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TIIVISTELMÄ  

Työpaikoilla on samanaikaisesti töissä eri-ikäisiä työntekijöitä, joiden pitää pystyä toimimaan 
työyhteisössä toiset huomioon ottaen ja toisten kanssa. Media-alalla työnyhteisön toimintaan 
on tuonut jännitteitä se, että toimitukset ovat sekä taloudellisten että uuden tekniikan tuomien 
muutosten alaisena. Kaikki mediatalot ovat tavalla tai toisella joutuneet reagoimaan muutoksiin 
ja usein niin, että myös toimituksellista henkilöstöä on vähennetty. Työelämän muutokset eivät 
koske vain media-alaa, vaan digitalisaatio on muuttanut työn sisältöjä lähes kaikilla aloilla. 

Tarkastelen tutkielmassani toimittajien kokemuksia vuorovaikutuksesta eri-ikäisten ja saman 
ikäisten toimittajien kanssa keskisuuressa sanomalehdessä. Tutkimus on laadullinen, ja olen 
analysoinut aineistona olleita haastatteluja fenomenologis-hermeneuttisella menetelmällä 
lähtemällä siitä teoreettisesta ajatuksesta, että inhimillinen toiminta on intentionaalisesti 
vuorovaikutuksellista. 

Tutkimus osoitti, että työyhteisöllä on suuri merkitys kaikenikäisille toimittajille, myös niille, 
jotka ovat työyhteisön jäseniä vain lyhyen sijaisuuskauden ajan, ja että työyhteisössä 
toimimiseen kohdistui voimakkaita tunteita. Kaikille toimittajapolville yhteisiä olivat 
kokemukset uran alkuvuosista, jolloin omaa paikkaa työyhteisössä vielä haetaan. 
Vuorovaikutussuhteissa näkyi kipukohtia, joissa kokeneemmat saattoivat käyttää tiedollista 
arvovaltaansa – tiedollisia oikeuksiaan – suhteessa kokemattomiin toimittajiin. Kun 
kokemukset periytyivät sukupolvelta toiselle ja niistä kokemuksista kerrottiin myös muista 
työpaikoista, voi tutkimuksen perusteella todeta, että toimitusyhteisöissä on syytä havahtua 
luomaan toimintatapoja, jotka estävät tällaista vastakkainasettelua. Työyhteisön 
vuorovaikutussuhteita edistävä toimi olisi luoda luontevia oppimistilanteita, joissa mentorointia 
voisi tapahtua sekä vanhemmilta nuorille että nuorilta vanhemmille.  

Nuorille on tyypillistä etsiä omia polkujaan ja omia pienyhteisöjään myös media-alalla. Omien 
yhteisöjen etsintä ei kuulu vain nuorille, sillä myös vanhemmat näyttävät toimituksissa etsivän 
omia verrokkiryhmiään. Ikä ei kuitenkaan ole toimitusyhteisön toiminnan ja yhteishengen 
kannalta määrittävin tekijä. Keskeiseksi tutkimukseni mukaan vuorovaikutuskokemuksissa 
nousi se, että toimittajat ikään katsomatta kokivat ylpeyttä ammatistaan ja kokivat tekevänsä 
yhdessä omaa lehteään.  

Asiasanat: Työelämä, vuorovaikutus, sukupolvi, fenomenologia 
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1 JOHDANTO 

 

Työpaikalla voi olla samaan aikaan töissä kolmen, joskus jopa useamman sukupolven edustajia. 

Vanhimmat ovat kasvaneet työkulttuuriin, joka kuuluu jo menneeseen. He ovat kuitenkin 

vuosien kuluessa joutuneet omaksumaan uusia tapoja ja mukautumaan muutoksiin. Vasta 

työelämään tulleille työ on sitä, jollaisena me sen nyt tunnemme. Työelämän uudet sukupolvet 

eivät kanna mukanaan menneisyyden painolastia, kuten vuosikymmeniä samassa työpaikassa 

työskennelleet. Toisaalta pitkään työyhteisössä työskennelleillä toimittajilla on hiljaista tietoa, 

joka ei muuten kuin yhdessä työskennellen ehkä välittyisi tuleville työsukupolville. 

Nuoret kuitenkin tuovat työpaikalle uudet ajatukset, uudenlaisen suhtautumisen työhön. He 

ovat usein joustavia, mutta toisaalta haluavat määritellä oman työnsä ehtoja. Heille tärkeitä ovat 

omat verkostot ja sosiaalinen media, vanhemmat taas saattavat huomata joutuvansa syrjään. Eri 

sukupolviin kuuluvat voivat työskennellä saumattomasti yhdessä, mutta kuitenkin eri-ikäiset 

tarkastelevat tekemistään ja yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa eri näkökulmasta.  

Tässä laadullisessa tutkimuksessani tarkoitukseni on selvittää, mitä eri sukupolviin kuuluvat 

työpaikalla tapahtuvalta vuorovaikutukselta odottavat ja miten he sen kokevat. Poikkeavatko 

vanhojen ja nuorten käsitykset vuorovaikutuksesta ja millä tavalla ja mitä eri sukupolviin 

kuuluvat voivat oppia toisiltaan? Sosiaaliset suhteet on kiinnostava tutkimusaihe myös siksi, 

että niitä tutkimalla voi päästä näkemään myös sitä, miten organisaatiot käytännössä toimivat. 

Käytäntö voi olla hyvinkin erilaista kuin se, mitä organisaatiomalliin on kirjattu. 

Esimerkkitapauksena tutkin media-alaa ja erityisesti sanomalehtialaa, joka on viime vuosina 

kokenut dramaattisia muutoksia ja joka digitaalisen viestinnän voimakkaan lisääntymisen takia 

on entistä suurempien murrosten edessä. Jotta muutoksiin on mahdollista sopeutua joustavasti, 

tarvitaan myös toimituksissa työskenteleviltä mahdollisimman suurta mukautumiskykyä. 

Tällöin on olennaista, että koko työyhteisö, niin vanhat kuin nuoret ovat muutoksessa mukana.  

Taustavaikuttajana tutkielmassani on vuorotteluvapaajärjestelmä, joka on viime vuosina 

mahdollistanut sen, että työntekijämääriltään supistuneisiin toimituksiin on ylipäätään tullut 

uusia työntekijöitä. Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut monelle media-alalle valmistuneelle 

nuorelle ainoa väylä päästä kiinni työelämään. Järjestelmää on kuitenkin muutettu ratkaisevasti 

viime  
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vuosina, joten entistä harvempi saa mahdollisuuden kartuttaa työkokemustaan sijaisuuksien 

kautta.  

Usein todetaan itsestäänselvyytenä, että työpaikalla on hyvä olla eri-ikäisiä työntekijöitä. 

”Sehän on vain rikkaus, että on eri-ikäisiä. Pitäisi olla enemmänkin”, totesi eräs informanttini 

häntä haastatellessani. 

Mutta miten syntyy aito vuorovaikutus työpaikalla erilaisten ihmisten kesken ja edistääkö eri-

ikäisyys elävän, vuorovaikutteisen työyhteisön syntyä? Nämä kaksi kysymystä ovat olleet 

mielessäni tätä tutkimusta tehdessäni. Niihin toivon löytäväni vastauksia. 

Tarkastelen aluksi luvussa 2 niitä kehitystrendejä, joita on havaittavissa työelämän muutoksessa 

yleisellä tasolla ja sen jälkeen erityisesti luovan työn muuttumista ja tässä etenkin media-alan 

murrosta. Digitaaliseen sisällöntuottamiseen liittyvät muutokset ovat mullistaneet etenkin 

painettujen sanomalehtien julkaisemista. Kun perinteisistä painetuista viestimistä on siirrytty 

yhä enemmän digitaaliseen, nopeaan verkkouutisointiin, ovat työnkulut ja osaamisvaatimukset 

muuttuneet sanomalehtialalla merkittävästi jo 1990-luvun lopulla ja yhä kiihtyen 2000-luvulla. 

Luvuissa 3 ja 4 määrittelen tutkimukseni kannalta olennaiset käsitteet sukupolven ja 

vuorovaikutuksen, ja teoreettisessa osassa tarkastelen sitä, mitä edellytetään kokemuksen 

tutkimiselta fenomenologis-hermeneuttisessa viitekehyksessä. Tutkimukseni painopiste on 

vuorovaikutuskokemuksessa ja siinä, miten se mahdollisesti eroaa eri-ikäisten 

kokemusmaailmassa sekä tunteissa, joita he ilmaisevat. Sukupolven ja iän ohella keskeinen 

muuttuja voisi olla sukupuoli, mutta olen tietoisesti rajannut sukupuoli-näkökulman tarkemman 

tarkastelun ulkopuolelle, koska tämä näkökulma olisi laajentanut tutkielmaa liikaa.  
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2  MUUTTUVA TYÖELÄMÄ 

 

1990-luvun lama merkitsi suurta muutosta suomalaisessa työelämässä. Näin arvioi Raija 

Julkunen teoksessaan Uuden työn paradoksit (2008). Kun tarkastellaan sitä, mikä oli ennen ja 

mitä on nyt, niin 1990-luvun lama oli Suomessa katkoskohta, johon saakka työntekijällä oli 

ollut eräänlainen elinikäinen kiinnitys työpaikkaan – monin reunaehdoin luonnollisesti, sillä 

työn epävarmuus oli totta monille myös esimerkiksi 1970-luvulla. Laman jälkeen työn 

vaatimukset ja kilpailu ovat kiristyneet niin, että kaikkien työsuorituksia eli oikeutta 

työpaikkaan arvioidaan alituiseen (emt., 14). 

Palkkatyötä tekevän ja työnantajan suhde on perustunut pitkään luottamukselle ja sille 

olettamukselle, että työntekijä ja työnantaja vastavuoroisesti lupasivat toisilleen jatkuvuuden: 

työnantaja työpaikan ja palkan, työntekijä sen, että hän antoi työvoimansa työnantajan 

käyttöön. Tämä niin sanottu psykologinen sopimus toimi työmarkkinoiden toiminnan takeena 

niin kauan, kunnes tämä luottamus alkoi rikkoutua ja työntekijät kokivat tulevaisuutensa 

epävarmaksi, koska yritykset eivät enää voineet taata eläkeikään jatkuvaa työuraa ja turvattua 

tulevaisuutta itsen ja omien lasten elättämisestä (Julkunen 2008, 116–117). Uudenlainen 

psykologinen sopimus ei rakennukaan pitkäjänteiselle lojaalisuudelle, vaan ajatukselle, että 

työntekijä voi niin halutessaan lähteä ja etsiä itselleen uuden työpaikan, koska takeita pitkästä 

työurasta ei ole. Uhkatilanteissa – työntekijöitä vähennettäessä – työntekijät pyrkivät kuitenkin 

profiloimaan itseään sekä vanhan että uuden moraalisopimuksen mukaisesti sekä lojaaleiksi 

että halukkaiksi oppimaan uutta.  (Emt., 195, 198–199).  

Uutta työtä leimaavat Julkusen mukaan tietoistuminen, yksilöllistyminen, joustavuus ja 

liikkuvuus. Hän löytää uuden talouden vaikutuksissa samoja piirteitä, jollaisia myös Richard 

Sennet (2002) kuvaa. Uudessa taloudessa vanhan järjestyksen byrokraattisen ja 

rutiininomaisen, mutta vakaan työuran ja elämäntarinan korvaavat epävakaus, työn ja elämän 

pirstaleisuus, aikajänteen lyhyys, pitkäjänteisten sitoumusten, lojaliteettien ja luottamuksen 

rapautuminen. (Julkunen 2008, 231). Rutiinien purku on tuo näennäistä vapautta, mutta uuden 

vapauden vaikutelma on pettävä. Joustavuus synnyttää epäjärjestystä, mutta ei poista valvontaa 

(Sennet 2002, 60).  

Julkunen (2008, 18–19) vertaa vanhan ja uuden työn vastakkainasetteluja. Olen poiminut 

seuraavaan asetelmaan ne vastaparit, jotka arvioin oman tutkimukseni kannalta oleellisimmiksi: 
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ENNEN – NYT 

Byrokraattinen – jälkibyrokraattinen 

Moderni – jälkimoderni 

Objektivoitu – subjektivoitu 

Organisoitu – disorganisoitu 

Suojattu – prekaari 

Kollektiivinen – yksilöllinen 

Vastakohtainen – yhteistoiminnallinen 

Manuaalinen – tietoistunut 

Kasvoton –  henkilöistynyt 

Rutinoitunut – joustava 

Teollinen – jälkiteollinen 

 

Monet näistä sanapareista kuvaavat myös toimituksellisen työn muuttumista. Tietoistutunut ja 

jälkiteollinen kuvaavat esimerkiksi toimituksellisten prosessien digitalisoitumista, ja 

henkilöistynyt ja subjektivoitu työn sisällöllisiä muutoksia. Toimituksellista työnjakoa ja 

hierarkiaa voi tarkastella byrokraattisuuden ja jälkibyrokraattisuuden kautta. Tarkastelen 

journalistisen työn murrosta tarkemmin alaluvuissa 2.2 ja 3.3. 

Vaikka taloussuhdanteet, globalisoituminen ja työn tietoistuminen ovat mullistaneet työelämää, 

kaikki tutkimukset eivät tue synkimpiä näkymiä suomalaisen työelämän kehityksestä. 

Kymmenessä teesissä suomalaisesta työelämästä Tuomo Alasoini (2010) tuo esiin vasta-

argumentteja, jotka todistavat, että suomalaiset työntekijät eivät koe työolojensa huonontuneen 

tavalla, kuten julkisessa keskustelussa usein väitetään. Alasoinin näkemyksiä tukevat 

esimerkiksi Tilastokeskuksen työolotutkimukset, joissa vuodesta 1977 alkanut seuranta 

osoittaa, että suomalaiset esimerkiksi arvostavat työn tarjoamia kehittymismahdollisuuksia ja 

työn sisältö on alkanut olla monille palkansaajille palkkaakin tärkeämpi tekijä. Työelämän ja 

työolojen kehitys ei kuitenkaan ole ollut suoraviivaista, sillä etenkin 1990-luvun lama lisäsi 

epävarmuutta, ja viimeisimmissä tutkimuksissa näkyy vuonna 2008 alkanut talouden voimakas 

laskusuhdanne. Tästä huolimatta työolotutkimus osoittaa, etteivät suomalaiset työntekijät koe 
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työolojensa huonontuneen. Usko työelämän parantumiseen on kuitenkin vähentynyt. (Alasoini 

2010, 55; Sutela & Lehto 2014, 229–231). 

Yhä on myös niin, että suomalaiset määrittelevät elämäänsä pitkälti työn sisällön kautta, vaikka 

vapaa-ajan ja perhe-elämän merkitys kasvaa siinä rinnalla. Globalisaatiokaan ei ole Alasoinin 

(2010, 56) mukaan Suomelle pelkästään uhka, sillä kansainvälistyminen hyödyttää pientä 

maata, joka perustaa menestyksensä kilpailussa korkeaan osaamiseen. 

Työntekijöiden kokemus työelämän epävarmuudesta lisääntyy työolotutkimusten (Sutela & 

Lehto 2014) mukaan talouden suhdanteita noudattaen, mutta muuten väitteelle työelämän 

epävarmuuden lisääntymisestä löytyy vain vähän tukea empiirisessä tutkimuksesta (Pyöriä & 

Ojala 2016a, 45).  Vuosien 1984–2013 vertailun perusteella voi päätellä, että suomalainen 

työelämä prekarisoitui 1990-luvulla laman aikaan, mutta palautui normaaliksi 2000-luvulla. 

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen tilanne jälleen muuttui hieman, mutta epävarmuus ei ollut 

2013 samoissa laman mitoissa kuin 1990-luvulla (emt., 53). Prekaarissa asemassa olevien 

kokemus vähäisestä arvostuksestaan työyhteisössä herättää kuitenkin huolta. Prekaarisuuteen 

liittyy samaan aikaan useita epävarmuustekijöitä, mikä on huolestuttavaa (emt., 59). 

 

2.1 Työhön sitoutuminen ja sukupolvet  

 

Alasoini (2010) haastaa huolipuheen siitä, että 1980-luvulla syntyneiden muodostamaan Y-

sukupolveen kuuluvat olisivat edeltäviä sukupolvia haluttomampia sitoutumaan työelämään. 

Uudet työelämän sukupolvet arvostavat yhä työhön kiinnittymistä, mutta eivät hänen mukaansa 

välttämättä samoin ehdoin kuin vanhemmat sukupolvet. Heille on tärkeää, että he voivat 

yhdistää työn ja muun elämän. (Emt., 56). 

Samaan tulokseen ovat päätyneet Pasi Pyöriä ja Satu Ojala (2016b).  Heidän mukaansa epäilys 

siitä, että nuoret arvostaisivat ansiotyötä vähemmän kuin edeltäjänsä, on aiheeton. Toisaalta 

työorientaatioissa on havaittavissa kaikissa ikäryhmissä yleinen arvojen muutos perhe-elämän 

ja vapaa-ajan kohonneen arvostuksen suuntaan, vaikkakin nuorilla korostetummin kuin 

ikääntyvillä (emt., 35–37).   

Työn kohtuullistaminen, downshifting, on liittynyt viime vuosina juuri edellä mainittuun 

vapaa-ajan arvostuksen lisääntymiseen. Merkkejä halusta kohtuullistaa työtä on ollut näkyvissä 

myös nuorten asenteissa. Titta Tuohinen (2010) mainitsee muun muassa nuorten 
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haluttomuuden pyrkiä esimiesasemaan. Nuorilla näyttää olevan halua keskittyä 

mielenkiintoisempaan alempaan työhön eivätkä he halua työuran alkuvuosina hakeutua 

ylempiin tehtäviin. Vanhemmissa ikäpolvissa sen sijaan näkyy trendi hakeutua alempiin 

tehtäviin uran loppuvaiheessa, jolloin halutaan päästä pois kuormittavista esimiestehtävistä. 

(Emt. 37–38). 

Tuohinen (2010) pohtii esimiestyön välttämisen yhteyttä nuorten mielikuviin työelämästä. 

Julkisuudessa työelämä näyttäytyy paikkana, jossa monitaitoinenkaan osaaminen ei vielä riitä 

mihinkään. Jos nuoret jäävät liian korkeiden vaatimusmielikuvien panttivangiksi, he eivät ehkä 

löydä alemmiltakaan työelämän askelmilta mielekästä työtä ja he kiinnittyvät enemminkin 

erilaisiin kaveripiireihin ja sesonkityöhön. Tosin Tuohinen (emt., 38–39) toteaa, että ilmiö 

saattaa olla vain ikävaiheilmiö, joka liittyy perheettömien nuorten aikuisten elämäntapaan. 

Kannustava työyhteisö on kuitenkin Y-sukupolvelle, pääasiassa 1980-syntyneille, keskeinen 

tekijä siinä kehityksessä, jossa työntekijä toteuttaa itseään ja etsii kokemusta hyvästä ja 

merkityksellistä työstä (Pyöriä & Saari & Ojala & Siponen 2013, 198). Työtyytyväisyys näyttää 

myös Teemu Turusen (2009, 14–16) mukaan olevan olennainen vaikuttava tekijä, joka 

kannustaa nuorta sitoutumaan työelämään. Hänen tutkimuksensa viittaa siihen, että nuorten 

työasenteissa on jatkuvuutta, vaikka maailma ympärillä muuttuu. 

Sukupolvikokemuksen ohella on syytä tarkastella myös sitä, missä elämänvaiheessa tutkittava 

on. Nuorten arvoissa ja asenteissa havaitut muutokset eivät välttämättä liity 

sukupolvikokemukseen, vaan ikään ja elämäntilanteeseen, jota tutkittava elää. Kun 

tarkastellaan 1970-luvuilla syntyneiden X-sukupolven edustajien ja 1980-luvulla syntyneiden 

Y-sukupolven edustajien suhdetta työelämään, pitää muistaa, että nuorilla ei ole kokemusta 

vanhasta työelämästä ja niistä pelisäännöistä, jotka jäivät 1990-luvun laman jälkeen historiaan. 

X-sukupolvelle jäi sukupolvikokemukseksi epävarmuus, mutta sekä Y- että X-sukupolven 

etuna verrattuna aiempiin sukupolviin on edeltäjiä korkeampi koulutus. (Pyöriä & Ojala & Saari 

& Järvinen 2017, 85–87).  

 

2.2 Muuttuva toimitustyö 

 

Esa Väliverronen (2009) arvioi, että 2000-luvulla puhe journalismin kriisistä on vain kiihtynyt. 

Kriisissä ovat hänen mukaansa sanomalehdistön talous, journalismin uskottavuus ja laatu eli 
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siis keskeiset toimitukselliseen työhönkin vaikuttavat tekijät. Yksi merkittävimmistä kriisin 

aiheuttajista on internet, joka on täynnä ilmaiseksi luettavaa ja ladattavaa aineistoa. Kuka enää 

haluaa maksaa ammattilaisten mediataloissa tekemästä journalismista? hän kysyy (emt., 7). 

Keskeisiä sanomalehtien ja journalismin kehitystrendejä ovat myös Risto Kuneliuksen ja Laura 

Ruusunoksan (2008) mukaan taloudellinen paine, tekniset haasteet, kulttuurin murros ja tässä 

etenkin yksilöllisyyden korostuminen sekä poliittinen murros (emt., 663–665). 

Mediayritysten taloudelliset ja tekniset paineet ovat jatkuneet myös koko 2010-luvun. Tästä 

ovat olleet merkkinä toistuvat yt-neuvottelut ja toimittajien irtisanomiset. Mona Kokkonen 

(2015, 95) toteaa, että mediayritykset ovat edelleen keskellä ansaintalogiikan murrosta ja 

varautuvat pahimpaan trimmaamalla organisaationsa huippuunsa. Tästä ovat merkkinä uudet 

tuotteet ja synergiaedut.  

Mediatalojen yhteistyö on vain lisääntynyt viime vuosina. Tästä esimerkkinä voidaan mainita 

muun muassa kahdentoista maakuntalehden Lännen Media -yhteistyö, joka tuottaa yhteistä 

aineistoa yhteistyöhön osallistuviin maakuntalehtiin. Lännen Media perustettiin vuonna 2014. 

Tätäkin nuorempi yhteistoimitus on Keskisuomalainen-konsernin ympärille perustettu 

kahdeksan lehden yhteinen Uutissuomalainen, joka aloitti toimintansa helmikuussa 2017. 

Alalle on tullut myös kokonaan uudenlaiseen kirjoittamiseen ja uutisointiin keskittyviä 

toimijoita, kuten esimerkiksi pitkään, maksulliseen verkkojournalismiin keskittyvä LongPlay-

julkaisu. 

 

2.2.1 Toimittajista moniosaajia 

 

Teknisessä kehityksessä merkittävä muutoksen aiheuttaja on informaatioteknologian 

kehittyminen ja erityisesti internet, joka on myös hämärtänyt myös journalistin työnkuvaa, 

kuten jo edellä todettiin. Merja Helle (2009, 91) arvioi, että internet ja sinne sisältöjä tuottavat 

yksityiset ja yhteisöt ovat murentamassa käsitystä siitä, kuka on toimittaja ja mikä on 

journalismia. 

Yhtenä ratkaisuna taloudellisista paineista selviämiseen on kirjoittaminen formaattiin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että uutiselle tai feature-kirjoitukselle annetaan ennakkoon tietty paikka ja mitta, 

jolloin pystytään tehostamaan lehden taittoprosessia. Samaan kiinnittävät huomiota myös 
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Kunelius ja Ruusunoksa (2008). Työtä tehdään entistä enemmän ennakkosuunnitelmien 

mukaan, mutta yllättävää kyllä, näyttää siltä, että nuoret toimittajat eivät pidä tätä erityisen 

huonona trendinä. Ilmeisesti nuoret toimittajapolvet ovat sopeutuneet sääntöihin ja kaipaavat 

myös enemmän ennakkosuunnittelua ja ohjausta kuin vanhemmat (emt., 672). Myös Helle 

(2009, 99) on havainnut työtapojen muutoksen. Suunnitteleva ja editoiva työtapa liittyy hänen 

mukaansa ulkoasun korostumiseen journalistisessa suunnittelussa. Ulkoasun ja erilaisten 

lukijoita houkuttelevien juttutyyppinen kehitys on yksi osoitus lukijoiden huomiosta käytävästä 

kilpailusta.  

Monimediallisuutta ja sen vaikutusta toimittajien työhön Satu Meriluoto (2011, 72) pohtii näin: 

”On varmasti totta, että sanomalehtien toimituksissa elää vielä pitkään ainakin kahdenlaisten 

toimittajien heimo: moniosaajien ja mono-osaajien. Heidän käsityksensä journalismin 

tekemisen tulevaisuudesta sekä journalismin roolista ja tuon roolin vaatimuksista voivat olla 

hyvin erilaiset, jopa ristiriitaiset. Lisäksi joukossa voi olla myös niitä, jotka taiteilevat jossakin 

mono-osaamisen ja moniosaamisen välimaastossa ja pohtivat omaa rooliaan.”  

Monimediallisuuteen oppiminen on ollut ja on yhä toimituksissa prosessi, joka on muuttunut ja 

muuttuu sitä mukaa, kun tekninen kehitys ja sopeutuminen digitaalisen julkaisun taloudellisiin 

ja teknisiin muutoksiin etenee. Verkkouutisoinnin alkuvuosina painopiste oli nopeassa 

reagoinnissa ja lyhyissä, sähketyyppisissä uutisissa. Helle (2009, 110) toteaa, että kokemus on 

osoittanut, että verkkouutisoinnissa tarvitaan myös tulevaisuuden ennakointia sekä pitkien 

tapahtuma- ja päätöksentekoprosessien kuvausta ja tapahtumien linkittämistä yhteyksiinsä. 

