaksi, ja tässä verk-
ko toimi luontevana alustana. 

Ammatillinen 
pätevyys

Erikoistuminen

VerkostotBrändäys

Kuvio 2. Ammatillisen pätevyyden rakentamisen kannalta keskeisiä osa-alueita.
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Nuorilla toimittajilla ei vielä ollut kovin vahvoja verkostoja institutionaa-
lisiin toimijoihin, kuten ministeriöihin tai poliitikkoihin. Sen sijaan ver-
kossa toimivat vertaisverkostot olivat nuorille toimittajille tärkeä väylä, jota 
hyödynnettiin esimerkiksi juttuaiheissa ja tiedonhaussa. Aalto ja Uusisaari 
(2010) ennustavatkin verkkotoiminnan työnantajan lukuun tulevan jat-
kossa yleistymään. Tämä tarkoittaa yksityisen ja työroolin sekoittumista 
esimerkiksi siten, että yksityishenkilönä verkossa esiintyessään henkilö tu-
lee yhdistetyksi työrooliinsa. Journalismissa tästä suuntauksesta kertoo esi-
merkiksi juuri keskustelu toimittajan henkilökohtaisen poliittisen kannan 
julkistamisesta.

Aalto & Uusisaari (2010, 19) puhuvat henkilön yksityisen ja julkisen 
persoonan väliin sijoittuvasta kolmannesta, ammatilliseen verkkoelämään 
liittyvästä persoonasta. Täysin työrooliin liittyvällä verkkoidentiteetillä 
edustetaan omaa organisaatiota työnantajan ehdoilla. Yksityinen verkko-
identiteetti on yksilön henkilökohtainen, työhön liittymätön alue. Näiden 
ympärille voi kasvaa yksityisestä verkkoelämästä erillään oleva ammatillinen 
julkinen verkkoelämä ja siihen liittyvä henkilöbrändi. Tämäntyyppistä jaot-
telua voi tunnistaa myös tämän tutkimuksen aineistosta, jossa toimittajat 
tasapainoilevat yksityisen ja julkisen rajojen välissä.

Ajatus itsen brändäyksestä sekoittaa yksityisen persoonan ja julkisen 
persoonan rajoja. Työelämän muutosten onkin esitetty johtaneen brän-
däämisen merkityksen kasvuun (Hearn 2008). Muutokset ovat mahdol-
listaneet perinteisistä, työnantajan tarjoamista työrooleista irtaantuvan 
ammatillisen henkilöbrändin kehittämisen (Aalto & Uusisaari 2010, 35). 
Haastatteluissa brändäys nousi esiin tarpeena rakentaa itsestä ’julkista tuo-
tetta’, jolla pyritään kilpailemaan työpaikoista, luomaan läheisempää yleisö-
suhdetta tai haetaan persoonallista kirjoittamisen tapaa. Brändääminen 
yhdistyy julkisen persoonan rakentamiseen, jossa henkilökohtaisuutta hyö-
dynnetään esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöissä seuraajajoukon raken-
tamisessa (vrt. Marwick & boyd 2011). 
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4
Työura ja tulevaisuus: 

Rohkeita avauksia vai harkiten kohti uutta?

Tässä luvussa käydään läpi nuorten toimittajien käsityksiä alan tulevaisuu-
desta. Journalismin tulevaisuudesta on esitetty niin kansalaisjournalismin 
potentiaalin hyödyntämiseen luottavia myönteisiä visioita kuin pessimisti-
sempiä arvioita, joissa printtilehtien ajan on nähty olevan vääjäämättä ohi 
(ks. esim. Nikunen 2011a; Franklin 2008). Tämän tutkimuksen nuoret 
eivät uskoneet ammattijournalismin olevan uhattuna (vrt. Kolari 2011), 
mutta sen tekemistä tuli heidän mukaansa miettiä jatkossa myös muun kuin 
mediayritysten taloudellisen voitontavoittelun kannalta. He uskoivat laa-
dukkaan ja hyvin tehdyn journalismin kysyntään ja näkivät sen keskeiseksi 
ammattijournalismin selviytymisen suunnaksi jatkossa. 

Nuorten näkemykset journalismin kehityssuunnista vaihtelivat. Vaik-
ka nuoria toimittajia on yleensä pidetty rohkeina ja ennakkoluulottomina 
kehityksen edelläkävijöinä, osoittivat haastattelut tämän joukon polarisoi-
tuneen luonteen. Haastateltavista erottui innovatiivinen ja uutta pelkää-
mätön kärki ja hitaammin uuteen kehitykseen mukaan lähtevä varovaisten 
nuorten joukko. Haastateltavista erityisesti ne, jotka olivat aktiivisia netin 
ja sosiaalisen median käyttäjiä ja joiden työ oli näihin välineisiin sidoksissa, 
uskoivat uudenlaisten, eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ammentavien 
toimintatapojen, kuten joukkoistamisen, kannattavuuteen. He pitivät jour-
nalismin kannalta itsestään selvänä tarvetta seurata yhteiskunnan kehitys-
suuntia, kuten teknologista kehitystä ja pohtia sen merkitystä journalismin 
tekemiselle. 

