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1. Johdanto

Käsillä oleva julkaisu avaa tutkimusraporttien sarjan, jossa seurataan 43 ihmisen elämää media- ja
viestintäalan töissä kymmenen vuoden ajan. Tutkimushankkeemme ”Toimittajien yksilöllistyvät
polut: Laadullinen seurantatutkimus” alkoi koronavuonna 2020, ja tässä ensimmäisessä raportissa
luomme pohjan tulevalle seurantatutkimukselle. Kokoamme yhteen ensimmäisen haastattelukierroksen havaintoja ja tuloksia siitä, kuinka journalistiksi opiskelevat tai alalle juuri valmistuneet
ihmiset kokevat oman tilanteensa, ammattinsa, ammattikenttänsä ja sen rajat.
Tässä johdantoluvussa avaamme ensin koko hankkeen – siis kymmenen vuoden seurantatutkimuksen – taustaa, asetelmaa ja tavoitteita. Tämän jälkeen raportin käsittelyluvuissa kohteena on
pysäytyskuva vuodesta 2021. Tutkimusraportti on siis meille tutkijoille eräänlainen välisummaus
ja ensimmäisen aineistonkeruukierroksen haltuunotto. Samalla toivomme, että raportti antaa
aineksia myös ajankohtaiseen keskusteluun siitä, millaista toimittajan työ nykyään on, millaisessa
toimintaympäristössä sitä tehdään ja mitä tämä kaikki yksilöiltä vaatii.
Hyödynnämme aineistoa myöhemmin myös tutkimusartikkeleissa, joissa teoretisoinnilla on
suurempi merkitys, mutta tässä raportissa pääosassa ovat ne 43 journalistisen alan opiskelijaa
Tampereen yliopistosta ja Turun ammattikorkeakoulusta, joita haastattelimme alkuvuonna 2021.
Heille kaikille suuret kiitokset rohkeudesta, avoimuudesta ja sitoutumisesta pitkään hankkeeseen.
Raportin ovat laatineet hankkeen tutkijat kummastakin oppilaitoksesta. Hankkeen kolmea ensimmäistä vuotta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.
Tutkimusryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:
• Apulaisprofessori Laura Ahva, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus
Comet, Tampereen yliopisto
• Elokuvan ja median tutkimusryhmän tutkimusvastaava Milla Järvipetäjä,
Taideakatemia, Turun ammattikorkeakoulu
• Yliopistonlehtori Kari Koljonen, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus
Comet, Tampereen yliopisto
• Media-alan koulutus- ja tutkimuspäällikkö Samuel Raunio, Taideakatemia,
Turun ammattikorkeakoulu
• Yliopistotutkija Esa Reunanen, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus
Comet, Tampereen yliopisto

4

Mistä tämän tutkimuksen oma polku alkoi?
”Toimittajuus on mulle jotain sellaista, jota voi tehdä kolmekymppiseksi asti,
vähän pätkätöitä. Ja jos haluaa perustaa perheen, niin sitten ei enää voi olla
toimittaja, koska on liikaa vuorotöitä eikä saa vakkaritöitä. Se on vähän sellainen
nuoruuden harrastus, ja sitten voi mennä johonkin asiantuntijatöihin. Luultavasti
se asiantuntijatyö on jotain media-alalla, jotain kehittämistyötä.”

Yllä oleva sitaatti on erään journalismin opiskelijan vastaus siihen, mitä hän näkee itsensä tekevän
kymmenen vuoden kuluttua: ”jotain kehittämistyötä”. Se on peräisin pilottihaastatteluista vuodelta 2019, jolloin jututimme kolmeatoista journalistiikan opiskelijaa Tampereen yliopistossa heidän
ammatillisista tavoitteistaan. Sitaatti on kaikkein suorin viite siitä, että toimittajan työ voi olla heille
vain yksi monista uravaihtoehdoista.
Kaikkiaan pilottihaastattelumme kertovat, että opiskelijoilla on selvä käsitys media- ja viestintäalan
nopeasti muuttuvasta luonteesta. Heillä on realistisia suunnitelmia siitä, mitä muuta he voivat
kentällä tehdä kuin perinteisiä toimittajan töitä. Haastatteluissa vilahtelivat ainakin ”kirjoittaja”,
”viestintäasiantuntija”, ”suunnittelija”, ”juontaja” ja ”organisaatioviestijä”. Myös työttömyyteen, prekaarisuuteen tai alanvaihtoon oli valmistauduttu. Pilottihaastattelujen jälkeen halusimme lähteä
tutkimaan tarkemmin, millaisena näyttäytyy työelämä, johon nämä tulokkaat ovat astumassa.
Millainen on heidän ammatillinen identiteettinsä tässä vaiheessa, ja miten se kehittyy ajan mittaan? Ja mitä alan opettajien, opiskelijoiden, työnantajien, ammattijärjestöjen tai tutkijoiden olisi
hyvä tietää ja ymmärtää tästä tilanteesta? Tuntui tärkeältä ja innostavalta suunnitella hanke, jonka
aikajänne olisi kymmenen vuotta. Näin avautuisi mahdollisuus seurata, millaisia ura- ja elämänpolkuja nuorille suomalaisille journalisteille rakentuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Aiemmassa kansainvälisessä tutkimuksessa on esitetty, että toimittajiksi nyt valmistuvat nuoret
tulevat toimimaan monipuolisesti erilaisten mediatöiden (”media work”) tekijöinä ja vaihtamaan
joustavasti roolista toiseen (Deuze 2007). Tämän ajatuksen mukaan monialainen mediatyöntekijä
saattaa yhtenä päivänä tuottaa kaupallista sisältöä, toisena tiedottaa somessa, kolmantena tehdä
erilaisia mediatuotantoja ja neljäntenä journalistista sisältöä. Pitääkö oletus monialaisen mediatyön yleistymisestä kuitenkaan paikkansa journalistikoulutuksen saaneiden keskuudessa Suomessa?
Myös journalistien ammatillisessa keskustelussa on viime aikoina aktiivisesti pohdittu etenkin
journalistisen työn ja viestintätyön suhdetta ja toimittajien liukumista viestinnän tehtäviin.1
Journalismia tuottavat mediayhtiöt ovat viime vuosina vähentäneet työvoimaansa, kun taas
viestintätehtävissä on töitä tarjolla. Onko tällainen liukuma havaittu journalismin opiskelijoiden
keskuudessa? Ja jos on, niin mitä on se asiantuntijuuden ydinaines, jolla voi toimia sekä toimittajana että viestijänä?
Nämä olivat tutkimuksemme lähtökohdat. Hankkeen on tarkoitus tuottaa tietoa muuttuvasta ja
monimutkaistuvasta viestintämaisemasta yksilötason laadullisen seurantatutkimuksen keinoin.
”Toimittajien yksilöllistyvät polut” -seurantatutkimus kertoo toimittajaksi opiskelevien ja opiskelleiden henkilöiden ura- ja elämänpoluista, heidän ammatti-identiteetistään, ammattikentän muutoksista sekä muutoksista koko yhteiskunnassa.
1
Ks. esim. Ville Seuri, Suomen Lehdistö 25.2.2020. https://suomenlehdisto.fi/datahuuma-kaansitoimitusten-huomion-numeroihin-nyt-on-aika-puhua-taas-journalismista/ (haettu 15.11.2021)
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Teoreettinen viitekehys
Seurantatutkimuksemme kytkeytyy keskusteluun journalismin ja ei-journalismin hämärtyvästä
rajasta (Carlson & Lewis 2015). Tässä keskustelussa viitataan usein siihen, kuinka ammattimaisen
journalismin rajoja on entistä vaikeampi määritellä ja kuinka journalistinen sisältö kilpailee ihmisten huomiosta yhä moninaisempien viestintäsisältöjen, kuten markkinointiaineistojen tai blogien
kanssa.
Joskus tämä rakenteellisten rajojen hämärtyminen näkyy yksilöiden omissa työtehtävissä, kuten
yllä esitetyssä mediatyön ajatuksessa viitattiin. Aiemman tutkimuksen mukaan myös journalistisella alalla tehdään pätkätöitä ja etenkin uudet työntekijät saattavat hakea pitkäänkin vakituista
työpaikkaa (esim. Örnebring 2018). Tämän vuoksi etenkin uran alkuvaiheessa työtehtävät voivat
olla moninaisia. Mediatyöntekijän pitääkin olla valmis tuottamaan monenlaisia sisältöjä, ja esimerkiksi kansalaisjärjestöt tarjoavat journalistisia työmahdollisuuksia toimittajille (Wright 2016).
Kuitenkin sellaiset freelancerit, jotka tekevät sekä journalistista että PR-työtä, kokevat usein sisäistä
rooliristiriitaa toimittajuuden ja viestijyyden välillä (Koch & Obermaier 2014). Samaan aikaan on
huomattu, että ristiriidoista huolimatta freelancerin tai yrittäjän ura voi antaa toimintavapautta,
jota palkkatöistä ei voi saada (Lehtonen 2013; Ruotsalainen & Villi 2018). Media- ja viestintäala siis
tarjoaa tulokkaille erilaisia ja osin tavoitteiltaan ristiriitaisiakin työmahdollisuuksia.
Kutsumme tätä erilaisten ammatillisuuksien kokonaisuutta median ammattikentäksi ja hyödynnämme sen teoreettisessa hahmottamisessa Pierre Bourdieun kenttäteoriaa. Kenttä on tässä
perinteessä eräänlainen ihmisten välinen eli sosiaalinen tila, jossa yksilöt ja yhteisöt toimivat ja
jota ylläpitävät erilaiset sosiaaliset voimat (Vos 2016, 384). Bourdieun mukaan yhteiskunta koostuu
toisistaan suhteellisen erillisistä kentistä, joilla ihmisten asemaa määrittää se, kuinka paljon he
onnistuvat hankkimaan kullakin kentällä arvostettuja pääomia, kuten taloudellista asemaa, suhteita tai kulttuurista osaamista, sekä se, kuinka he kulloinkin sijoittuvat suhteessa kentän muihin
toimijoihin (Bourdieu 2002). Vosin (2016, 285–286) mukaan journalismi on aikaisemmin mielletty
omaksi, kohtalaisen autonomiseksi kentäkseen, jolla arvostettua pääomaa ovat tuottaneet muun
muassa journalistiset taidot, jaetut normit ja tietokäsitys sekä toimintaa ohjaava eettisyys.
Onko silti enää olemassa muusta mediasta erillistä journalismin kenttää, jos kysymystä tarkastelee
alalle sijoittuvien tulokkaiden näkökulmasta? Toimiiko journalismin kenttä median ammattikentän
sisällä? Ja toisaalta: onko hahmottelemamme median ammattikenttä kuitenkin edelleen liian eriaineksinen tai jakautunut ollakseen käsitteellisessä mielessä Bourdieun tarkoittama kenttä? Ovatko kentän toimijat sisäistäneet sen näkyvät ja näkymättömät säännöt ja toimintatavat, ja ovatko ne
edes hahmotettavissa? Vai pitäisikö ammattilaisuutta tällä alalla käsitteellistää jotenkin muuten?
Tutkimuksemme avulla voimme ensin empiirisesti selvittää, millaisen pääoman journalistikoulutuksen hankkineet nuoret kokevat työelämässä arvostetuksi, millaista pääomaa heille kertyy opinnoista ja työuran ensimmäisinä vuosina ja millaisissa suhteissa he ovat muihin media-ammateissa
toimiviin. Miellämme tilanteen niin, että median ammattikentällä voi tehdä journalistista työtä,
viestintätyötä (joka tässä jäsennyksessä pitää sisällään muun muassa yhteisöviestinnän ja markkinoinnin), erilaisiin mediatuotantoihin liittyviä töitä (esim. elokuvat ja tv-tuotannot) sekä muita
mediaan liittyviä töitä (esim. kustannusala ja peliala) (vrt. Deuze 2007). Tätä ammattien kokonaisuutta kutsumme media- ja viestintäalaksi tai lyhyemmin media-alaksi. Millaisiin töihin journalismia opiskelleet nuoret media-alalla päätyvät?
Luomme tutkimuksessa katseen media-alaan, mutta teemme sen nimenomaan journalismin kautta ja journalistisen koulutuksen saaneiden ihmisten ura- ja elämänpolkuja seuraamalla. Samalla
meille avautuu mahdollisuus tutkia ammatillisen identiteetin muodostumista ajan mittaan (vrt.
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Mäenpää & Ahva 2017). Tämän vuoksi hyödynnämme kenttäteorian ohella professionalismin
käsitettä jäsentämään nimenomaan journalistisen ammatti-identiteetin muodostumista sekä
journalismin roolia mediakentällä (Deuze 2005; Waisbord 2013). Vaikka journalistit eivät muodosta
klassista säädeltyä ammattikuntaa eli professiota, kuten vaikkapa lääkärit, journalistit ovat silti
tunnistettava ammattilaisten joukko, jolla on kohtalaisen yhteneväiset käsitykset siitä, mitä heidän
ammattinsa on ja miten sen pitäisi yhteiskunnassa toimia. On myös joitakin keskeisiä rakenteellisia
tekijöitä, jotka tuottavat journalismiin professionaalisuutta: institutionalisoitunut koulutusjärjestelmä, ammatillinen itsesääntely sekä alan järjestäytyminen liittoihin ja yhdistyksiin. Journalismi on
siten tunnustettu, erityistietoon ja -taitoon sekä koulutukseen perustuva toimiala, jonka nähdään
edesauttavan yhteiskunnan toimivuutta, jopa yhteistä hyvää (Pietilä 2012; vrt. Koljonen 2013a,
92–93; Pöyhtäri, Väliverronen & Ahva 2016).
Jos yhdistetään yllä esitetyt ajatukset journalismin professionalismista ja kentästä, voidaan ajatella,
että professiona journalismi myös aktiivisesti määrittelee itseään ja suojelee toimintaansa ulkoisilta vaikutteilta – eli pitää yllä autonomiaansa ja sitä kautta journalistisen kentän rajoja (Penttilä
2021). Mutta koska journalismi ei ole säännelty ammattikunta – kuka tahansa saa alkaa kutsua
itseään toimittajaksi – professionalismi toimii journalismin tapauksessa pääasiassa diskursiivisesti:
jaettua käsitystä ammatillisuudesta pidetään yllä toiminnassa ja puheessa (Aldridge & Evetts 2003,
554–557), ei esimerkiksi lupajärjestelmin tai todistuksin. Edellä mainitut rakenteelliset tekijät,
kuten järjestäytyminen, luovat journalistisen professionalismin toteutumiseen tiettyjä puitteita ja
reunaehtoja, mutta myös esimerkiksi Journalistiliitto tai koulutusta tarjoavat instituutiot käyttävät
diskursiivista määrittelyvaltaa suhteessa professioon. Diskursiivisissa käytännöissä saavat muotonsa esimerkiksi keskeiset ammatilliset arvot ja ideaalit, kuten objektiivisuus ja totuudellisuus, joihin
toimittajat sitoutuvat (Koljonen 2013a) ja joihin heidän ammatti-identiteettinsä kiteytyy.
Ajatuksemme on, että journalistiksi kouluttautuvien opiskelijoiden ammatillisuuden pohja luodaan opintojen aikana ja se muuntuu ja elää, kun he etsivät paikkaansa yhä moninaistuvammalla
ja huokoisemmalla median ammattikentällä. He tunnistavat kentän erilaisia pääomia ja ratkovat
mahdollisia rooliristiriitoja sosiaalistuessaan alalle (Berger & Luckmann 1966, 181; Mäenpää & Ahva,
2017). Näin voimme luoda jälleen katseen kenttäteorian suuntaan ja pohtia, kuinka tutkimukseen
osallistuvien henkilöiden omissa ura- ja elämänpoluissa rakentuu heidän ammatillinen habituksensa (Bourdieu 1972) eli tapa, jolla yksilö omaksuu kentän luonteen ja sisäistää itseensä sen toimintatavat. Kymmenen vuoden laadullinen seurantatutkimus tuo esiin ajassa muuttuvan habituksen
(”habitus-in-process”) sekä tälle muutokselle annetut merkitykset (McLeod 2003).