 

2.2.2 Notkea ja jäykät 

 

Journalistien ammattieetosta tutkittaessa on usein tehty jaotteluja, joissa perinteitä kunnioittavia 

toimittajia on muun muassa luonnehdittu korkean modernin journalisteiksi ja uudemman 

eetoksen kannattajia notkean modernin journalisteiksi. Kun perinteisesti toimittajan 

ammattietiikka on lähtenyt kansalaisen informoimisesta, velvollisuudesta kertoa totuus ja 

eräänlaisesta valistajan roolista, on notkean modernin journalisti toisaalta vallan vahtikoira, 

mutta toisaalta myös lukijoiden palvelija, joka pyrkii tuottamaan hyödyllistä ja viihdyttävää 

sisältöä.  (Koljonen 2014, 76–79; Kunelius & Ruusunoksa 2008, 663, 669).  
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Ikä voi osin olla määrittävä tekijä journalistin suhtautumisessa moniosaamiseen ja muuttuvaan 

työhönsä, mutta se ei yksistään määritä suhdetta uusiin tuotteisiin ja uusien työtapojen 

omaksumiseen. Nuorten journalistien urapolkuja tutkinut Pauliina Lehtonen (2013, 104–105) 

löytää nuorissakin journalisteissa kahteen eri ryhmään kuuluvia: visionäärejä ja perinteisiä 

journalisteja. Hän toteaa, että suhtautumisessa uusiin journalismin tekemisen tapoihin on selvä 

jakolinja. Toisessa päässä ovat perinteisen journalistin, kirjoittavan toimittajan identiteettiä 

edustavat toimittajat ja toisessa rohkeasti uusiin avauksiin valmiit ja myös sosiaalisessa 

mediassa toimivat nuoret toimittajat. 

 

2.2.3 Toimituskulttuurin muutos 

 

Journalistisen toimituskulttuurin ja toimitusorganisaatioiden muutos kulkee käsi kädessä 

toimitustilojen muutoksen kanssa. Avokonttorit alkoivat tulla toimituksiin jo 1990-luvulla, 

mutta 2000-luvulla avokonttori on toimituksissa jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Kun 

aiemmin työskenneltiin joko omassa tai jaetussa huoneessa, nyt työskennellään isossa 

avoimessa tilassa. Tilaratkaisut vaikuttavat myös työpaikan hierarkiaan. Tilat jäsentävät ja 

pitävät yllä valtasuhteita työpaikoilla, mutta on myös mahdollista, että työntekijät itse 

muokkaavat työtiloja, toisin sanoen he tuottavat niitä sosiaalisten suhteiden mukaan (Kinnunen 

& Lempiäinen & Peteri 2017, 114). Toimitustilojen muokkaamisella sen lisäksi, että etsitään 

tunnustusta omalle jäsenyydelle toimitusyhteisössä, halutaan muuttaa tilaa myös 

mahdollisimman perinteiseksi työskentely-ympäristöksi, lähemmäksi vanhaa totuttua (Näsänen 

& Vanharanta 2015, 55). 

Sosiaalisten suhteiden tutkimus myös paljastaa sitä, miten organisaatio tosiasiallisesti toimii. 

Kun hierarkioita puretaan ja organisaatiosuunnittelu vähenee, tulee sosiaalisten suhteiden 

tutkimisesta entistä tärkeämpää (Janhonen & Johanson 2007, 65). Toimitustyöyhteisössä 

avokonttori toimii sekä vuorovaikutuksen että valvonnan välineenä. Isot avokonttorit 

mahdollistavat keskitetyn työn suunnittelun ja valvonnan, mutta mahdollistavat toisaalta 

yhteisen keskustelun. Avokonttori myös edistää perinteisen printtimedian ja uuden median 

yhteistuotantoa. (Helle 2009, 98). 

Avokonttoreiden yleistyminen on kulkenut rinnan toimitusten organisaatiomuutoksen kanssa 

ja edistänyt toimitusten muuttumista deskivetoiseksi. Tätä ilmentää avokonttorissa 
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keskuspöytä, deski, jossa istuvat ne, jotka vastaavat työn organisoinnista ja lopputuotteen eli 

painetun tai sähköisen julkaisun valmistumisesta. Deskivetoisuus tarkoittaa toimituksissa 

työtapojen muuttumista niin, että työtä johdetaan entistä keskitetymmin. Suunnitteleva porras 

antaa entistä täsmällisempiä ohjeita toimittajille juttujen pituuksista ja muodoista sekä ohjaa 

uutistyötä eri julkaisualustoille, toisin sanoen valikoi, miten painotetaan uutisointia 

perinteisessä painetussa lehdessä ja millaiseen uutisointiin keskitytään sähköisissä julkaisuissa.  

Deskivetoiseen työprosessiin liittyy usein myös aiempaa vahvempi kontrolli. Sennet (2002, 60) 

puhuu uudesta, ylhäältä alaspäin tapahtuvasta valvonnasta silloinkin, kun on siirrytty entistä 

vapaampaan ja joustavampaan aikaan. Tuotannon joustava erikoistuminen ja keskittyminen 

ilman keskittämistä, ovat Sennetin mukaan merkkejä siitä, että byrokratia on keksitty uudelleen. 

Myös Julkusen (2008, 18–19) luonnehdinnat työelämän vastapareista antavat pohdinnan 

aiheitta esimerkiksi byrokraattisuuden ja jälkibyrokraattisuuden osalta. Toimitustyön 

deskivetoisuus voidaan nähdä merkkinä uudenlaisesta valvonnasta ja kontrollista.   

Perinteiseen toimituskulttuuriin tottuneilta deskivetoinen, suunnittelevan portaan korostunut 

toimituskulttuuri on vaatinut opettelua. Reetta Paunonen (2013, 69–71) tulkitsee, että 

kirjoittaville toimittajille malli on tuottanut kokemuksia eräänlaisessa ansassa olemisesta. 

Uudet julkaisualustat ja toimitusorganisaation muutos ei kuitenkaan vie pois kaikkea vanhaa. 

Organisaatiot säilyttävät rakenteessaan pysyviä elementtejä silloinkin, kun toimintaympäristö 

muuttuu. Pysyvyys ja muutos eivät sulje toisiaan pois, sillä pysyviä ovat esimerkiksi 

uutisjournalismin ihanteet (Helle 2009, 100). Näitä ihanteita vievät eteenpäin ainakin 

perinteisen ammattieetoksen journalistit.  

 

2.3 Toimittajien työtyytyväisyys 

 

Muutosten keskellä työskentelevät suomalaiset toimittajat ovat keskimäärin tyytyväisiä 

työhönsä. Vuonna 2007 toteutetussa kyselyssä journalistien melko tyytyväisiä työhönsä oli 63 

prosenttia journalisteista, kun vastaava luku oli vuonna 1993 55 prosenttia. Erittäin tyytyväisiä 

oli 21 prosenttia. (Jyrkiäinen 2008, 29–30). Suurimpina ongelmina toimittajat pitävät kiirettä ja 

aikataulupainetta. Useimmat kokevat, että voivat vaikuttaa työoloihinsa ja työn sisältöön. Myös 

luottamus toisiin toimittajiin on korkea. (Emt., 32). 
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Palautejärjestelmä, opastus ja tiedonkulku koettiin asioiksi, joihin haluttiin eniten parannusta. 

(Jyrkiäinen 2008, 34–35). Selvästi suurin ongelma oli kuitenkin työmäärän suuruus suhteessa 

käytettävissä olevaan aikaan. Lisäksi monet kokivat työn muuttuneen uutisteollisuudeksi, jossa 

on tingittävä työn laadusta muun muassa monimediallisuuden takia (emt., 37–38). 

Jyrki Jyrkiäisen (2008) tutkimuksessa tarkasteltiin journalisteja myös ikäryhmittäin: alle 35-

vuotiaat, 36–55-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat. Vertailu paljasti Jyrkiäisen mukaan sekä 

yhtäläisyyksiä että eroja. Kiirettä pitivät kaikki ongelmana, mutta erittäin suurena ongelmana 

kiirettä pitävät vanhimmat toimittajat. Kaikki ikäryhmät kokivat työn muuttuneen 

viihteellisemmäksi ja kriittisyyden vähentyneen (emt., 61). Keskinäisen kilpailun kokivat 

vanhimmat toimittajat suuremmaksi ongelmaksi kuin nuoremmat (emt., 60). Tämän 

jälkimmäisen tuloksen tulkinnassa on otettava huomioon, että vastauksissa saattaa näkyä yt-

neuvottelujen tuoma kilpailuasetelma. Vielä 2000-luvun alussa monissa toimituksellisissa yt-

neuvotteluissa työnantajat tähtäsivät työntekijöiden vähennyksissä erityisesti erilaisiin eläke- ja 

pakettiratkaisuihin, jotka kohdistuivat vanhimpiin toimittajaryhmiin.  

 

 

Kuvio 1. Journalistien työhön sitoutuminen eri ikäryhmittäin (Jyrkiäinen 2008).  
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Kuviossa 1 näkyy, että kokemus työhön sitoutumisesta on lisääntynyt ennen kaikkea 

nuorimmassa ikäluokassa. Jyrkiäinen arvioi ilmiön johtuvan siitä, että uran alkuvaiheessa 

sitoutuminen työyhteisöön nousee voimakkaammin kuin myöhempinä työvuosina (emt., 60–

61). Uran keskivaiheilla ollaan kuvion mukaan kriittisimpiä suhteessa työyhteisöön. Noin 

kolmasosa 36–55-vuotiaista kokee, että sitoutuminen työyhteisöön on vähentynyt joko erittäin 

paljon tai jonkin verran, mutta kokemus omasta sitoutumisesta vakiintuu yli 55-vuotiailla, joista 

yli puolet kokee sitoutumisen vakaana. 

Tiina Saari ja Tuija Koivunen (2017, 73–74) ovat päätyneet osin erisuuntaisiin tuloksiin kuin 

Jyrkiäinen. Heidän mukaansa Tilastokeskuksen työoloaineiston perusteella voi päätellä, että 

iäkkäimmät ovat keskimäärin sitoutuneempia työpaikkaan kuin nuoret. Työoloaineisto tukee 

tosin Jyrkiäisen havaintoja siinä, että keski-ikäisissä sitoutuneisuutta on hieman vähemmän 

kuin nuorissa. On kuitenkin otettava huomioon, että Jyrkiäisen havainnot koskevat vain 

journalistista työtä tekeviä ja heidän kokemuksiaan sitoutumisesta työyhteisöön, kun 

työoloaineistossa on mukana työntekijöitä laajasti kaikilta aloilta ja tutkimuksessa tarkastellaan 

heidän sitoutumistaan työpaikkaan sen perusteella, onko halukas vaihtamaan työpaikkaa. 

Luonnollisesti tällöin yli 60-vuotiaista enää noin viidesosa haluaisi siirtyä toiseen työpaikkaan. 

Jyrkiäisen tutkimuksen ko. osassa ei myöskään kysytty mahdollista halukkuutta vaihtaa 

työpaikkaa, joten näiden tutkimusten tuloksia ei voi suoraan rinnastaa toisiinsa. 

 

2.4 Toimittajien ikärakenne 

 

Tarkastelen toimittajien ikärakennetta Suomen Journalistiliiton tilastojen kautta. Noin 90 

prosenttia journalisteista kuuluu liiton omien verkkosivujen mukaan yhä Suomen 

Journalistiliittoon (www.journalistiliitto.fi), joten järjestäytymisaste alalla on varsin korkea.  

Näin ollen liiton tilaston perusteella voi melko luotettavasti tarkastella myös toimituksissa 

työskentelevien ikärakenteen kehitystä. 

Kuvio 2 osoittaa, että nuorten toimittajien osuus jäsenkunnasta alkoi nousta 1990-luvun lopun 

jälkeen, mutta on kääntynyt laskuun vuoden 2007 jälkeen. Suhteellisen osuuden lasku on 

jatkunut selvänä vielä vuoden 2011 jälkeen, mutta näyttää hieman tasaantuvan. 
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Kuvio 2.  Journalistiliiton jäsenten ikärakenteen kehitys vuosina 1998–2014.  
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vuotiaiden osuus jäsenkunnassa kasvanut tasaisesti koko tarkasteluajanjakson. Tässä tilastossa 

ei ole eriteltynä eläkkeellä olevien osuutta, jolloin osa tähän ikäryhmään kuuluvista on jo 

siirtynyt pois työelämästä. Kun samaan aikaan myös 30–39-vuotiaiden osuus näyttää 

kääntyneen laskuun, voi päätellä, että toimituksissa ei ole kuitenkaan tapahtunut merkittävää 

nuorennusta viime vuosina, vaikka vanhimmat ikäryhmät ovat poistumassa työelämästä. 
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Kuvio 3. Ikäjakauma tutkimuskohteena olevassa työyhteisössä keväällä 2017.   

 

Kuvion 3 luvuissa ovat mukana työpaikan kaikki toimitukselliset työntekijät, myös ne, jotka 

tekevät työvuoroja vain satunnaisesti tarvittaessa töihin -sopimuksella, joten kovin pitkälle 
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tilastossa ovat mukana myös eläkkeellä olevat yli 60-vuotiaat. Alle 40-vuotiaiden osuus, runsas 

40 prosenttia, näyttää puolestaan olevan suhteellisesti suurempi kuin Journalistiliiton 

jäsenkunnassa tämän ikäryhmän osuus on, mikä osittain selittyy tarvittaessa töihin tulevien 

toimittajien kuulumisella lukuihin. 

Kuvion 3 ikäjakauma osoittaa sen, että suurin osa esimerkkitoimituksen työntekijöistä kuuluu 

X-sukupolveen (vrt. kuvio 4, sivu 19) ja sodanjälkeisiin ikäpolviin ja toisaalta sukupolveen Y 

kuuluvien osuus jää vähäiseksi. Kun kuviossa ikäjakauma on merkitty kymmenen vuoden 

välein, ei esimerkiksi sukupolvi X:ään kuuluvista voi kuvion perusteella tehdä tarkempaa 

jaottelua. Kuten myöhemmin todetaan, sukupolvi X voidaan jakaa edelleen öljykriisin, 

hyvinvoinnin ja laman sukupolviin, mikä voi selittää vuosina 1955–1979 syntyneiden erilaista 

asemaa työelämässä. 
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3 MIKÄ ON SUKUPOLVI 

 

Tutkielmani kannalta keskeisiin käsitteisiin kuuluu sukupolvi. Arkipuheessa sukupolvi-sanalla 

viitataan usein yhdessä suvussa toisiaan seuraaviin jälkeläisiin tai edeltäjiin. Voimme myös 

puhua esimerkiksi suurista ikäluokista ja viitata niihin, jotka syntyivät toisen maailmansodan 

päätyttyä vuosina 1945–1950. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa sukupolvea yhdistää ikä. 

Sukupolvi-ajattelua tutkineet sosiologit viittaavat poikkeuksetta unkarilais-saksalais-

brittiläiseen Karl Mannheimiin (1893–1947), joka ensimmäisenä tarkasteli sukupolvi-käsitettä 

näistä kahdesta em. näkökulmasta. (Mannheim, 1928). 

 

3.1 Sukupolvikokemus 

 

Kvantitatiivisena ilmiönä sukupolvea tarkastellaan ihmisen elämänkulun kautta. Mannheimin 

mukaan tällainen sukupolven tarkastelu on problemaattinen: Ihmiset katoavat ja heidän 

mukanaan katoaa vain vähäpätöinen osa historiaa. (”Sie können verschwinden, und mit ihnen 

schwindet nur eine bedingte Gestalt des historischen Seins.”) (Mannheim 1928, ei 

sivunumerointia, vapaa suomennos MH). 

 

Mannheimin mielestä sukupolvea tulee tarkastella, ei lineaarisena vaan poikkileikkauksena. 

Sukupolvea määrittävät Mannheimin romanttis-historiallisen tarkastelun mukaan nuoruuden 

suuret kokemukset, kuten sodat, onnettomuudet tai aatteet. Mannheim mainitsee artikkelissaan 

17 vuoden iän kokemusten kannalta ratkaisevana ikänä. Hän tosin toteaa esimerkkinä, ettei 

1800-luvun kiinalaisia nuoria ja saman aikakauden saksalaisia nuoria yhdistä sama kokemus. 

Globaali sukupolvikokemus tuli mahdolliseksi vasta paljon myöhemmin, 1900-luvun suurissa 

mullistuksissa. Ulrike Jureit (2011) arvioi Mannheimin artikkelin sähköisen näköisartikkelin 

esipuheessa, että vuoden 1968 nuorisosukupolvi oli ensimmäinen sukupolvi, jonka kokemusta 

voidaan tarkastella yleismaailmallisesti yhteisenä. 

  

Erik Allardt (1981, 265) vertaa mannheimilaista erottelua toisaalta elämänkaaren ja toisaalta 

aikakauden tarkasteluun. Matti Virtanen (2001, 18) luonnehtii erilaisia sukupolvia suvun ja 

https://de.wikipedia.org/wiki/1893
https://de.wikipedia.org/wiki/1947
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yhteiskunnan polviksi. Suvun polvet ovat vanhemmista ja lapsista koostuvien ketjujen lenkkejä, 

kun taas yhteiskunnan tasolla kerrostumat ovat olemassa Virtasen mukaan vain tilastollisesti. 

 

Yhteiskunnallisessa sukupolven tutkimuksessa keskeinen käsite on kohortti. Esimerkiksi 

voidaan määritellä, että viiden vuoden ajanjaksona syntyneet kuuluvat samaan kohorttiin. 

Suuret ikäluokat määritellään vuosina 1945–1950 syntyneiksi. Tässäkin on omat vaikeutensa. 

Allardtin (1981, 265) mukaan useimmiten jää epäselväksi, miten erotetaan toisistaan iän, 

aikakauden ja kohortin vaikutukset. Sukupolven käsite on hedelmällisimmillään silloin, kun 

dramaattiset tapahtumat ovat todella vaikuttaneet äkkinäisesti ihmisten käyttäytymiseen ja 

käsityksiin (emt., 267). 

 

Virtanen (2001, 20) tiivistää tämän sukupolvikokemuksen avainkokemukseksi. Yhteiskunnan 

sukupolvet ovat eri-ikäisiä, kuten suvun polvet, mutta ajallinen etäisyys ei noudatakaan 

ikävuosissa vuosimäärää väliltä 20–40 vuotta, vaan voi olla mitä tahansa väliltä 1–30 vuotta.  

Sukupolvimäärittelyn kannalta keskeinen avainkokemus on sama, vaikka yksi ja sama murros 

näyttäytyy erilaisena myös samaan ikäluokkaan kuuluville. Virtanen (emt., 34) tähdentää, että 

avaintapahtuma on koko kansalle yhteinen, mutta kokemukset ja tulkinnat siitä vaihtelevat. Hän 

mainitsee esimerkkinä 1960-luvun suuren maaltamuuttoaallon ja koulutustason nousun. Eivät 

kaikki muuttaneet, osa jäi maalle, osa oli jo entuudestaan kaupungeissa, mutta kokemus oli 

kuitenkin 1940-luvulla syntyneelle ikäpolvelle yhteinen. Myös Raija Julkunen (2005, 276) 

toteaa, että suuret ikäluokat ei ole yhtenäinen joukko ihmisiä. Sukupolvea jakoi esimerkiksi 

koulutus: oli kolme koulutuksen kynnystä, oppikoulu, lukio ja yliopisto. Hyvin monet vähän 

koulutusta saaneet aloittivat työelämässä jo kansakoulun käytyään vain vähän yli 

kymmenvuotiaina.  

 

Semi Purhonen (2008) jakaa suuret ikäluokat – vuosina 1945–1950 syntyneet – neljään eri 

ryhmään esimerkiksi suhteessa yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja 1960-luvun radikalismiin 

(emt., 200). Sukupolven tutkiminen mannheimilaisittain yhtenäisen sukupolvikokemuksen 

kautta ei ole yksiselitteistä, vaan aina sukupolvikokemusta tutkittaessa onkin otettava huomioon 

yhteiskunnan kerrostumat. 

 

Suomalaisen sodanjälkeisen yhteiskunnan keskeiset rakennemuutokset ovat tapahtuneet 1960- 

ja 1980-lukujen välillä (Alestalo 2007, 148). Tämä aikakausi on oleellinen myös oman 

tutkielmani vanhempien ikäpolvien avainkokemusten kannalta. Suomi muuttui nopeasti 
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maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta palkansaajien ja keskiluokan yhteiskunnaksi. Kun 

ammatissa toimivista 36 prosenttia kuului vuonna 1950 maatalousväestöön, oli vastaava luku 

vuonna 1980 vain 8 prosenttia. Samaan aikaan palkansaajien osuus nousi 58 prosentista 84 

prosenttiin (emt. 148). Suuri merkitys tälle kehitykselle oli myös sillä, että naiset tulivat 

aiempaa vahvemmin mukaan työmarkkinoille 1960- ja 1970-luvuilla.  

 

Suuret ikäluokat hyötyivät yhteiskunnan rakennemuutoksesta, sillä heille avautuivat hyvät 

sosiaalisen kohoamisen mahdollisuudet. Suurille ikäpolville yhteistä oli myös asuin- ja 

elintason nopea kasvu aina 1980-luvun lopulle saakka. 1990-luvun lama jakoi suuria 

ikäluokkia, sillä vähiten koulutetut kuuluivat niihin, jotka laman aikana helpoimmin joutuivat 

irtisanotuiksi. Koska uudelleen työllistyminen oli vaikeaa, monen osana on ollut 

pitkäaikaistyöttömyys. (Alestalo 2007, 151). 

 

Sodanjälkeisten suurten ikäluokkien avainkokemukset ovat kytköksissä sotavuosista 

toipumiseen ja jälleenrakennuksen vuosiin sekä kaupungistumisen mukanaan tuomaan 

yhteiskunnalliseen murrokseen. Nuorempien sukupolvien avainkokemuksiin ovat kuuluneet 

muun muassa nuorisokulttuurin esiinnousu, tietokoneistuminen ja internet. 

 

 

3.2 Työelämän sukupolvet 

 

Richard Sennet kuvaa kirjassaan Työn uusi järjestys (2002) esimerkkinä isän ja pojan erilaista 

suhdetta työelämään. On isä Enrico, jolle tärkeintä on ahertaa, ansaita rahaa ja taata paikkansa 

yhteiskunnassa niin, että pystyy tarjoamaan lapsilleen paremman tulevaisuuden kuin itsellä on. 

Enricoa voi verrata suomalaiseen jälleenrakennuksen sukupolveen, vaikkakin kyse on 

Yhdysvalloista, mutta Enricon siirtolaisasema tekee hänestä suomalaiseen suurten ikäluokkien 

sukupolveen rinnastettavan. Sitten on poika Rico, jolle ovet ovat koulutuksen mahdollistamana 

olleet avoinna mutta ei kuitenkaan ole pohjimmiltaan täysin tyytyväinen elämäänsä ja 

työuraansa.  

Rico murehtii myös siitä, että suhde omiin lapsiin on ongelmallinen. Hän joutuu kohtaamaan 

samantyyppisiä ongelmia kuin suurten ikäluokkien kasvattama suomalainen, joka toisaalta saa 

työelämään paremmat lähtökohdat kuin vanhempansa, mutta toisaalta kohtaa myös työelämän 

murroksen ja työn uudet vaatimukset samaan aikaan, kun kantaa huonoa omaatuntoa suhteesta 
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omiin lapsiinsa. Rico haluaisikin antaa lapsilleen saman eettisen mallin kuin isänsä hänelle, 

mutta on hämmentynyt työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. 

Sennetin esimerkin Rico on hämmentynyt myös siitä muutoksesta, jolla hänen oman 

yrityksensä työntekijät suhtautuvat työhönsä. He ovat valmiit jättämään Ricon yrityksen heti, 

kun jotakin parempaa tulee eteen. Enricon ja Ricon kohtaloissa näkyvät asenteet suhteessa 

työhön. Nämä asenteet näkyvät myös, kun sukupolvikokemusta on tarkasteltu suomalaisesta 

näkökulmasta. Enricon työuraa kuvaa jatkuvuus, ja palkintona pitkästä raatamisesta on se, että 

vuosien kuluttua hän on pystynyt säästämään itselleen ja perheelleen turvallisen tulevaisuuden. 

Ricon työura on katkonainen eikä hän oikein tunne löytävänsä paikkaansa vanhan ja uuden 

välissä.  

Työelämän sukupolvia määritellään usein lama- ja vastaavasti nousukausikokemusten 

perusteella ja niiden elämänasenteiden perusteella, jotka työelämän eri sukupolvet omaksuvat 

tai ovat omaksuneet. Anu Järvensivu ja Sannu Syrjä (2014) määrittelevät työelämän sukupolvia 

sen perusteella, millainen asenneilmasto on ollut sinä aikana, kun kukin sukupolvi on ollut 

herkkyysiässä, toisin sanoen noin 17 vuoden iässä, kuten edellä esitelty määritteli Mannheim 

(1928) jo määritteli. Sukupolvi syntyy ajanhengestä, Zeitgeist (Järvensivu & Syrjä 2014, 19). 

Työelämän sukupolviluokittelussa käytetään useimmiten jaottelua suurten ikäluokkien, 

sukupolvi X:n, Y;n ja Z:n mukaan. Z-sukupolvi on vasta osin tullut työelämään, osa tästä 

sukupolvesta on vielä opiskelemassa.  Sukupolvien määrittelystä ei kuitenkaan ole olemassa 

konsensusta (Pyöriä & Ojala 2016b, 34). Mannheimin sukupolvikäsitykseen liittyy ajatus siitä, 

että sukupolvet mobilisoituvat ajamaan yhteistä elämäntapaa, mutta Pyöriä ja Ojala pitävät tätä 

sukupolven käsitystä tässä mielessä suomalaisissa pienissä ikäluokissa ongelmallisena. 