Osa haastateltavista ei ollut vielä yhtä tietoisia kuin ”visionäärit” uuden-
laisista journalismin ansaintalogiikoista ja suhtautui epäröiden esimerkiksi 
Yhdysvalloista rantautuneisiin ajatuksiin uudenlaisista journalismin teke-
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misen tavoista, kuten joukkorahoitukseen. Joukkorahoitukseksi kutsutussa 
toimintamallissa toimittajat eivät enää tee juttujaan palkkatyössä toimituk-
sissa vaan keräävät rahoituksen juttuihin verkossa.11 Toimittajan työkenttä 
laajenee näin juttujen ideoinnista ja kirjoittamisesta oman työn markki-
nointiin. Tämäntyyppisten toimintamallien toimivuudesta Suomessa oltiin 
epävarmoja, koska kotimaan markkinoiden ja yleisöpohjan arveltiin olevan 
joukkorahoitustyyppiseen toimintaan liian pienet. Samoin esimerkiksi eri-
laisten säätiöiden mahdollisuuksia laatujournalismin tukemiseen  Suomessa 
ei nähty kovin realistisiksi juurikin maan pienen koon vuoksi. Toisaalta 
nuoret pohtivat esimerkiksi säätiöiden rahoituksen varassa toimivan jour-
nalismin riippuvuutta tällaisesta ulkopuolisesta rahoittajasta, ja alkaisiko 
sentyyppinen tuettu journalismi vaikuttaa lopulta kirjoittamisen tapoihin 
ja aiheisiin. 

Osa journalismin kehitykseen varovaisesti reagoivista toimittajista oli 
freelancereita. He kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, että saivat freelan-
cereina keskittyä juttujen tekemiseen, sen sijaan että toimituksissa työs-
kentelevinä toimittajina joutuisivat osallistumaan lehden kehittämiseen ja 
verkkomaailmasta tuleviin haasteisiin reagoimiseen. Toisaalta osa haasta-
telluista freelancereista oli hyvin aktiivisesti kehittämässä uudentyyppisiä 
journalismin tekemisen tapoja, kuten omaehtoisen tekemisen varaan raken-
tuvia verkossa julkaisevia kollektiiveja. Toimittajien suhtautuminen journa-
lismin uudistuksiin ei ole kiinni siitä, missä ja miten työskentelee. Vaikka 
uutta teknologiaa paremmin tuntevat olivat valmiimpia kehittämään jour-
nalismin tekemisen tapoja, oli heidänkin joukossaan henkilöitä, jotka eivät 
esimerkiksi nähneet journalistien yksityisen ja julkisen persoonan sekoittu-
mista sosiaalisessa mediassa hyvänä kehityssuuntana.

Osa haastateltavista kritisoi kollegoitaan alan muutosten hyväksymises-
tä liian helposti, kyseenalaistamatta niitä ensin. Tämä kritiikki liittyi siihen, 
että erityisesti nuoria toimittajia pidettiin liian valmiina joustamaan työpai-
koilla ja hyväksymään jatkuvasti muuttuvia työolosuhteita. Esimerkiksi yksi 
haastateltavista arvioi tämäntyyppisen toimintatavan lyhytnäköiseksi jour-

11 Esimerkiksi Spot.Us on sivusto, jossa journalistit voivat esitellä juttuideoitaan ja kerätä ra-
hoitusta niiden toteuttamiseen. 



98 Pauliina Lehtonen

nalistien ammattikunnan edun kannalta. Vaikka nuoret työntekijät voivat 
kokea kovan kilpailun työpaikoista luovan painetta olla mahdollisimman 
joustavia, ei osa haastatelluista nähnyt tätä kestäväksi toimintatavaksi. He 
peräänkuuluttivat työnantajien vastuuta; onko oikein vaatia nuorilta työn-
tekijöiltä jatkuvaa muutokseen sopeutumista, vai tulisiko työnantajienkin 
miettiä tarkemmin nykykehityksen kestävyyttä pitkäjänteisemmin työnte-
kijän hyvinvoinnin kannalta. 

Mainostajien valta kasvaa

Nuoret toimittajat tarkastelevat media-alan tulevaisuutta taloudelliset 
reuna ehdot ymmärtäen. Alaa koskevat taloudelliset haasteet nousivat haas-
tatteluissa esiin lähes ensisijaisina alan kannalta keskeisinä tulevaisuuden 
kysymyksinä. Taloudelliset haasteet ja kilpailu liitettiin erityisesti verkko-
journalismin saamiseen kannattavaksi. Haastateltavat näkivät ensiarvoi-
sen tärkeänä ammattijournalismin kannalta sen, että verkkojournalismin 
tekemisestä saadaan kannattavaa. Tässä yhdeksi olennaiseksi tekijäksi he 
nostivat mainostajat, joiden merkityksen uskottiin kasvavan yhä merkit-
tävämmäksi jatkossa. Esimerkiksi erilaisten yhteistyöprojektien arveltiin 
lisääntyvän niin kaupallisten kuin ei-kaupallisten tahojen kanssa. Niin sa-
nottujen rahattomien yhteistyödiilien arvo nähtiin median brändin kehit-
tämisen kannalta, mutta myös yleisön palvelun ja yleisösuhteen lujittamisen 
näkökulmasta, mikä toki nivoutuu osaksi brändin vahvistamistyötä. Tällai-
silla rahattomilla yhteistyödiileillä viitattiin esimerkiksi toimintaan, jossa 
tietty media voi olla yhteistyötahona mukana konsertin järjestämisessä, saa-
da siellä näkyvästi brändiään esille ja tehdä samalla vastavuoroisesti juttuja 
konsertissa esiintyvistä artisteista. 