Menetelmä ja aineistot
Journalistien monivuotista laadullista seurantatutkimusta ei ole Suomessa aiemmin tehty. Aikaisemmat toimittajien ammatillisuutta tarkastelleet tutkimukset on tehty pääosin lomakekyselyin
tai haastatteluin (esim. Jyrkiäinen 2008; Reunanen & Koljonen 2014; Pöyhtäri, Väliverronen & Ahva
2016). Sama pätee myös nuoria toimittajia käsitelleisiin tutkimuksiin (esim. Mäenpää & Ahva 2017;
Lehtonen 2013). Mäenpään ja Ahvan (2017, 20) tutkimuksessa selvisi, että journalismin opiskelijoilla yhteiskunnallinen vaikuttamishalu on suurempaa kuin alan kokeneemmilla toimijoilla. Lomaketutkimuksella ei kuitenkaan voitu arvioida esimerkiksi sitä, lientyykö tulokkaiden vaikuttamishalu
kokemuksen myötä.
Lehtosen (2013) tutkimuksessa puolestaan korostui nuorten suomalaistoimittajien joustavuus
ja liikkuvuus erilaisissa työsuhteissa ja ammatin käsittäminen pikemminkin henkilökohtaiseksi projektiksi kuin sitoutumiseksi yhden työnantajan palvelukseen. Lehtosen työ antaa meille
suuntaviivoja etenkin yksilöllistymisen tutkimiseen, mutta näistäkin haastatteluista on kulunut
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jo yli kahdeksan vuotta, minä aikana median ammattikenttä on muuttunut niin bourdieulaisena
pääomien kenttänä kuin konkreettisemmin ammatillisten mahdollisuuksien ja tekemisen tapojen
toimialanakin. Siksi uusi ja edellisiä pitkäjänteisempi katse nuoriin toimittajiin on tarpeen.
Menetelmällisesti lähin vertailukohta tutkimuksellemme on Petteri Raidon ja Eero Lahelman
pitkittäistutkimus työttömistä journalisteista 1990-luvun lamasta 2010-luvulle (Raito & Lahelma
2013). Siinä hyödynnettiin kirjoitettuja tarinoita ja lomakekyselyä, ja tuloksissa korostuivat erityisesti keskijohdon sekä työttömyydestä selviytymisen näkökulmat eikä median ammattikentän
monimuotoisuus noussut erityisemmin esiin.
Tutkimuksemme haluaa valottaa journalistisen työn ja muiden mediatöiden – etenkin viestinnän
– välistä suhdetta tekijöiden omasta näkökulmasta ”hitaan tieteen” menetelmin ja sen eettisiä
periaatteita kunnioittaen (Nikander 2014). Laadullinen seurantatutkimus on menetelmä, jossa
samoja ihmisiä, yhteisöjä tai instituutioita seurataan pitkäjänteisesti tietyin väliajoin tyypillisesti
haastatteluja, havainnointia, visuaalisia menetelmiä tai muita aineistonkeruun ja analyysin välineitä hyödyntäen (emt.). Menetelmä mahdollistaa siirtymien ja murrosten tutkimisen sen sijaan, että
tarkastelu kiinnittyisi yhteen hetkeen (Luomanen ym. 2018). Laadullisena menetelmänä se myös
tuottaa tiheää aineistoa ihmisten elämästä ja heidän sijoittumisestaan osaksi yhteiskuntaa sekä
valottaa esimerkiksi tilastojen sokeita pisteitä ja tarjoaa tutkimusevidenssiä vaikkapa poliittiseen
päätöksentekoon (Nikander 2016).
Haluamme tällä menetelmällä tutkia, mitä media-alalla tapahtuu tai muuttuu, mutta myös sitä,
miten yksilöt tähän muutokseen ajassa orientoituvat ja miksi he tekevät tiettyjä valintoja tai
ajautuvat joihinkin tilanteisiin (Neale & Flowerdew 2003). Kymmenen vuoden kuluttua – näin toivomme – meillä on koossa rikas ja tiheä aineistokokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden sekä (a)
pitkittäiseen seuranta-analyysiin että (b) poikittaiseen pysäytyskuva-analyysiin tai (c) yksilötason
tapaustarkasteluun. Pitkän seurannan aikana yksilöiden polut tuovat aineistoon paljon variaatiota.
Ehkäpä jotkut hyppäävät kokonaan pois median parista ja vievät tutkijat mukanaan aivan muille
ammattikentille, mikä sekin kertoisi omaa tarinaansa media-alasta. Tutkimuksen lähtöasetelman
on siksi oltava tarpeeksi yksinkertainen.
Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa keskitytään seuraamaan reaaliajassa koulutustaustaltaan yhtenäistä joukkoa eli journalismin korkeakouluopiskelijoita. Koska tarkoitus on tutkia sitä, millä tavoin
yksilöt löytävät paikkansa ammattikentältä 2020-luvulla, on mielekästä kohdistaa huomio sellaisiin
henkilöihin, jotka ovat parhaillaan siirtymässä kentälle. Valtaosin alalle päädytään korkeakouluopintojen kautta.2
Tässä tutkimuksessa seuraamme Turun ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston journalismin opiskelijoiden polkuja. Näissä oppilaitoksissa on journalismille omat koulutusohjelmansa.
Niiden erona on, että Turussa voi 4-vuotisessa ohjelmassa suuntautua journalismin lisäksi myös
viestintään, kun taas Tampereella kandiopinnot suoritetaan viestinnän ja median monitieteisessä
kandiohjelmassa (3 vuotta), mutta sen sisällä journalistiikka on oma opintosuuntansa ja siitä voi
myös tehdä oman maisterin tutkintonsa (2 vuotta).
Rekrytoimme hankkeeseen kaikkiaan 43 opiskelijaa: Tampereen yliopistosta 29 ja Turun ammattikorkeakoulusta 14.3 Nämä opiskelijat olivat kaikki rekrytoinnin aikana opintojensa loppuvaiheessa
2
Journalismin alan korkeakoulutusta annetaan Suomessa yliopistoissa Tampereella, Jyväskylässä
ja Helsingissä (Svenska social- och kommunalhögskolan) sekä ammattikorkeakouluissa Turussa, Oulussa ja
Helsingissä (Haaga-Helia).
3
Määrät ovat suhteessa journalismin oppiaineen tai opintosuunnan kokoon, sillä Tampereella
aloituspaikkoja on enintään 56, kun mukaan lasketaan myös erilliset maisteriohjelmat (journalistiikka ja
visuaalinen journalismi), ja Turussa aloituspaikkoja on 22.
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ja tekivät usein niiden ohella töitä. Osallistujat rekrytoitiin kertomalla tutkimukseen osallistumisen mahdollisuudesta eri kurssien yhteydessä ja tiedottamalla siitä opiskelijoiden verkostoissa.
Turussa tutkimuksesta kerrottiin kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoille ensin yleisesti
ja sitten kutsuja lähetettiin myös yksilöviestein. Tampereella puolestaan tiedotettiin tutkimuksesta
maisterivaiheen journalistiikan ja visuaalisen journalismin opiskelijoille, joille avattiin mahdollisuus
ilmoittautua mukaan. Tämän jälkeen opiskelijoita rekrytoitiin henkilökohtaisesti. Näin saimme
kokoon joukon, joka koostuu pääosin ensimmäiseen ammattiinsa opiskelevista nuorista ihmisistä. Rekrytoinnin rajoitteena voi pitää sitä, että menetelmällä tavoitimme opinnoissaan aktiiviset
opiskelijat emmekä kenties sen vuoksi kaikkein todennäköisimpiä epäilijöitä tai alanvaihtajia.
Tutkimukselle haettiin ja saatiin tutkimusluvat kummastakin oppilaitoksesta. Tutkittavilta pyydettiin suostumukset osallistua tutkimukseen ja heille kerrottiin perusteellisesti, mitä hankkeeseen
mukaan lähteminen tarkoittaa ja millaisia aineistoja ja henkilötietoja siinä kerätään ja miten niitä
käsitellään. Osallistujille luvattiin, että tutkimustuloksista raportoidaan anonymiteettiä kunnioittaen. Kaikille osallistujille kerrottiin myös oikeudesta keskeyttää seurantaan osallistuminen.
Osallistujilla teetettiin ensin taustatietojen keräämistä varten taustakysely verkossa (Liite 1). Tämän
jälkeen järjestettiin varsinaiset tutkimushaastattelut. Kyseessä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu (Liite 2), jossa kukin haastattelija seurasi yhtenäistä runkoa ja sen teemoja, mutta myös
jatkokysymyksille jätettiin tilaa. Haastattelut toteutettiin koronapandemian vuoksi etäyhteyksin, ja
ne kestivät keskimäärin 1,5 tuntia. Haastattelut litteroitiin, ja materiaalia kertyi lopulta yli 500 sivua.
Tutkimusryhmän jäsenet koodasivat aineiston yhteisesti sovittujen teemojen mukaan ja kirjoittivat
näistä johdettuja aihealueita käsittelevät luvut tähän raporttiin.
Koko hankkeen mittakaavassa tämä 500 sivun aineisto on vasta alkusuora. Aiomme toteuttaa laadulliset seurantahaastattelut vuosina 2023, 2026 ja 2029. Näiden vuosien väleissä aiomme myös
pitää yhteyttä osallistujiin vuosittain pienempien välihaastatteluiden tai tehtävien avulla. Kaikkiaan ajatus ”rinnalla kulkemisesta” (Nikander 2016) ja yhteyden ylläpitämisestä kuuluu laadulliseen
seurantatutkimukseen ja edesauttaa osallistujien sitoutumista pitkään tutkimussuhteeseen.