Esimerkiksi X-sukupolvi ei mobilisoitunut osoittamaan mieltään suurtyöttömyyttä vastaan 

1990-luvulla. Vielä vähemmän yhteistä mobilisaatiota on havaittavissa 2000-luvun 

suomalaisnuorilla, joiden elämäntapa on atomisoitunut (emt., 32–33). Useimpien 

nykytutkijoiden mukaan yhteinen kokemusmaailma riittää määrittelemään sukupolvea 

yhdistäväksi ja erottavaksi tekijäksi (Pyöriä & Ojala & Saari & Järvinen 2017, 84).  

Tutkimuksen perustaminen pelkkään sukupolviajatteluun voi johtaa harhaan, sillä on 

pohdittava, mikä työelämässä vaikuttavaista kokemuksista on sukupolvikokemusta ja mikä 

työntekijän iästä ja elämänvaiheesta johtuvaa vaikutusta. Järvensivu (2014, 31) puoltaa 

kuitenkin sukupolvitarkastelua, kunhan sukupolvi ymmärretään elinkaarensa aikana 

muokkautuvaksi eikä jäykästi samanlaisena pysyväksi. Työelämän sukupolviin vaikuttavat 
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myös taloudelliset suhdanteet. Suhdannevaikutuksiin kiinnitettyinä työelämän sukupolvet 

vaihtelevat aaltoina nousu- ja laskukausien mukaan. Lamakauden traumasta voi tulla työelämän 

sukupolvelle hyvinkin kollektiivinen ja vahva kokemus. 

Pitäydyn tässä tutkimuksessa työelämän sukupolvien määrittelyyn pääosin seuraavan 

asetelman määrittelemällä tavalla. 

 

 

Kuvio 4. Työelämän sukupolvet.  

Sukupolvi 
 

Luonteenomaisia  
piirteitä 
 

Suhde työhön 

Sodanjälkeiset ikäluokat  
(1946–54) 

Edistys- ja koulutususko,  
televisiosukupolvi, viimeinen 
massatuotantomallin sukupolvi. 

Vakaat työurat,  
korkea työmoraali, 
kollegiaalisuus, 
työn sisäinen merkityksellisyys, 
jaksetaan odottaa palkintoa 
työstä 
 
 

Sukupolvi X 
Öljykriisin sukupolvi 
1955-1964 
 
Hyvinvoinnin sukupolvi 
1965-1972 
 
Lamasukupolvi 1973-1979 
 

Edistys- ja koulutususko rapautuu, 
ensimmäinen tietokone- ja 
internetsukupolvi 

Katkonaisemmat työurat, 
1970-luvulla syntyneet kärsivät 
työuransa alussa  
1990-luvun lamasta, 
kaipaavat tunnustusta 
välittömänä palautteena sekä 
palkkana 

Y-sukupolvi  (1980–90) Vapaudenhalu, mielihyvän 
etsintä, kärsimättömyys, 
vaativuus, arvoherkkyys, 
uudenlainen, osin 
digitaalisperustainen sosiaalisuus, 
yhteistyökykyisyys ja 
neuvottelevuus,  vuoro-
vaikutteisen internetin sukupolvi. 

Yksilölliset ratkaisut, 
innovatiivisuus, suhtautuu 
epäillen työelämän vanhoihin 
hierarkioihin, 
viihtyminen työpaikalla tärkeää, 
kehittävät verkostojaan sekä 
työyhteisössä että virtuaalisesti 

Z-sukupolvi  (1990–) Yhteisöllinen sukupolvi, 
konnektiivisuus, syntynyt ja elänyt 
ensimmäiset vuotensa 
murroskaudella. 
 

On vasta aloittanut työelämässä 
tai aloittamassa työuraansa 
2010-luvun lopulla ja  2020-
luvulla. 
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Olen muokannut kuvion 4 asetelman kolmen lähteen perusteella: Alasoini &  Järvensivu & 

Mäkitalo (2012),  Järvensivu & Syrjä (2014) mukaan sekä Nuutinen & Heikkilä-Tammi & 

Manka & Bordi (2013).  Sukupolvi X on kuvion 4 jaottelussa siinä mielessä problemaattinen, 

että siihen luokitellaan hyvin eri-ikäisiä työntekijöitä. On huomattava myös, että heidän 

nuoruuden kokemusmaailmansa poikkeaa paljon toisistaan, sillä on ollut erilaista varttua 1970-

luvulla kuin 1990-luvulla, mutta heidän työelämäkokemuksensa toimivat yhdistävänä tekijänä.  

Ari Väänänen ja Jussi Turtiainen (2014) tuovat sukupolvitarkasteluun lisäulottuvuuden 

tarkastelemalla työntekijäideaalin kehitystä. Työn muutos näkyy kehityksessä niin, että 

vuosikymmenten 1940 ja 1950 maa- ja metsätaloustyöstä on siirrytty 1960–1980-lukujen 

tehdastyön ja palvelualojen kasvun kautta 1990- ja 2010-lukujen palvelu- ja tietotyöhön. Työn 

tuottavuudessa vastaava kehitys näkyy siirtymisessä fyysisestä työstä teknis-älylliseen ja 

lopulta sosiaaliseen, emotionaaliseen ja psykologiseen työhön. Vastaavasti Väänänen ja 

Turtiainen kuvaavat näiden aikakausien sukupolvia maalla eläneiksi, murroksen sukupolviksi 

ja informaatioyhteiskuntaan syntyneiksi (emt., 34–35). Tässä jaottelussa voi nähdä 

yhteneväisyyksiä kuvion 4 luonnehdintojen kanssa. Suhde työhön on kehittynyt vakaista 

työurista ja korkeasta työmoraalista yksilöllisiin ratkaisuihin ja innovatiivisuuteen.   

 

3.3 Luova työ ja sukupolvet 

 

Suhde työhön vaihtelee myös työn sisällön perusteella. On eri asia tehdä luovaa, omaa 

persoonallista panosta vaativaa työtä kuin esimerkiksi rutiininomaista vaihetyötä. 

Tutkimuskohteenani olevaa alaa voidaan osittaisesta rutiininomaisuudesta huolimatta 

luonnehtia luovaksi työksi, sillä se edellyttää tekijältään etenkin kirjoitus- ja ideointiprosessin 

aikana luovuutta. Ilkka Pirttilä ja Riku Nikkilä (2007, 77–79) ovat todenneet, että luovan työn 

kannalta keskeistä työelämän murroksessa ovat muun muassa tulosvaatimusten kiristyminen ja 

se, että työnkuvat määrätään liian tiukasti ennakolta, jolloin työntekijälle ei jää riittävästi aikaa 

ja tilaa toimia joustavasti ja luovasti. Nämä samat kehityssuunnat ovat esillä myös journalismin 

tutkimuksessa, kuten luvussa 2.2 aiemmin tarkastelin.  

Luovaa työtä tekevälle on tärkeää, että hän voi hyväksyä työnsä päämäärät ja tavoitteet. Toinen 

ratkaiseva tekijä on se, että luova työ on suhteellisen itsenäistä ja että tekijällä on työrauha. 
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Kolmantena Pirttilä ja Nikkilä mainitsevat tunnustuksen tärkeyden. Tunnustuksen ei tarvitse 

olla rahallista tai ylennyksiä, vaan työn tuloksen arvon tunnustamista (emt., 84). 

Nämä edellä mainitut luovan työn ongelmat kuin luovan työn mielekkyyden edellytyksetkin 

kuvaavat myös journalistista työtä. Journalistinen työ edellyttää tekijältään oman persoonan 

käyttöä työn toteuttamisessa. Luovalle työlle tunnusmerkillistä on sääntöjen rikkominen, kun 

rutiininomainen työ on sääntöjä seuraavaa (Pirttilä & Nikkilä 2007, 72). Tämä luovan työn 

kriteeri on kuitenkin toimitustyössä jäänyt taka-alalle. Syynä yleisimmin on taloudellinen 

paine, joka edellyttää lisää tuottavuutta ja tehokkuutta eikä salli yksilöllisyyttä samassa määrin 

kuin silloin kun sanomalehdissä elettiin taloudellisen menestyksen aikaa ennen 1990-luvun 

lamavuosia. 

Ilkka Pirttilä ja Pia Houni (2011) ovat tutkineet eri sukupolviin kuuluvien työskentelyä ja 

suhteita toisella luovalla alalla, teatterityössä. He toteavat, että sukupolvi on keskeinen työtä 

muovaava voimatekijä teatterialalla (emt., 143). Teatterityössä on useita yhtäläisyyksiä 

toimittajan työhön. Pirttilä ja Houni (emt., 144) kuvailevat teatterityötä työksi, joka on 

sosiaalisuudestaan huolimatta ilmentymä individualistisesta ja personofioidusta työstä. 

Toimittajankin on osattava toimia ryhmässä, osana työyhteisöä, mutta tärkeä osa työstä ja sen 

tuloksista riippuu toimittajan omasta taidosta tulkita yhteiskunnan ilmiöitä ja ilmaista niitä 

luovasti. Kumpaankin ammattiin liittyy myös julkisuus. Näyttelijä on julkisen arvioinnin 

kohteena näyttämöllä, toimittaja puolestaan tiedotusvälineessä joko kirjoituksensa tai oman 

esiintymisensä kautta.  

Teatterityö edellyttää vahvaa sitoutumista ja työmotivaatiota sekä yksilöiltä että ryhmiltä 

(Pirttilä & Houni 2011, 144). Samanlaista sitoutumista yhteiseen asiaan on havaittavissa myös 

toimituksissa. Journalisteille on ammattikuntana ollut tyypillistä sitoutua ammattiinsa vahvasti 

sekä pitää yllä kriittistä keskustelua journalismin arvoista ja tehtävistä (Kolari 2009, 165). 

Pirttilä ja Houni (2011, 144) luokittelevat teatterityön erityispiirteiksi seuraavat asiat: 

1. Työ edellyttää vahvaa sitoutumista ja työmotivaatiota sekä ryhmiltä että yksilöltä. 

2. Työ on vahvasti sosiaalista ja sitä tehdään kollektiiveissa, joissa on mukana eri 

ammattilaisia tekniikasta hallintoon. 

3. Työhön liittyy julkisuus. Esitykset tapahtuvat aina yleisön edessä. 

4. Työsuhteet ovat epävakaita. 

5. Työ on sosiaalisuudestaan huolimatta individualistista ja personifioitua. 
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Näitä viittä erityispiirrettä voidaan tarkastella lähes sellaisenaan toimittajan työtä koskettavina. 

Työ tapahtuu moniammatillisessa työyhteisössä, edellyttää vahvaa sitoutumista ja omaa 

persoonallista panosta. Se on myös julkista. Työsuhteiden epävakaus on ollut toimitustyössä 

pitkään hyvin yleistä, ja avustajasuhteet ovat kuuluneet toimitustyöhön aivan kuten 

teatterityöhön. 

Pirttilän ja Hounin mukaan (2011, 145) teatterityön erityispiirteet ovat sitä, mitä nykyisin 

kuvataan työn uusilla ilmiöillä. Teatterisukupolviin kuuluvat vahvat ammatilliset kokemukset 

ja usko teatterin uudistumiseen. Sukupolvella on kiinteä yhteys teatterityön tekemisen intoon, 

ja toisaalta teatterisukupolvien esiinmarssit ja niiden väliset kamppailut vauhdittavat teatterin 

uudistamista.   

Ammatilliset sukupolvet käyvät Pirttilän ja Hounin mukaan (2011) teatterityön alalla, kuten 

muillakin luovilla aloilla jatkuvaa kamppailua. Tämä on luovan työn keskeinen moottori 

näyttelijän työssä, mutta se voi olla sitä myös muilla luovilla aloilla, jotka perustuvat eri-

ikäisten muodostamien työyhteisöjen dynamiikan toimivuuteen. Nousevat sukupolvet 

haastavat – joskus avoimesti kamppaillen, joskus liittoutuen tai sulattaen sisäänsä – 

innostuksensa menettäneen johtavan sukupolven ja sen mission (emt., 153). 

Journalistien ammatti-identiteetin kannalta sukupolvien vuorovaikutuksen tarkastelu on myös 

Erja Kolarin (2009) mielestä tarpeen. Kun toimitustyön muuttuminen ja muutoksen mukanaan 

tuomat erityispiirteet ovat vanhemmalle toimittajasukupolvelle uusia, uusi toimittajasukupolvi 

kasvaa luontevasti näihin ammatillisiin tunnuspiirteisiin ja niistä tulee nuorelle polvelle 

luonnollisen sosialisaation konteksti (emt., 164). Sosialisaatiota tarkastelen lähemmin luvuissa 

4 ja 5. 

Muulla kuin media-alalla sukupolvien kohtaamista työelämässä tarkasteleva Annariina Alanen 

(2016) on havainnut sukupolvien välisissä konflikteissa neljä keskeistä tekijää: 

muutosvastarinta, ennakkoasenteet, suhtautuminen työntekoon ja keskusteluyhteyden 

puuttuminen. Alasen tutkimuksen mukaan 25 prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa 

sukupolvien välisiä konflikteja työpaikallaan (emt., 55). Media-alaan Alasen havainnoista 

pätevät erityisesti uuden tekniikan ja uusien julkaisualustojen tuomat muutokset, joihin 

sopeutuminen on nuorille toimittajapolville helpompaa kuin ikääntyville toimittajille, kuten 

Kolarikin (2009) edellä toteaa.  
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4 VUOROVAIKUTUS 

 

Toinen tutkimukseni kannalta keskeinen käsite on vuorovaikutus. Sosiaalinen vuorovaikutus 

voidaan Erving Goffmanin (2012) mukaan määritellä kapeasti ainutlaatuiseksi toiminnaksi, 

joka tapahtuu sosiaalisissa tilanteissa eli oloissa, joissa kaksi tai useampia henkilöitä on 

fyysisesti läsnä ja vastausetäisyydellä toisistaan. (emt., 305–306). Hän korostaa 

vuorovaikutustilanteiden sosiaalista järjestystä.  

Hän kirjoittaa vuorovaikutuksesta myös muun muassa näin: ”Yksilön minä syvästi samaistuu 

hänen osaansa, järjestelmäänsä ja ryhmäänsä sekä lisäksi vielä hänen minäkuvaansa, jonka 

mukaan hän ei voi aiheuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöitä eikä jätä pulaan niitä 

sosiaalisia yksiköitä, joiden kannalta vuorovaikutus on elintärkeä. Häiriöistä koituu seurauksia, 

jotka ilmenevät persoonallisuuden, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen rakenteen tasolla. 

Häiriöiden sosiaalinen merkitsevyys vaihtelee.” (Goffman 1971, 261). 

Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana vuorovaikutuksen tutkimisessa on, että 

yhteiskunnallinen todellisuus rakentuu maailmaa ja toisia ihmisiä havaitsevan ja tulkitsevan 

mielen prosessien kautta. Sosiaalisen konstruktionismin läpimurrossa vaikuttajia ovat ennen 

muuta olleet Peter Berger ja Thomas Luckmann (1994), joiden ajattelun lähtökohtana 

puolestaan oli Alfred Schützin (2007) analyysi subjektiivisen kokemuksen ja 

intersubjektiivisuuden rakentumisesta. Anssi Peräkylä (2009, 252–253) toteaa, että vaikka 

konstruktionismilla on vuorovaikutuksen tutkimuksessa rajoituksensa, se on 

peruuttamattomalla tavalla uudistanut sosiaalitieteellistä ajattelua ihmisen mielestä ja 

sosiaalisesta toiminnasta. 

Sosiaalisen konstruktionismin kritiikissä Peräkylä (2009, 254) kiinnittää huomiota siihen, että 

konstruktionistinen mielen sosiologia sulkee itsensä ulkopuolelle sisäiset mielelliset prosessit. 

Tässä tutkielmassani tarkastelen kuitenkin työyhteisön dynamiikkaa ja vuorovaikutussuhteita 

suppeassa yhteisössä, jolloin haastatteluissa ja niiden tulkinnassa en pyrikään pääsemään 

syvälle informanttien sisäisiin prosesseihin. Tavoitteena on tarkastella heidän kuvauksiaan 

vuorovaikutusprosessista. 

Tutkielmani kannalta olennaista on, mikä on haastateltavan rooli yhteisössä. Tähän kiinnittää 

huomiota Melisa Stevanovic (2016, 207). Hän toteaa, että vuorovaikutukseen osallistujien 
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tiedolliset suhteet muodostavat vuorovaikutuksen kannalta oleellisen sosiaalisen rakenteen. 

Vuorovaikutuksen osapuolten asema ja rooli myös vaikuttavat siihen, millainen heidän 

tiedollinen auktoriteettinsa on (emt. 208). Työntekijän asemaan ja rooliin vaikuttaa työpaikoilla 

myös osittain myös ikä. Kokeneimmat saavat parhaiten äänensä kuuluviin. 

Vuorovaikutussuhteiden tiedolliset oikeudet, kontrolli ja tunteet ovat aina läsnä myös arjen 

vuorovaikutustilanteissa, vaikkakaan ne eivät tulisi näkyvinä esille Johanna Ruusuvuori (2012, 

261). Nämä vuorovaikutussuhteet viittaavat osin samaan kuin aiemmin mainitsemaani 

Goffmanin vuorovaikutuksen sosiaaliseen järjestykseen.  

 

4.1 Tunteet työelämässä 

 

Tunteet – emootiot – vaikuttavat työyhteisössä sekä työtehtävien suorittamisessa että suhteissa 

toisiin työntekijöihin. Arlie Russell Hochschild (2012) on työelämän ja tunteiden tutkimuksessa 

tehnyt uraauurtavaa työtä. Hän halusi selvittää, miten työntekijät hallitsevat tunteitaan ja miten 

he kontrolloivat käyttäytymistään niin, että täyttävät työelämän ja erityisesti oman työnsä 

asettamat säännöt.  Hän halusi, kuten hän kirjoittaa The Managed Heart –kirjansa esipuheessa, 

päästä työntekijöiden silmien taakse ja tutkia sitä, miten työntekijät pystyvät säilyttämään sen, 

mitä he pitävät omana itsenään silloinkin, kun he noudattavat työelämän tiukkoja sääntöjä. 

(emt, xviii).  

Hochschild (2012) pohtii, millaisissa suhteissa ihmiset ja organisaatiot ovat tietoisesti 

keskenään sekä sitä, miten instituutiot ohjaavat sitä, kuinka ihmiset itse kontrolloivat tunteitaan. 

Hochschildin keskeisenä esimerkkinä on lentoemännän työ. Lentoemännän edellytetään olevan 

asiakkaille ystävällisiä ja hymyilevän, olivatpa hänen omat tunteensa millaiset tahansa. 

Hochschildin haastattelemat lentoemännät kertovat tavoista, jolla he jaksavat tehdä työtä joka 

päivä. Eräskin lentoemännistä siirtää mielessään matkustamon ja matkustajat omaan 

olohuoneeseensa ja ajattelee palvelevansa heitä kodissaan kuin he olisivat hänen omia ystäviään 

(emt., 105). 

Hochschild yrittää Päivi Korvajärven (2001) mukaan löytää vastausta siihen, miten ihmiset 

käsittelevät tunteitaan vastaamaan organisaation tavoitteita niin, että luulevat tekevänsä sen 

instituutiosta riippumatta. Emotionaalinen työ tarkoittaa omien ja muiden ihmisten tunteiden 

käsittelyä niin, että se saa julkisesti havaittavan ruumiillisen esityksen. (emt., 205–206). 
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Kulttuuriset säännöt työpaikalla edustavat sosiaalista pysyvyyttä, mutta 

vuorovaikutussuhteiden välineellistyminen, emotionaalisen työn vaatimukset voivat 

kuormittaa työntekijän minuutta ja siten myös muuttaa sitä (emt., 214). 

Kaj Ilmonen (1999) kiinnittää huomiota siihen, että työelämää on ennen Hochschildin luomaa 

emotionaalisen työn käsitettä tarkasteltu enimmäkseen rationaalisen toiminnan kautta. Myös 

tunteet ovat olleet tälle näkökulmalle alisteisia. Työntekijät ovat rationaalisessa tarkastelussa 

toimijoita, jotka kontrolloivat itseään ja sysäävät syrjään hetkelliset impulssinsa ja 

tunnekuohunsa (emt., 299). Samalla on Ilmosen mukaan unohdettu, että heillä on myös suhde 

niin koko työpaikkaansa ja sen sosiaalisiin suhteisiin (emt., 305). Kun työn kohteena on kuollut 

materia, eivät työnantajat pyri esittämään työntekijöille tunteisiin liittyviä sääntöjä vaan 

keskitytään työn organisointiin, mutta kun työn kohteena ovat ihmiset, asiakkaat, tunnesäännöt 

lausutaan usein julki ja edellytetään työntekijältä tunnetyötä, joka luo asiakkaisiin myönteisen 

tunnetilan. Ilmonen viittaa tällä vaatimuksella Hochschildin kuvaukseen lentoemännän työstä. 

(Emt, 316–317). 

Myös toimituksellinen työyhteisö edellyttää sitä, että työntekijät pystyvät tekemään työtä 

yhdessä kollegoiden kanssa mutta toimimaan omina persooninaan myös haastateltavien kanssa. 

Työ edellyttää sopeutumista yhteisöön ja joustavuutta sekä tunnetyötä siinä mielessä, että on 

suhtauduttava asiallisesti myös esimerkiksi vaativiin haastattelutilanteisiin ja hankaliin 

haastateltaviin. Toimituksellista työssä tunteet ovat välillä hyvinkin keskeisessä osassa 

sellaisissa tilanteissa, kun esimerkiksi dramaattinen uutistilanne on jo ohi, mutta tunteet 

edellyttävät työstämistä. Myös arjen toimitustyössä on tilanteita, joissa työntekijä joutuu 

sääntelemään omaa tunnetilaansa. Sääntelyä vaativat esimerkiksi tilanteet, joissa toimittaja saa 

kriittistä palautetta.  

Tunteiden ja vuorovaikutuksen yhteyttä voi tarkastella myös työyhteisön sosiaalisten 

rakenteiden kannalta. Vuorovaikutustilanteissa keskustelemme näkyvällä tasolla erilaisista 

aiheista, mutta keskustelu sisältää myös vähemmän ilmeisiä ulottuvuuksia, jotka rakentavat 

keskinäistä sosiaalista suhdetta. Institutionaalisissa ympäristöissä osapuolten on tuotava esiin 

omat roolinsa, kuten esimerkiksi asiakastilanteissa tai lääkärin vastaanotolla, mutta tiedollisilla 

oikeuksilla on merkitystä myös arkisissa keskusteluissa. (Ruusuvuori 2012, 261–263). Tällaisia 

arkisia tilanteita, joissa toisten tiedolliset oikeudet näyttävät olevan suurempia kuin toisten ovat 

toimituksen työyhteisössä esimerkiksi aamu- tai muut toimituspalaverit, joissa äänensä saavat 

kuuluviin paremmin kokeneemmat kuin aloittelevat toimittajat.  
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Ilmosen (1999) mukaan on olemassa neljänlaisia työelämän tunnesääntöjä. Ensimmäinen 

koskee sitä, mitä tunteita saa näyttää ja miten niitä saa näyttää. Toinen kuvaa sitä, kuka saa 

osoittaa tunteita ja kenelle. Kolmas sääntö koskee emotionaalisia alueita eli paikkoja, missä ja 

milloin tunteita saa näyttää. Neljänneksi on sääntöjä, jotka kytkeytyvät työntekijän identiteettiin 

ja habitukseen. Ilmonen liittää neljännen säännön tunnehabitukseen, siihen, että työpaikalla on 

tyyppejä, joiden oletetaan olevan esimerkiksi aina valoisia, jolloin hänen vakavuutensa herättää 

poikkeuksellista huomiota. (Emt. 319–320).  

Ilmosen luonnehtimaa toista tunnesääntöä voidaan verrata käsitykseen vuorovaikutuksen 

tiedollisista oikeuksista (vrt. Ruusuvuori, 2012). Asema hierarkiassa määrittelee kummassakin 

tapauksessa sen, kuka saa sanoa ja ilmaista tunteita ja miten. Esimiesasemassa olevalla on 

suurempi vapaus osoittaa tunteitaan alaiselle kuin päinvastoin. Myös sukupuolella voi olla 

merkitystä. Naiselta odotetaan enemmän tunteiden ilmaisua kuin miehiltä, mutta kuitenkaan 

kaikkia naisten ilmaisemia kielteisiä tunteita ei välttämättä työpaikalla hyväksytä. (Ilmonen 

1999, 319).  

 

4.2 Vuorovaikutus työelämässä 

 

Työssä jaksamisen kannalta olennaista on hyvä työilmapiiri, mikä ei koske vain iäkkäimpiä 

työntekijöitä, vaan hyvän työilmapiirin mainitsevat Tampereen yliopiston 

johtamiskorkeakoulussa toteutetussa tutkimuksessa (Nuutinen ym. 2013) keskeiseksi työuran 

jatkamisen kannalta vaikuttavaksi tekijäksi kaikenikäiset työntekijät. Iäkkäimmille sosiaaliset 

suhteet näyttävät olevan merkityksellisimpiä kuin nuoremmille työntekijöille. Heille hyvät 

suhteet työtovereihin ja esimiehiin ovat tärkeä motivaatiotekijä. Esimiehiin etenkin sitä kautta, 

että he haluavat vaikuttaa myös työnsä organisointiin (emt., 8). Hyvät suhteet työtovereihin 

ovat journalistisessa työyhteisössä voimavara, johon ensimmäiseksi ongelmatilanteissa 

tukeudutaan. Kollegat ja työyhteisö antavat toimittajille ammatillista tukea ja toimivat 

sosiaalisena tukiverkostona. (Jyrkiäinen 2008, 85).  

Monta eri ammattialaa edustavissa työyhteisöissä toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin 

erityisesti vuorovaikutteista esimiestyötä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan yleistää, että 

kuulluksi tuleminen on keskeinen työyhteisön vuorovaikutteisuuteen vaikuttava tekijä. 
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Olennaista on kuunnella eri-ikäisten työntekijöiden näkemyksiä työyhteisöstä. (Nuutinen ym. 

2013, 98–99).  