Yhdeksi taloudelliseksi haasteeksi erottui se, miten saada yleisö maksa-
maan tiedosta ja sisällöstä, jota on ilmaiseksi saatavilla. Tässä haastateltavat 
pohtivat vähentääkö tällainen kehitys uutisten merkitystä, jos yleisö tottuu 
siihen, että uutiset saadaan ilmaiseksi. He pohdiskelivat olisiko yleisö tällöin 
valmiimpi maksamaan muista juttusisällöistä, kuten taustoitetuista, syvälli-
sistä reportaaseista. Haastateltavien mielestä ilmaisen sisällön tarjoamisen 
vaarana oli pinnallisen tiedon ja pinnallisen journalismin yleistyminen, mi-
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käli yleisölle tarjotaan vain nopealukuista ja helppoa sisältöä. He olivat huo-
lestuneita nettisukupolven mediankäytön tavoista, joita yleisesti luonneh-
ditaan lyhytjännitteisiksi ja kevyeen, pinnalliseen tietoon tyytyviksi. Hyvin 
tehdyt, taustoitetut ja syvällisemmät jutut olivat selvästi sisältöä, jota nuoret 
toimittajat arvostivat ja jollaisten sisältöjen tuottajana he halusivat journa-
lismin yhä nähdä. Pinnallisuuden kasvun huolesta huolimatta printtilehtien 
kuolemista ei kuitenkaan pidetty todennäköisenä, vaan niille uskottiin aina 
löytyvän kiinnostunutta yleisöä.

Kuva 2. 
LongPlay-verkkojulkaisu voisi olla yksi esimerkki nuorten toimittajien mainitsemasta ta-
vasta tehdä syvällistä journalismia. LongPlay julkaisee tutkivia juttuja ja laajoja repor taa-
seja. Tekijöiden tavoitteena on tuottaa perusteellista, hyvin kirjoitettua ja kriittistä jour na-
lismia. LongPlayn kaltainen hidas journalismi antaa toimittajille mahdollisuuden kehitellä 
juttuja pitkäjänteisesti.
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Hyvin tehdyt ja mietityt kokonaisbrändit

Ylipäätään teknologinen kehitys nähtiin kehityssuunnaksi, johon journalis-
min on aktiivisesti pakko reagoida, jotta mediatalot selviävät. Teknologinen 
muutos nähtiin journalismin ulkopuolelta tulevana kehityksenä. Nuorten 
toimittajien puheessa toistui muutoksessa mukana pysymisen pakko, muu-
ten ammattijournalismi tulisi menettämään otteensa muuntautumiskykyis-
ten verkkomaailman toimijoiden lisääntyessä. Vaikka nuorilla ei ollut selvää 
näkemystä siitä, miten alan tulisi kilpailukykynsä säilyttääkseen kehityk-
seen reagoida, näkivät haastateltavat journalististen käytäntöjen kehittämi-
sen välttämättömänä kehityksessä mukana pysymisen kannalta.

Kuten muissa alan tutkimuksissa (esim. Nikunen 2011a) on tullut 
esiin, myös tämän tutkimuksen haastateltavat eivät pitäneet yksittäisen 
printtilehden ympärille rakennettua toimintaa enää kestävänä tapana tehdä 
journalismia. Puheessa korostui ymmärrys konvergenssikulttuurin kasvus-
ta. Toimittajat näkivät välineet osana isompaa kokonaisuutta, joka rakentuu 
eri osista, kuten verkko- ja mobiilipuolesta. Yhtä yksittäistä osaa tärkeäm-
mäksi he näkivät välineen kokonaisuuden, jossa välineen brändin rakenta-
minen olisi keskeistä. Tähän kokonaisuuteen saatettiin sisällyttää myös pe-
rinteisen journalismin ulkopuolisia toimintoja, kuten juuri edellä mainittu 
tapahtumajärjestely-yhteistyö, jossa media voisi olla aktiivisena osallistujana 
esimerkiksi kaupunkikulttuuristen tapahtumien järjestämisessä.