Raportin rakenne
Tässä raportissa kerromme haastateltavien taustoista ja elämäntilanteesta sekä heidän motiiveistaan hakeutua opiskelemaan journalismia (luku 2), heidän nykyisestä työtilanteestaan ja suuntautumisestaan joko journalistisiin tai viestinnällisiin tehtäviin sekä heidän suhteestaan työhön
ylipäätään (luku 3). Luvussa 4 tarkastelemme, miltä alan työmarkkinat haastateltavistamme näyttävät ja luvussa 5 millaisia keinoja he käyttävät työpaikkoja hakiessaan ja miten he suhtautuvat
itsensä markkinointiin ja brändäykseen. Tämän jälkeen kuvaamme haastateltavien käsityksiä siitä,
mitä osaamista alalla arvostetaan ja millaiseksi he kokevat oman osaamisensa ja asemansa työmarkkinoilla (luku 6). Kahdessa seuraavassa luvussa luomme katseen erityisesti journalismiin ja sen
ammatillisiin arvoihin eli käsittelemme haastateltavien käsityksiä journalismin yhteiskunnallisesta
roolista (luku 7) ja sen suhteesta tietoon (luku 8). Luvussa 9 haastateltavamme kertovat tulevaisuuden toiveistaan ja visioistaan, ja luvussa 10 esittelemme tältä pohjalta viisi erilaista urapolkuskenaariota sekä pohdimme, missä määrin journalismi ja viestintä hahmottuvat haastateltavillemme
erillisinä, erilaisiin arvoihin ja pääomiin nojaavina kenttinä ja missä määrin nämä yhdistyvät heidän
ajatuksissaan yhdeksi yhteiseksi median ammattikentäksi.4
4
Tutkimusraportissa käytämme haastateltavista nelimerkkistä koodia, joka perustuu heidän ammatillisista suuntautumisistaan tekemäämme luokitteluun. Jo-alkuiset koodit kuuluvat haasteltaville, jotka ovat
suuntautuneet journalismiin (N=19). Vi-alkuiset koodit niille, jotka ovat suuntautuneet viestintään (N=11).
Jv-alkuiset koodit niille, joiden suuntautuminen on luokiteltu journalistisviestinnälliseksi (N=13). Tutkittavien
ammatillista suuntautumista käsitellään tarkemmin luvussa 3.
9

Koko tutkimusryhmämme on osallistunut kaikkien tämän raportin lukujen ideointiin ja työstämiseen. Johdantoluvun on kirjoittanut Laura Ahva, luvun 2 Samuel Raunio, luvun 3 Samuel Raunio,
Milla Järvipetäjä ja Kari Koljonen yhdessä, luvut 4, 5 ja 6 Esa Reunanen, luvut 7 ja 8 Kari Koljonen,
luvun 9 Milla Järvipetäjä ja luvun 10 koko tutkimusryhmä yhdessä.
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2. Osallistujien taustat,
elämänvaihe ja
hakeutuminen media-alalle
Tutkimuksemme 43 journalismin opiskelijaa olivat ensimmäisellä haastattelukierroksella alkuvuonna 2021 opintojensa loppuvaiheessa tai juuri tutkintonsa suorittaneita. Haastateltavien rekrytoinnissa tehtiin tietoinen valinta kohdistaa tutkimus opintojensa loppuvaiheessa oleviin, työelämään
siirtyviin opiskelijoihin. Mukana on toki myös niitä, joilla on jo pidempi kokemus journalistisesta
työstä tai jotka ovat päätyneet vaihtamaan kokonaan toiselta alalta journalismiin.
Vastaavaa, yhtä pitkää seurantatutkimusta suomalaisista journalismin opiskelijoista ei ole aiemmin
tehty. Jenni Mäenpää (2015) teki vuonna 2015 suomalaisille journalistiopiskelijoille kyselylomaketutkimuksen, johon vastasi kaikkiaan 265 opiskelijaa kuudesta suomalaisesta korkeakoulusta.
Mäenpään tutkimuksen vastaajajoukko oli painottunut ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoihin (50 % vastanneista), mikä on hyvä huomioida vertailtaessa tuloksia tähän tutkimukseen.
Pauliina Lehtonen (2013) haastatteli vuonna 2012 kaikkiaan 21:tä jo ammatissa toimivaa nuorta
suomalaista journalistia heidän näkemyksistään journalistin työstä ja toimittajan identiteetin
rakentumisesta. Tässä ja seuraavissa luvuissa peilataan tämän tutkimuksen tuloksia erityisesti
näihin kahteen aiempaan tutkimukseen.
Suuri osa tämän tutkimuksen osallistujista on elämänvaiheessa, jossa tapahtuu muutoksia ja jossa
siirrytään nuoruudesta aikuisuuteen. Nuoruus johtaa tai valmistaa henkilön aikuisuuteen. Aikuisuuden tunnusmerkistö on osittain kulttuurisidonnainen, ja Suomessa lapsuudenkodista muuttoa
pidetään merkittävimpänä aikuisuuteen siirtymisen merkkinä. Lisäksi kokoaikatyö, puolison
kanssa asuminen ja vanhemmaksi tuleminen nähdään keskeisinä osina siirtymässä nuoruudesta
aikuisuuteen. (Isoniemi 2018.) Edellä mainitut siirtymät eivät kaikkien osalta tapahdu vain kerran
elämässä, vaan tapahtuu myös ”jojoilua”: osa ihmisistä muuttaa takaisin lapsuudenkotiin ja osa
taas palaa työelämästä takaisin opintojen pariin (emt.). Yleisesti ottaen nuoruuden on nähty
kiinnittyvän ihmisen kouluttautumisvaiheeseen ja aikuisuuden taas työssäkäyntiin ja perheen
perustamiseen (Grundström 2019, 38).
Tämän luvun tarkoitus on piirtää kokonaiskuva siitä, millaisessa elämäntilanteessa haasteltavat
ovat haastatteluhetkellä. Ennen haastatteluja tutkittavat saivat täytettäväkseen kyselylomakkeen,
jossa selvitettiin heidän taustatietojaan. Tässä luvussa käymme läpi siitä saatuja tuloksia sekä
näihin liittyviä, elämäntilannetta käsitteleviä osuuksia teemahaastatteluissa. Lisäksi pureudumme
niihin motiiveihin ja selittäviin tekijöihin, joita haastateltavat kertoivat syiksi hakeutua journalistiksi
tai viestijäksi sekä journalismin ja viestinnän korkeakoulutukseen.
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Enemmistö alle 30-vuotiaita, naisia, vuokralla asuvia ja lapsettomia
Kaikkiaan tutkimukseen osallistuu 43 opiskelijaa, joista 29 on Tampereen yliopistosta ja 14 Turun
ammattikorkeakoulusta. Heistä 31 ilmoitti sukupuolekseen naisen, 11 miehen ja 1 muun (kuvio 1).
Naisten osuus on 72 prosenttia, mikä on linjassa yleisesti journalismin opiskelijoiden ja Journalistiliiton jäsenten sukupuolijakauman kanssa: journalismia kouluttavissa korkeakouluissa enemmistö
journalismin opiskelijoista on naisia ja Journalistiliiton jäsenistäkin naisia on yli puolet. Toimittajakunta on naisistunut jo pitkään, ja Journalistiliiton jäsenistössäkin naisten enemmistö on sitä
suurempi, mitä nuoremmista liiton jäsenistä on kyse.5

Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuvien sukupuolijakauma (N=43).
Suurin osa haastateltavista (86 %) on alle 30-vuotiaita, tyypillisimmin 24- ja 25-vuotiaita (kuvio 2).
Jakauma on oletettu, koska useimmat tutkittavat ovat journalismin opintojensa loppuvaiheessa tai
juuri valmistuneita.

Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuvien ikäjakauma (N=43).
5
Journalisti 8/2021. https://journalisti.fi/artikkelit/2021/08/journalismi-naisistuu-journalistiliitonjasenista-yli-puolet-ja-journalismin-opiskelijoista-jopa-80-prosenttia-on-naisia-mista-journalismin-naisistuminen-johtuu-ja-onko-silla-vaikutusta-sisaltoon/ (haettu 24.11.2021)
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Tutkimuksen osallistujien enemmistö on naimattomia (29 henkilöä), avoliitossa elää 13 ja yksi
on avioliitossa. Kaikki haastateltavat ovat lapsettomia. Vuonna 2014 korkeakouluopiskelijoiden
toimeentulosta ja opiskelusta tehdyn tutkimuksen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014) mukaan
kaikista opiskelijoista joka kuudennella on yksi tai useampia lapsia, yli 30-vuotiaista opiskelijoista
jo joka toisella. Trendi sekä Euroopan tasolla että Suomessa on ollut yleisemminkin 2000-luvulla perheellistymisen myöhentyminen ja ensisynnytysiän nousu (Sutela 2012). Tosin Suomessa
syntyvyyden lasku pysähtyi vuonna 2020 laskettuaan sitä ennen yhtämittaisesti yhdeksän vuoden
ajan.6 Kokemus työmarkkinoiden epävarmuudesta on ilmiö, joka tuli esille useissa tämän tutkimuksen haastatteluissa (luvut 3, 4 ja 9). Tämä heijastuu myös perheen perustamiseen ja lasten
saamisen ajankohtaan (Sutela 2012). Kun ei ole varmuutta siitä, jatkuuko määräaikainen työsuhde
tai onko valmistumisen jälkeen saatavilla töitä pidemmäksi aikaa, tämä osaltaan vaikuttaa päätöksiin esimerkiksi asuinpaikasta tai lasten hankkimisesta. Ilmiön voi tulkita myös nuorten aikuisten
pysyvämmäksi arvojen muutokseksi, jossa koulutus ja työelämään kiinnittyminen ovat perheen
perustamista tärkeämpiä tavoitteita (Lindroos ym. 2020, 146).
Haastateltavista lähes kaikki (38 henkilöä) asuvat vuokra-asunnossa opiskelupaikkakunnallaan
tai sen lähettyvillä, mikä on tyypillistä tämän ikäisille korkeakouluopiskelijoille (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 86).7 Heistä neljä ilmoitti asuvansa omistusasunnossa ja yksi kumppaninsa
omistamassa asunnossa. Tutkittavista osa kertoi muuttaneensa kesätyön myötä aiemmalle kotipaikkakunnalleen, puolison luokse tai muuhun kaupunkiin, esimerkiksi pääkaupunkiseudulle.
Koronaepidemia on muuttanut joidenkin haastateltavien asuintilannetta, ja he ovat ainakin
tilapäisesti palanneet lapsuudenkotiinsa, aikaisemmalle kotipaikkakunnalleen.
Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös haastateltavien kuukausinettotuloja, eli käytettävissä olevia
tuloja kuukaudessa verotuksen jälkeen (kuvio 3). Tutkittavista enemmistö, 28 henkilöä, ilmoitti
kuukausittaisiksi nettotuloikseen 500–1 499 euroa. Kahdeksalla nettotulot sijoittuvat 1 500–2 499
euron väliin. Yli 2 500 euron nettotuloja ilmoitti saavansa kuusi tutkittavaa. Yksi kertoi nettotulojensa jäävän alle 500 euron. Tulojen jakauma on samantapainen kuin suomalaisilla korkeakouluopiskelijoille yleisestikin. Eurostudent VII -tutkimuksen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 84–85)
mukaan korkeakouluopiskelijan keskimääräinen kuukausittainen käytettävissä oleva tulo on
1 127 euroa. Alle 1 500 euron tuloilla tulee toimeen noin 70 prosenttia korkeakouluopiskelijoista,
1 500–2 000 euron tuloilla 11,5 prosenttia ja yli 2 000 euron tuloilla 18,5 prosenttia.8

6
Suomen virallinen tilasto (SVT) (2020) Syntyneet [verkkojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus.
https://www.tilastokeskus.fi/til/synt/2020/synt_2020_2021-04-23_tie_001_fi.html (haettu 24.9.2021)
7
Ks. myös Suomen virallinen tilasto (SVT) (2019) Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu]. Tuloerot (Kansainvälinen Vertailu) 2019, 1 Vuokra-asunto on yleinen hallintasuhde nuorilla. Helsinki: Tilastokeskus.
https://tilastokeskus.fi/til/tjt/2019/03/tjt_2019_03_2020-12-18_tie_001_fi.html (haettu 22.12.2021)
8
Tämän tutkimuksen tuloja koskeviin tutkittavien vastauksiin on suhtauduttava osin varauksella, sillä
osa haastateltavista on kaikesta huolimatta kuitenkin saattanut ilmoittaa kyselylomakkeessa kuukausituloikseen bruttotulonsa (palkkansa ennen verotusta). Tulojen arviointia vaikeuttaa myös se, että opiskelijoiden
tulot usein vaihtelevat suuresti vuoden mittaan.
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Kuvio 3. Tutkimukseen osallistuvien kuukausinettotulot opiskelijoiden itsensä arvioimina (N=43).
Tutkimuksen kahdessa yleisimmässä nettotuloluokassa, 500–999 euroa ja 1 000–1 499 euroa kuukaudessa, tulot koostuvat pääosin opintososiaalista eduista (opintotuki, asumistuki ja opintolaina)
sekä osa-aikaisten töiden tuloista. Monet tutkittavista mainitsivat, että palkkatulojen ja tukien suhde on noin 50/50 prosenttia mutta että kuukausittainen vaihtelu on suurta, koska osa-aikaiset työt
eivät sijoitu tasaisesti vuoden kaikille kuukausille. Useille kertyy myös säästöjä kesätöistä. Monet
korostivat, että osa-aikaisen työn palkkataso on riittävä ja että kesän työtuloista kertyneet säästöt
auttavat selviytymään niukemmista kuukausista. Tutkittavista kymmenkunta kertoo kuukausituloikseen yli 2 000 euroa kuukaudessa. Nämä henkilöt ovat tyypillisesti kokoaikaisessa tai lähes
kokoaikaisessa työssä eivätkä enää saa opintoetuuksia. Kuitenkin vain kaksi haastateltavaa nosti
esiin etuuksien tulorajat, jotka hankaloittavat opintojen ja työnteon yhdistämistä.
Tuloni koostuvat tällä hetkellä asumistuesta, opintotuesta ja keikkatuloista (yritystoiminta). Kesäisin on ollut nyt hieman eri tilanne, kun olen ollut toimituksessa
palkkalistoilla, eli silloin tulot ovat isommat. Kelan osuus on noin 40 prosenttia kuukaudessa. (Jo11)
Tuloni ovat nollatuntisopimuksesta johtuen hyvin vaihtelevat ja välillä ovat olleet
myös yli tuon 2000 euroa. Mutta pääasiallisesti ne jakautuvat suunnilleen kolmasosa
tukia (opintolaina, asumistuki, satunnaisesti opintoraha), ja kaksi kolmasosaa työstä
saatua palkkaa. (Jo12)
Tällä hetkellä käytännössä koostuu sieltä [valtakunnallisesta mediasta] tulevasta
palkkatulosta. Tietysti vaihtelee kuukausittain, mutta siinä se varmaan keskiarvoisesti on. Muita tulolähteitä ei oikeastaan tällä hetkellä ole. […] Ei ole opintotukea eikä
asumistukea. Tulorajat ilmeisesti ylittyvät sen suhteen. (Jo02)
Journalismin opintonsa tutkittavat ovat aloittaneet vuosien 2014 ja 2020 välissä (kuvio 4). Tyypillisimmät aloitusvuodet ovat 2016 ja 2017. Yliopisto-opiskelijoista kaikkiaan 25:llä on kandidaatin
tutkinto, Bachelor of Arts -tutkinto tai maisterintutkinto ja neljällä medianomitutkinto. Ammattikorkeakouluopiskelijoista lukion suorittaneita on 12, ja heistä kuudella on myös toisen asteen tai
opistoasteen tutkinto, joko journalismiin ja viestintään liittyvä tai kokonaan toisen alan tutkinto.
Kaksi ammattikorkeakouluopiskelijaa on suorittanut keskiasteen muun tutkinnon kuin ylioppilastutkinnon, toinen audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon ja toinen taloushallinnon merkonomitutkinnon.
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Kuvio 4. Tutkimukseen osallistuvien korkeakouluopintojen aloittamisvuosi (N=43).
Tampereen maisteriopiskelijoista moni on graduvaiheessa ja turkulaisista taas usea viimeistelemässä opinnäytetyötään. Moni suunnittelee valmistuvansa vuosien 2021 tai 2022 aikana, tai he
ovat saaneet kandidaattivaiheen opinnot päätökseen ja siirtyneet maisteriopintoihin edellisen
vuoden aikana. Opinnäytetyön lisäksi osalta tutkittavista puuttuu valinnaisia opintoja tai työharjoittelu. Osalla työharjoittelu on siirtynyt eteenpäin vuosien 2020 ja 2021 koronaepidemiarajoitusten takia. Muutama opiskelija suunnittelee lähtevänsä kansainväliseen opiskelijavaihtoon mutta
tiedostaa vaihtoon lähtemisen hankaluudet korona-aikana. Muutamat mainitsivat opintojen
etenemiseen ja työn tekemiseen liittyvinä seikkoina jaksamiseen tai mielenterveyteen liittyvät
ongelmat.
Tämän tutkimuksen opiskelijoista suurin osa on siis päättämässä opintojaan ja on jo aikaisemmin
muuttanut pois lapsuudenkodistaan. Osa on muuttamassa työn perässä uudelle paikkakunnalle.
He ovat nyt osa-aikaisessa työssä ja sijoittumassa kokoaikaisesti työelämään. Perheen perustaminen ei vaikuttanut olevan monellekaan ajankohtaista, vaikka moni elääkin parisuhteessa. Osa
haasteltavistakin luonnehtii elämänvaihettaan siirtymävaiheeksi tai tunnistaa elämänvaiheeseen
liittyviä muutoksia.
Maisteriopinnot ovat alkaneet ja olen siitä tyytyväinen, että ne ovat edenneet, koska
nyt syksyllä tein aika paljon TTT-vuoroja [maakuntalehdelle]. Marraskuun olin käytännössä kokonaan töissä ja joulukuun aika paljon kanssa. Tällä hetkellä tavoitteina
on saada opinnot [valmiiksi], kun pitäisi koko ajan edetä, ja sen lisäksi sitten katsella
ympärille ja tehdä työvuoroja ja miettiä seuraavia askeleita. Mä olen vähän semmoisessa siirtymävaiheessa ehkä tällä hetkellä. (Jv01)
No just, on vähän silleen, tavallaan taitteessa. Opinnot ovat ihan just loppumassa,
että on valmistumassa ja pitäisi aloittaa ihan kunnolla töissä, löytää joku, no vakityö
tai sitten pidempiä määräaikaisia. (Jv03)
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Alalle hakeutuvat taitavat kirjoittajat ja äidinkielessä menestyneet
Lähes puolet tutkittavista mainitsee kirjoittamisen, lukemisen ja äidinkielen vahvan taitamisen
sekä kirjoittamisesta ja äidinkielestä tykkäämisen syiksi siihen, miksi on hakeutunut opiskelemaan
journalismia. Sama ilmiö on aiemminkin ollut havaittavissa journalismin opintoihin hakeutuneiden ja opintonsa aloittaneiden joukossa esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa: kiinnostus
kirjoittamiseen ja äidinkieleen nousee usein esille valintakokeiden ennakkotehtävissä ja haastatteluosuuksissa sekä opintojen alkuvaiheessa. Lehtonen (2013, 104) esittää nuoriin journalisteihin
keskittyneessä tutkimuksessaan kirjoittamisen merkityksen ohjaavana tekijänä journalistisen uran
valinnalle varsinkin niillä nuorilla, jotka hänen tutkimuksessaan edustivat suhteellisen perinteistä
journalistin identiteettiä. Omilla tutkittavillamme innostus kirjoittamiseen, lukemiseen ja äidinkieleen oli usein herännyt jo nuorella iällä, peruskoulussa tai harrastusten parissa.
Mä olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja tarinoista ja olen aina lukenut paljon ja
kirjottaminen on ollut mulle aina sellainen muutenkin ehkä henkilökohtainen [tapa]
jäsennellä ajatuksia, ja olen aina ollut kiinnostunut siitä. Mulla on aika pitkä polku
silleen, että mä aloitin bloggaamaan 15-vuotiaana ja kirjoitin blogia, julkista blogia,
sitten oikeastaan yhdeksäntoista, parikymppiseksi asti. (Jo07)
Mä olen ihan ala-asteelta asti peruskoulusta lähtien ollut hyvä kirjottamaan, ja se
on kiinnostanut mua. Lukiossa se into oikeastaan vähän lässähtikin ihan niiden
tekstilajien takia, mitä lukio vaati, mutta sitten kuitenkin yhteishakuvaiheessa mulle
tuli semmoinen olo, että tämmöinen journalismi ja viestintä voisi kuitenkin tuntua
eniten omalta. Ihan siltä pohjalta lähdin. (Jv06)
On kiinnostavaa huomata, että edelleen vielä 2020-luvullakin juuri kirjoittaminen ja tekstin tuottaminen sekä lehden toimittaminen (painettu tai verkkolehti) yhdistävät journalismin opiskelijoita
ja ovat johdattaneet journalistisiin töihin. Visuaalisuus, liikkuva kuva ja audio ovat digitalisaation,
tekniikan kehittymisen ja sosiaalisen median myötä korostuneet 2000-luvulla viestinnässä (Zerfass
ym. 2017, 17–39). Visuaalisuuteen perustuvat sosiaalisen median palvelut ovat varsinkin nuoremmilla ikäryhmillä aktiivisessa käytössä.9 Nykyaikaa on luonnehdittu visuaaliseksi aikakaudeksi, ja
näkö on korotettu mediayhteiskunnan ensimmäiseksi aistiksi kuuntelemisen ollessa myös tärkeässä roolissa. Tuotamme esimerkiksi enemmän kuvia kuin koskaan aikaisemmin. (Seppänen &
Väliverronen 2014, 33–35.) Tästä visuaalisuuden kulttuurin vahvistumisesta huolimatta omaehtoinen kirjoittaminen ja lukeminen korostuvat edelleen tutkimuksemme opiskelijoiden elämässä.
Kirjoittamisen ohella myös visuaalisuus ja valokuvaaminen mainittiin perusteluina journalismin
opintoihin. Ne ovat ymmärrettävästi ensisijaisia perusteluja erityisesti Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin opiskelijoille. He toivat haastatteluissa esille myös sen, että visuaalisuuden ja
valokuvaamisen voi opinnoissa ja tulevissa töissä yhdistää yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn
ja dokumentaarisuuteen. Näitä painotettiin studio-, mainos- tai juhlavalokuvauksen sijasta. Täten
pelkkä visuaalisuus ja valokuvaaminen itsessään eivät olleet riittävä syy kiinnostukselle alaan, vaan
tärkeää oli myös niiden yhdistäminen journalismiin, dokumentaarisuuteen ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Ammattikorkeakoulun tutkittavien keskuudessa kiinnostus liikkuvaan kuvaan ja
audioon (esimerkiksi radiotyöhön) nousi esille noin puolessa haastatteluista. Näilläkin tutkittavilla
saattaa olla kiinnostusta kirjoittamiseen, mutta myös muu journalistinen tai media-alan työ videon, audion ja sosiaalisen median parissa on heille syy hakeutua alan oppilaitokseen.