Annaleena Aira (2012) on tutkinut vuorovaikutusta työelämän todellisissa tilanteissa. Hän 

toteaa, että vuorovaikutusten jäsennysten kautta pystytään tunnistamaan, nimeämään ja 

ymmärtämään sellaisia yhteistyöprosessin ilmiöitä, jotka muuten saattaisivat jäädä 

abstrakteiksi ja vaikeasti tavoitettaviksi. Yhteistyötä tehdessään ihmiset muodostavat ja 

ylläpitävät vuorovaikutussuhteita, tiimejä ja verkostoja. Airan mukaan (2012, 129–131) 

tuloksellisimmillaan yhteistyö on kahden tai kolmen välisissä vuorovaikutussuhteissa, joissa 

keskeiseksi tekijäksi nousee keskinäinen luottamus. Aira on havainnut tässä myös ongelman: 

liiallinen läheisyys on yhtä lailla huono asia kuin liiallinen etäisyys. Toimivan yhteistyön 

edellytyksenä on vuorovaikutussuhteiden hallinta, joka edellyttää luottamuksen rakentamista, 

vuorovaikutussuhteiden ylläpitoa, etäisyyden ja läheisyyden tasapainoa. Työyhteisössä on 

pystyttävä hallitsemaan myös keskinäistä kilpailua sekä pyrittävä hyödyntämään erilaisuutta. 

Aira (2012, 162) päätyy tutkimuksessaan siihen tulokseen, että työelämän 

vuorovaikutussuhteiden ylläpito perustuu ensisijaisesti työn kannalta merkitykselliseen 

vuorovaikutukseen. Esimerkiksi uusia ideoita kehittäviä vuorovaikutussuhteita pidetään hänen 

mukaansa yllä nimenomaan ideoinnilla ja tiedonvaihdolla uusista ajatuksista, ei niinkään 

esimerkiksi yksityiselämän asioista keskustelemalla. 
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5 YHTEISÖLLISYYS 

 

Aiemmin jo viittasin Bergerin ja Luckmannin (1994) kehittämään ajatukseen 

sosialisaatioprosessista. Bergerin ja Luckmannin mukaan todellisuus on sosiaalisesti 

rakentunut, ja ihminen tulee vähitellen osaksi yhteiskuntaa tapahtumasarjassa, jossa hän saa 

valmiudet toimia yhteiskunnassa ja sisäistää yhteiskunnan objektiiviseksi todellisuudeksi. 

Tässä prosessissa yksilö myös sosiaalistuu rooleihinsa.  

Berger ja Luckmann (1994) kuvaavat primaarisosialisaatiota ja sekundaarisosialisaatiota. 

Edellinen eli lapsuudessa ensimmäisenä omaksuttu sosialisaatio vaikuttaa yksilöön 

voimakkaimmin ja jopa niin, että kirjoittajat toteavat lapsen elävän vanhempiensa 

määrittämässä maailmassa, halusipa hän sitä tai ei. Sekundaarisosialisaatiossa merkitykselliset 

ihmiset, joiden kanssa ihminen on tekemisissä, ovat tärkeitä identiteetin ylläpitämisen kannalta. 

(Emt., 161, 169–170).  

Berger ja Luckmann eivät erityisesti liittäneet sekundaarisosialisaatiota työelämään tai 

työyhteisöihin, mutta mielestäni on kuitenkin perusteltua tarkastella sosiaalistumisprosessia 

myös työyhteisön sosiaalisten suhteiden rakentumisen näkökulmasta. Työpaikan 

vuorovaikutussuhteissa on niin ikään merkityksellisiä ihmisiä, jotka ovat yksilölle tärkeitä 

identiteetin ylläpitäjiä. 

Organisaatiotutkimuksessa sosiaalistumisen ohella on tarkasteltu myös organisaatioon 

identifioitumis- tai sitoutumisprosessia. Anu Sivunen (2007, 34–35) arvelee, että kiinnostus 

identifiotumistutkimukseen on lisääntynyt, koska identifioitumisella nähdään olevan 

myönteisiä yhteyksiä organisaation toimintaan. Kiinnostukseen vaikuttaa myös se, että 

työpaikkaan identifioitumisen on arveltu vähentyneen ratkaisevasti samaan aikaan, kun 

työntekijöiden lojaalisuus työnantajaa kohtaan on muuttunut vähäisemmäksi ja työpaikan 

vaihtaminen yleisemmäksi kuin ennen. Identifioituminen organisaatioon nähdään Sivusen 

mukaan yksilön kokemaksi ykseydeksi organisaation kanssa ja siihen liittyvät kokemukset 

organisaation menestyksestä tai vaihtoehtoisesti epäonnistumisesta henkilökohtaisiksi 

kokemuksiksi. Identifioituminen ei välttämättä kuitenkaan kohdistu kokonaiseen 

organisaatioon, vaan työntekijän lähiyksikköön. 

Ilmonen (1999) tarkastelee työntekijän suhdetta työyhteisöönsä tunnesuhteiden ja 

leimautumisen kautta. Identiteetillä on kollektiivinen ja yksilöllinen ulottuvuutensa (emt., 311). 
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Sisäinen identiteetti on Ilmosen määrittelyn mukaan elämisen arvoisen elämän suunnan 

määrittävää identiteettiä itselleni, ja ulkoista identiteettiä Ilmonen kuvaa iskulauseiden ”kenen 

joukossa seisot” ja ”tulla omieni luo” kautta. Sisäinen ja ulkoinen identiteetti luovat pohjan 

työyhteisöjen tunneperäisille siteille. Ilmosen mukaan tunneperäiset siteet ovat suomalaisilla 

työpaikoilla vetovoimaisimpia tekijöitä, ja niiden kautta syntyy myös työelämän konkreettinen 

sisältö, mielekkyys (emt., 314). 

Viestinnän tutkimuksen piirissä identifioitumisen kehittymisen edellytyksenä on nähty 

yksilöiden välinen vuorovaikutus. Sivunen (2007, 35–36) esittää sosiaalistumisen 

identifioitumisen rinnakkaiskäsitteenä. Organisaatiotutkimuksessa sosiaalistumisen tutkimisen 

näkökulma on usein työryhmään tai ammattiin sosiaalistumisessa. Työntekijä mukautuu 

sosiaalistumisprosessissa osaksi organisaation kulttuuria ja sulautuu siihen, mutta ei vain 

passiivisena mukautujana, vaan uusimpien tutkimusten mukaan myös aktiivisena osallistujana 

ja vaikuttajana. Organisaatiolähtöisyyden sijaan onkin Sivusen mielestä tärkeää tarkastella, 

mikä on työntekijän osallistumisen ja vuorovaikutuksen merkitys työyhteisössä tapahtuvaan 

sosiaalistumisprosessiin (emt., 37). 

Sosiaalistumisen ja identifioitumisen eroa kuvaa Sivusen (2007, 38–39). mukaan se, että 

sosiaalistumisprosessissa yksilö pyrkii sopeutumaan ryhmään ja omaksumaan siinä ennestään 

vallitsevan kulttuurin, kun taas ryhmään identifioituminen tapahtuu yhteistyössä siihen 

kuuluvien yksilöiden kanssa. On syytä myös pohtia, miten uusi työntekijä muuttaa ryhmää sekä 

määrittelee sitä ja siinä omaksuttuja rooleja uudelleen. Sivunen tähdentää, että sosiaalistumisen 

ja identifioitumisen tutkimuksessa merkittävää on kuitenkin huomata näiden prosessien 

vuorovaikutuksellinen luonne. (Emt., 39).  

Yksi organisaatiotutkimuksen sosiaalistumisen ja identifioitumisen rinnakkaiskäsitteistä on 

sitoutuminen, jota voidaan kuitenkin pitää kapea-alaisempana kuin identifioitumisesta. 

Sitoutuminen ei edellytä identifioitumista johonkin ryhmään ja myös toisin päin (Sivunen 2007, 

40–42).  Työelämään sitoutumiseen vaikuttaa myös aiemmin luvussa 2 kuvattu ns. 

psykologinen sopimus, joka on toiminut sanattomana sopimuksena työnantajan ja työntekijän 

välisenä luottamuksen osoituksena, mutta joka sittemmin on menettänyt merkitystään, kun 

muuttunut työelämä ei enää takaa pitkiä työuria.  

Johtamisoppaiden työntekijäihannetta tarkastellut Anna Kuokkanen (2014) on todennut, että 

2000-luvulle tultaessa työntekijöihin kohdistetut odotukset muuttuivat entistä 

intensiivisemmiksi, ja oppaissa esitettiin entistä tehokkaampia tapoja, joilla voitiin ottaa 
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käyttöön työntekijän henkistä ja sosiaalista pääomaa. Yksi keskeisimmistä muutoksista 

verrattuna aiempiin vuosikymmeniin oli Kuokkasen mukaan yksilöllisyyden korostuminen. 

Työntekijä ei enää kuulukaan johonkin luokkaan niin kuin vielä 1900-luvun alussa, vaan hänen 

ominaisuutensa ovat yksilön ominaisuuksia. Työntekijä on yksilö, joka ottaa vastuun omasta 

työstään, mutta on samalla valmis sitoutumaan työyhteisöönsä silloin, kun se on organisaation 

kannalta hyödyllistä. Sitten kun työntekijää ei enää tarvita, hän siirtyy hakemaan 

kehittymismahdollisuuksia muualta. (Emt., 115-116). Kuokkasen tarkastelemat johtamisoppaat 

osoittavat siis samansuuntaista kehitystä kuin arviot niin sanotun psykologisen sopimuksen 

murenemisesta. 

Psykologisen sopimuksen murenemisesta on tosin osittain ristiriitaisia käsityksiä. Kun 

Julkunen (2008) näkee, että uusi psykologinen sopimus ei enää edellytä keskinäistä 

lojaalisuutta, Tiina Saari ja Tuija Koivunen (2017) haastavat oikeutuksen yleistää myytti 

koskemaan kaikkia työpaikkoja. Heidän mukaansa myös Suomessa on yhä työnantajia ja 

työpaikkoja, joihin kannattaa sitoutua. Työpaikkauskollisuuden heikkenemistä eivät tue heidän 

mukaansa edes työolotutkimukset (emt., 64). Kokemus työn merkityksellisyydestä on 

keskeinen tekijä, joka edistää sitoutumista työpaikkaan, mutta tämä edellyttää myös 

työnantajilta halua sitouttaa työntekijöitään (emt., 78). 

 

5.1 ”Me” ja miten meistä tulee yhteisö 

 

Työelämässä yhteisöä voidaan tarkastella myös sen kautta, mikä merkitys ulkoisilla tekijöillä 

on suhteessa yhteisön toimintaan sekä sen kautta, miten rajataan, ketkä kuuluvat yhteisöön ja 

ketkä eivät. Richard Sennet (2002) käyttää ”me”-sanasta nimitystä vaarallinen pronomini. Hän 

tarkoittaa sillä sitä, että ”me” voi olla pronomini, joka sulkee toiset ulos jostakin yhteisöstä. 

Paikka on hänen mukaansa maantiedettä, josta syntyy yhteisö, kun aletaan puhua meistä.  Se 

on myös paikka, jossa voidaan tehdä politiikkaa (emt., 148–150). 

Myönteisen merkityksen me-pronomini saa, kun sitä käytetään puhuttaessa esimerkiksi 

yhteisestä kohtalosta. Sennet (2002, 151) pohtii yhteisyyttä puolustuksena uutta, vahvaa 

kapitalismin muotoa vastaan, mutta toisaalta myös kestävien henkilökohtaisten suhteiden 

kannalta. Ristiriitojakaan ei pidä pelätä, sillä ristiriitatilanteissa on panostettava enemmän 

kommunikointiin. Sennet (emt., 156) viittaa muun muassa työehtosopimusneuvotteluihin, 
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mutta oletettavasti sama pätee myös pienempien työyhteisön ristiriitatilanteiden 

ratkaisemiseen. Konflikti edistää sitä, että ihmiset oppivat kuuntelemaan toisiaan ja vastaamaan 

toisilleen mielipide-eroista huolimatta. Näin syntyy syvällisempi yhteisö kuin vain silloin, kun 

jaetaan yhteisiä arvoja (emt., 156). 

Työpaikalla ”me”-joukon kehittämisessä on osallisuutensa myös työnantajalla. Työnantaja voi 

työn organisoinnilla edistää tiimityötä ja antaa työntekijöille projekteja, joissa tuotetaan 

yhdessä jotakin erityistuotetta. Toimituksellisessa työssä tiimityö on läsnä päivittäin 

esimerkiksi deskityöskentelyssä sekä erilaisissa yhteisprojekteissa. Kyky toimia yhdessä ja 

erilaisissa tiimeissä näkyy myös johtamisoppaiden muutoksessa siihen suuntaan, että 

työntekijän odotetaan entistä enemmän kykenevän yhteistyöhön toisten kanssa. Kuokkanen 

(2014) toteaa, että johtamisoppaisiin on vuosituhannen vaihteessa tullut uusia kykyvaatimuksia, 

jotka liittyvät tiimityöskentelyyn, mutta myös itsen kehittämiseen ja itsenäiseen vastuun 

kantamiseen työstä (emt., 118). Nämä vaatimukset liittyvät työn luonteen muutokseen, mutta 

Väänänen ja Turtiainen (2014) ovat sitä mieltä, että on liian yksioikoista tulkita pelkän työn 

muutoksen aiheuttaneen murroksen työntekijyydessä ja halutuissa työntekijähahmoissa. He 

arvioivat, että muutoksen taustalla on 1970-luvulta alkanut työntekijyyden yksilöllistyminen ja 

epäpolitisoituminen (emt., 277).  

 

5.2 Työyhteisö – kaveriyhteisö 

 

Tietotyö ja maailman digitalisoituminen kaikilla elämänalueilla on muuttanut työyhteisön 

luonnetta jo nyt ja muuttaa sitä tulevaisuudessa tavalla, jota emme osaa nykyhetkessä 

välttämättä ennakoida. Olemme Thomas W. Malonen (2004) mukaan keskellä vallankumousta, 

jota meidän teollistumisen ajan esi-isät eivät olisi osanneet mitenkään pitää mahdollisena, ja 

kuinka pitkälle vielä mennään, sitä emme mekään osaa aavistaa (emt., 4). Tulevaisuuden 

työpaikoilla nuorten taitotyöntekijöiden yhteisöllisyys ja omapäisyys ovat Malonen mukaan 

itsestään selviä asioita, hallittavia asioita. Hierarkiat puretaan, valtaa jaetaan, kommunikaatio 

tehostuu huippuunsa, sillä teknologia mahdollistaa yhä paremman tiedonkulun. 

Nuorten luovaa työtä tekevien erityisyyteen viittaa myös Richard Florida (2005, 139–141) 

puhuessaan luovasta luokasta. Luova luokka ei halua Floridan mukaan mukautua 

organisaatioiden ja instituutioiden antamiin ohjeisiin ja vastustaa ryhmäkohtaisia normeja. 
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Toinen kehityspiirre on meritokratia eli meriittien arvostus.  Lisäksi hän pitää luovalle luokalle 

tyypillisinä arvoina avoimuutta ja monimuotoisuutta. Hän liittää monimuotoisuuden kuitenkin 

itsekkyyteen ja elitismiin. Floridan mukaan monet luovaan luokkaan kuuluvat suhtautuvat 

sallivasti vain korkeasti koulutettujen erivapauksiin. 

Luovalle luokalle tyypillistä on ennen kaikkea liikkuvuus, ja Florida (2005, 65) näkee luovassa 

luokassa yhteiskunnan liikkeellepanevan voiman. Florida laskee, että luovaan luokkaan 

kuuluvat kaikki korkeasti koulutetut, innovatiivista työtä tekevät, siis myös muun muassa 

diplomi-insinöörit.  Floridan määrittelemän mukaisesti luovan luokan voi katsoa kuuluvan 

ylempiin professioammatteihin eli eliittiin. 

Heli Vaaranen (2005) vertaa Floridan ajatuksia nuorten luovasta luokasta suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja suomalaisten nuorten yhteisöllisyyteen. Hänen mukaansa nuorten yhteisöille 

tyypillisiä ovat pienet yhteisöt, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen, taitoon ja muuttuvaan 

hierarkiaan. Näille yhteisöille on tyypillistä nopea päätöksenteko ja avoimuus muutoksille. 

Vaaranen näkee näissä yhteisöissä mahdollisuuden vastata suomalaisten työyhteisöjen 

viihtyvyysongelmaan. Kun työelämässä tapahtuu yhtäkkisiä muutoksia, fuusioita ja nopeita 

yritysmyyntejä, tällaiset luovien nuorten työyhteisöt voivat joustavina tarjota malleja 

muutoksista selviämiseen. (Emt., 114–115). 

Kun pienryhmäytymistä tarkastellaan historiallisesta perspektiivistä, Väänänen ja Turtiainen 

(2014, 279) havaitsevat työelämäongelmien henkilökohtaistumisessa ja pienryhmäytymisessä 

trendin, joka johtaa kohti mikrososiaalisia ratkaisuja. Heidän mukaansa trendi on ollut 

nähtävissä jo 1970-luvulta lähtien ja korostunut entisestään laman jälkeen, kun kilpailun 

kiristyminen työn tehostaminen on tuonut painetta työntekijyyden muutokselle. Entistä 

suuremmat vaatimukset kohdistuvat yksilöön ja hänen henkisiin ominaisuuksiinsa. Väänäsen 

ja Turtiaisen havainnoissa voi nähdä samaa trendiä kuin Vaarasen ajatuksissa nuorten halusta 

vastata työn vaatimuksiin luovin ratkaisuin ja luomalla omia pienyhteisöjään.  

Luovan hulluttelun ei pidä olla vain yksityisen sektorin ja nuorten yksinoikeus. Vaaranen 

(2005, 130-131) toteaa, että nuoruusbrändistä pitäisi poimia luovuus ja rohkeus ja tuoda 

innovatiivista yhteisöllisyyttä myös yleisemmin työpaikoille. Nuorten pikkuheimot eivät saisi 

hänen mielestään olla vain nuorten yksinoikeus.  
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6 TUTKIMUSKYSYMYS 

 

Tavoitteeni on pro gradu -tutkielmassani selvittää, millaista eri-ikäisten työntekijöiden 

vuorovaikutus media-alalla on ja millaiset kokemukset ja toiveet eri sukupolviin kuuluvilla 

vuorovaikutuksesta ja siihen liittyvistä hyvistä puolista ja mahdollisista ongelmatilanteista on. 

Tutkimukseni kannalta oleellista on selvittää sekä nuorempien että vanhempien sukupolvien 

käsitykset työskentelystä toistensa kanssa.  

Kiinnostavaa on myös, onko vuorovaikutuksella jollakin tavalla suurempi merkitys 

journalistisessa työssä kuin muussa työssä. Selvitän, millaiset asiat toisaalta edistävät ja 

toisaalta haittaavat vuorovaikutusta.  

Työnantajan rooli on vuorovaikutuksen kannalta olennainen. Työnantaja voi toimillaan joko 

edistää tai estää vuorovaikutusta. Kiinnostavaa on tarkastella, millä tavalla nuoret ja toisaalta 

asemansa jo vakiinnuttaneet työntekijät työnantajan toimet työntekijöiden vuorovaikutuksen 

kannalta kokevat. 

Tutkimuskysymykset tiivistettynä: 

1. Miten eri ikäryhmiin kuuluvat kuvaavat kokemuksiaan vuorovaikutuksesta 

työpaikan toisten työntekijöiden kanssa? 

2. Miten uudet työntekijät luovat yhteyksiä toisiin työntekijöihin ja miten kokeneet 

työntekijät pitävät yllä omia yhteyksiään? Risteävätkö nämä yhteydet? 

3. Millainen työyhteisö näissä vuorovaikutussuhteissa syntyy vai syntyykö tästä 

yhteisöä? 

4. Miten työyhteisö ja sen jäsenet säätelevät vuorovaikutussuhteitaan? 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten haastateltavani kuvaavat kokemuksiaan 

vuorovaikutusta työyhteisössä ja miten vuorovaikutus heidän kertomuksissaan selittyy. Pyrin 

siis kokemusten lisäksi selvittämään myös vuorovaikutuksen ilmenemistä. Tähän mielestäni 

pääsen parhaiten analysoimalla aineistoa fenomenologis-hermeneuttisesti. Fenomenologisessa 

ja sitä lähellä olevassa hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä tutkimuksen teon kannalta keskeisiä 

ovat kokemukset, merkitykset ja yhteisöllisyys (Laine 2015, 29). Kokemukset ja yhteisöllisyys 

ovat myös tämän tutkimukseni keskeisiä tutkimuskohteita. 

Oman haasteensa, mutta toisaalta myös erilaisen perspektiivin tutkielmalle antaa se, että olen 

ollut osa tutkimaani työyhteisöä pitkän työuran ajan. Fenomenologinen reduktio on kuitenkin 

tapa sulkea pois se, että omat kokemukseni korostuisivat aineiston analyysissä ja tulkinnassa 

liikaa. Fenomenologisessa tutkimuksessa voidaan käyttää tutkijan omia kokemuksia hyödyksi 

tutkimuskohteen keskeisen olemuksen löytämisessä, mutta toisaalta fenomenologinen 

tutkimusstrategia voi painottua tarkastelemaan muiden kokemuksia ja ymmärtää tutkittavaa 

asiaa heidän kokemustensa kautta. Tässä tutkielmassa yhdistän nämä molemmat strategiat ja 

omien kokemusten kautta pyrin ymmärtämään paremmin myös sitä, mitä toisten kokemusten 

taustalla on. 

Fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimukseen kuuluu aineiston käyminen läpi sillä tavalla, 

että tutkimus on prosessi, jossa käydään vuoropuhelua tutkinnan kohteen ja tulkitsijan välillä. 

Tulkitsijalla on aina esiymmärrys asiasta, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa omia kokemuksiani 

ja toisaalta ennakko-oletuksiani toisten kokemuksista. Muiden kokemusten kautta pyrin 

pääsemään esiymmärryksestä tulkinnan kautta yleisempään ymmärrykseen vuorovaikutuksen 

kokemuksista ja niiden merkityksistä eri-ikäisille työntekijöille. 

Minulle keskeiset pohdinnan aiheet suhteessa työyhteisöön ja muihin kollegoihin ovat liittyneet 

omaan osaamiseeni ja siihen, miten kollegat minua ja työpanostani arvostavat, vaikka työvuosia 

on jo kertynyt ja vaikka nuoret omassa osaamisessaan menevät esimerkiksi sosiaalisen median 

hallitsemisessa ohi. Nämä omat kokemukseni ja tuntemukseni ovat taustalla, kun muiden 

kuvauksia kokemuksista tarkastelen ja tulkitsen. 
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7.1 Fenomenologia ja mitä on kokemus 

 

Fenomenologisen tutkimuksen ydin on tietynlaisessa kysymisessä ja kyseenalaistamisen 

tavassa. Kysymys ei ole siitä, mitä kaikkea koemme, vaan miten me koemme todellisuuden. 

Kysymys on kokemuksen yleisistä rakenteista, ei yksittäisistä kokemuksista ja mielenliikkeistä. 

(Miettinen & Pulkkinen & Taipale 2010, 9–11). 

Fenomenologialla tarkoitetaan yleisesti Edmund Husserlin ja hänen seuraajiensa luomaa 

filosofista suuntausta. Termi ”fenomenologia” on johdettu kreikan sanoista fainomenon, 

”ilmenevä, ilmiö”, ja logos, ”järki, käsitteellisyys, puhe, oppi”. Se tarkoittaa kirjaimellisesti 

oppia ilmenevästä (verkkosivusto Logos-ensyklopedia, jäljempänä Logos). Fenomenologia-

termiä käytti jo muun muassa filosofi Immanuel Kant erottamaan näennäistä olemisesta 

tosiolevaisesta. Saksalaisen idealismin perusteoksessa Hengen fenomenologia Hegel kutsui 

fenomenologiaksi tutkimusta tietoisuuden kokemustasoista, jotka voivat johtaa kohti 

absoluuttista tietoa. Tietoisuuden kokemustasojen fenomenologisen läpikäynnin johdattaa 

arkiajattelusta Hegelin absoluuttisen tieteen systeemiin. (Logos). 

Edmund Husserl omaksui käsitteen opettajaltaan Franz Brentanolta (Logos). Brentano tarkoitti 

fenomenologialla tutkimusta, joka ei pyri selittämään tietoisuuden ilmiöitä vaan ainoastaan 

kuvailemaan niiden ilmenemistä. Husserlin mukaan fenomenologia tarkastelee maailmaan 

intentionaalisesti kohdistuvaa tietoisuutta. Husserl jättää tietoisuudesta riippumattoman 

maailman kyseenalaiseksi, hän ei todista sitä, mutta ei liioin kumoa sen olemassaoloa. 

Fenomenologia on ontologisesti neutraalia. Toisin sanoen sitä ei voi määritellä perinteisen 

idealismin tai realismin kautta, eikä sen kautta siis voi varmistaa objektien olemassaoloa. 

Tavoitteena on ymmärtäminen. (Logos).  

Hans Joas (Joas & Knöbl 2014, 157–158) kuvaa Husserlin fenomenologiaa esittämällä 

esimerkkinä kirjan, jota luennoitsija näyttää ja suosittelee luettavaksi. Vaikka emme näe kirjaa 

kokonaan, kenties vain jotakin luennoitsijan kädessä, ymmärrämme, että esine on kirja. 

Ymmärrämme, mihin se on tarkoitettu ja ymmärrämme, että voimme lukea sitä, koska meillä 

on kokemus kirjasta. Fenomenologiassa analysoidaan, miten me näemme kirjan kirjana ja miten 

se ilmenee tietoisuudessamme kirjana. Koettu maailma olioineen ilmenee Husserlin mukaan 

aina sellaisena, jonka muutkin voisivat kokea (vrt. kirja-esimerkki). Tietoisuuden läpikotaista 

intersubjektiivisuutta havainnollistaa se, että emme koskaan täysin ylläty, kun tajuamme toisten 

havaitsevan samat asiat kuin me. Pikemminkin olemme yllättyneitä, mikäli näyttää siltä, että 
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toiset eivät kykene havaitsemaan sitä, minkä me havaitsemme. Näin on siksi, että pidimme 

huomaamattamme mahdollisena, että muut voivat havaita samat asiat kuin me. (Emt., 157–

158). 