Lähes kaikki haastateltavat näkivät isojen mediatalojen olevan jäljessä 
teknologisessa kehityksessä. Monien medioiden nykyiset verkkosivut tai 
tavat tehdä verkkojournalismia keräsivät kritiikkiä huonosti tehdyistä tai 
jo muualla julkaistuja uutisia toistavista sisällöistä. Nettisisällön laatu näh-
tiin erittäin keskeiseksi kilpailutekijäksi, mikä tulee haastateltavien mukaan 
vaikuttamaan siihen, miten yleisö jatkossa on valmis maksamaan median 
tuotteista.

Sähköiseen mediaan panostamista peräänkuulutettiin kullekin medial-
le sopivalla tavalla. Nuoret eivät nähneet digitaalista mediaa suoralta kädel-
tä tietyn median käyttöön otettavana lisäkkeenä vaan harkitun toiminnan 
alustana, jossa tarjotut tuotteet ja palvelut tulee miettiä mediakohtaisesti ja 
tarkasti. Olennaista oli löytää oma ’slotti’, oma juttu, joka toimii välinekoh-
taisesti.
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Journalistista ydintehtävää uusilla tavoilla 

Kiire ja työn jatkuva tehostaminen nousivat olennaisiksi journalismin laatua 
uhkaaviksi tekijöiksi. Haastateltavat toistivat näkemystä siitä, että kiireellä 
ja toimitusten pienenemisellä ei voida tuottaa hyvää ja laadukasta journalis-
mia. Nuoret eivät arvostaneet nykykehitystä, jossa mediat julkaisevat kukin 
sivuillaan samaa, yhä useammin tiedotteisiin pohjaavaa sisältöä. He kyseen-
alaistivat ylipäätään nopeuden yhtenä journalismin arvioinnin määreenä. 
Journalismia ei heidän mielestään ole kilpailu siitä kuka saa jutun ensiksi 
verkkoon, vaan taustoitetut ja hyvin tehdyt jutut. 

Erikoistuminen oli nuorille ehdoton edellytys hyvän journalismin teke-
miseen. He näkivät ammattijournalismin selviävän tuottamalla laadukasta 
ja luotettavaa journalismia, minkä tekemiseen on toimituksissa annettava 
toimittajille aikaa. Tähän liitettiin myös käytettävyyden ja visuaalisuuden 
merkityksen huomioiminen kilpailussa yleisöstä. Verkkosivujen tuli olla 
käytettävyydeltään mietittyjä sekä visuaalisesti kiinnostavia, jotta ne hou-
kuttelisivat käyttäjiä sivustoille yhä uudestaan. 

Yleisö oli se taho, jonka palveleminen nähtiin keskeiseksi, jotta journa-
lismi voisi ylipäätään selvitä jatkossa. Entistä läheisempään yleisösuhteeseen 
pyrkimisessä joukkoistaminen arvioitiin yhdeksi kasvavaksi suuntaukseksi. 
Joukkoistaminen ja joukkoäly mainittiin ensiarvoisen tärkeinä erityisesti 
pienille medioille, kuten journalistisille start-up-yrityksille (ks. Sirkkunen 
& Cook 2012).

Vaikka aiemmin on noussut esiin tarve vahvemmalle työnohjaukselle 
( Jyrkiäinen 2008, 33–34), nuoret toimittajat eivät kaivanneet työssään eri-
tyistä ohjausta. Keskusteluyhteys toimittajakollegoihin oli heille kuitenkin 
tärkeää, sillä he kokivat vertaispalautteen auttavan työntekemistä. Nuoret 
arvostivat itsenäistä, luovaa ja suhteellisen vapaata työskentelytapaa, mi-
hin nykyjournalismin työkäytännöt eivät heidän mielestään läheskään aina 
joustaneet. Varsinkin tarvittaessa työhön tulevan tehtävässä työskentelevä 
haastateltava koki työn puitteet ammatillisesti rajoittaviksi, sillä työssä ei ol-
lut juurikaan sijaa luoville ratkaisuille tai joustoille. Kyseinen haastateltava 
piti työtehtävää väliaikaisena paikkana, jota oli helppo tehdä opiskelujen 
ohessa, mutta josta lähdettiin myöhemmin parempaan, toimittajan amma-
tillista identiteettiä paremmin vastaavaan työpaikkaan. 
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Haastatteluista voi tulkita erilaisten journalismin tekemiseen liittyvien 
tehtävien arvottamista ja eriarvoistumista. Haastattelupuheessa korostuu 
halu keskittyä kunnolla journalismin ydintehtävään, toimittajan työhön. 
Tämä kertoo toimitustyön eri tehtävien arvottamisesta, mikä alkaa nä-
kyä journalismissa myös laajemmin tehtävien ulkoistamisessa. Esimerkiksi 
keskustelupalstojen moderointia on alettu ulkoistaa verkkotoimituksista 
yksityisille moderointifirmoille. Samoin kuin moderoinnin, myös viikko-
liitteiden tapahtumatietojen kokoamisen ulkoistaminen tai tietoa kaivavien 
ja analysoivien robottien (esim. StatsMonkey, NewScope) käyttäminen toi-
mittajien työn tukena vapauttaa toimittajien työaikaa juttujen tekemiseen 
(vrt. Vehkoo 2011, 87). 