9
Suomen virallinen tilasto 2020. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020.
https://www.stat.fi/til/sutivi/2020/sutivi_2020_2020-11-10_fi.pdf (haettu 24.11.2021)
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Ehkä se tuli ihan tai siis tulikin ihan puhtaasti sieltä valokuvauksen kautta. Opiskelin
valokuvausta opistotasolla silloin joskus 2011–2012. Ja siellä oli sitten sellainen
kuvajournalismin kurssi ja sitten innostuin siitä. Olin ollut aika pitkään vähän silleen
hukassa, että mitä mä haluan kuvata, mutta sitten jotenkin se sellainen dokumentaarinen ja sellainen journalistinen kuva alkoi enemmän ja enemmän kiinnostaa.
(Jo05)
Mä halusin just sitä kuvajournalismia opiskelemaan, ja se visuaalisuus kiinnosti, ja
erityisesti se kuvajournalismi tuntui merkitykselliseltä, että siinä se visuaalisuus saa
sen merkityksen, että en halunnut lähteä pelkästään valokuvaamista opiskelemaan.
[…] Kirjottaminen mua ei silloin kiinnostanut kyllä pätkääkään, mutta just se visuaalisuus kiinnosti. (Jv03)
Mä olen aina tykännyt kirjoittaa, tykkään hirveästi sosiaalisesta mediasta ja semmoisesta visuaalisesta, vaikka esimerkiksi valokuvaamisesta, vaikka mä en koe, että
olisin hyvä siinä ja haluaisin siinä kehittyä, mutta se on semmoinen, mistä tykkään.
(Vi08)
Joka viides tutkittavista mainitsi myös siitä, että äidinkielen opettaja tai opinto-ohjaaja aiemmilla
koulutusasteilla oli suositellut journalistista alaa esimerkiksi vahvan kirjoitustaidon ja laajemmin
äidinkielen osaamisen perusteella. Lisäksi haastateltavissa on myös muutamia, jotka jo nuorena
olivat toimittaneet joko omaa lehteään tai toimineet vaikkapa lukion tai harrastejärjestön lehden
toimittajana tai päätoimittajana. Joillakin kiinnostus on herännyt yläkoulun työelämään tutustumisjakson tai aiempien koulutusasteiden journalismiin ja viestintään perehdyttäneiden opintojen
kautta.
Mua on kiinnostanut ihan pikkupojasta tämmöinen, en tiedä olenko sitten hurmaantunut aikoinaan Tintti-sarjakuvien toimittajamaailmasta, missä kuljetaan
ympäri maailmaa ja ratkotaan rikoksia, mutta se oli yksi semmoinen lapsuuden sarjakuvasuosikki. Ja mähän sitten jo ehkä 7–8 vanhana rupesin tekemään tämmöistä
omaa lehteäkin ja piirsin ja käsikirjoitin juttuja. […] Ne taitavat olla tuossa vanhemmilla vielä tallessa suurin osa, ja siellä on ollut sitten kovaa paikallisjournalismia
sokkeliremontista ja äidin autokuume, että siellä on heti haettu perheen sisäisiä
uutisiakin. […] Sitä sitten pikkuveljen kanssa tehtiin, aluksi piirrettiin kuvat ja kirjoitettiin lyhyet jutut, mitä nyt vähäisillä kirjoitustaidoilla osattiin. Ja tavallaan se on
ollut ihan lapsesta asti, journalismi- ja toimitusmaailma on kiinnostanut. (Jv07)
Mä hakeuduin [opiskelemaan journalismia] siksi, koska mulla oli jo muutamia vähän
niin kuin alan kokemuksia, ei siis mitään semmoista työkokemusta, mutta esimerkiksi kun olen harrastanut pitkään partiota, niin siellä olin ollut viestintävastaavana ja
meidän lippukuntalehden siinä tiimissä. Ja sitten kun olin lukiossa, niin siellä kävin
just viestinnän kursseja ja mietin sitä, että mä haluaisin opiskella viestintää. (Vi08)
Nuorisobarometrin (Haikkola & Myllyniemi 2020, 22) mukaan nuorten itsensä mielestä alanvalintaan vaikuttavat kesätyöt, työharjoittelut, omat vanhemmat, opinto-ohjaajat ja opettajat. Tosin
samaisessa tutkimuksessa todetaan myös, että melko harva nuori arvioi kuitenkaan näiden tahojen vaikuttaneen merkittävästi alanvalintaansa – eniten vaikutusta on omalla kiinnostuksella alaa
kohtaan sekä tulevan työn sisällöllä ja merkityksellä itselle. Myös työllistyminen, etenemismahdollisuudet ja työn vakinaisuus ovat tärkeitä. (Emt., 23–24.) Osa tutkittavista mainitsi perheen ja
läheisten tuen ja kannustuksen tai suoran esimerkin vaikuttaneen alalle hakeutumiseen – joillakin
lähipiirissä on journalismin ja viestinnän alan työntekijöitä tai perheessä lukeminen on ollut aina
olennaisessa roolissa. Aiemmat tutkimustulokset (esim. Keski-Petäjä & Witting 2016; Myrskylä
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2009) ovat osoittaneet, että vanhempien koulutus vaikuttaa lasten koulutus- ja ammattivalintoihin
ja että korkeasti koulutettujen lapsilla on muita suurempi todennäköisyys hankkia korkeakoulututkinto. Vanhempien korkeakoulutus myötävaikuttaa varsinkin lasten yliopisto-opintoihin, sen
sijaan ammattikorkeakouluopintoihin osallistumisessa eroa ei ole akateemisten ja ei-akateemisten
kotien lasten välillä (Keski-Petäjä & Witting 2016). Vanhempien koulutuksen ohjaava merkitys on
toki vain yksi tekijä monien muiden tekijöiden ohella (Keski-Petäjä & Witting 2016; Myrskylä 2009).
Eurostudent VII -tutkimuksen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020, 23–25) mukaan lähes 80 prosentilla yliopisto-opiskelijoista ja 57 prosentilla AMK-opiskelijoista ainakin toinen vanhemmista on
korkeakoulutettu.
Tämän tutkimuksen haastateltavien vanhemmista yrittäjätaustaisia tai korkeakoulutettuja on
enemmistö, samoin vanhempien joukossa on koulutus- ja opetusaloilla tai terveydenhoitoalalla työskenteleviä. Kiinnostava havainto on, että hyvin harvan haastateltavan vanhemmat ovat
kuitenkaan media- ja viestintäalalta. Vain kahden tutkitun vanhemman työ liittyy journalistin tai
viestintäammattilaisen työhön.
Tutkittavista muutamille kiinnostuksen kohteina ovat olleet monet eri ammattialat, myös muut
kuin toimittajan työ tai muut media-alan ammatit. Heidän mielestään journalistin ammatissa
pääsee yhdistämään monien eri alojen kiinnostavia piirteitä. Osalle esimerkiksi historia tai valtiooppi on ollut vaihtoehto journalismin opinnoille. Jotkut tuntevat vetoa muiden kulttuurialojen
suuntaan. Esimerkiksi yhdelle haastateltavalle (Jv11) teatteri on merkittävässä asemassa muun
muassa teatterialan sivuaineopintojen myötä. Haastatteluissa nousi esille myös ajatuksia siitä, että
journalistin ammatissa saa tehdä ”mitä tahansa” ja käsitellä mitä aihetta tahansa.
Syy oli varmaan siinä, että en ihan ollut varma, että minkälainen työ mua kiinnostaa
ylipäätään, kun olin ollut lukiossa ja pitänyt kaksi välivuotta. Kokeilin aika useita aloja ja sitten pääsykokeissa tajusin, että tämähän on ihan loistava ammatti, sillä mua
kiinnostaa vähän kaikki ja tässä pääsee tutkimaan vähän kaikkea. […] Ne aiheet,
mitä käsitellään, on aina tosi erilaisia, niin se uutistoiminnan ja ohjelmien toimittaminen on mun mielestä niin monipuolista, että kaikki kiinnostaa. (Jo04)
Mua kiinnosti esimerkiksi maantiede ja psykologia, mutta sitten jotenkin ajattelin,
että just sen takia, kun mua kiinnosti niin moni asia, että ne jotenkin yhdistyisi sitten
journalismissa ja journalismiopinnoissa. Jotenkin se kirjoittaminen tuntui koko ajan
enemmän semmoiselta omalta jutulta. Se vaan tuli sitten jossain kohtaa se päätös,
että okei, yhdistyisikö nämä kaikki asiat, mitkä mua kiinnostaa, niin jollain tasolla
[journalismissa]. (Jo13)
Kävi semmoisena ahaa-elämyksenä, että siellä kävi opinto-ohjauskurssilla toimittaja,
tai käviköhän useampikin joskus, kertomassa tästä ammatista. […] Jäi hirveän kiinnostava kuva siitä työstä silloin. Kun muistan, että ne puhuivat siitä ammatista, niin
että siinä voi tehdä ihan mitä hyvänsä ja voi käsitellä mitä hyvänsä aihetta ja että se
oli semmoinen laaja tapa nähdä yhteiskunta, ja se vaikutti hirveän hauskalta työltä.
Aika semmoiset itsekeskeiset lähtökohdat. (Jo18)
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Journalismin monipuolisuus ja halu vaikuttaa kiinnostavat opiskelijoita
Tulevaisuuden toimittajat -tutkimuksessa (Mäenpää 2015, 14–15) kysyttiin suomalaisilta journalismin opiskelijoilta, mitkä asiat motivoivat hakeutumaan journalismin alalle. Tuossa tutkimuksessa
opiskelijoiden vastauksissa korostuivat väitteet, kuten ”taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan”,
”mahdollisuus vaikuttaa julkisiin asioihin”, ”mahdollisuus saattaa vallanpitäjät vastuuseen” ja
”mahdollisuus auttaa ihmisiä heidän arkielämässään”. Lehtonen (2013, 57) toteaakin, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus on yksi toimittajan työn tärkeä ulottuvuus: nuoret toimittajat kokivat
tutkimushaastatteluissa merkitykselliseksi lukijoiden tukemisen ja voimauttamisen yleisöä palvelevan journalismin avulla. Mäenpään ja Ahvan (2017, 13) mukaan journalismin opiskelijat tuntuvat
korkeakouluissa sosiaalistuvan sellaiseen ammatilliseen ymmärrykseen, jossa olennainen osa
journalistin työtä on yhteiskuntaan vaikuttaminen.
Myös omassa tutkimuksessamme opiskelijat esittävät aiemmissa tutkimuksissa esille tulleita syitä
alalle hakeutumisen perusteluiksi. Kiinnostus sekä halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja
ihmisten puheenaiheisiin nousivat esille suunnilleen joka kolmannessa haastattelussa motiivina
alalle hakeutumiselle. Nämä korostuvat hieman enemmän Tampereen yliopiston haastateltavien
vastauksissa, mutta myös Turun AMK:n tutkittavien joukossa on useita, joilla yhteiskunnalliset asiat
ja halu vaikuttaa korostuvat.
Kirjottaminen on aina ollut vahvuus ja sitten yhteiskunnalliset asiat [ovat] kiinnostaneet. (Jo16)
Se on semmoinen yhteiskunnallinen, vaikuttava ammatti. Sillä on merkitystä, sillä
on konkretiaa, mitä sä kirjoitat ja se vaikuttaa jotenkin. Sä voit lisätä tietoisuutta ja
sen lisäksi mun mielestä on parhaimmillaan aika ihmisläheinen. Ihmiskontaktia on
paljon, kun niitä juttuja tekee. (Jo04)
Mua kiinnosti semmoiset yhteiskunnalliset asiat paljon ja toimittajan työkuva, ja oli
semmoinen halu vaikuttaa yhteiskuntaan työni avulla, näin mä tiivistäisin sen, että
minkä takia hain. (Vi06)
Journalistiksi hakeutumiseen motiiveiksi ovat viime vuosien tutkimuksissa osoittautuneet muun
muassa mahdollisuus luovaan työskentelyyn, erilaisten ihmisten tapaaminen sekä työtehtävien
ja käsiteltävien aiheiden monipuolisuus. Motivaatiotekijöissä ovat korostuneet yksilöllisyyteen
ja itseilmaisuun liittyvät asiat – se, miten työssä on mahdollista toteuttaa itseään. (Mäenpää
2015, 14–15; Zilliacus-Tikkanen, Hujanen & Jaakkola 2016, 136.) Tutkimuksemme haastattelujen
perusteella journalistisessa työssä innostaa ihmisten tapaaminen ja heidän kanssaan vuorovaikutuksessa oleminen. Tällä viitataan sekä journalistisen jutun kohteina oleviin tietolähteisiin että
työtehtävien tekemiseen yhdessä. Toimittajan työssä pääsee tapaamaan ja kuulemaan uusia
ihmisiä ja sellaisia tarinoita, joihin ei toimittajan työn ulkopuolella juurikaan törmäisi. Muutama
opiskelijoista totesi haastattelussa tulevansa hyvin toimeen ihmisten kanssa. Opiskelijat kokevat,
että toimittajan työssä nämä vuorovaikutukseen liittyvät piirteet korostuvat.
Pääsee jotenkin luovasti toteuttamaan itseänsä ja tavallaan on aika isot vapaudet
päästä tekemään niistä aiheista ja omista mielenkiinnon kohteistakin juttuja. Tuntee,
että jollain tavalla tekee merkityksellistä työtä, josta on ihmisille jotakin hyötyäkin
kenties. Tavallaan on ehkä pienet vaikuttamisen mahdollisuudetkin. (Jo16)
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Innostavia [puolia toimittajan työssä on] just se, että pääsee tutustumaan erilaisiin
ihmisiin ja kuulee erilaisia tarinoita ja semmoisia erilaisia näkemyksiä. Näkee sitä
muuta elämää, mitä ei ehkä omassa arjessa joka päivä näe. (Vi02)
Mahdollisuus päästä uusiin paikkoihin ja tavata uusia ihmisiä. Mä huomaan, että
yleisesti työssä, oli se toimittajan työ tai mikä tahansa työ, niin aika menee paljon
nopeammin, jos saan olla jossain paikan päällä, että jos on niin sanottu juttukeikkapäivä, niin ne on tosi paljon kivampia työpäiviä yleisesti ottaen, niin se innostaa tosi
paljon. Ja sitten mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta. (Jv13)
Journalistisen työn kiinnostaviksi piirteiksi useat tutkittavistamme mainitsivat myös uusiin asioihin
tutustumisen ja uusien asioiden oppimisen sekä vaihtelevuuden päivittäisessä työskentelyssä,
juttuaiheissa, tiedonhankinnassa ja asioiden selvittelyssä. Journalistisen työn monipuolisuutta
pidetään tärkeänä: toimittajan työssä on vapaus ja itsenäisyys vaikuttaa työn sisältöihin ja tekemisen tapaan, vaikka työhön toisaalta sisältyykin myös tätä rajoittavia elementtejä, kuten esihenkilöiden antamia tai määräämiä juttuaiheita. Työ sisältää kuitenkin vapautta ja mahdollisuutta tehdä
omaehtoisia päätöksiä ja ratkaisuja. Toimittajan työtä ei koeta päivästä toiseen täysin samanlaisena
toistuvaksi rutiiniksi, vaikka tällaisiakin elementtejä työssä havaitaan. Vaihtelevat juttuaiheet ja
haasteltavat sekä mahdollisuus käyttää luovuutta toimitusprosessin eri vaiheissa ovat työn mielekkäitä puolia.
Mua innostaa se, että saa oppia tosi paljon uutta. Sekä siitä toimittajan työstä että
myös sitten niistä juttuaiheista. […] Se on mun mielestä kivaa, kun saa työkseen
vaan kysellä ihmisiltä asioista, joista ei itse tiedä. Ja saa ottaa selvää asioista. Semmoinen oppiminen on parasta. (Jo19)
Varmaan erilaiset aiheet innostavat, että joka päivä on jotakin uutta. Jos itse pystyy
löytämään jotakin uutta, niin se on innostavaa, tuo arvoa sille omalle [medialle].
Vaikka aikataulut [on] tiukkoja, niin se on sitten hyvä fiilis, kun saa ne jutut tehtyä.
(Jo02)
Ehkä en ollut ajatellut aiemmin sitä, että kuinka paljon se on ihmisten kohtaamista.
Varsinkin siellä paikallislehdessä, kun […] harvoin oli semmoinen juttu, että ei käyty
[paikan päällä]. Ihan tosi pienet jutut olivat vaan semmoisia, missä ei käyty paikalla.
Ehkä isommissa lehdissä on vähän vähemmän niitä oikeasti juttukeikkoja, että mennään mummojen luo kahville kahdeksi tunniksi. Semmoista on ehkä vähemmän.
Mutta se, että kuinka paljon oikeasti pitää ja saa kohdata ihmisiä ja soittaa ja kysyä.
Se oli, mistä tykkäsin tosi paljon. (Jo01)
Omaan elämänvaiheeseen nähden joillekin haastatelluista on jo varsin nuorena, ala- tai yläkouluvaiheessa, ollut selvillä se, että toimittajan työ tai journalismin opinnot on ”se oma juttu”. Myös
Lehtosen (2013, 103) tutkimuksessa toimittajan työ oli monelle nuorelle toimittajalle ollut toiveammatti jo kouluiästä asti. Osalle tukittavistamme toimittajan työ on tullut vaihtoehdoksi lukiossa, kenties peräti vasta juuri ennen yhteishakuaikaa, kun on ollut valittava, mihin korkeakouluihin,
mille koulutusaloille ja mihin hakukohteisiin oma haku suuntautuu. Tässä suhteessa tutkittavien
motiivit ja kiinnostuksen heräämisen vaiheet journalistista koulutusta kohtaan vaihtelevat suurestikin. Vuoden 2019 nuorisobarometrin (Haikkola & Myllyniemi 2020, 21) mukaan moni hakeutuu
opintoihin ilman selkeää käsitystä siitä, mitä haluaisi opiskella tai millä alalla työskennellä. Omista
haastateltavistamme muutama on vaihtanut joltakin toiselta alalta journalismin alalle, mutta
valtaosalle journalismi on toistaiseksi ainoa opiskeltu ala. 10
10
Korkeakoulujen on varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa
hakeville, ks. Opintopolku (2021) Ensikertalaiskiintiö. https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/
korkeakoulujen-yhteishaku/ensikertalaiskiintio/ (haettu 1.9.2021)
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Opinnot ja työ ovat muuttaneet mielikuvia media-alasta
Tutkittaviltamme kysyttiin, miten he ovat kokeneet mielikuvansa toimittajan työstä ja muista
viestinnän ja media-alan töistä muuttuneen ammattialan töiden ja opintojen myötä. Joidenkin
mielestä toimittajan työnkuvaan liittynyt glamour on haihtunut. Aiempi käsitys on saattanut
perustua elokuvien, televisiosarjojen ja viihdeteollisuuden rakentamaan kuvaan siitä, kuinka sankaritoimittaja ratkaisee isoja, merkittäviä ongelmia tekemällä tutkivaa journalismia. Journalistinen
työ on osoittautunut rutiinimaisemmaksi, toisteisemmaksi, useimmiten ihmisten haastattelemiseksi. Jotkut tosin korostivat haastatteluissa, että kuva toimittajan työstä on voinut myös laajentua
aiemmasta. Huomionarvoista on, että vastaajista monella ei ole ollut selkeätä ennakkokäsitystä
tai ennakkoluuloja journalismista, vaan käsitys journalismista ja toimittajan työstä on voinut olla
hyvinkin suppea.
Aikaisemmin se kuva toimittajan työstä on tullut jostain viihdeteollisuudesta esimerkiksi. Mä epäilen, että voi olla yksi syy, mistä mä ikinä keksinkään journalistiikan,
[on] siinä, kun mä varmaan abivuotta aloittelin, niin ilmestyi se elokuva Spotlight,
mikä kertoo niistä tutkivista journalisteista siellä Bostonissa. Ja jostain sieltä on kummunnut ajatus sellaisesta jalosta tiedonhankinnasta ja totuuden selvittämisestä,
mutta ehkä [en] ymmärtänyt sellaisia journalismin kaupallisia puolia. (Jo03)
[Käsitys toimittajan ammatista] muuttui ehkä enemmän siinä AMK:n aikoina, että
se oli ehkä sellaista käytännönläheisempää. Ja siinä sen ehkä ymmärsi, että se on
ensinnäkin tosi kilpailtu ala myös, mutta sen myös, että se ei ole ehkä niin sellaista
ylevää, mitä ajatteli helposti. Helposti on sellaiset ajatukset ennen kuin lähti opiskelemaan, että sitten teen kaikkea tutkivaa journalismia ja paljastan kaikennäköisiä
salaliittoja, mutta sitten sen ymmärsi siinä, että se on ihmisille myös niin sanotusti
vain työ, eli se ei ole mitään sen suurempaa. Ja sitten se käsitys siitä [toimittajan
työstä], että miten paljon siinä mennään myös joissain tapauksissa kaupallisuus
edellä. Ja se, että se [toimittajan työ] on paljon muutakin kuin vain sitä kirjoittamista.
(Vi03)
Viestintä ja media-alan muut työt ovat olleet haastateltaville toimittajankin työtä vieraampia
ennen ammattialan töiden tekemistä ja korkeakouluun pääsyä. Niistä ei ole juuri ollut tietoa tai
nuo työt ovat voineet mennä mielikuvissa sekaisin toimittajan työn kanssa.
Aika hämärä on ollut [mielikuva viestinnästä] aikaisemmin, että musta tuntuu, että
näin opintojen myötä on nimenomaan nähnyt nämä kaikki reunoilla olevat alat
myös tosi eri tavalla. Mä veikkaisin, etten ollut tuollaisia juttuja ajatellut ollenkaan,
että joku viestintä oli mulle hyvin epämääräinen ammattikuva. (Jo03)
Silloin kun mä aloitin opinnot, niin en mä kauheasti tiennyt viestintäalasta mitään.
Ja viestintä kuulosti sanana tosi tylsältä. Mutta kyllä mä nykyään ajattelen, että se on
täysin mahdollinen suunta ja olenkin tehnyt myös viestintäpuolella töitä. Kyllä sitä
on oppinut silleen ymmärtämään ja hahmottamaan sitä alaa. (Jv03)
Journalistisen työn varjopuolista eniten tutkittaviemme haastatteluissa korostui kiire. Kun työssä on kiire, työtä on tehtävä nopeassa tahdissa ja aikaa asioihin perehtymiselle ei koeta olevan
riittävästi. Tehtyä työtä ei voi hioa aina loppuun asti. Journalistisiin töihin suuntautuneet mainitsivat kiireen vaikuttavan niin tiedonhankintaan ja kirjoittamiseen kuin valokuvaamiseen tai taittamiseen. Lehtosen (2013, 41–42) mukaan nuoret journalistit kokevat kiireen ja tiivistahtisen työn
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nykyjournalismiin liittyviksi piirteiksi, jotka vaikuttavat työtehtävien laadukkaaseen tekemiseen.
Samalla toimittajan tulee silti sopeutua siihen, että työtä tehdään tiukassa aikataulussa.
Just se kiire. Jotenkin mulla on kasvanut selkeästi se paineen- ja kiireensietokyky,
mutta kyllä se edelleen on selkein negatiivinen puoli. Kun se on jotenkin niin kokonaisvaltaista välillä, että kun haluaisi onnistua tosi hyvin, ja sitten jos on varsinkin
joku itselle tärkeä projekti tai aihe, niin sitten haluaisi perehtyä siihen syvällisesti ja
hioa sen ihan loppuun asti. Mutta sitten kuitenkin joku aikataulu on. Ja se varsinkin
turhauttaa, että jos se tulee se deadline vastaan tavallaan liian nopeasti, ja sitten
olisi itse vielä halunnut jatkaa, tai kokee, että se jää jotenkin vähän kesken. (Jo13)