Husserlin mukaan fenomenologia tutkii sitä, miten eletty maailma olioineen rakentuu tietoisissa 

elämyksissä. Tarkemmin sanottuna fenomenologia tutkii niitä tietoisuuden rakenteita, jotka 

mahdollistavat sen, että ylipäätään koemme nimenomaan asioita ja tapahtumia.   

Tietoisuus on aina  

1. ajallinen, 

2. subjektiivinen (eli annettu ensimmäisen persoonan näkökulmasta), 

3. intersubjektiivinen (eli sisältää viittauksia muihin mahdollisiin kokijoihin), 

4. kaikilla kokemuksilla on aina myös ruumiillinen ulottuvuus. (Logos). 

 

Husserl kritisoi myöhemmässä tuotannossaan, kuten Joas (Joas & Knöbl, 2014, 159) toteaa 

luonnontieteiden tiedemaailmassa saavuttamaa hegemoniaa. Husserl oli alkujaan 

matemaatikko, mutta hän päätyi arvostelemaan tieteen ”matematisoitumista”. Hän kehitti siis 

käsitteen Lebenswelt (elämismaailma) eräänlaiseksi luonnontieteiden vastakohdaksi.  

Lebenswelt on kaiken toimintamme lähtökohta. 

Vaikka Husserl ei varhaistuotannossaan käsitellyt yhteisöllisyyden ja kulttuurin teemoja, ne 

kuitenkin kuuluvat fenomenologian piiriin. Husserl ei pitänyt fenomenologian 

tutkimuskohteena pelkästään yksilösubjektia (Miettinen 2010, 152). Yhteiskunnallisten 

kysymysten tuominen fenomenologiaan ole vain ranskalaisten eksistentialistien ansiota, sillä 

kysymys sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta on yksi fenomenologian ydinteemoista 

(emt., 152).   

Husserlin fenomenologiassa keskeinen tekijä on subjekti, yksilö, mutta intersubjektiivisuus, 

yhteisöllisyys ja vuorovaikutuksellisuus kulkevat kaikessa hänen ajattelussaan mukana. Yksi 

aidon, eettisen yhteisöelämän muodon kuvauksista Husserlilla on ajatus ”rakkauden yhteisöstä” 

(Liebesgemeinschaft) (Miettinen 2010, 164). Aidosti eettinen yhteisö pyrkii yhteiseen hyvään 

hävittämättä yksilöä (emt., 166). 

Husserlin vaikutus filosofiassa ja sosiologiassa näkyy jatkumona Heideggerin ja ranskalaisten 

eksistentialistien kautta Alfred Schütziin (Joas & Knöbl 2014, 159). Schütz (2007) lähti 

kehittämään ajatuksiaan sosiaalisen maailman rakentumisesta kritisoimalla Max Weberin 
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jättäneen ymmärtävän sosiologiansa kesken siinä mielessä, että hän ei selitä Schützin mukaan 

kattavasti, miten toimija antaa toiminnalleen mielen, kuten suomentaja Veikko Pietilä teoksen 

(emt., 9–10) esipuheessa toteaa. Schütz kehitti muun muassa Husserlin ajatusten pohjalta 

käsityksensä sosiaalisen maailman rakentumisesta lähimaailmaksi ja kanssamaailmaksi. Me-

maailma ei ole meidän kummankaan yksityismaailma, se on meille yhteinen intersubjektiivinen 

maailma, kirjoittaa Schütz (2007, 302).  

Kuten aiemmin jo todettiin, Schützin vaikutus näkyy Bergerin ja Luckmannin ajatuksissa 

primaari- ja sekundaarisosialisaatioprosesseista. Fenomenologiseen ihmiskäsitykseen kuuluu 

yhteisenä kaikille fenomenologeille, että ihmisyksilöt rakentuvat suhteessa maailmaan, jossa 

he elävät ja he myös rakentavat itse tuota maailmaa. Toisin sanoen ihmisen kokemuksellinen 

suhde maailmaan on intentionaalinen (Laine 2015, 30). 

 

7.2 Fenomenologis-hermeneuttinen metodi 

 

Hermeneuttinen ulottuvuus tulee mukaan fenomenologiseen tutkimukseen tulkinnan tarpeen 

vuoksi. Hermeneuttisen tutkimuksen kohteena on ihmisten välisen kommunikaation maailma. 

Juhani Laine (2015) kuvaa hermeneuttisesti orientoituneen tutkijan kiinnostusta 

tutkimukseensa siten, että tutkija ei vain pyri vain etenemään induktiivisesti yksityisestä 

yleiseen vaan on kiinnostunut myös kohteensa ainutlaatuisuudesta ja ainutkertaisuudesta. 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus on tavallaan yksittäiseen suuntautuvaa 

”paikallistutkimusta” (emt., 32–33). Fenomenologista ja hermeneuttista metodia on Laineen 

(emt., 35) mukaan mahdoton kuvata, sillä se saa muotonsa vasta tutkijan, tutkittavan ja tilanteen 

erityislaatuisuudessa. Tutkijan on valittava kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat 

toimintatavat.  

Hermeneutiikassa keskeistä on ymmärtäminen. Kokonaisuus tulee ymmärtää yksittäisestä ja 

yksittäinen kokonaisuudesta. Tämä sääntö tulee Hans Gadamerin (2004, 29) mukaan antiikin 

retoriikasta, mutta uudella ajalla sääntöä laajennettiin ymmärtämisen taitoon. Asetelma on 

kehämäinen.  

Gadamer (2004, 48) oli sitä mieltä, että vasta Friedrich Schleiermacher 1800-luvulla käsitti 

hermeneutiikan universaaliksi opiksi ymmärtämisestä ja tulkinnasta.  Gadamer yhdistää 
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modernin ajan hermeneutiikan synnyn romantiikan ajan kiinnostukseen ymmärtämistä ja 

väärinymmärtämistä kohtaan.  Tämä inhimillinen peruskokemus on Gadamerin mukaan 

Schleiermacherin hermeneutiikan metodinen lähtökohta. Wilhelm Dilthey täydensi 

hermeneutiikkaa luomalla sille elämyskäsitteellään psykologisen perustan (emt., 51). Martin 

Heidegger toi hermeneutiikkaan edelleen ontologisen ulottuvuuden toteamalla, että eksistenssi 

oli ymmärtämistä ja tulkintaa, mutta Gadamer pitää Heideggerin idealistista tulkintaa 

ongelmallisena ja korostaa tutkijan eli tulkitsijan roolia kielen merkitysten välittäjänä. 

Hermeneutiikka ymmärtämisen ja keskinäisen ymmärtämisen teoriana on mitä yleisemmän 

tason teoriaa.  (Emt., 56–57, 64–66).  

Kaikki kokemus toteutuu, kun tietomme maailmasta muokkautuu alituiseen 

kommunikatiivisesti. Kokemus on aina tiedetyn tietämistä. Kommunikatiivisesti koettu 

maailma välittyy meille jatkuvasti avoimena kokonaisuutena. Perinne ei ole muuta kuin 

kokemusta. (Gadamer 2004, 68–69). Filosofisena tehtävänä hermeneutiikan tärkein tehtävä on 

loppujen lopuksi näyttää, että vasta tieteellisen tiedon yhdentämistä yksilön henkilökohtaiseen 

tietoon voi kutsua kokemukseksi, kuten Gadamer toteaa (emt., 69). 

Hermeneutiikan lähtökohtana on tulkitsija, henkilö, joka ymmärtää. Hän on sidoksissa 

perinteessä ilmaistuun asiaan ja hänellä joko on yhteys traditioon tai hän haluaa löytää sen 

(Gadamer 2005, 37).  Hermeneutiikan tehtävä perustuu tuttuuden ja vierauden vastakohtaan. 

Hermeneutiikan paikka on Gadamerin mukaan välitilassa: välitilan traditioon kuulumisen ja 

historiallisesti tarkoitetun, etäisen ulkokohtaisuuden välissä. 

Gadamer korostaa ajallista etäisyyttä. Se ratkaisee hänen mukaansa hermeneutiikan varsinaisen 

kriittisen tehtävän. Se erottaa todet ennakkoluulot vääristä. Ennakkoluulojen tunnistaminen on 

tulkitsijalle haastava tehtävä. Kuten Gadamer (2004) toteaa, niin kauan kuin ennakkoluulo 

määrää meitä, emme tiedä tai edes epäile sen olevan arvostelma. Ennakkoluulo pitää ärsyttää 

tulemaan esiin, jotta sitä voi tarkastella. Perinteen kohtaaminen voi toimia tällaisena 

ärsykkeenä. (Emt., 38). 

Ymmärtäminen alkaa, kun jokin puhuttelee meitä. Se on Gadamerin (2004, 38–39) mukaan 

hermeneuttisista ehdoista ensimmäinen. Kysymyksen olemukseen kuuluu mahdollisuuksien 

avaaminen ja niiden avoinna pitäminen. Ennakkoluulo osoittautuu kyseenalaiseksi siinä 

prosessissa, jossa opimme toiselta tai tekstiltä lisää, mutta se ei vielä riitä poistamaan 

ennakkoluuloa. Vasta kun ennakkoluulo tulee täysin esille, se vertautuu tekstin 
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ennakkoluuloon, jolloin sekin voi tulla esille. Ymmärtäminen on Gadamerin mukaan 

vaikutushistoriallinen tapahtuma ja kytköksissä kielellisyyteen. Hermeneuttinen tapahtuminen 

kiertää rataansa juuri kaikkeen ymmärtämiseen kuuluvassa kielellisyydessä. (Emt., 39). 

Kuvio  5. Hermeneuttinen kehä Laineen (2015) mukaan. 

 

Kuviossa 5 on esitetty hermeneuttinen kehä ja tutkimusprosessin kulku Laineeen (2015, 38) mukaan. 

Kuten kuviokin osoittaa, fenomenologinen tutkimus ei ala tyhjästä, kuten edellä Gadamer 

tähdentää, jolloin tutkijan on otettava huomioon omat teoreettiset lähtökohtansa, omat 

ennakkoajatuksensa ja oma esiymmärryksensä, kun alkaa tulkita tutkittavien ilmaisuja.  

Kriittinen reflektio kuuluu oleellisena osan hermeneuttiseen tutkimukseen sen joka vaiheessa. 

Kun tutkija tekee tutkimustaan hermeneuttista kehää seuraten, hänen oletetaan käyvän dialogia 

tutkimusaineiston kanssa, ja tieto syntyy vasta dialogissa.  (Laine 2015, 37–38).  
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7.3 Miten kokemusta voidaan tutkia? 

 

Kokemuksia tavoitteleva haastattelu on mahdollisimman avoin. Se on Laineen (2015) mukaan 

myös keskustelunomainen. Haastateltavalle pyritään antamaan mahdollisimman paljon tilaa. 

Fenomenologisessa haastattelussa tavoitteena on päästä tutkimaan haastateltavan kokemusta. 

Puhumisen kieli on erilainen kuin esimerkiksi mielipiteistä tai uskomuksista puhuttaessa. (Emt., 

39). Laine (emt., 41) toteaakin, että kokemusta tutkiessaan tutkija voi joutua haastatteluja 

analysoidessaan vaikeuksiin, jos hän on koonnut aineiston, jossa asioista puhutaan vain 

yleisellä mielipiteiden tasolla. 

Tässä tutkielmassa haastatteluja on ohjannut myös se, että olen osa haastateltavieni yhteisöä, 

jolloin haastattelut ovat ohjautuneet väistämättä keskustelulliseen suuntaan niin, että olen 

jakanut itse osan haastateltavieni kokemuksista. Tosin olen pyrkinyt pitämään omat 

kokemukseni taka-alalla ja yrittänyt antaa tilan haastateltavilleni ja heidän kokemuksilleen ja 

jättänyt omat ajatukseni toisarvoisiksi niin haastattelutilanteessa kuin haastatteluja 

analysoidessani.  

Kriittinen reflektio (vrt. kuvio 5) tuloksia analysoitaessa auttaa tutkijaa sulkemaan omien 

esikäsitystensä vaikutuksen tulosten tulkintaan jokaisessa analyysin vaiheessa, mutta tässä 

tapauksessa oman itsen ja omakohtaisten kokemusten sulkeistaminen kokonaan tulkinnasta 

pois on kuitenkin mahdotonta, mutta oman tutkimusalueen tuntemus auttaa toisaalta tuomaan 

haastatteluista esille sellaista, joita tutkija ei muuten ehkä havaitsisi. Hienovaraiset ilmaukset ja 

merkit voisivat alaa ja työyhteisöä tuntemattomalle jäädä pimentoon. 

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen rakennetta Laine (2015, 50) kuvaa näin: 

1. Tutkijan oman esiymmärryksen kriittinen reflektio, joka jatkuu koko tutkimuksen ajan 

2. Aineiston hankinta (esimerkiksi avoimet haastattelut) 

3. Aineiston lukeminen, kokonaisuuden hahmottaminen 

4. Kuvaus – tutkimuskysymyksen näkökulmasta olennaisen nostaminen aineistosta ja 

kuvaaminen luonnollisella kielellä 

5. Analyysi  

     –  aineiston merkitysten jäsentyminen merkityskokonaisuuksiksi 

     –  merkityskokonaisuuksien esittäminen tutkijan omalla kielellä 
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     – tulkintaa vaativien lauseiden ja lausekokonaisuuksien tarkastelu 

6. Synteesi 

    – kokonaisrakenteen luominen merkityskokonaisuuksien välisiä suhteita tarkastelemalla 

    – ensin yksilöittäin, sitten mahdollisesti uutena vaiheena viemällä yksilötulokset yhteen 

7. Tulosten tarkastelua suhteessa tutkimuskirjallisuuteen ja tulosten itsearviointi 

8. Uuden tiedon käytännöllisten sovellutusten arvioiminen, kehittämisideat. 

Haastattelutilanteita voitaisiin tässä tilanteessa arvioida kriittisesti tutkimushaastattelulle 

yleisesti asetettujen vaatimusten mukaan.  Esimerkiksi neutraalius on yksi usein mainituista 

haastattelijan ominaisuuksien vaatimuksista (Ruusuvuori & Tiittala 2005, 44–51). 

Neutraalisuus on tässä tapauksessa lähes mahdoton saavuttaa, koska olen tutkijana tuntenut 

haastateltavistani osan jo jopa vuosikymmeniä. Toisaalta tutkimushaastattelu on aina 

vuorovaikutustilanne myös sellaisissa tilanteissa, joissa tutkija ja haastateltava eivät toisiaan 

tunne entuudestaan (emt., 51). 
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8 AINEISTO 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kasvokkain tehdyistä haastatteluista. Taustaksi olen tutustunut 

myös vuorotteluvapaajärjestelmään ja siihen, miten paljon järjestelmän kautta on ollut 

mahdollista työllistyä alalle, jolle on viime vuosina rekrytoitu uusia työntekijöitä varsin vähän 

ja jolla on pyritty pääsiassa karsimaan työvoimakustannuksia työntekijämäärää vähentämällä. 

 

8.1 Haastattelut 

 

Olen haastatellut tutkimukseeni kahdeksaa eri-ikäistä keskisuuressa maakuntalehdessä 

työskentelevää toimittajaa. Haastattelutilanteissa olen pyrkinyt fenomenologis-hermeneuttisen 

tutkimusmetodin mukaisesti mahdollisimman avoimeen haastatteluun. Jonkin verran olen 

käyttänyt keskusteluissa apuna haastattelurunkoa, joka on liitteenä (Liite 1). Pääasiassa 

haastattelut ovat olleet jo senkin takia luontevia keskustelutilanteita, koska tunnen 

haastateltavat entuudestaan. Olen nauhoittanut keskustelut, mutta nauhoittaminen ei ole 

tilannetta jäykistänyt. 

Haastateltavani ovat nainen 27 (ikä haastateltaessa), mies 28, nainen 33, mies 35, nainen 47, 

nainen 50, mies 52 ja mies 61. Haastatelluista kaksi nuorinta oli haastattelun aikaan ollut kolme 

kuukautta kesätoimittajana ja palaamassa jatkamaan alan opintoja, yksi haastatelluista oli 

haastateltaessa pidemmässä määräaikaisessa työsuhteessa ja loput toistaiseksi voimassa 

olevassa työsuhteessa, joka pisimmillään jatkunut jopa vuosikymmeniä.  

Haastateltavat olen valinnut pääasiassa iän perusteella. Myös sukupuoli vaikutti valintaan, 

koska halusin tutkimukseen mukaan yhtä monta naista kuin miestä, vaikka 

sukupuolinäkökulmasta en aineistoa erityisesti analysoinutkaan, kuten jo alussa totesin, koska 

sukupuoli-näkökulma olisi laajentanut tutkielmaa liikaa. 

Haastattelut ovat kestäneet noin 45 minuutista reiluun tuntiin. Litteroitua tekstiä on 10–12 

liuskaa/haasteltava. 
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8.2 Vuorotteluvapaajärjestelmä 

 

Yksi tutkimukseni lähtökohdista on ollut se, että nuoria työntekijöitä lomasijaisuuksien ohella 

on palkattu toimituksiin lähinnä vuorotteluvapaan sijaisiksi. Järjestelmä on mahdollistanut sen, 

että toimittajien ikärakenteelta yksipuolistuvissa toimituksissa on ollut myös nuoria toimittajia, 

ja toisaalta pitkään alalla olleet toimittajat ovat jaksaneet vuorotteluvapaan jälkeen jatkaa työssä 

pidempään. 

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 1996, jolloin se aloitettiin 

määräaikaisena kokeiluna. Hyvien kokemusten perusteella säädettiin vuonna 2002 laki 

vuorotteluvapaasta, joka on ollut siitä lähtien toistaiseksi voimassa.  Syksyllä 2014 tosin 

kiristettiin vuorotteluvapaalle jäämisen rajoja sekä sijaisten kelpoisuusehtoja, ja lakia 

muutettiin vielä uudelleen vuoden 2016 alusta, jolloin vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyheni 

360 päivästä 180 päivään. Myös vaatimusta vuorotteluvapaalle jäävän edeltävästä 

työhistoriasta pidennettiin 16 työvuodesta 20 työvuoteen. 

Työministeriön verkkosivulla vuorotteluvapaajärjestelmää on esitelty näin: 

”Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja tarjota 

samalla työttömälle työnhakijalle mahdollisuus saada määräaikaisen työn avulla 

työkokemusta. Työnantajalle se antaa vastaavasti mahdollisuuden saada uutta osaamista 

työyhteisöön. Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta.  

Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 100 päivää ja enimmäiskesto 180 päivää. 

Vuorotteluvapaan edellytyksenä vähintään 20 vuoden työhistoria ja vähintään 13 

kuukauden yhtäjaksoinen työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan, johon voi 

sisältyä enintään 30 kalenteripäivän palkaton poissaolo. Vuonna 1957 ja sen jälkeen 

syntyneitä koskee yläikäraja: Vuorotteluvapaa tulee aloittaa viimeistään sinä 

kalenterikuukautena, jolloin vuorottelija täyttää 60 vuotta. (TEM) 

Vuorotteluvapaan ajaksi on lain mukaan palkattava sijainen. Vuorotteluvapaan sijaisen pitää 

olla henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää 

vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijainen voi olla alle 30-vuotias 

äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut taikka työntekijä, joka 

vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan soveltamista 
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helpottaa hieman se, että lain mukaan työtöntä sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, 

joista vuorottelija on lähtenyt, jolloin organisoimalla työt uudelleen työnantaja voi palkata 

sijaisen siinäkin tapauksessa, että ammattitaitoisen sijaisen saaminen lähtijän tilalle on vaikeaa.  

 

8.2.1 Vuorotteluvapaan työllisyysvaikutukset 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 julkistamassa raportissa Vuorotteluvapaan 

työllisyysvaikutuksista (Junka & Korkeamäki & Rokkanen & Uusitalo 2009) arvioitiin, että 

järjestelmä on epäonnistunut tavoitteessaan edistää varttuneen työntekijäpolven työssä 

jaksamista, mutta toisaalta se on oleellisesti parantanut sijaisten asemaa työmarkkinoilla. 

Tutkijat tosin esittivät epäilyn, että sijaisiksi palkattavat kuuluvat siihen ryhmään työttömiä, 

jotka ilman vuorotteluvapaajärjestelmääkin työllistyisivät paremmin kuin työvoimapalvelujen 

keskivertoasiakkaat (emt., 100–101). 

 
Tutkijoiden vuonna 2009 tekemää tulkintaa tukee osaltaan vuonna 2016 julkistettu työ- ja 

elinkeinoministeriön selvitys (Tuomaala 2016) erilaisten työllistämistoimien vaikuttavuudesta. 

Selvityksessä todettiin, että aktiivisen työvoimapolitiikan – työvoimakoulutus, valmennukset, 

työ- tai koulutuskokeilut, vuorotteluvapaan sijaisuus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen 

opiskelu työttömyysetuudella – työllistymisvaikutuksiltaan parhaita vuonna 2014 olivat 

vuorotteluvapaasijaisuudet, opiskelu työttömyysetuudella sekä valtiosektorille työllistäminen. 

Vastaavasti työllisyysvaikutuksiltaan heikompia ovat olleet kuntouttava työtoiminta, opiskelu 

kotoutumistuella sekä työ- ja koulutuskokeilut. Vuonna 2014 päättyi noin 8 000 

vuorotteluvapaasijaisuutta, ja kolme kuukautta sijaisuuden jälkeen 60 prosenttia henkilöistä oli 

työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Työttömäksi jääneitä oli vuonna 2014 alle 20 prosenttia. 

(Emt., 13). 

Kun selvityksessä todettiin, että vuorotteluvapaan sijaisuuksia tekevät työllistyvät vapaille 

markkinoille helpommin kuin keskimäärin muut työttömät, voi epäillä, että sijaisuuksiin 

valitaan henkilöitä, jotka työllistyisivät muita helpommin ilman 

vuorotteluvapaajärjestelmääkin. Toisaalta voi kysyä, olisiko työllistyminen mahdollista ilman 

vuorotteluvapaan antamaa työkokemusta ja olisiko työpaikkoja ollut muuten tarjolla. 

Vuorotteluvapaan ehtojen kiristämistä perusteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä säästöillä, 
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mutta toisaalta vuorotteluvapaan suosion väheneminen pienentää myös nuorten toimittajien 

mahdollisuuksia saada sijaisuuksia, kuten media-alan esimerkki seuraavassa alaluvussa kertoo. 

 

8.3.2 Vuorotteluvapaan käyttö media-alalla 

 

Vuorotteluvapaajärjestelmää on hyödynnetty erityisesti hoitoalalla, mutta järjestelmä on ollut 

suosittu myös media-alalla. Esimerkiksi Alma Media -konsernissa vuorotteluvapaa on ollut 

suosittua siihen saakka, kunnes uudet säädökset tulivat vuonna 2016 voimaan. Vuonna 2016 

saattoi vielä aloittaa vuorotteluvapaan vanhoilla ehdoilla, jos oli ehtinyt sopia vapaalle 

jäämisestä ennen uuden säädösten voimaantuloa.  

 

Taulukko 1 Vuorotteluvapaan käyttö Alma Mediassa vuosina 2014–2017 

Vuosi Toimittajia 

vuorotteluvapaalla 

2014 22 

2015 17 

2016 8 

2017 4 

 

Taulukon 1 luvuissa on esitetty, kuinka monta toimittajaa Alma Media -konsernissa on 

kyseisinä vuosina ollut vuorotteluvapaalla. Sama henkilö saattaa esiintyä luvuissa useampaan 

kertaan, koska vuorotteluvapaa on voinut osua kahdelle tai joskus useammallekin vuodelle. 

Luvut kertovat kuitenkin, kuinka monta toimittajaa on konsernissa ollut vuorotteluvapaalla 

tiettynä vuonna ja kuinka monta työtöntä on samaan aikaan työllistynyt sijaiseksi. Toistaiseksi 

vain yksi toimittaja on sopinut jatkavansa vuorotteluvapaata niin, että hän on vapaalla vielä 

alkuvuoden 2018. Muita vuorotteluvapaajärjestelyjä ei ole vuodelle 2018 ollut keväällä 2017 

sovittuna.  
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Taulukko 1 osoittaa, että vuorotteluvapaan suosio on vuodesta 2014 vuoteen 2017 vähentynyt 

alle viidennekseen. Syytä suosion laskuun ei taulukko paljasta, mutta todennäköisesti siihen 

ovat vaikuttaneet vuorotteluvapaan kiristyneet ehdot. Lasku alkoi jo vuoden 2014 jälkeen, kun 

ehdot ensimmäisen kerran kiristyivät, mutta on jatkunut entistä jyrkempänä uusimpien 

säännösten ja pidemmän työuravaatimuksen tultua voimaan. Tämä kehitys ei ole voinut olla 

vaikuttamatta etenkin alalle tulevien nuorten työllistymiseen. Kun vuonna 2014 voitiin palkata 

vuorotteluvapaalla olleiden tilalle sama määrä sijaisia, on tarjolla olevien sijaisuuksienkin 

määrä vähentynyt saman verran kuin vuorotteluvapaalla olevien määrä. Toimituksissa se on 

tarkoittanut sitä, että nuorille sijaisille on työmahdollisuuksia ollut vähemmän tarjolla. 
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9 ERI-IKÄISTEN VUOROVAIKUTUSSUHTEET TYÖYHTEISÖSSÄ 

 

Olen tarkastellut ja analysoinut haastatteluaineistoa luvussa 7.2 esittelemääni fenomenologis-

hermeneuttista tutkimusrakennetta noudattaen. Olen edennyt aineiston lukemisesta 

tutkimuksen kannalta olennaisten kokemusten esiin nostamiseen ja edelleen näiden seikkojen 

tulkintaan. Tavoitteenani on ollut löytää ne asiat, jotka toisaalta erottavat ja yhdistävät eri-

ikäisten toimittajien kokemuksia ja pyrin löytämään niistä työyhteisön toiminnan kannalta 

olennaisimmat. 