Osuuskunnat, think-tankit, erilaiset kollektiivit tai vuokratyön muodot 
mainittiin uusina journalistisen ja media-alan työn tekemisen muotoina. 
Pienten firmojen tai osuuskuntien vahvuudeksi nähtiin niiden joustavuus 
ja isoja mediataloja herkempi kyky reagoida muutoksiin. Haastateltavat ei-
vät uskoneet isojen työnantajien selviävän tulevaisuudessa kilpailukykyisinä 
toimintatavoilla, jotka koettiin jäykiksi, ja joissa työntekijää ei otettu tar-
peeksi huomioon. 

Haastateltavat peräänkuuluttivat tuoreita näkökulmia ja ajassa kiinni 
olevaa journalismia ja sen tekemisen tapoja. Toisaalta itsensä työllistämi-
nen esimerkiksi osuuskunnissa mainittiin lähes väistämättömänä kehitys-
suuntana mediatalojen vähentäessä työntekijöitä. Uudet journalistisen työn 
tekemisen tavat saattavatkin jatkossa syntyä pakosta työllistää itse itsensä. 
Tällöin kimmokkeena ei siis ole ainoastaan ihmisten omaehtoinen innok-
kuus alan toimintatapojen kehittämiseen, mihin ollaan valmiita tekemään 
töitä omalla ajalla, vaan myös välttämättömyys etsiä uusia, innovatiivisia 
työn tekemisen tapoja itsensä työllistääkseen.

Ristiriitainen ura

Suurella osalla nuorista journalisteista ei ollut urasuunnitelmaa. Monet 
epäilivät haluavatko jatkaa töissä alalla, joka on niin epävarma. He olivat 
luottavaisia omaan työllistymiseensä, mutta epäröivät kykyään kestää alan 
epävarmuutta ja näköalattomuutta. He uskoivat kuitenkin omiin taitoi-
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hinsa ja asiantuntijuuteensa työpaikkojen saamisessa. Tosin työpaikat eivät 
välttämättä olleet journalismin parista, sillä monet pohtivat työskentelemis-
tä viestintä- ja media-alalla muissa kuin kirjoittavan journalistin töissä. Use-
at mainitsivat esimerkiksi viestinnän alan kouluttajan, opettajan tai konsul-
tin työtehtävät mahdollisina suuntautumisaloina toimittajan työn sijaan tai 
rinnalla. 

Luovuus, kiinnostavuus, itsensä toteuttaminen ja kehittäminen ja työn 
nivoutuminen yhteiskunnallisiin asioihin olivat tekijöitä, joilla nuoret ku-
vailivat työtä, jota haluavat tehdä. Osa nuorista ei nähnyt toimittajan työssä 
tarpeeksi mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, vaikka he pitivät työstä ja 
kirjoittamisesta (vrt. Deuze 2007). Heidän puheessaan näkyi tarve yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen, mihin nykyinen toimittajan työ ei riittänyt. 
Nuoret ajattelivat toimittajan työtä varsinaista kirjoittamista laajempana 
työnä, missä digitaalisuus ja verkkoympäristön kehitys nostettiin yhdeksi 
toimittajan tehtävän laajentamisen suunnaksi. Osa nuorista halusi suuntau-
tua markkinoinnin ja johtamisen tehtäviin.

Journalistina toimiminen on ollut nuorille toiveammatti, jossa työs-
kentelemisestä on usein alettu haaveilla jo koulussa. Heillä on vahva moti-
vaatio työnsä tekemiseen ja he haluavat tehdä työnsä hyvin, mikä osaltaan 
juontuu määräaikaisten työsuhteiden luomasta paineesta todistaa olevansa 
työpaikkansa arvoinen. Oman journalistisen työuransa suhteen nuoret ovat 
kuitenkin epäileviä. He uskovat kyllä työn saamiseen, mutta epävarmuuden 
vuoksi eivät ole alaan täysin sitoutuneita (vrt. Kolari 2011). He haluavat 
tehdä työtä, jossa viihtyvät, ja korostavat myös muiden arvojen, kuten per-
heen merkitystä elämässä.
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5
Lopuksi: 

Monipuolisia muuntautujia

Tässä tutkimuksessa nuorten käsitystä muuttuvasta työelämästä ja am-
mattikuvan rakentamisesta on lähestytty journalistista uraa aloittelevien 
nuorten näkökulmasta. Aineiston pohjalta nuorista toimittajista erottuu 
erityyppisesti journalismin kehitykseen suuntautuvia toimittajia. Selvänä 
jakoakselina toimii suhtautuminen uusiin journalismin tekemisen tapoihin, 
joihin osa haastateltavista suhtautuu hieman varauksella ja osa taas ennak-
koluulottomasti. Akselin toiseen päähän voi sijoittaa suhteellisen perin-
teistä journalistin identiteettiä edustavat nuoret, joille kirjoittaminen on 
alalla työskentelyn suola. Kirjoittamisen merkitys yhä toimittajan uralle 
ohjaavana tekijänä näkyi vahvasti alalle hakeutumisessa: se oli lähes kaikille 
haastateltaville pääasiallinen syy viestinnän ja journalistiikan alan opintojen 
aloittamiseen. Perinteistä journalistityyppiä edustavat nuoret noudattavat 
vahvasti perinteisiä journalistisia arvoja, kuten objektiivisuutta, eivätkä en-
sikädeltä täysin hyväksyneet toimittajien yhteiskunnallisten vakaumusten 
tuomista julki. He käyttävät sosiaalista mediaa ja verkkoa, koska näkevät 
niiden tärkeän roolin nykyjournalismin tekemisessä, mutta he pitävät oman 
verkkoprofiilinsa mahdollisimman yksityisenä. 