Yhteenvetoa
Tähän tutkimukseen osallistuvat opiskelijat ovat monin tavoin tyypillisiä korkeakouluopiskelijoita
ja journalismin tai viestinnän opiskelijoita. He ovat pääosin nuoria, alle 30-vuotiaita, enemmistöltään naisia ja he asuvat suurimmaksi osaksi vuokralla. Opiskelijoiden vanhemmista monet ovat
korkeasti koulutettuja, mutta journalistina tai viestinnän alalla heistä työskentelee hyvin harva.
Opintonsa tutkittavamme ovat aloittaneet useimmiten 2010-luvun puolivälissä. Haastateltavien
tulotaso on vastaava kuin suomalaisilla korkeakouluopiskelijoilla yleisesti. Opinnot heillä ovat
loppuvaiheessa, eli useimmiten suorittamatta on opinnäytetyö sekä työharjoittelujaksoja. Koronaepidemiatilanne on vuosina 2020 ja 2021 vaikuttanut heidän opintoihinsa osittain; jotkut ovat
sen vuoksi myös muuttaneet toiselle paikkakunnalle Turusta tai Tampereelta. Opiskelijat ovat
elämänvaiheessa, jota voi kuvata siirtymävaiheeksi aikuisuuteen.
Opiskelijoiden alalle hakeutumisen motiiveina korostuvat erityisesti kiinnostus kirjoittamiseen
ja äidinkielen opinnoissa menestyminen. Visuaaliseen journalismiin suuntautuneilla vastaavasti
painottuvat visuaalisuus ja valokuvaus sekä kiinnostus videoon ja audioon. Aiempien tutkimusten
(Lehtonen 2013; Mäenpää 2015) tapaan kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja halu vaikuttaa
niihin sekä ihmisten puheenaiheisiin nousevat esille tutkittaviemme puheissa. Toimittajan työssä
on myös mahdollisuus yhdistää eri alojen kiinnostavia piirteitä, päästä tekemään journalistista
työtä laajasti eri aiheista ja mahdollisuus tehdä ”mitä tahansa”.
Alalle hakeutumiseen ovat vaikuttaneet myös perheen tuki ja esimerkki tai aiempien koulutusasteiden opettajien kannustus. Osalle journalistiksi tai viestinnän alalle hakeutuminen on ollut selviö
jo nuoresta asti, mutta osa on tehnyt päätöksen media-alalle hakeutumisesta vasta yhteishakuvaiheen viime metreillä.
Haastateltaviemme mielikuvat journalismista ja viestintäalan muista töistä ovat arkipäiväistyneet
mutta myös laajentuneet korkeakouluopintojen ja alan työkokemuksen myötä. Aiempi käsitys
on voinut perustua elokuviin, tv-sarjoihin ja niissä tutkivan journalistin työtä tekeviin hahmoihin.
Mielikuvat viestintäalasta ovat olleet journalismiakin jäsentymättömämmät ennen opintojen
aloittamista. Mahdollisuus luovaan työskentelyyn, erilaisten ihmisten tapaaminen ja uusiin asioihin tutustuminen nousivat esille haastatteluissa. Monipuolisen työn varjopuolena on kiire, mikä
paikoin estää asioihin perehtymisen ja siten vaikeuttaa laadukkaan journalismin tekemistä.
Kaikkiaan tutkittaviemme työtilanne ja näkemykset alalle hakeutumisen syistä eivät merkittävästi
poikkea tuloksista, joita on saatu aiemmissa journalismin opiskelijoihin (esim. Mäenpää 2015) tai
nuoriin journalisteihin (esim. Lehtonen 2013) kohdistuneissa tutkimuksissa. Journalismi ja viestintä
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ovat suosittuja opiskelualoja korkeakouluissa. Molemmissa yhdistyy piirteitä, jotka kiinnostavat
ja innostavat tutkittaviamme: kirjoittaminen, visuaalisuus, ihmisten kanssa työskenteleminen,
vaikuttamisen mahdollisuudet, työn luovuus ja monipuolisuus. Journalismin opinnot ja niissä
hankittavat tiedot ja taidot yhdessä työkokemuksen kanssa mahdollistavat työskentelyn niin
journalistisissa kuin viestinnällisissäkin työtehtävissä.
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3. Työkokemus, työsuhteet
ja ammatillinen
suuntautuminen
Työ on olennainen osa useimpien elämää, mutta eri ihmisillä sen merkitykset painottuvat eri
tavoin. Suomalaisille työn tärkeimpiä merkityksiä ovat Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA)
vuoden 2019 arvo- ja asennetutkimuksen mukaan rahan ansaitseminen, yhteiskunnallinen velvollisuus, itsensä kehittäminen sekä yhteisöllisyys. Parhaassa sosioekonomisessa asemassa olevat
sekä korkeakoulutetut kokevat ansiotyön merkityksellisimmäksi. Eroja on myös ikäryhmien välillä:
ikääntyneemmät sukupolvet ovat nuorempia työkeskeisempiä, ja vertailu vuoden 2010 tuloksiin
viittaa siihen, etteivät nykyiset nuoret välttämättä tule koskaan omaksumaan vanhempiensa
suhdetta työhön. (Haavisto 2019, 3–8.) Nuorimmille työntekijöille tai työelämää juuri aloittaville
on todennäköisesti vaikeaa siirtyä asenteiltaan ja tehokkuusvaatimuksiltaan tiukkaan työelämään,
koska tämä edellyttää luopumista juuri heille tärkeistä asioista, kuten vapaa-ajasta (Riikonen 2013,
132). Nuoret arvostavat työtä ja näkevät sen olennaiseksi osaksi elämäänsä, mutta heille on tärkeää, että työllä on jotain annettavaa myös heille itselleen (Haikkola & Myllyniemi 2020, 11).
Työelämää käsittelevissä tutkimuksissa ja selvityksissä on viime vuosikymmenten aikana puhuttu
prekarisaatiosta eli määrä- ja osa-aikaisisten työsuhteiden, vuokratyösuhteiden ja itsensä työllistämisen yleistymisestä. Ilmiö kohdistuu erityisesti naisiin, nuoriin ja korkeasti koulutettuihin sekä
esimerkiksi kulttuurialoihin. Taustalla vaikuttaa työn tarpeen ja luonteen määrittyminen uudelleen:
työstä on tullut joustavaa ja kysynnän vaihteluihin reagoivaa. (Haapala 2016, 7–8, 45, 161.)
Uudenlainen työelämä edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja valmiutta sietää epävarmuutta.
Journalismi ja viestintä ovat nuorille haluttuja opiskelu- ja ammattialoja. Nuorille journalistin työ
on ammatti, jossa uran rakentamiseen ollaan valmiita panostamaan jopa oman työhyvinvoinnin
kustannuksella. (Lehtonen 2013, 13–14.)
Journalismia opiskelevat valmistuvat nykyään ammattikentälle, jossa ammatilliset raja-aidat
eivät enää ole yhtä selkeitä kuin aiemmin. Journalistin koulutuksella on mahdollista sijoittua niin
varsinaisiin journalistin tehtäviin kuin muihinkin media- ja viestintäalan töihin.11 Useat tunnetut
toimittajat ovat siirtyneet viestintäjohtajiksi yrityksiin tai valtionhallintoon, ja journalismia opiskelleista osa suuntautuu tietoisesti journalismin sijaan viestintätehtäviin.12 Vuonna 2015 suomalaisille
11
Esimerkiksi tuoreimman freelancereiden työmarkkinatutkimuksen (Journalistiliitto 2021) mukaan
52 prosenttia freelancereista kertoo tekevänsä journalismin lisäksi myös muita viestintäalan töitä, kuten
tiedottamista tai markkinointiviestintää.
12
Ks. esim. Journalisti 5/2021. https://journalisti.fi/artikkelit/2021/05/ville-blfield-siirtyikolme-vuotta-sitten-toimittajan-tist-viestinttoimistoon-pimelle-puolelle-entiset-kollegatnaureskelivat-hn-piti-viikon-px/ ja Journalisti 10/2020. https://journalisti.fi/artikkelit/2020/12/
moni-toimittaja-harkitsee-viestijn-uraa-toimittaja-ei-kuitenkaan-ole-automaattisesti-viestinnn-ammattilainen-kolme-ex-toimittajaa-listaa-viestijiksi-hakeutuvien-toimittajien-kompas/ (haettu 21.12.2021)
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journalistiopiskelijoille tehdyssä kyselyssä vastaajista 81 prosenttia ilmoitti hakeutuvansa journalistisiin tehtäviin ja 13 prosenttia tiedottamisen ja yritysviestinnän pariin (Mäenpää 2015, 10).
Tässä luvussa kerromme tutkittaviemme aiemmasta sekä tämänhetkisestä työkokemuksesta ja
työtilanteesta. Kuvaamme myös, kuinka suuri osa heistä suuntautuu ensisijaisesti journalismiin
tai viestintään ja kuinka monen työkokemuksessa painottuvat nämä molemmat. Tuomme esille
tutkittaviemme journalismin tai viestinnän työsuhteiden muotoja ja heidän näkemyksiään noiden
työsuhteiden soveltumisesta nykyiseen elämäntilanteeseen sekä töiden sovittamisesta opiskelujen oheen. Opiskelijat arvioivat myös itsensä työllistämisen hyviä ja huonoja puolia ja kertovat
siitä, miten työ ja harrastukset liittyvät heillä toisiinsa.