Luin haastattelujen tekstit ensin yhteen kertaan niin, että hahmottelin niistä nousevia asioita. 

Päällimmäisenä olivat usein vuorovaikutuksen myönteiset kokemukset, mutta haastateltavat 

ilmaisivat myös kielteisiä kokemuksia, joilla näytti olevan selvä yhteys haastateltavan ikään ja 

siihen sukupolveen, johon haastateltava ikänsä perusteella kuuluu. Nuoremmat olivat kokeneet 

itseensä tai toisiin ikäisiinsä kohdistuneen kritiikin kohtuuttomana, ja vanhemmat puolestaan 

saattoivat miettiä, että nuorta toimittajapolvea pitää kohdella jopa liiaksi silkkihansikkain toisin 

kuin heitä aikoinaan oli työuraansa aloittaessa kohdeltu. 

Työpaikan sosiaalisissa suhteissa korostui ensilukemalta saman ikäisten yhteistyö. Eri 

sukupolviin kuuluvat hakivat kyllä toisilta neuvoja, mutta mieluiten turvauduttiin kuitenkin 

omanikäisten apuun. Monet haastatteluissa korostuneet seikat limittyvät työyhteisön ulkoisiin 

muutoksiin, kuten esimerkiksi päätoimittajien ja muiden esimiesten vaihdoksiin vuosien ja 

vuosikymmenten varrella sekä toimituksen muuttoon uusiin, entistä avoimempiin toimitiloihin. 

Olen pyrkinyt asemoimaan nämäkin tapahtumat vuorovaikutuksen kontekstiin.  

Toiset lukukerrat toivat esiin työyhteisön vuorovaikutuksen kerrostumia, joissa työntekijän ikä 

näytti olevan selvä keskinäiseen vuorovaikutukseen vaikuttava tekijä.  Kun palasin 

haastatteluihin vielä usean viikon tauon jälkeen, havaitsin niistä seikkoja, jotka eivät aiemmin 

nousseet omassa tulkinnassani niin voimakkaasti esiin. Tällaisia olivat nimenomaan tunteet, 

joiden merkitystä työyhteisön vuorovaikutussuhteissa en ollut niin korostuneesti aiemmin 

havainnut. Pyrkimällä redusoimaan omia kokemuksiani ja pelkistämällä myös muiden 

kokemuksia havaitsin haastateltavien kokemuksista tunnealueita, jotka voi jaotella kahteen 

ryhmään. Erittelen myöhemmin näitä kahta aluetta epävarmuudessa ja vakaassa asemassa 

olevien ryhminä.  
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Aluksi tarkastelen kuitenkin haastateltavieni kokemuksia sukupolven ja elämänkaaren 

kannalta. Seuraavaksi selvittelen työyhteisön dynamiikkaa ja tunteiden osuutta työntekijöiden 

kokemuksissa ja verkostoissa sekä erilaisissa oppimistilanteissa. 

Esimerkkeinä käyttämissäni suorissa haastattelulainauksissa olen pyrkinyt pitäytymään 

sellaisissa lausunnoissa, joiden perusteella haastateltavat henkilöt eivät ole tunnistettavissa. 

 

9.1 Ikä ja elämänkaari 

 

Työelämän sukupolvia määrittävät ikä ja sukupolvijaottelun kannalta keskeiset kokemukset 

(vrt. kuvio 4), mutta työyhteisön dynamiikan ja keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta 

keskeistä on myös se, kuinka kauan työntekijä kyseissä työyhteisössä on työskennellyt ja 

millainen hänen henkilökohtainen elämänkulkunsa on ollut. 

Tutkimassani työyhteisössä toimittajien vaihtuvuus on ollut vähäistä, joten useimmat 

haastateltavistani ovat työskennelleet samassa työyhteisössä jo vuosikymmeniä tai vähintään 

vuosia, lukuun ottamatta nuorimpia, jotka olivat yhteisön jäseninä vain noin kolmen kuukauden 

kesätoimittajuuden ajan. 

Haastattelujen tulkinnassa on syytä ottaa huomioon haastateltavan työuraa kuvaava 

elämänkaari, joka ei välttämättä etene yhtenäisenä. Työuran voi katkaista esimerkiksi 

vuorotteluvapaa tai työttömyysjakso. Haastateltavistani yksi oli ollut vuorotteluvapaalla ja yksi 

puolestaan tehnyt vuorotteluvapaan sijaisuuksia. Heidän kokemuksensa työyhteisössä 

toimimisesta ei kuitenkaan tulkintani mukaan poikkea merkittävästi muiden kokemuksista. 

Vuorotteluvapaa oli toiminut sekä toisaalta katkaisijana ja hengähdystaukona sellaisessa 

työuran vaiheessa, jossa se antoi joustoa yksityiselämän tarpeisiin. Vuorotteluvapaan sijaisena 

ollut sai puolestaan jalan syvemmälle ovenrakoon ja sitä kautta ennen pitkää vakituisen 

työsuhteen. Yksi haastateltavistani oli eräänlainen paluumuuttaja. Hän tuli työyhteisöön 

takaisin muutaman vuoden tauon jälkeen toisesta työyhteisöstä.  

Vanhimpien toimittajien haastatteluista nousevat esiin ne samansuuntaiset nuoruuden 

kokemukset, jotka ovat nuoremmille ajankohtaisia juuri haastattelun aikaan. Kun pohditaan 

nuorten ja vanhojen suhdetta, on mahdollista havaita samoja kokemuksia niin vanhojen 

toimittajien kertomina nuoruuden kokemuksina kuin nuorten toimittajien kertomina tuoreeltaan 
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tai muutaman vuoden takaa koettuna. Seuraavat lainaukset haastateltavieni kertomuksista 

kuvaavat sitä, kuinka samansuuntaisia uran alkuvaiheen kokemukset iästä riippumatta ovat 

olleet: 

Et kyllä mä olin ihan se pahnanpohjimmainen. Niinku kaikkien komenneltavissa.  

Se oli kyllä aika rankka systeemi sillä tavalla, ne keinot, millä silloin nuorta 

toimittajaa käskytettiin. (M61) 

Oli jopa muutamia, jotka suhtautu minuun vihamielisesti. (M52) 

Olihan se sellasta talon tavoille opettelua. (M35) 

Ne ekat vuodet aika lailla sillai pelottavia tai tosi pelottavia ja stressaavia…  

Kyllä ne aika rajuu oli sitten ne aamupalaverit, kun julkisest haukutaa. Kyllä  

niistä sellasia sotamuistoja puhutaa. (N33) 

Niin sit sieltä tulee semmonen hyökkäys tai vähän sellanen näsäviisas vastaus…  

No kuulkaas nyt, nuoret, kyllä minä sitten teille selitän… (N27) 

 

Kun ikää ja työvuosia karttuu, roolit ja tunteet muuttuvat päinvastaisiksi. Niistä, joita on 

aikoinaan pompoteltu paikasta toiseen, tuleekin kokeneita. Heidän pitää oppia suhtautumaan 

kokemattomiin toimittajanalkuihin. Sekään ei aina suju kitkattomasti. Tässä ei näy merkkiä 

siitä, että nuoruuden kokemus toimituksen heittopussina olosta kulkisi iän myötä mukana ja 

tuottaisi toisenlaista käyttäytymistä nuorempia kohtaan. Näyttää siltä, että uusien sukupolvien 

pitää aina vuorollaan hakea paikkaansa ennen kuin vanhemmat heidät hyväksyvät. Voikin 

kysyä, onko tämä kokemuksen jatkumo eräänlainen initaatioriitti, jota vanhemmat sukupolvet 

pitävät yllä ja jollaisen he haluavat nuorten toimittajien käyvän läpi ennen kuin tulevat 

hyväksytyiksi toimitusyhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi. Muutos näihin tapoihin saattaa olla 

tulossa, kuten varttunut toimittaja toteaa: 

 

No, nyt on sitten mun mielestä menty aivan toiseen ääripäähän, että selvistäkään 

virheistä ei voi sanoa sillä tavalla, että asia tulee selväksi… Miten näitten 

(nuorten toimittajien) kanssa nyt sitten tulee toimeen, että mitä niille saa sanoa, 

mitä ei? M61 
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Sama toimittaja huomaa suhteessa nuoriin myös toisenlaisen ulottuvuuden. Jos on aihetta 

kiitokseen, sen voi myös sanoa.  

Siitä on nyt muutama vuosi aikaa, kun meillä oli ihan uskomattoman hyvä 

kesätoimittajapolvi täällä. Ne oli todella hyviä ja lupaavia. Niiden kanssa oli  

tosi mukavaa. M61 

Vaikuttaa siis siltä, että niiden nuorten kanssa on myös vanhemman toimittajan hyvä 

työskennellä, joita vanhempi toimittaja arvostaa, mutta suhde sellaisiin, joiden ammattitaidossa 

vanhempi toimittaja katsoo olevan puutteita, on jo ongelmallisempi. 

 

9.2 Työyhteisö – sosiaalinen yhteisö     

 

Koska työpaikalla vietetään hyvin suuri osa vuorokaudesta, työyhteisöllä on merkitystä myös 

sosiaalisena ympäristönä. Myös työympäristöä voidaan tarkastella sosiaalistumisprosessin 

kautta, mikä näkyi myös tekemissäni haastatteluissa. Esimerkiksi toisesta työpaikasta jo 

kokeneena toimittajana työyhteisöön tulleen haastateltavani kertomus kuvaa vaikeutta saada 

hyväksyntää työyhteisön vanhoilta jäseniltä. Hän joutui tekemään jopa hartiavoimin töitä 

löytääkseen paikkansa työyhteisössä. 

 

Ja kollegoilta en siis saanut varsinaisesti kauheasti apua. … oli kyl valtava hyppy 

siihen työn tekemiseen ja työn ilmapiiriin. M52 

 

Muutaman vuoden kuluttua haastateltava koki jo olevansa luontevasti osa yhteisöä. Hän koki 

päässeensä mukaan työyhteisöön ja saavansa arvostusta vasta sitten, kun oli osoittanut, että 

pystyy vastaamaan häneen kohdistettuihin odotuksiin. Merkittävää oli huomata, että hän koki 

paineiden kohdistuvan itseensä ennen kaikkea kollegoiden taholta, ei niinkään toimituksen 

johdon taholta. 

… (lehti) oli sillon mun tullessani työyhteisönä varsin sisäänpäin lämpiävä, aika 

sulkeutunut… Ja sit kun se homma tasottu siitä ja pääsi työyhteisöön jäseneksi, niin 

se oli ihan miellyttävää. M52 
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Työntekijän kokemuksissa näkyy kehitys, joita tarkastelin aiemmin sosiaalistumis- tai 

identifiointiprosessina (vrt. Sivunen 2007; Berger & Luckmann 1994). Sosiaalistumisprosessin 

kautta uusi työntekijä löysi roolinsa yhteisössä sen jälkeen, kun oli joutunut kamppailemaan 

omien odotustensa ja yhteisöstä tulleiden kielteisten vastareaktioiden kanssa. Prosessi toi 

työntekijän osaksi yhteisöä, kun hän määritteli itsensä yhteisön edellyttämän roolin mukaiseksi 

ja löysi näin paikkansa organisaatiossa. Identifioitumisprosessissa hän koki tulleensa osaksi 

työyhteisöä.  

Sosiaalistuminen liian homogeeniseen työyhteisöön sellaisessa tapauksessa, että itse kuuluu 

kokonaan eri sukupolveen, tuntuu sen sijaan vaikealta. Kaksi nuorta haastateltavaa ilmaisi 

huolen siitä, miten sopeutuu työyhteisöön, jos kokee ainoana olevansa erilainen. Yksi 

haastateltavistani oli aiemmin työskennellyt työyhteisössä, jossa oli ainoa nuori. Hän kuvaa 

tuntemuksiaan näin: 

 

… Mun mielestä se oli kauheeta, kun kaikki puhu samoista telkkariohjelmista ja sitä 

lähinnä vaan puhuttiin niistä telkkariohjelmista. … Niillä kaikilla oli samanlaiset 

näkemykset. N33 

 

Toinen nuoren polven edustaja kavahti ajatusta, että voi ehkä joutua tulevaisuudessa pieneen 

työyhteisöön, jossa ei ole muita saman ikäisiä. 

Miten siellä kemiat pelaa … ettei ole yhteistä kieltä… M28 

 

Haastateltava oli huolissaan työyhteisön homogeenisuudesta, vaikka omassa vapaa-ajan 

harrastuksessaan on omien sanojensa mukaan luontevasti osa yhteisöä, joka koostuu lähes 

pelkästään itseään vanhemmista ja vieläpä samaan sukupuoleen kuuluvista.  

 

Siinä (harrastuksessa) iällä ei ole tavallaan mitään merkitystä. Ehkä se sukupolvien 

välinen kuilu tuntuu enemmän täällä työpaikalla. M28  

Haastateltavan mukaan harrastuksessa yhdistää yhteinen kiinnostuksen kohde, jolloin iällä ei 

ole merkitystä, mutta työyhteisössä, jos jää yksin puolustamaan nuoren sukupolven näkemystä, 

saattaa joutua lähes kestämättömään tilanteeseen. 
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9.2.1 Työyhteisön hierarkia 

 

Kuten aiemmin luvussa 2 todettiin, toimitustyön muutokset ja teknologian kehittyminen näkyy 

nykytoimituksissa myös organisaation muutoksena. Kaikki pidempään työyhteisön jäseninä 

olleet työntekijät muistavat kuitenkin vielä vanhan hierarkkisuuden kielteisen vaikutuksen 

työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin.  

… semmonen just, että oli päätoimittaja ja jos pääsit toimitussihteeriks sit olit jo 

selvästi parempi ihminen suorastaan ja sitten toimittajat oli vaan sitä massaa, 

joka tuotti kaiken. N50 

Se komentoketju oli hirveen suora… Oli ainoastaan yksi tapa tehdä asioita oikein 

ja se oli se tapa, minkä toimituksen johto oli joskus aikojen alussa päättänyt. M61 

 

Elämänkulku ja elämänkaari-kokemus nousevat kuitenkin tässäkin esille. Nuorille kokemus 

hierarkiasta ja vanhoista tavoista voi olla yhä kielteinen, vaikka komentoketjujen jyrkkyyttä on 

purettu. Nuorten puheessa hierarkkisuuden kokemus vielä näkyy. 

 

Mitäs siellä nuori kloppi tulee hyppimään nenälle, näinhän hommat on hoidettu aina, että 

taitaa olla tarvetta edetä uralla. M28 

Olisko semmosta vanhakantaista hierarkkisuutta purkautunu jossakin määrin, mutta 

stten toisaalta taas ei … Musta tuntuu, että on vielä aika sellasta, että päälliköt päättää, 

että näin tehdään ja sitten ne (päätökset) esitellään meille vaan… Se voisi muuttua 

keskustelevampaan sävyyn, että vois meidänkin kanssa keskustella ennen kuin päätetään. 

M35 

 

Haastateltava (M35) viittaa toimituksen johdon käskyttämiin työnteon organisatorisiin 

muutoksiin, joissa työntekijöiden asiantuntemusta ei ole hänen kokemuksensa mukaan haluttu 

kuulla. Tutkimuksen kohteena olevassa toimituksessa hierarkioita on purettu niin, että 

painopiste on nykyisin deskissä tapahtuvassa suunnittelussa, mutta osa päätöksistä tulee 

luonnollisesti suoraan toimituksen ylimmästä johdosta, jolloin saattaa vielä tulla esiin ristiriitoja 
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työntekijöiden ja johdon erilaisten näkemysten vuoksi. Paunonen (2013, 69–71) on todennut, 

että myös deskiin keskittynyt suunnitteleva työnjohtoporras on kaventanut kirjoittavien 

toimittajien asiantuntijan roolia. Tämä voi vaikuttaa myös työmotivaatioon. Journalistisen 

vapauden kaventaminen tuntuu vaikealta. Keskitetysti johdetussa toimituksessa rivityöntekijä 

kokee, ettei hänen osaamiseensa luoteta (Koljonen 2014, 90).   

Toisenlaisiakin tuntemuksia toimitusorganisaation muutos deskivetoiseksi ja avokonttorissa 

työskentely herättävät. Toimituksen ilmapiiriä useimmat haastateltavistani luonnehtivat entistä 

avoimemmaksi. 

Sit kun kuitenkin kaikki pääsee vaikuttamaan kaikkeen, niin kyllä se niinkun näkyy 

selvästi lehdessä ja muutenkin semmonen, et ei ole enää niitä liikennevaloja 

kenenkään ovessa. …. kun ollaan niistä kahden tai jopa yhden hengen huoneista 

tultu tämmöiseen avosysteemiin, jossa pakostikin eri-ikäiset ihmiset on vastakkain 

tai ainakin kuuloetäisyydellä, niin kyl sekin väkisin vaikuttaa vuorovaikutukseen ja 

asioista päättämiseen ja kaikkeen. N50 

Tämä laitto (muutto ja avotoimitus) koko dynamiikan uusiksi ja kollegiaalinen apu 

on vain kasvanut sen jälkeen. M52 

 

Työilmapiirin ja vuorovaikutussuhteiden muutokseen esimies-alaissuhteissa on vaikuttanut 

myös se, että esimiesportaassa on tapahtunut sukupolvenvaihdos. Esimiehet ovat nyt joko 

samaa sukupolvea tai jopa huomattavasti nuorempia kuin monet alaisensa tai sitten suhteessa 

nuorimpiin työntekijöihin iältään merkittävästi lähempänä kuin aiemmin. Samanikäisyyden 

kokemus esimiesten kanssa voi olla joillekin toimittajille hyvinkin vapauttava. 

 

Mut on ollu semmonen olo, et on tässä tämmönen tyttönen, et täytyy varoa 

sanomisiaan, niin nyt sitte huomaa, et mua ei enää niin pelota, et me ollaan 

ihmisinä samanarvoisia. N33 

Vanhemmalle ikäpolvelle sopeutuminen nuoriin esimiehiin saattaa kuitenkin edellyttää 

ponnisteluja. 

No ensi alkuun se tuntu kamalalta. M61 
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Kauhukuva olis tällanen esimies, joka haluais kovasti päteä ja haluais määrätä 

asioista vastoin parempaa tietoa, niin mä sanoisin, että konflikti voisi olla aika 

varma. Sellaista konfliktia ei ole. M52 

 

Haastateltavien ilmaisemat ajatukset osoittavat, että itseä nuorempaan esimieheen 

suhtautuminen ei ole yksiselitteisen mutkatonta. Toisaalta asia on osittain myös toisin päin. 

Nuori esimies voi työnjohtotehtäviä suorittaessaan joutua miettimään, kohteleeko nuorta 

toimittajaa toisin kuin itseään vanhempaa. Kaksi haastateltavistani työskentelee myös 

työnjohtotehtävissä, ja molemmat sanovat miettivänsä enemmän työtehtävien antamista 

vanhemmille kuin nuoremmille kollegoille. Kun Koljonen (2014, 90) viittaa työntekijän 

kokemaan luottamuksen tunteeseen, luottamuksesta on kysymys myös toisin päin esimiehen 

suhtautumisessa kirjoittaviin toimittajiin. 

 

9.2.2 Uudenlaisen yhteisöllisyyden sukupolvi 

 

Haastateltavani kertovat toistuvasti kokemuksestaan, että heille läheisimpiä työtovereita ovat 

jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa saman ikäiset tai samanlaisessa elämäntilanteessa olevat 

kollegat. Tämän kokemuksen jakavat kaikenikäiset. Haastatteluista nousee kuitenkin erityisenä 

tutkimuksessa nuorten ryhmä, joille yhteisöllisyys korostuu myös yhdistävissä työtavoissa.  

Yhteisöllisyys leimaa myös aiempien tutkimusten mukaan juuri työelämän nuorimpia 

sukupolvia. Richard Florida (2002) on kirjoittanut luovasta luokasta, joka tekee töitä hyvässä 

ympäristössä, koska nauttii siitä ja haluaa määrittää omia työehtojaan. Heli Vaaranen (2005, 

127) toteaa Thomas W. Malonea siteeraten myös, että organisaatiolta halutaan työtä, joka sallii 

työntekijälle vapauksia, päätäntävaltaa, vaikutusvaltaa ja rahaa. Nuoret arvostavat 

organisaatioita, jotka tukevat vastuullista yhteisöllisyyttä ja antavat työntekijöille 

mahdollisuuksia auttaa muita.  

 

Jotenkin mä ajattelen, että tulevaisuus voisi olla joissakin tällaisissa, että perustan 

ikätovereiden kanssa uuden julkaisun tai näin. Sekin olisi vähän sellaista 

projektiluontoista. M28 
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Työyhteisön sisälläkin syntyy nuorempien pienyhteisöjä, jotka toimivat enemmän tai 

vähemmän organisoidusti yhdessä myös omaehtoisesti. Nuoret tavoittelevat näin parempaa 

työn laatua, mutta myös yksilöllisiä ratkaisuja, joilla pyritään samalla myös turvaamaan 

tulevaisuuden työmahdollisuuksia (vrt. Lehtonen 2014, 103). 

 

On hyödyllistä puhuu yhdessä niistä (juttuaiheista). Me ollaan erilaisii, mutta 

meillä on kuitenkin samanlaiset näkemykset. Et siitä on aitoo hyötyy. … Haluan 

tehdä porukassa tavallaan niin, että saa pienellä porukalla päättää, mitä nyt 

tehdään. N33 

Meillä on nyt ollu tommonen työpari-ajatus sillai keskenämme mielessä, että tulee 

paljon keskusteltua. M35 

 

Nuorten omaehtoinen organisoituminen voi näyttäytyä kollegoiden mielessä myös sellaisena, 

että toisten keskinäinen tiivis yhteistyö saa toiset tuntemaan itsensä ulkopuolisiksi. Etenkin 

vanhemmat kollegat voivat kokea tämän ongelmaksi. Sennet (2002, 148) puhui ”me-

pronominista” vaarallisena. Se yhdistää, mutta myös sulkee toisia ulos. Tällainen kokemus voi 

syntyä, kun nuoret luovat omia ”heimojaan”. Myös Janhonen ja Johanson (2007, 65) 

kiinnittävät huomiota siihen, että epävirallinen ja muodoiltaan vapaa kanssakäyminen voi liittyä 

uusien ajatusten muotoiluun, mutta sosiaalisista suhteista muodostuvat verkostot eivät 

automaattisesti takaa organisaation toimintakykyä. Ulkopuolisuuden tunne näkyy muun 

muassa tässä haastateltavan kommentissa:  

 

Tahtoen tai tahtomattaan ikäpolvi, joka hallitsee kaikkia uusia kanavia, uusia jakeluteitä,  

niin ne keskustelee niistä keskenään ja ne ei jaa sitä tietoo tälle sukupolvelle. M52  

 

Vaikka erityisesti nuoret näyttävät tuottavan työyhteisössä omia pienyhteisöjään tai  

-heimojaan, kuten Vaaranen (2004, 114) niitä kutsuu, saattavat myös pitkään yhdessä 

työskennelleet muodostaa omia pienyhteisöjään. Oma tiivis työyhteisö tärkeä myös kokeneelle 

toimittajapolvelle (Paunonen 2013, 77). Samalla aaltopituudella olevista kollegoista muodostuu 
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monelle tukiverkko, josta voi hakea arvostuksen ja itseluottamuksen tunteita. Toimittajien 

keskeinen solidaarisuus voi olla hyvin vahvaa (emt., 77). Ammattikunnan keskinäinen tuki jopa 

voi tuoda mahdollisuuksia ammattitaidon parempaan hyödyntämiseen (Luostarinen 2014, 44). 

 
9.3 Sukupolvikokemukset osin ristikkäin 
 
 

Haastattelemieni henkilöiden ikä haastatteluhetkellä vaihtelee ikävuosissa välillä 27 ja 61 

vuotta.  Kun tarkastelen haastateltavieni kokemuksia sukupolvittain, kertomusten perusteella 

voin sijoittaa haastateltavat Kuvion 4 sukupolviluonnehdintojen perusteella omiin 

sukupolviryhmiinsä.  Vakaiden työurien sodanjälkeinen ikäluokka erottuu omaksi ryhmäkseen, 

ja tähän ryhmään kuulun itsekin.  1990-luvun lamasta kärsineet X-sukupolveen kuuluvat 

selvästi omaan ryhmäänsä, ja 1980-luvun nuoret omaansa. 

Haastateltavistani yksi on sodanjälkeisen sukupolven edustaja. Hän ei kuulu varsinaisesti 

suuriin ikäluokkiin, mutta työelämän sukupolviluokituksessa hän kuuluu itseni tavoin samaan 

ryhmään kuin suuret ikäluokat. Sodanjälkeisille sukupolville tyypillistä on pitkä ja vakaa työura 

ja korkea työmoraali. Tunnistan nämä piirteet haastateltavassani kuten itsessänikin. 

Sukupolvi X:n edustajat ovat jo kokeneet työuransa aikana enemmän erilaisia käänteitä ja osa 

on joutunut kärsimään 1990-luvun lamasta tai on tullut työyhteisön jäseniksi sen jälkeen, kun 

vasta oli alettu toipua lamasta. Tähän ryhmään kuuluvat haastateltavani ottavat toistuvasti esiin 

1990-luvun tapahtumat yt-neuvotteluineen ja irtisanomisineen. Tämän arvioin näkyvän myös 

suhteessa työhön epävakauden kokemuksena. Haastattelemani Y-sukupolveen kuuluvat 

suhtautuvat sen sijaan työelämään avoimemmin ja uskovat itseensä silloinkin, kun työ ei tarjoa 

ulkoisia palkintoja. 