Akselin toisesta päästä löytyvät rohkeasti uusiin avauksiin mukaanläh-
tevät, usein sosiaalisessa mediassa ja verkossa aktiiviset toimittajat, jotka 
näkevät journalistin työn monipuolisena erilaisista tehtävistä koostuvana 
työnä. Tällaisessa työssä ei välttämättä enää työskennellä toimittaja-nimik-
keellä, ja esimerkiksi osalla haastatelluista pitkäjänteinen kirjoittaminen 
muodosti enää suhteellisen pienen osan muiden tehtävien, kuten netti-
sivujen päivitysten, tuottajan tehtävien tai erilaisten yhteistyöprojektien 
tekemisen rinnalla. Vaikka kaikki haastateltavat arvostivat hyvien juttujen 
kirjoittamisen taitoa, kirjoittamista ei nähty enää jatkossa vahvasti toimitta-
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jan työtä määrittäväksi taidoksi. Sen sijaan erityisesti journalistiseen profes-
sioon ja koko journalistisen alan muutokseen ennakkoluulottomammin ja 
rohkeammin suhtautuvat nuoret nostivat olennaiseksi kokonaisvaltaisem-
man ammatillisen pätevyyden kehittämisen. 

Ammattitaito liitettiin erilaisiin työkulttuureihin ja toimituskäytän-
töihin sopeutumiseen, joissa nopeus ja tehokkuus nähtiin nykytoimittajalle 
ehdottomiksi vaatimuksiksi. Alan muutoksiin innokkaasti ja ennakkoluu-
lottomasti suhtautuville toimittajille verkossa toimiminen on luontevaa 
ja he esimerkiksi päivittävät ahkerasti blogejaan ja Twitter-tilejään. Heille 
sosiaalinen media ja verkko tarjoavat muutakin kuin paikan etsiä tietoa tai 
haastateltavia; he käyttävät sitä esimerkiksi erilaisten yhteistyöprojektien 
kehittelyyn ja verkostoitumiseen. Verkkomaailma on keskeinen toimittaja-
brändin luomisen ja seuraajayhteisön rakentamisen paikka. 

Olen koonnut seuraavaan taulukkoon (taulukko 2) aineistosta erottuvi-
en toimittajaryhmien tapoja suhtautua journalistin työn kannalta keskeisiin 
teemoihin.

Taulukko 2. Aineistosta erottuvat toimittajaryhmät

 Visionäärit Perinteiset journalistit

Journalistin rooli Keskustelunherättäjä, laittaa  Journalistin tehtävänä olla esillä
 omaa persoonaansa peliin työnsä jäljen kautta, asia edellä

Journalismin tehtävä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  
Suhde journalismin Objektiivisuus ei itseisarvo,  Kantaaottamattomuus tärkeää, 
objektiivisuuteen läpinäkyvyyttä  journalistien  journalismin objektiivisuus on
 omiin kantoihin ja työprosessiin arvo, jota noudatettava

Yleisösuhde Lähellä yleisöä, yleisön kanssa  Yleisönpalvelu tärkeää, vuoro-
 yhdessä tekeminen  vaikutus tavoitteena

Suhde sosiaaliseen  Aktiivisia käyttäjiä sekä työssä Erottavat työ- ja henkilökohtai-
mediaan että vapaa-ajalla, sosiaalinen  sen käytön, ymmärtävät sosiaa-
 media keskeinen työväline lisen median potentiaalin, mutta 
  suhtautuvat sen käyttöön 
  varauksella
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Haastateltavia ei voi kuitenkaan jakaa täysin jompaankumpaan ryhmään, 
sillä kukaan heistä ei ollut tiukasti ”perinteinen journalisti” tai ”rohkea visio-
nääri”, vaan nämä roolit risteävät ja nivoutuvat toisiinsa toimittajien puhees-
sa. Nuoret eivät ole yhtenäinen joukko, vaikka heitä ikänsä puolesta usein 
sellaisena käsitellään. Esimerkiksi Nikunen (2011a, 42) huomasi, että ikää 
käytetään usein määrittelemään toimittajan valmiuksia. Ikä nousee esiin 
nopeuteen ja muutokseen liittyvänä tekijänä, kun nuori toimittaja katso-
taan lähtökohtaisesti vanhempaa toimittajaa muuntautumiskykyisemmäksi 
ja nopeammaksi. Nuoriin toimittajiin kytketyt moniosaamisen, nopeuden 
ja yleistoimittajuuden ominaisuudet eivät ole kuitenkaan kovin hyvin vas-
tanneet heidän omia käsityksiään ammattikuvastaan (Nikunen 2011b, 19). 