Journalisteja ja viestijöitä tasaisesti – taustalla myös muiden alojen töitä
Töiden tekeminen ennen opintoja ja niiden ohella on varsin yleistä. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 63 prosenttia korkeakouluopiskelijoista oli tehnyt ansiotyötä ennen opintojensa aloittamista (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 18). Opintojen ohella suuri osa nuorista
korkeakouluopiskelijoista tekee töitä lähinnä osa-aikaisesti erityyppisissä työsuhteissa (Haikkola
& Myllyniemi 2020, 34–35). Vain harva työssäkäyvistä opiskelijoista kuitenkaan kokee voivansa
käyttää osaamistaan hyödyksi työssä, ja vain puolet kokee olevansa edes melko hyvin koulutustaan vastaavassa työssä (emt., 38–39).
Lähes poikkeuksetta kaikilla tämän tutkimuksen osallistujilla on muiden alojen työkokemusta joko
ennen koulutustaan vastaavien töiden saamista ja tekemistä tai rinnan oman ammattialan töiden
kanssa. Tämä tarkoittaa lähinnä kesätöitä ja määräaikaisia työtehtäviä. Tällaisia töitä he tekevät
asiakaspalvelijana, myyjänä, tarjoilijana, oppaana, siivoojana tai henkilökohtaisena avustajana.
Monet mainituista tehtävistä avautuvat, kun työpaikan vakituinen henkilöstö on lomilla tai työpaikalle tarvitaan muusta syystä lisätyövoimaa vakituisen työvoiman lisäksi.
Viidennes tutkimuksemme osallistujista tekee muiden alojen töitä opiskelujen ohessa, esimerkiksi myyjänä tai siivoojana, toisinaan myös oman alan osa-aikatyön ohella. Kuitenkin reilulla
enemmistöllä tutkittavista opiskelun rinnalla tehtävät työt ovat omalta alalta. Muiden alojen työn
tekemiseen liittyvä motiivi ei yleensä ole alan vaihtaminen vaan taloudellinen turva. Lähes kaikkien tutkittavien tavoitteena on jatkaa media-alan työtehtävissä tulevaisuudessa, vaikka muutama
pohtiikin alan vaihtamista.
Olen kaupan kassalla töissä tässä opintojen ohessa. Se on tuttua ja turvallista ja ei
vaadi hirveästi ajatustyötä, ja siitä saa rahaa. (Vi09)
Mulla on myös suunnitteilla tässä seuraavan kolmen vuoden sisään, että pitäisin
[taukoa oman alan töistä]. Ottaisin semmoisen pienen breikin. Olen monta vuotta jo
haaveillut, että lähtisin Lappiin sesonkitöihin vaikka tarjoilijaksi, tekisin jotain ihan
muuta. (Jo16)
Jos olisi elannon ja muun kannalta tosi huono tilanne, niin kyllähän sitä sitten tekee
vaikka mitä. (Jo02)
Jos ei nyt [oman alan työt] nappaa, niin ajattelin hakea kaupan alan keikkaduunia,
että saa vähän kolehtia. Ja sitten aloittaa vaan heti aktiivisesti oman alan töiden
hakemisen. (Jo10)
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Nykyisinä työpaikkoinaan tutkittavamme mainitsevat erilaisia journalistisia ja viestinnällisiä
organisaatiota, kuten isoja ja pienempiä mediataloja, mainos- ja viestintätoimistoja tai muiden
organisaatioiden viestintäosastoja.13 Muiden media-alojen (esimerkiksi kustannustoimittaminen,
elokuvatuotannot) työtehtäviä mainitaan melko vähän. Yli puolella on työkokemusta työtehtävien
tai harjoittelupaikkojen kautta viestintäalan työtehtävistä, mutta on myös niitä vastaajia, joiden
media-alan työkokemus on kauttaaltaan hankittu journalismista tai vaihtoehtoisesti viestintä- ja
markkinointitehtävistä. Mäenpään (2015, 7–8) suomalaisille journalistiopiskelijoille tekemässä
kyselytutkimuksessa vastaajista suurimmalla osalla oli alan työkokemusta, erityisesti sanomalehdistä ja verkkouutisista. Tämän tutkimuksen haastattelujen ajankohtana (alkuvuosi 2021)
kesätyönhaut oman alan töihin olivat käynnissä, joten joillakin työtilanne oli vielä auki. Kesätyöt
löytyvät tyypillisesti oman alan organisaatioista: moni harjoittelun jo suorittaneista haastateltavista oli palaamassa aikaisemman kesän harjoittelupaikkaansa.
Tähän tutkimukseen osallistuvat henkilöt luokiteltiin kolmeen ryhmään haastatteluhetkellä vallinneen ammatillisen suuntautumisen mukaan (kuvio 5). Journalistiseksi henkilön ammattisuuntaus
laskettiin, jos hän oli haastatteluhetkellä alkuvuonna 2021 tai sitä edeltäneiden vuosien aikana
työskennellyt vain journalismia tuottavissa organisaatioissa. Viestinnälliseksi henkilön ammattisuuntaus tulkittiin, jos hän oli haastatteluhetkellä tai edeltäneiden vuosien aikana työskennellyt
vain muuta viestintää kuin journalismia tuottavissa organisaatioissa. Jos henkilö oli työskennellyt
sekä journalistisissa että viestinnällisissä tehtävissä opintojensa aikana, hänen ammattisuuntauksensa määriteltiin journalistisviestinnälliseksi.14 Kaikki haastateltavat sijoittuivat johonkin näistä
ryhmistä. Joukossa ei ollut ketään, joka ei olisi työskennellyt opintojensa aikana tai niitä ennen
journalistisissa eikä viestinnällisissä tehtävissä. Haastatteluhetkellä yksi henkilö työskenteli kassamyyjänä ja toinen siivoojana, mutta heilläkin oli aiempaa työkokemusta media-alalta.
Tutkimuksessamme opiskelijoiden suuntautumiset jakautuvat yllättävänkin tasaisesti kolmeen eri
lohkoon: journalistinen ammattisuuntautuneisuus on suurin, mutta journalismin opinnot mahdollistavat myös viestinnän työtehtävien tekemisen ja viestintään suuntautumisen. Hieman runsas
puolet tämän tutkimuksen opiskelijoista on tehnyt töitä tai ollut työharjoittelussa viestinnän
tehtävissä.15
Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä ei ole ammattisuuntauksissa merkittäviä eroa, joskin
journalistinen suuntaus painottuu yliopisto-opiskelijoilla hieman enemmän ammattikorkeakouluopiskelijoihin nähden (kuviot 6 ja 7). 2010-luvun puolivälissä journalismin opiskelijoita tutkittaessa
yliopisto-opiskelijat olivat useammin journalistisissa töissä tai työharjoittelussa kuin ammattikorkeakouluopiskelijat (Mäenpää 2015, 7).