Tässä tutkimuksessa hahmotan eri-ikäisistä kuitenkin kaksi erityistä ryhmää, jotka eivät 

noudata suoraan em. sukupolvijaottelua. Ensimmäisenä ovat ne, jotka ovat vahvasti kiinni 

työelämässä. Luonnehdin heitä vakiintuneiksi. Toisena ryhmänä erottuvat ne, joille työsuhde 

on epävarma joko siksi, että eivät ole vielä kiinnittyneet työelämään tai sitten näkevät asemansa 

tulevaisuuden työelämässä muulla tavalla epävarmana.  

Osittain ryhmät menevät sukupolviajattelun vastaisesti ristiin: pitkään työssä olleet pitävät 

asemaansa vakaana, jolloin he ovat luonnehdintani mukaisesti vakiintuneita, mutta toisaalta 

näkevät uuden tekniikan uhkana, jolloin he kuuluvat epävarmojen ryhmään. Toisaalta taas 
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nuoremmat, jotka eivät vielä ole kokonaan vakiinnuttaneet paikkaansa työyhteisössä, voivat 

luottaa osaamiseensa ja tuntea itsensä vakaiksi. 

 

9.4 Voimakkaita tunteita ja tunteiden hallintaa 

 

Työntekijöiden ryhmittely vakiintuneisiin tai epävarmuudessa oleviin liittyy siihen, millaisia 

tunteita työelämässä selviäminen työyhteisöön kuuluvissa herättää. Hochschild (2012) kuvaa 

tunnetyötä ja sitä, miten työntekijät sopeutuvat organisaatioon osoittaen tunteita, joita he 

ajattelevat organisaation heiltä edellyttävän. Tunteiden hallinta korostuu 

tutkimushaastatteluissanikin, mutta ei niinkään organisaation edellyttämällä tavalla, vaan 

pikemminkin tapoina, jotka auttavat sopeutumaan työyhteisöön.  

Tutkimushaastatteluissa nousi esiin sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Negatiiviset 

tunteet liittyivät usein elämänkaareen: nuoren toimittajan arkea, siis myös entisen nuoren, 

sävyttivät pelko, ahdistus, huoli tulevaisuudesta ja hämmennys, kun oma paikka työyhteisössä 

oli epävarma eikä vielä ollut varma omasta ammattitaidostakaan. Toki nuoruuteen liittyi myös 

myönteisiä tunteita, kuten kiitollisuutta siitä, kun on saanut kollegiaalista arvostusta ja ylpeyttä 

onnistumisista. 

Tunteiden tulkitsemisessa kiinnittyy huomio siihen, että pitkään töissä olleiden muistoissa uran 

alkuaikojen tuntemuksista nousevat esiin nimenomaan kielteiset kokemukset. Yksikään ei 

muistele vanhoja aikoja erityisen myönteisessä mielessä tai ainakaan ei ilmaise tällaisia tunteita 

näissä haastatteluissa. Yhteisöllisyyden kokemuksia tulee esiin jonkin verran myös 

nuoruusmuistoissa, mutta kielteisiä kokemuksia kuitenkin ilmaistaan useammin kuin 

myönteisiä.  

Iän karttuminen näyttää lisäävän myönteisiä kokemuksia ja tunteita. Journalistille tyypilliseen 

tapaan myönteiset tunteet liittyvät oman osaamisen lisääntymiseen ja ammattiylpeyteen sekä 

yhteisöllisyyteen. Huoli tulevaisuudesta lisääntyy kuitenkin uudelleen, kun työvuosia kertyy 

enemmän. Huolet ja pelot liittyvät media-alan murrokseen ja siihen, miten pärjää kehityksessä 

mukana. Myönteiset tunteet kuitenkin ovat voitolla, sillä yhteisöllisyyden merkitys korostuu 

iän karttuessa edelleen. 
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Jaottelin seuraavaan kuvioon tunteita ja kokemuksia sen mukaan, miten niitä ilmaisivat eri 

ikäryhmiin kuuluvat.  

 

 

Ikä 

 
Myönteiset kokemukset ja 
tunteet 

 
Kielteiset kokemukset ja 
tunteet 
 

alle 30 -v. Kiitollisuus hyväksynnästä, 
”hyvä meininki”, 
yhteisöllisyyden tunne 
tilapäisyydestä huolimatta 

Pelko, yksinäisyys, 
vaivaantuminen, 
hämmennys, ulkopuolisuus, 
epävarmuus, arvostuksen 
puute, väliaikaisuus 

30-40 v. Arvostuksen saaminen, 
yhteisöllisyys, 
itseluottamuksen tunne, 
vapautuneisuus, 
kannustavuus, luottamus 

Nuorempana: Stressaavuus, 
ahdistus, pelko, raskaus 
Nykyhetkessä: 
Keskustelemattomuus, 
muutosten haastavuus 

yli 50 v. Kokemus arvostuksen 
saamisesta, 
keskustelevaisuus, 
yhteisöllisyys, ylpeys 
omasta osaamisesta, 
erilaisuuden 
hyväksyminen, tasa-
arvoisuus. 

Nuorempana: pelko, 
vihamielisyyden 
kohtaaminen, kielteisyys, 
hämmennys, simputuksen 
kokemus, armoton kohtelu 
Nykyhetkessä: Pelko omasta 
asemasta, kuppikuntaisuus, 
huoli muutoksista, 
vastakkainasettelu 
nuoret/vanhat. 
 

 

Kuvio 6. Ilmaistuja myönteisiä ja kielteisiä tunteita ikäryhmittäin. 

 

Kuvio 6 osoittaa esimerkiksi sen, että yhteisöllisyys korostuu kaikissa ikäryhmissä myönteisenä 

tunteena. Tämä pätee myös nuorimpiin, vaikka he ovat työyhteisössä usein vain väliaikaisesti. 

Toinen selvä tunnekokemus liittyy arvostukseen ja omaan ammattitaitoon. Nuorilla se ilmenee 

arvostuksen puutteena, mutta nousee heti kokemukseksi arvostuksesta, kun oma paikka 

työyhteisössä on vakiintuneempi.  

Nämä kertomukset tunteista ja nuorena toimittajana koetuista vuorovaikutustilanteista 

vahvistavat ajatusta siitä, että tiedolliset oikeudet ovat vuorovaikutustilanteissa läsnä (vrt. 
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Ruusuvuori, 2012 sekä luku 4). Kun vanhempi toimittaja on kokeneempi ja hänellä on usein 

vankka ammattitaito, syntyy nuoren toimittajan ja vanhemman toimittajan välille erilaisissa 

palaveri- ja palautetilanteissa vuorovaikutussuhde, jossa kokeneelle tulee tiedollisten 

oikeuksiensa vuoksi eräänlainen auktoriteettiasema. Tämä asetelma voi tuntua nuoresta 

toimittajasta pelottavalta. Huomattavaa on myös, että kaikki kaipaavat arvostusta ja ovat siitä 

iloisia, jos kokevat sitä saavansa. Tämä tulos on samassa linjassa kuin Pirttilän ja Nikkilän 

(2007) käsitys siitä, kuinka merkittävää tunnustuksen saaminen luovaa työtä tekeville on (vrt. 

luku 3.3).  

 

9.5 Turvallisin mielin tulevaan 

 

Nuorelle journalistipolvelle tyypillistä on tavoitella omaa työkulttuuria, luoda omia 

pienyhteisöjään, kuten aiemmin todettiin, ja etsiä keinoja vaikuttaa omaan työviihtyvyyteensä. 

Niitä nuoria journalisteja, jotka ovat jo vakiinnuttamassa omaa paikkaansa, voi luokitella 

vakiintuneiksi, sillä he ovat työssä sillä asenteella, että he pärjäävät vaikka mitä tulisi. He ovat 

omaksuneet työntekijän ideaalin, jota Anna Kuokkanen (2014) kuvaa yksilöllisyyden 

korostumisella ja asenteella, että työntekijä ottaa itse vastuun omasta työstään ja on valmis 

hakemaan kehittymismahdollisuuksiaan omaehtoisesti ja esimerkiksi tiimityöskentelyn kautta 

(emt., 115–116). 

  

Mä on sillä asenteella, että kaikki muuttuu, mutta parempi ettei sure sitä, vaan että 

yrittää vetää siin sitte virran mukana oli se sitten mitä vaan …. koittaa jotenkin etsiä 

paikkas sieltä, missä se sitte onkaan.  N33  

 

Useimmat vakiintuneiksi kutsumistani ovat kuitenkin 40–50-vuotiaita, jotka voivat suhtautua 

paikkaansa työyhteisössä suhteellisen varmana, kunhan otetaan huomioon media-alan talouden 

sanelemat reunaehdot.  

 

Tässä on pikkuhiljaa itsekin vanhentunut koko ajan, ennenkin on varmaan luotettu, mut 

vielä niin tuntuu, että … siis, koen saavani osakseni luottamusta sillai. … Tiedetään, että 



60 
 

tolle voi antaa sen (työtehtävän)  ja se onnistuu. Kyllä se antaa itsellekin itseluottamusta... 

Kun on ollu täällä niin pitkään, niin on lunastanut paikkansa. N47 

Niin jotenkin on semmonen olo, että kyllä näitten kanssa nyt pärjätään (vertailussa 

nuorten kanssa). N50 

Eli siin on omalla tavallaan ylpeys omasta osaamisesta. M52 

 

Näihin 40–50-vuotiaisiin vakiintuneessa asemassa oleviin kuuluu tutkimassani 

toimitusyhteisössä kuitenkin suhteellisen vähän toimittajia, koska 1990-luvun laman 

seurauksena rekrytoitiin uusia toimittajia 1990-luvulla vähän, jolloin muutama ikäluokka jäi 

tavallista ohuemmaksi. Tähän yhden sukupolven puuttumiseen työelämästä kiinnitti huomiota 

jo Helena Laaksonen Raimo Blomin toimittamassa kirjassa Mikä Suomessa muuttui, jossa 

tarkasteltiin 1990-luvun laman vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Oli nähtävissä merkkejä 

siitä, että laman aikana työttömäksi joutuneet alle 30-vuotiaat olivat yhä 1990-luvun lopulla 

työttöminä. Tämä saattoi merkitä jopa sukupolvien eriarvoistumista.  (Laaksonen 2000, 75, vrt. 

myös Kuvio 3) 

 

… 90-luvun lamassa kävi sitten sillä tavalla…, että tavallaan yksi sukupolvi jäi väliin ja 

sehän herätti huolta. M61 

 

Ongelma ei koske vain tutkittavaa työyhteisöä, vaan se on todettu yleisemminkin. Lamavuonna 

1992 valmistuneet nuoret työllistyivät huonosti, mikä vaikutti työnsaantiin myös myöhempinä 

vuosina. Viiden vuoden kuluttua valmistumisestaan 10,5 prosenttia oli vielä työttömänä, ja 

kymmenen vuoden kuluttua työttömänä oli yhä 7 prosenttia vuonna 1992 valmistuneista. Luvut 

ovat poikkeavan suuret, kun niitä vertaa esimerkiksi vuoden 2002 valmistuneisiin. Vuonna 

2002 valmistuneista 8,5 prosenttia oli vuoden kuluttua vailla töitä, mutta viiden vuoden kuluttua 

enää vain 4 prosenttia oli työttömänä. (Loukkola 2012, 40). 
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9.6 Epävarma tulevaisuus huolestuttaa 

 

Epävarmuus leimaa työmarkkinoita yleisesti, mutta erityisesti media-alaa ovat viime vuosina 

koetelleet lukuisat yt-neuvottelut. Tutkimuksen kohteena olevassa työyhteisössä käytiin 

viimeksi irtisanomisiin johtaneet yt-neuvottelut syksyllä 2015. Niiden seurauksena irtisanottiin 

viisi toimituksellista työntekijää. Media-alan heikkenevät tulevaisuudennäkymät tulivat esille 

myös tekemissäni haastatteluissa.  

Tulevaisuudestaan huolestuneita ovat ennen kaikkea nuorimmat toimittajat. Oman paikan 

löytäminen media-alalla on vaikeaa. Jos omaa paikkaa ei löydä, kokemus epävarmuudesta 

tuntuu vaikealta. Oman haastateltavani kokemus vahvistaa Pyöriän ja Ojalan tutkimuksessa 

(2016a) esiin tullutta huolta siitä, että lyhytaikaisissa työsuhteissa jää helposti työyhteisön 

ulkopuolelle ja kokee, ettei voi vaikuttaa työn sisältöihin (emt., 59). 

 

Vanhempi sukupolvi ei ymmärrä tätä kokemusta… ei ymmärrä sitä, miten kuormittavaa 

se epävarmuus on tälle sukupolvelle… M28 

 

Oon tosi onnekas, jos mä pystyn tässä tilanteessa jatkamaan tällä uralla ja jos mä 

pystyn elättämään itseni… Mun mielestä se on saavutus, jos pysyy tällä alalla 

ylipäätään. N27 

 

Kilpailu harvoista työpaikoista tekee nuoren journalistipolven keskinäisiin suhteisiin pinnan 

alla olevan jännitteen. Sitä ei välttämättä haluta edes lausua ääneen. 

 

Toisaalta haluaa hyvää näille opiskelukavereille ja se on sitten sellaista vaikeeta. 

Tavallaan on parempi, ettei hirveästi puhuta mistään avoimista työpaikoista. Kyllä siinä 

on kilpailua, mutta se ei välttämättä näy sellaisena avoimena nokitteluna. M28 

 

Vanhempien työntekijöiden huoli tulevaisuudesta saa erilaisia ilmaisuja. Huolena on erityisesti, 

miten itse pärjää uuden tekniikan tuomassa jatkuvassa murroksessa ja toisaalta media-alan 

taloudellisissa paineissa.  
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Kyllähän jo sillon viime yt-kierroksella niin, mää tunsin itseni erittäin vahvasti sen, että 

mä tunsin itseni siinä jo uhatuksi… Ei se nyt ole välttämättä nuoruudesta tulevaa uhkaa 

vaan et alkaa tulla se, mistä nyt sanotaan, 50 ja naiset, et rupee oleen jo sitä, ettei ole 

enää käyttökelpoisia… sit on tietenkin tää yleinen mediauhka, kun ei tiedä mihin päin 

mennään. Just se, ettei ole ottanu verkkoa haltuun sillai kun pitäis. N50 

Melkein tärkein kysymys on se, mitä sä tunnet, että tulevaisuudessa sun asema on ja miten 

tää muuttuu. Ja itse näen surullisena sen, että tässä tekniikka, jakelutiet, koko media 

muuttuu sellaista vauhtia, että haluaisin vanhempana toimittajana olla kelkassa mukana, 

mutta musta tuntuu, että niihin etummaisiin vaunuihin on junassa niin paljon nuorempaa 

väkeä menossa, että se taaimmainen vaunu irrotetaan sieltä koko junasta. M52 

Niin kyllä se on vahvasti takaraivossa semmonen, että mitä osaamista sitten arvostetaan. 

N50 

 

Jos ikää on jo riittävästi, ei tulevaa tarvitse ajatella niin paljon. Työpaikan vanhimpien 

tietämystä ja osaamista saatetaan jopa arvostaa enemmän kuin nykyisen mediamurroksen 

alkuvuosina. 

 

XX (entinen päätoimittaja) antoi ymmärtää, että me ollaan vain kuluerä ja aika iso 

kuluerä ilmeisesti ollaankin siis, jos rahassa ajatellaan… Mut siin on tapahtunut käänne 

parempaan, että ainakaan ihan niin huonosti kuin aikaisemmin ei suhtauduta 

senioritoimittajiin.  

YY (toinen entinen päätoimittaja) sanoikin, kun oli yt-neuvottelut päällä, että kyllä me 

kokemusta arvostamme. … mä nautin siitä, että mä saan vetää semmosta vanhan roolia 

oikein. M61 

 

9.7 Tehdään töitä yhdessä ja erikseen 

 

Työpaikan vuorovaikutussuhteet tulevat konkreettisesti näkyviin siinä, ketkä koetaan 

työpaikalla läheisimmiksi kollegoiksi ja keihin myös vapaa-ajalla pidetään yhteyttä. 
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Vuorovaikutussuhteisissa keskeinen vaikuttaja näyttää haastattelujen perusteella olevan ikä. 

Omia juttuja luetetaan saman ikäisillä kollegoilla ja aiheista keskustellaan niin ikään saman 

ikäisten kanssa. Myös sosiaalisessa mediassa verkostoja luodaan eniten samaan ikäpolveen 

kuuluvien kanssa, vaikka some-ystäviksi voidaankin hyväksyä muunkin ikäisiä. 

Työyhteisössä eri-ikäiset toimivat usein yhdessä. Toimituksen hierarkiaa eri osastojen osalta on 

purettu, mutta eri erikoisaloillakin on eri-ikäisiä työntekijöitä, joiden pitää tulla ja jotka 

useimmiten tulevat toimeen keskenään ilman ristiriitoja. Haastateltavani eivät raportoi isoista 

työpaikan sisäisistä konflikteista, oikeastaan päinvastoin. Enimmäkseen työyhteisön suhteiden 

arvioidaan olevan kunnossa. 

Annariina Alasen (2016) muulla kuin media-alalla toteuttaman tutkimuksen havainnot 

keskusteluyhteyden puuttumisen aiheuttamista konflikteista eivät näytä pätevän tässä 

toimitusyhteisössä. Toimitusyhteisössä näyttää vallitsevan suoraan puhumisen traditio, mikä on 

ajoittain johtanut myös siihen, että nuoremmat ovat kokeneet saamansa palautteen liian 

jyrkkänä. Tästä mainitsin esimerkkejä jo luvussa 9.1. Työyhteisön vuorovaikutussuhteissa on 

kuitenkin myös havaittavissa rajoja, joissa määrittävänä tekijänä on ikä. 

 

Esimerkiksi kun mä olen luettanu mun tekstejä, niin mä ole vienyt niinkun poikkeuksetta 

näille ikätovereille luettavaksi just tietyille ihmisille. On oikeastaan kolme ihmistä, 

joille mä olen eniten vienyt näitä tekstejä. M28 

Ne nyt ihan selkeesti on tätä omaa ikäpolvee … N33 

Aiemmin jo luvussa 9.2.2 kuvasin erityiseen yhteisöllisyyteen pyrkiviä toimittajia. Heitä 

leimaa niin ikään samanikäisyys ja samanlainen elämäntilanne.  

 

9.7.1 Oppiminen työyhteisössä 

 

Suurimman poikkeuksen saman ikäisten seuraan hakeutumiseen tekevät tilanteet, joissa on 

tarve saada tietoa, jota mahdollisesti toisilla kollegoilla on. Neuvoa kysytään tällaisissa 

tilanteissa useimmiten vanhemmilta kollegoilta ja neuvoja myös saadaan. Tämä vuorovaikutus 

näyttää tulleen luontevammaksi verrattuna vanhan jäykän hierarkian aikaan. 
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Sit oon huomannu sen, että multa tullaan kysymään. Et sillon brezheneviläisenä aikana 

jopa kynnys lähteä itse kysymään kollegoilta niin siinä oli jonkinlainen näkymätön este 

siinäkin. Jotenkin täyty vaan luottaa omiin voimiinsa ja siihen omaan osaamiseensa ja 

omaan tiedonhankintaansa, mutta nyt se vaikuttaa perin luonnolliselta, että joku tulee 

kysymään, että miten tää asia menee. M52 

Ihmiset on tosi avuliaita ja kannustavii… Et vau nekin (vanhemmat kollegat) voi olla eri 

mieltä eli et, jos mä teen jonkun ratkaisun, niin ei se välttämättä ole absoluuttisesti 

väärä… niin se tarkoittaa, että asiat voi tehdä monella tapaa oikein. Se oli hyvä, että 

niin moni ihminen tuli ja neuvo ja sillee. N33 

Sieltä saa (vanhemmilta kollegoilta) semmosta perspektiiviä tekemiseen. N47 

 

Vastavuoroisesti oppi ei juuri kulje nuoremmilta vanhoille. Osin on kysymys siitä, ettei ole 

tarvetta kysyä tai ei nähdä mahdollisuutta, että nuorilta saisi jotakin oppia. 

 

Monena kesänä mä olen yllättyny siitä, kuinka vähän ne (kesätoimittajat) osaa sitä 

(sosiaalinen media). Tai osaa käyttää sitä hyödykseen. N50 

Heillä (nuoremmilla toimittajilla) on varmaan ne omat vakiintuneet työtavat, mut en mä 

kyllä niistä ole saanut mitään ittelleni. Jos en kyllä ole hakenutkaan, mutta mitään 

semmoista ei ole tullut ilmi, että mitään mitä he nyt tekee tai osaa, et siitä olis mitään 

käytännön hyötyä (itselle). M61 

 

Kuitenkin yli oman työyhteisön rajojen voi oppia saada myös nuoremmilta, kun kollegiaalinen 

vuorovaikutus tukee omaa ammatillista erikoisalaa. 

Heidän kanssaan just nää samat ammatilliset asiat yhdistää. M61 

 

Teknistä osaamista eivät nuoremmat edes tosin välttämättä huomaa jakaa vanhemmille. Kyse 

voi olla myös siitä, että ei uskota vanhempien kollegoiden olevan aidosti kiinnostuneita uuden 

oppimisesta. Näin arvioi ainakin yksi haastateltavistani. 
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Mut siis halu olis pysyä mukana ja oppia, mutta mä luulen, että siinä on myöskin 

nuoren sukupolven ennakkoluuloa siihen, että onko se oppimisen halu todellista ja 

pystyykö se oppimaan. M52 

 

Haastateltavista lähes poikkeuksetta kaikki iästä riippumatta olivat huolissaan tiedon 

katoamisesta vanhempien kollegoiden jäädessä pois työelämästä. Ratkaisuna tiedon 

säilymiseen nähtiin vuorovaikutussuhteiden ja tiedon jakamisen lisääminen eräänlaisen 

mentori-järjestelmän kautta.  

Mä olen sitä ihmetelly, että kuitenkin just esimerkiksi AA:n (vanhempi toimittaja) 

työpanostahan arvostetaan suuresti ja samaan aikaan ihmetyttää se, ettei sitä pyritä 

varmistamaan, että sitä siirtyis eteenpäin. M35 

Haastateltava perustaa ajatuksensa osin omiin hyviin kokemuksiinsa. 

Jos ajattelee näitä vanhempia toimittajia, niin mulla oli mun mielestä kauhean hyvä 

suhde BB:ään (vanhempi kollega)… hän kannusti mua aikanaan, kun mä yritin seurata 

noita ... (tiettyä erikoisalaa) ja BB ohjas mua siihen suuntaan. Hän otti aikaa tämmösille 

keskusteluille. M35 

Vastaavia ajatuksia nousi esiin muistakin haastatteluista. Mentorointi voisi toimia jopa 

kahteen suuntaan. 

Mä haluaisin ottaa nuoren toimittajan (työkeikalle) viereeni istumaan ja opettelemaan 

sitä hommaa, niin ja nuori kollega voisi ottaa minut viereensä istumaan, et nyt tehdään 

videoo ja sä teet sen, niin silloinhan se olis ideaali. M52 

Vanhan mestari–kisälli -suhteen puuttumisen nykyajalle tyypillisiltä työpaikoilta on havainnut 

myös esimerkiksi Raija Julkunen (2008, 284). Esimiesten rooli on tiedon jakamisen edistäjänä 

keskeinen. Esimies voi kannustaa työyhteisöä avoimeen tiedon jakamiseen ja kollegoiden 

auttamiseen. (Nuutinen ym. 2013, 60).  
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9.7.2 Verkostot vapaa-ajalla 

 

Ikä määrittää vuorovaikutussuhteita enemmän työajan ulkopuolella ja sosiaalisessa mediassa 

kuin työssä työajalla. Vapaamuotoisesti esimerkiksi lounaalla seurustellaan eniten saman 

ikäisten kanssa tai lenkille mennään ikätovereiden kanssa, ei juuri muiden. Sosiaaliseen 

mediaan suhtautuminen on kaksijakoinen. Jollekin on luontevaa verkostoitua työkavereiden 

kanssa sosiaalisessa mediassa, mutta osa kaihtaa liiallista kanssakäymistä myös somessa. 

Pääsääntöisesti sosiaalisen median tiiviimmät verkostot koostuvat saman ikäisistä. 

Työyhteisö synnyttää myös ystävyyssuhteita. Aiemmin jo mainitsin journalistiselle ammatille 

tyypillisestä solidaarisuudesta, jonka voi näin ajatella ulottuvan myös sosiaalisiin suhteisiin. 

 

Monet mun parhaista ystävistä on töissä täällä. Et jos joskus vaikka saa potkut, 

niin se on hirveä paikka just senkin takia, että se ei ole vain elinkeino ja työ, vaan 

just nää ihmissuhdeasiat on hirveen tärkeitä.  N47 

Niin ku sä olisit kotiis tullu… Hyvä olo tehdä. N33  
 

Jälkimmäisen sitaatin lausuu jonkin aikaa toisessa työyhteisössä työskennellyt ja toimitukseen 

palannut nuori toimittaja. 

 

Työyhteisön merkitys riippuu luonnollisesti myös persoonasta. Työyhteisössä on sellaisia 

toimittajia, jotka haluavat välttääkin kollegoiden seuraa eivätkä osallistu vapaa-ajalla yhteisiin 

rientoihin. 