Nuorten tiettyihin määritelmiin lokeroimisen vaikeus tulee esiin myös 
siinä, miten haastateltavat suhtautuivat sosiaaliseen mediaan. Usein nuoret 
esitetään yleisesti jo ikänsä puolesta verkon ja sosiaalisen median käytön 
asiantuntijoiksi (esim. Kolari 2011; vrt. Nikunen 2011a, 42), joille verk-
komaailmassa liikkuminen on luontevaa. Tällainen käsitys nuorista toi-
mittajista on kuitenkin turhan yhtenäistävä, sillä kuten haastatteluissa tuli 
esiin, nuorten aktiivisuus verkossa ja sosiaalisessa mediassa vaihtelee. Vaikka 
kaikki haastateltavat käyttivät nettiä tiedonhankintaan ja haastateltavien 
etsintään, heillä oli toimittajien henkilökohtaisesta läsnäolosta verkkomaa-
ilmassa eriäviä näkemyksiä. 

Ikä on nuoren sukupolven työelämän tarkastelussa taustalla läsnä, mut-
ta tässä tutkimuksessa ei keskitytty suoraviivaisesti ikään nuorten toimitta-
jien käsityksiä määrittävänä tekijänä. Se ei noussut vahvasti haastatteluissa 
esiin, vaan sen sijaan työsuhteen ja työntekemisen muoto oli tekijä, joka mää-
ritti nuorten käsityksiä journalistisella alalla pärjäämisestä. Nuorten puhe 
työelämästä ja journalistina toimimisesta piirtyy työntekemisen muodon 
ympärille. Esimerkiksi freelancerit reflektoivat työskentelyään yrittäjänä 
toimimisen kautta ja määräaikaiset työntekijät taas sen mukaan, miten pät-
käpestit määrittävät heidän työntekoaan. 

Nuorten näkemyksissä noussut aktiivinen teknologisen kehityksen 
seuraaminen ja muutoksiin rohkeasti uskaltautuminen vie pohtimaan 
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asiakokonaisuuksien omaksumiseen? Katsotaanko toimittajan työssä ker-
tyneen ammattikokemuksen, kuten tiettyjen aihealueiden hallitsemisen tai 
verkostojen luomisen sijaan ammattitaidoksi enemmän henkilön kykyjä ja 
valmiuksia omaksua uutta, muuttua ja joustaa? Onko journalistinen am-
mattitaito jatkossa nimenomaan tuoreita näkökulmia, innovatiivisuutta, 
muutosvalmiutta ja itsensä markkinoimista, mihin määräaikaiset työsuh-
teet ja niistä kilpailu nuoria ohjaavat? Toisaalta nuoret toimittajat nostivat 
substanssiosaamisen ja verkostot yhä keskeisiksi ammatillisen pätevyyden 
rakennuspalikoiksi. 

Muuntautumiskykyisyyden merkityksen kasvu ammattitaidon keskei-
senä osana tuntuu joka tapauksessa kasvaneen. Esimerkiksi Nikusen (2011, 
42) tutkimuksessa teknologiakeskeisyys näytti syrjäyttävän perinteisempää 
asiantuntijuutta, sillä talouden ja yhteiskunnan toimintamekanismien hal-
litseminen ei ollut yhtä merkittävä tekijä työn säilyttämisessä kuin uuden 
teknologian omaksuminen. Teknologiakeskeisyys sai aikaan myös muiden 
asiantuntijataitojen jäämistä taka-alalle.

Urakehitys ei tarkoita nuorille samalla työnantajalla työskentelemistä 
ja samassa organisaatiossa kohoamista vastuullisempiin tehtäviin vuosien 
myötä. Huomionarvoista on, että pääosalla nuorista haastateltavista ei ollut 
selvää urasuunnitelmaa. Heille on tärkeää tehdä mielekästä, luovaa ja pal-
kitsevaa työtä, mutta sitä voidaan ja halutaan tehdä eri työpaikoissa, sillä 
nuoret eivät kiinnity tiukasti tiettyihin mediataloihin tai välineisiin. Kes-
keistä nuorille on oman ammattitaidon kehittämismahdollisuudet, minkä 
pohjalta työuraa pohditaan. Toimittajan työtä ajatellaan enemmän asian-
tuntijuutena kuin perinteisellä tavalla ammattina (ks. Kolari 2011, 65); sitä 
ajatellaan laajemmin asiantuntijuutena, joka liittyy viestintään, kirjoitta-
miseen, asioiden hahmottamiseen ja tiedon etsintään, ja joka antaa samalla 
valmiuksia eri työtehtäviin. Monet nuorista näkivätkin mahdolliseksi työs-
kentelyn journalismin ulkopuolella, mutta kuitenkin viestintään liittyvissä 
tehtävissä.