 

Kyllä se on tietoista. … Pitäis olla omaa elämääkin työpaikan ulkopuolella. M61 

 

52-vuotiaan haastateltavan kokemus kertoo tosin myös siitä, että vuorovaikutusta toimittajien 

kesken on ollut aiemmin enemmän. Haastateltava oli itsekin nuori aikana, jota hän muistaa, 

mutta vertaus nykyaikaan vaikuttaa kuitenkin todenmukaiselta. 
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Vielä 80- ja 90-luvun alussakin oltiin kollegoiden kanssa yhdessä tai muiden 

viestimien ihmisten kanssa yhdessä, mutta ei sen jälkeen. … Ajat ja tavat on 

muuttunu. M52 

 

Aira (2012, 162) on päätynyt tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että työelämän 

vuorovaikutussuhteiden ylläpito perustuu ensisijaisesti työn kannalta merkitykselliseen 

vuorovaikutukseen. Esimerkiksi uusia ideoita kehittäviä vuorovaikutussuhteita pidetään hänen 

mukaansa yllä nimenomaan ideoinnilla ja tiedonvaihdolla uusista ajatuksista, ei niinkään 

esimerkiksi yksityiselämän asioista keskustelulla. Myös Janhonen ja Johanson (2007, 61) 

epäilevät, että sosiaalisen suhderakenteen monipuolisuudella olisi merkitystä työn tehokkuuden 

ja toimivuuden kannalta hyvänä asiana. Tarpeettoman vuorovaikutuksen rajoittaminen sen 

sijaan voi heidän mukaansa lisätä tehokkuutta. Journalistinen työyhteisö poikkeaa kuitenkin 

muista siinä, että yhteinen lounashetki ja muukin yleisellä tasolla kulkeva keskustelu saattaa 

johtaa työn kannalta hedelmälliseen ajatustenvaihtoon ja uusien ideoiden syntyyn. 

 

Enemmän pitäis olla semmosta vaan, että ehdittäis, että olis 

kahvipöytäkeskustelua, että pystyttäis tekemään semmosta yhteistyötä….että siitä 

olis hyötyäkin, et ihmiset puhuis keskenäs mistä vaan. N50 

 

Toimitukselliseen työhön ei Airan tai Janhosen ja Johansonin johtopäätöksiä voikaan, ainakaan 

haastateltavan lausuntoon vedoten suoraan soveltaa, sillä vapaa, rönsyilevä keskustelu voi olla 

toimittajien keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta virkistävää, mutta se voi olla myös 

toimituksellisen työn kannalta suotavaa ja tuottaa uusia ideoita, kuten haastateltava ilmaisee.  

 

9.8 Journalistisen työn erityisyys 

 

Kuten aiemmin on todettu, journalistisessa työyhteisössä elävät rinnakkain vanhat ja uudet 

journalismin ihanteet ja normit sekä työn tekemisen tavat (Helle 2009, 91).  Tässä 

tutkimuksessani korostuu journalistisen työyhteisön yhteen hiileen puhaltaminen. Tulokset 

vastaavat sitä, mitä muun muassa Paunonen (2013) ja Lehtonen (2013) ovat omissa 
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tutkimuksissaan todenneet: toimittajien käsitykset työn ihanteista ovat hyvin paljolti 

samanlaisia iästä riippumatta (Paunonen 2013, 94). 

Lähes poikkeuksetta myös kaikki kahdeksan haastateltavaani korostivat, että lopulta 

työyhteisöä pitää yhdessä ennen kaikkea se, että halutaan olla tekemässä hyvää lehteä ja tehdä 

sitä nimenomaan yhdessä. Myös kesätoimittaja sitoutuu lehteen siksi ajaksi, kun hän on 

työyhteisön jäsen. 

 

Kyllä musta tuntuu, että kun kerron vaikka joillekin mun kavereille yliopistolta, mitä mä 

on vaikka tällä viikolla tehnyt, niin mä sanon, että MEILLÄ oli sellaista tai tällaista että 

MEIDÄN toimituksessa… en mä sano, että toimituksessa yleisesti, vaan kyllä se on 

MEIDÄN toimitus ja MEIDÄN lehti. N27 

 

Ylpeys omasta ammattitaidostakin yhdistää toimitusyhteisöä. 

Ollaan oikeasti ylpeitä siitä, mitä tehdään. Et ollaan tehty yhdessä ja taas saatiin 

valmiiksi.  N50 

Nuorten asennetta perinteisiin journalistisen työn ihanteisiin ja ammattieetokseen vanhemmat 

kollegat kuitenkin jonkin verran epäilevät.  

 

Täss uusien toimittajien sukupolvi niin ei niin hae uutisia juuri kentältä… Ehkä tää on 

vain mun ennakkoluuloo, mut ei ole enää semmosta vuorovaikutusta tuolla ton 

ulkomaailman kanssa sillai. Se tapahtuu se vuorovaikutus kyllä, mutta se tapahtuu 

sosiaalisessa mediassa. M52 

Tää on niinku meidän sukupolvelle, että me ollaan niinku elämäntapatoimittajia, mutta 

ne (nuoret toimittajat) on semmosia on/off-toimittajia, että kun työpäivä päättyy, niin 

sitten napsautetaan kytkin siihen off-asentoon ja se on sitte siinä… Et pitäis olla 

kuitenki jollain lailla yhteiskunnasta kiinnostunut… Kaikkein lapsellisimmissa 

tapauksissa tulee mieleen, että ne on kiinnostunu kaikesta muusta. … Jokainen 

Facebook-päivitys ei tosiaan ole uutisen väärtti. M61 
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Vanhempi toimittajasukupolvi ei Paunosenkaan mukaan (2013, 89) helposti taivu klikkauksia 

tavoittelevaan, viihteellisen verkkosisällön tekemiseen. Heille asiantuntijuutensa 

luovuttaminen tällaiseen tehtävään tuntuu vieraalta, koska he korostavat yhteiskunnallisesti 

merkittävän asiajournalismin merkitystä. 

Vanhemman kollegan maininta on/off-toimittajista saa osaltaan tukea kansainvälisissä 

tutkimuksissa esitetyistä arvioista Y-sukupolveen kuuluvien asenteesta työhön. On havaittu, 

että nuoret työntekijät usein asettavat vapaa-ajan ja perhe-elämän ansiotyön edelle, vaikkakin 

Pyöriä ja Ojala sen omassa tutkimuksessaan ainakin Suomen osalta kumoavat. (Pyöriä & Ojala 

2016b, 31 ja 36). 

 

9.8 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Olen itse osa tutkimaani työyhteisöä. Olen joutunut tutkimusprosessin aikana sekä haastatteluja 

tehdessäni että niitä analysoidessani pohtimaan, pystynkö pitämään omat kokemukseni ja 

tunteeni riittävästi tutkimuksen ulkopuolella niin, etteivät ne vääristäisi analyysiprosessia ja 

johtopäätöksiä. Mielestäni olen siihen pystynyt, sillä toisaalta olen arvioinut, että pitkä 

kokemus työyhteisössä ja kollegoiden tunteminen jopa vuosikymmenten ajan ymmärtämään 

sisäisiä merkityksiä jopa paremmin kuin jos tutkimuksen tekijä olisi kokonaan ulkopuolinen. 

Laadullisen tutkimuksen idea on löytää aineistosta jotakin uutta ja ennen havaitsematonta, uusia 

jäsennyksiä ja uusia merkityksiä, ennen kuvailemattomia tapoja ymmärtää ympäröivää 

inhimillistä todellisuutta (Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2011, 16). Tämän laadullisen 

tutkimuksen määritelmän mukaisesti tavoitteeni on ollut löytää työyhteisön 

vuorovaikutussuhteista uusia ulottuvuuksia suhteessa ikään ja sukupolveen. Kun olen itse 

elänyt työyhteisössä ikävaiheet nuoresta aloittelevasta journalistista kokeneeseen, työuran 

viime vaiheessa olevaan, olen voinut tarkastella aineistoani myös kokonaisen elämänkaaren 

kannalta.  

Haastattelut olen tehnyt luottamuksellisesti ja myös anonyymisti niin, että työyhteisössä ei 

haastateltavien henkilöllisyys ole tullut esiin. Jotkut haastateltavistani ovat itse kertoneet 

kollegoilleen osallistuneensa tutkimukseeni.  
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Tutkimuksen kohteena vain yksi työyhteisö, joten tutkimustulosten yleistettävyyttä on syytä 

pohtia. On mahdollista, että kokemukset työyhteisöstä olisivat toisenlaiset, jos yhteisö olisi 

kovin ristiriitainen. Tutkittavassa työyhteisössä ei haastattelujen perusteella ole suuria 

konflikteja, mutta muistot ensimmäisistä työvuosista kertovat lähes kaikkien kohdalla 

epävarmuuden, jopa ahdistuksen ja pelon tunteista. Toisaalta yksi haastateltavistani, joka oli 

muutaman vuoden välillä poissa työyhteisöstä ja joka oli kertonut aiemmista negatiivisista 

kokemuksistaan, ahdistavista tunteistaan, kuvaa paluutaan työyhteisön jäseneksi kotiintuloksi. 

Kun pyrin analyysissä pääsemään yksittäisistä kokemuksista yleiseen, oletan, että 

tutkimustuloksia voi yleistää ainakin keskisuureen luovaa työtä tekevään toimitusyhteisöön. 

Yleistettävyyttä tukee myös se, että osa haastateltavieni kertomista kokemuksista on muista 

toimitusyhteisöistä kuin tutkittavasta yhteisöstä, ja nämä kokemukset ovat usein hyvin 

samansuuntaisia kuin he ja muut haastateltavani ovat kokeneet tutkimassani yhteisössä. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kun suunnittelin pro gradu –tutkielmaani ja pohdin sen aihetta, ajattelin, että ikä ja sukupolvi 

määrittäisivät hyvin pitkälle työyhteisön vuorovaikutussuhteita. Osin olin 

ennakkoajatuksessani tämän tutkielman perusteella oikeassa, mutta aika paljon myös väärässä. 

Se mihin sukupolveen kuuluu, on havaittavissa työntekijän kokemuksissa työelämästä, mutta 

vaikka nuorilla ei ole kokemusta työelämästä sellaisena kuin se oli silloin, kun vanhimmat 

tulivat työelämään, työyhteisön arkipäivässä kokemusten merkitys liudentuu. Ennakkoluuloja 

on puolin ja toisin, mutta kun tehdään töitä tavoitteellisesti yhdessä, pääasia on kuitenkin 

myönteisessä vuorovaikutuksessa riippumatta iästä. Haastattelujen analyysi paljasti kuitenkin, 

että arkipäivän kokemusten alla on ristiriitaisia tunteita, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua. 

Kielteiset ja myönteiset tunteet vaihtelivat, ja pohdinnat omasta asemasta työyhteisössä 

korostuivat. 

 

Kuvio 7. Tutkimuksen eteneminen hermeneuttisen kehän mukaisesti. 

 



72 
 

Kuviossa 7 kuvaan analysointiprosessia, joka lähti asettamastani ennakko-oletuksesta, 

hypoteesista, että ikä on ratkaiseva tekijä työyhteisön vuorovaikutussuhteissa. Kun analysoin 

haastatteluja ja pyrin reflektoimaan niitä kriittisesti, huomasin haastateltavien omien 

kokemusten kuvauksissa iästä tai sukupolvesta riippumattomia kokemuksia. Tunteet ja 

elämänvaiheeseen liittyvä problematiikka nousivat haastatteluissa toistuvasti esiin, ja lopulta 

yhteisenä tekijänä kaikille haastateltaville näytti suhteessa oman ja eri-ikäisiin kollegoihin 

olevan se, että työyhteisöllä oli kaikille keskeinen merkitys. Analyysi tuki toisin sanoen 

teoreettista, fenomenologis-hermeneuttista lähtöajatustani sosialisaatioprosessin merkityksestä 

työyhteisön syntyyn, mutta eri sukupolviin kuuluminen ei lopulta osoittautunut niin 

merkittäväksi kuin ennakko-oletus tutkimusta aloitettaessa oli.  

 

10.1 Ristikkäisiä vaikutuksia  

 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten eri-ikäiset kuvaavat kokemuksiaan työelämästä ja 

vuorovaikutuksesta eri-ikäisten kollegoiden kanssa. Työelämän sukupolvet sellaisina kuin niitä 

luvussa 3 käsittelen näkyvät siinä, miten haastateltavani työelämäkokemuksistaan kertovat. 

Sodanjälkeisiä sukupolvia kuvaavat vakaat työurat ja sitoutuminen yhteen työnantajaan. 

Sukupolvi X kokee asemansa työntekijänä usein epävarmaksi, kun muistissa ovat 1990-luvun 

lamakokemukset. Nuoremmat haastateltavistani taas suhtautuvat usein työhön ja työpaikkaan 

luovasti ja haluavat luoda omia polkujaan. Vanhemmat tuntevat epäluuloa sitä kohtaan, kuinka 

tosissaan nuoret toimittajat ottavat ammattinsa. Nuorten suhtautumista työhön epäillään 

eräänlaiseksi on/off-toimittajuudeksi. Vanhemmat toimittajat ilmaisevat huolen, ettei ammatti 

ole nuorille toimittajille samanlainen elämäntapa-toimittajan ammatti kuin se vanhemmalle 

polvelle itselleen oman kokemuksensa mukaan on ollut ja saattaa yhä olla. Nuoret toimittajat 

puolestaan epäilevät vanhempien kykyä tai halua oppia uusia asioita. 

Haastateltavieni kertomuksissa voi nähdä myös suuren linjan suomalaisen työntekijyyden ja 

työntekijäideaalin muutoksessa, jotka Väänänen ja Turtiainen (2014, 275) kuvaavat. Kun on 

siirrytty vakaiden ja pitkien työurien tuomasta työkulttuurista epävakaisiin työsuhteisiin, ovat 

myös työntekijöiden keinot selviytyä työssä muuttuneet. Omaehtoinen vuorovaikutuksellisuus 

korostuu nuorten työntekijöiden kertomuksissa enemmän kuin pidempään työssä olleiden 

kertomuksissa. Muutos näkyy henkilökohtaisten ratkaisujen ja pienryhmäytymisen 
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suosimisena. Nuoremmat haastateltavani hakevat mielellään työlleen tukea saman ikäisiltä 

kollegoilta.  

Haastattelujen analyysi osoitti kuitenkin, että pitäytyminen pelkkään sukupolviajatteluun 

peittää alleen ristiriitoja, joita nousee esiin erilaisista työelämän tilanteista ja vaatimuksista 

sukupolvesta riippumatta. Lisäksi halu tehdä töitä ja myös sitoutua työyhteisöön näyttää olevan 

yhteistä kaikenikäisille, myös nuorille, vaikka epäilyjä nuorten vähentyneestä 

työhalukkuudesta ja muuttuneista työasenteista on esitetty. Siinä mielessä tutkimukseni tukee 

esimerkiksi Pyöriän, Ojalan, Saaren ja Järvisen (2017) havaintoja.  

Haastateltavieni ilmaisemien tunteiden ja kokemusten perusteella päädyin erottelemaan 

työyhteisössä kaksi ryhmää: työntekijät, jotka kokevat olevansa vakaassa asemassa 

työyhteisössä ja ne, jotka kokevat olevansa epävarmassa tilanteessa. Epävarmuus johtuu joko 

siitä, että ei ole vielä löytänyt asemaansa työyhteisössä tai siitä, että kokee media-alan 

taloudellisen paineen aiheuttaman epävarmuuden. Osin ryhmät menevät limittäin niin, että 

samakin toimittaja voi jossakin tilanteessa olla vakaassa asemassa ja toisessa taas asemastaan 

epävarma. Tämä havainto kuvastaa media-alan viimeaikaista murrosta. 

Epävarmojen ja vakaassa asemassa olevien ryhmien yhteinen nimittäjä ei ole ikä tai sukupolvi, 

vaan esimerkiksi epävarmojen ryhmään kuuluu niin nuoria kuin vanhimpia työyhteisön jäseniä. 

Epävarmuus liittyy ennen kaikkea huoleen oman työpaikan pysyvyydestä ja siitä, pystyykö 

kehittämään itseään niin, että oma ammattitaito vastaa uuden tekniikan vaatimuksia. Myös 

vakaassa asemassa olevissa voi olla sekä nuoria että kokeneita toimittajia. Niille nuorille 

toimittajille, jotka kokevat asemansa vakaaksi, keskeistä on asenne työyhteisöön ja luottamus 

omaan osaamiseen ja oman paikan löytämiseen. Nuorille tyypillistä näyttää olevan myös tämän 

tutkimukseni mukaan omien yksilöllisten ratkaisujen etsiminen.  

 

10.2 Yhteisö yhdistää 

 

Teoreettinen lähtökohtani tutkimukselle oli fenomenologinen ihmiskäsitys ja ajatus siitä, että 

ihmiset ovat vuorovaikutuksessa siihen maailmaan, tässä tapauksessa yhteisöön, jossa he 

työskentelevät, ja myös rakentavat sitä yhteisöä. Yksilön suhde yhteisöön on toisin sanoen 

intentionaalinen.  
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Haastattelujen analyysissä ja tulkinnoissa päädyin kaikissa vaiheissa siihen, että työyhteisön 

merkitys ja yhteisöllisyys on yhteistä kaikille iästä ja asemasta riippumatta. On havaittavissa, 

että nuoret toimittajat helposti muodostavat omia pieniä ”heimojaan”, kuten Vaaranen (2005) 

kuvaa, mutta yhteistyöverkostojaan luovat myös vanhemmat toimittajat. Väänäsen ja Turtiaisen 

(2014) kuvaamaa pienryhmäytymisen trendiä ja mikrososiaalisia ratkaisuja on havaittavissa 

myös tässä tutkimuksessa. Persoonallisuuksissa on eroja, eivätkä kaikki halua luoda yhtä 

kiinteitä suhteita työyhteisön toisiin jäseniin etenkään työajan ulkopuolella, mutta työssä 

tapahtuvan vuorovaikutuksen kokevat sellaisetkin työntekijät myös omaan tekemiseen 

myönteisesti vaikuttavaksi.  

Etenkin oppimistilanteet ovat työpaikan vuorovaikutuksessa ja työyhteisön hengen luomisen 

kannalta tärkeitä. Oppia kulkee puolin ja toisin, mutta kuitenkin moni on huolissaan, ettei 

työyhteisössä sittenkään ole riittävästi huolehdittu siitä, että vanhempien kollegoiden vuosien 

varrella saavuttamaa tietomäärää ja osaamista osattaisiin käyttää hyödyksi. Toisaalta 

vanhemmat haluaisivat oppia nuoremmilta uusien teknisten julkaisumenetelmien 

hyödyntämistä omassa työssään.  

Työyhteisön vahvuuksiin kuuluu tiedon välittyminen sukupolvelta toiselle. Tässä on 

tutkimukseni mukaan yksi työyhteisön kipukohdista. Jos luottamus siihen, että oppia ja tietoja 

voi kulkea vanhemmilta sukupolvilta nuoremmille ja nuorilta vanhemmille, ei ole kunnossa, 

syntyy tilanteita, joissa vanhojen ja nuorten muodostamat pienyhteisöt sulkevat toisiaan 

toistensa ulkopuolelle. Nämä oppimistilanteet ovat kuitenkin ihanteellisimmillaan toteutettuina 

tekijä, joka vastaa ennakko-oletuksiini siitä, että eri-ikäisten työntekijöiden kirjo on työyhteisön 

dynamiikan kannalta myönteistä. Voi kaiketi sanoa, että se on rikkaus, kuten johdannossa yhtä 

haastateltavaani siteerasin. Tätä voi siis pitää myös perusteluna edistää erilaisten 

sijaisuusjärjestelyjen kuten vuorotteluvapaan käyttöä nuorten toimittajien työllistäjänä.  

Työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin vaikuttaa myös työympäristön muutos avokonttoriksi ja 

toisaalta töiden organisoiminen deskivetoiseksi. Siirtyminen työskentelemään avokonttorissa 

on tuonut yhteisöön uutta vuorovaikutuksellisuutta, koska ovien ja johdon ovenpielissä olleiden 

liikennevalojen poistuminen on tuonut uutta avoimuutta myös työskentelyyn. Deskivetoisuus 

on kuitenkin tuonut työskentelyyn uutta kontrollia. Vapauden ja joustavuuden ohella työhön on 

tullut uutta valvontaa, joka myös esimerkiksi Julkunen (2008) ja Sennet (2002) kuvaavat. 

Nuorten toimittajien näyttää olevan helpompi sopeutua uutisjohdon ja deskin lisääntyneeseen 
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kontrolliin kuin vanhempien toimittajien. Kyse näyttää olevan myös nuorten joustavuudesta ja 

kyvystä luovia myös tilanteessa, jolloin työskentelyn vapautta rajoitetaan. 

 

10.3 Ristiriitaisia tunteita 

 

Tutkimukseen tekemieni haastattelujen analyysi paljasti voimakkaita tunteita suhteessa 

työyhteisöön. Haastateltavien kokemuksista nousevat tunteet kertovat siitä, että työntekijät 

kiinnittyvät voimakkaasti työyhteisöönsä myös tunteiden kautta, kuten Ilmonen (1999, 311) 

kuvaa. Ilmosen määritteleminen tunnesääntöjen (emt., 319-321) ymmärtäminen auttaa myös 

työyhteisöä jäsentämään vuorovaikutussuhteitaan. Voimakkaiden tunteiden havaitseminen 

työyhteisössä tukee myös Ilmosen havaintoa siitä, että tunneperäiset siteet ovat suomalaisilla 

työpaikoilla vetovoimatekijöitä, mutta vaikuttavat myös työelämän mielekkyyden syntyyn 

(emt., 314). Tunteiden merkitystä ei sen vuoksi pidäkään väheksyä, kun halutaan pohtia 

työyhteisön toiminnallisuutta ja vuorovaikutussuhteita.  

Monien haastateltavien suhde työyhteisöön on uran alkuvuosina ollut kielteisten tunteiden 

sävyttämä. Kun nuoruuden kokemukset ovat niin useimmilla varttuneilla kuin lähes 

poikkeuksetta nuorilla toimittajilla ahdistavuudessaan samansuuntaisia, on syytä pohtia, 

syntyykö työyhteisössä järjestelmällisesti sellaisia tilanteita, joissa auktoriteettiasemaa ja siihen 

liittyviä tiedollisia oikeuksia käytetään vuorovaikutusta estävällä, ei sitä edistävällä tavalla. 

Kielteisissä tunteissa näyttää olevan kysymys nimenomaan elämänkaaresta, ei sukupolvesta, 

koska nuoruuden tuntemukset toistuvat eri-ikäisillä.  

Koska useimmat haastateltavistani ovat aloittaneet uransa nuorina toimittajina tutkimuksen 

kohteena olevassa työyhteisössä, on mahdoton tehdä kovin pitkälle meneviä yleistyksiä 

kielteisten tunteiden painottumisesta nuorten toimittajien kokemusmaailmassa. Yleistämisen 

mahdollisuutta tukee kuitenkin se, että toisessa työyhteisössä toimittajan uraansa aloittaneiden 

kahden toimittajan haastattelussa toistuivat samansuuntaiset kokemukset. 

Myönteisenä tunteena yhteisöllisyyden ohella journalistisessa työyhteisössä korostuu ylpeys – 

tunne omasta osaamisesta, mutta myös siitä, että tavoitteena on tehdä työ niin hyvin, että koko 

yhteisö voi olla ylpeä yhteisistä saavutuksista. Kokemus yhteisestä tavoitteesta on yllättävänkin 
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voimakas myös aikana, jolloin työyhteisö on joutunut kokemaan useita yt-neuvotteluja ja 

kohtaa koko ajan uusien teknisten sovellutusten tuomia muutoksia.  

Tutkimuksen keskeinen havainto näyttää olevan se, että toimitusyhteisöä pitää yhdessä me-

henki. Vaikka työyhteisössä on eri-ikäisiä, eri tavalla työstään ajattelevia ja erilaisista taustoista 

tulevia, kaikki kuitenkin pitävät tärkeänä sitä, että myös muuttuvissa oloissa tavoite on sama 

eli tehdä työt mahdollisimman hyvin niin, että työn lopputuloksesta voi olla ylpeä. Ylpeys 

ulottuu myös muiden tekemiseen.  

Havainnossa voi nähdä myös samaa, jota Pirttilä ja Houni toteavat teatterityötä tutkiessaan, että 

eri-ikäisten muodostamien työyhteisöjen toimivuus on olennainen asia, vaikka sukupolvet 

myös haastavat toisiaan. Myös Sennetin (vrt. sivu 30) mainitsemaa myönteistä me-henkeä on 

yhteisössä havaittavissa. Vaikka Sennet mainitsee erityisesti konfliktien yhdistävän, näyttää 

siltä, että myös yhteinen myönteinen tavoite eli oma lehti ja sen laadukkuus, voi yhdistää. 

Yhteisö kostuu vuorovaikutussuhteista, niin myös työyhteisö, ja ihmiset rakentavat 

työyhteisön, joka parhaimmillaan voi toimia aidon vuorovaikutuksen perustalla. 
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LIITE 1 

HAASTATTELURUNKO 

 

1. Haastateltavan tausta: miten on tullut alalla, koulutus ja kokemus ammatissa. Miten sait 
töitä/miten turvattu työsuhteesi on? 
 

2. Kuvaa, millaista on työskennellä eri-ikäisten kanssa – millaista se oli kun tulit töihin, millaista 
se on nyt? 
 

3. Miten koet, että sinua kohdellaan – vanhempana/nuorempana työntekijänä? 
 

4. Mitä koet oppivasi vanhemmilta/nuoremmilta? 
 

5. Miten mahdollisia ristiriitoja ratkotaan työpaikalla – ja kenen rooli on merkittävä ristiriitojen 
ratkaisemisessa. 
 

6. Millaiset verkostot sinulla itselläsi on työpaikalla – minkä ikäisiä niihin kuuluu? Neuvojen 
kysyminen, kuka on luottohenkilösi, kenen kanssa käyt syömässä. Entä vapaa-ajalla tai 
sosiaalisessa mediassa? 
 

7. Sitoutuminen työhön – koetko olevasi osa yhteisöä vai tunnetko itsesi ulkopuoliseksi? 
 

8. Kerro vapaasti tuntemuksiasi sukupolvikokemuksestasi työpaikalla ja työskentelystä eri-
ikäisten kanssa (jos siis jotakin lisättävää vielä).  
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