Työelämän muutoksesta puhuttaessa on nostettu esiin portfoliotyön 
käsite, jolla viitataan siihen, miten työtä tehdään vaihtuvissa ympäristöissä 
jatkuvasti omaa osaamista ja asiantuntemusta markkinoiden (esim. Kolari 
2011; vrt. Mäkinen 2012). Itsensä markkinoimisen suuntaus on journa-
listisella alalla selvästi läsnä. Nuoret pohtivat työntekemisen suhteen teke-
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miään valintojaan vahvasti siltä pohjalta, miten valinnat hyödyttävät omaa 
ammatillista asemaa ja kehittymistä. Itsensä markkinoimisen kulttuurissa 
on osattava myydä työnantajalle ’valmis paketti’; osattava tuoda esiin omat 
kykynsä ja vahvuutensa vaihtuvien työnantajien ja työtehtävien kannalta 
räätälöidyistä näkökulmista. Tämä kehitys on toki ollut jo läsnä esimerkiksi 
freelancereiden työssä, mutta oman asiantuntemuksen paketointi sopivan 
brändin muotoon on yhä vahvistuva suunta määräaikaisuuksista kilpailtaes-
sa. Paketti vaikuttaisi sisältävän yhä useammin myös toimittajaa seuraavan 
yleisöjoukon ”fanipohjana”.

Tutkimuksen havainnot ovat hieman samantyyppisiä kuin esimerkiksi 
Ruohon ja Saarenmaan (2011, 16) tutkimuksessa, jossa he huomasivat haas-
tattelujen piirtävän kuvaa ”journalistista työtään tulkitsevasta, keskenään 
jännitteisestä ja kaikkea muuta kuin yhtenäisestä ammattiryhmästä”. Sa-
moin tässä tutkimuksessa nuoria journalisteja ei voi niputtaa yhteen kastiin, 
vaan haastattelut nostivat esiin eri lähtökohdista ja eri tavoin journalistin 
ammattiin suhtautuvia ammattilaisia.

Nuorten paikka työelämässä on tämän tutkimuksen mukaan melko 
polarisoitunut, ja nykykehityksen vaarana on nuorten työntekijöiden eri-
arvoistuminen. Esimerkiksi Nikusen (2011) tutkimuksessa nuorten toi-
mittajien polarisoitumiskehitys ilmeni työurien jakautuneisuutena. Nuoria 
nostetaan toimitusten johtoon, mutta heidän työssäjaksamisensa ja luotta-
muksensa työpaikan säilymiseen tai saamiseen näyttää kuitenkin heikolta. 
Nuorille toimittajille tarjotaan usein vain määräaikaisia työsopimuksia tai 
tuntityösopimuksia. Tämä ei välttämättä kuitenkaan johdu siitä, että nuor-
ten osaamista ei arvostettaisi, vaan pikemminkin syynä voi olla tulevaisuu-
den epävarmuus myös viestintäyritysten näkökulmasta. 

Tässä tutkimuksessa osa nuorista oli saanut vakituisen työpaikan hy-
vinkin pian työnteon aloitettuaan, kun taas osa joutuu osin haluamattaan 
”nuoruuden noidankehään”, jossa nuori ei kiinnity eikä häntä myöskään 
työnantajan taholta kiinnitetä osaksi työyhteisöä. Työnteko jatkuvissa 
määräaikaisuuksissa siirtää vastuun työntekijän kehittymisestä ja työssä 
pärjäämisestä hänelle itselleen, mikä luo eriarvoisuutta suhteessa vakitui-
siin työntekijöihin. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät eivät pysty 
luottamaan työnantajaan samalla tavalla kuin heidän vakipesteihin palkatut 
kollegansa.
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Nuorten kokemukset työelämästä vaativat nostamaan esiin kysymyk-
sen alan koulutuspaikoista ja koulutuksen sisällöistä. Monet haastateltavat 
olivat huolissaan viestinnän alan koulutettujen ylitarjonnasta ja peräänkuu-
luttivat vastuuta työllistymisongelmissa myös oppilaitoksilta. He korostivat 
koulutussisältöjen suunnittelua muuttuvan työelämän tarpeisiin. Erityisesti 
kritiikkiä keräsi journalistisen yliopistokoulutuksen hitaus reagoida muut-
tuvaan työelämään. Yliopistokoulutuksen käyneet haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että yliopisto-opinnoissa ei käsitellä riittävästi eri journalistisen 
työntekemisen muotoja. He kaipasivat tietoa itsensä työllistämisestä, kuten 
yrittäjyydestä, freelancerina toimimisesta tai osuuskuntatyyppisestä työs-
kentelystä, jotka ovat monia toimittajaksi valmistuvia nuoria jatkossa odot-
tavia työskentelyn suuntia. Vaikka Journalistiliitto on pyrkinyt vastaamaan 
tähän tarpeeseen järjestämällä näistä teemoista koulutusta, oli aihe nuorten 
mielestä sellainen, jonka pitäisi kulkea myös yliopisto-opinnoissa entistä tii-
viimmin mukana. 
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