13
Työtehtäviä ja työpaikkoja käsitellään tarkemmin luvussa 9.
14
Tähän jaotteluun on tehty yksi poikkeus: Tampereen yliopistossa toimitusharjoittelu journalistisessa
organisaatiossa on opintojen pakollinen osa. Turun ammattikorkeakoulussa työharjoittelu voi koostua eri
media- ja viestintäalan harjoitteluista eikä harjoittelu journalistisessa organisaatiossa ole pakollista. Muutama Tampereen yliopiston opiskelija oli pakollisen toimitusharjoittelunsa jälkeen työskennellyt vain viestinnällisissä tehtävissä. Näiden henkilöiden ammattisuuntaus on luokiteltu viestinnälliseksi.
15
Journalistin ja viestijän työhön liittyviä tavoitteita sekä näihin liittyviä innostavia piirteitä ja huolenaiheita käsitellään enemmän haastateltavien tulevaisuudensuunnitelmia käsittelevässä luvussa 9.
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Kuvio 5. Tutkimukseen osallistuvien ammattisuuntaus (N = 43).

Kuvio 6. Tutkimukseen osallistuvien yliopisto-opiskelijoiden ammattisuuntaus (N = 29).

Kuvio 7. Tutkimukseen osallistuvien ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammattisuuntaus (N= 14).
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Haastatteluaineistossa on yllättävänkin vähän henkilöitä, jotka tekevät samanaikaisesti sekä
journalistisia että viestintään suuntautuvia töitä. Journalistin ja viestijän töitä tehneillä nämä
media-alan eri tehtävät yleensä selvästi vuorottelevat keskenään. Esimerkiksi kesällä on tehty kesätoimittajan töitä journalistisessa tiedotusvälineessä ja sitten viestintäalan töitä opintojen ohessa
syys- ja kevätlukukausilla. Eräs haastateltava (Vi09) toi esille liikkumisen journalismista viestintään
sekä ajatuksen siitä, että koulutus voi tarjota hyvät edellytykset työskennellä laajasti media-alan eri
tehtävissä. Myös toinen haastateltava (Jo04) korosti mahdollisuutta tehdä vuoroin journalistin ja
vuoroin viestijän töitä. 16
Kaikki media-alan visuaalisuuteen liittyvät työt, some, viestintä ja kaikki, nivoutuvat
yhteen isoksi kokonaisuudeksi. […] Järjestöviestintä-, some- ja markkinointihomma,
mitä tein harkassa nyt viimeksi, oli todella mielenkiintoista. Koin, että se vastasi
monilta osin mun koulutusta, ja se oli helpottavaakin huomata, että lehtikuvaaja
toimituksessa ei ole se ainut ammatti, mihin mä tästä valmistun. […] Mulla on
monenlaisia erilaisia urapolkuja, joita voin yhdistellä hyvinkin vapaasti. Mulla ei ehkä
ole vahvaa journalisti-identiteettiä, vaan tykkään kuvajournalismista ja sitä mä haluaisin ensisijaisesti tehdä, mutta kaikki tämä muu on yhtä lailla kivaa ja siitä saa rahaa.
(Vi09)
Tämä viestintä ja journalismi, aika helposti sieltä hypitään vähän puolelta toiselle.
Se kynnys ei ole niin kova, vaikka tietenkin on paljon ihmisiä, jotka tekevät pelkästään viestintää, on todella kovia ammattilaisia siinä, ja samoin journalismissa [on
ammattilaisia], jotka on todella kovia siinä. (Jo04)

Talvet opintojen ja työn yhdistämistä, kesät ollaan töissä
Enemmistö tämän tutkimuksen osallistujista tekee opintojen ohella journalistin tai viestijän töitä
freelancerina, nollatuntisopimuksella, toiminimen kautta tai osa-aikaisena työntekijänä. Töitä
tehdään usein epäsäännöllisesti ja yhdelle tai usealle työnantajalle yhtä aikaa. Työsuhteiden tyypit
vertautuvat hyvin aiempiin tutkimuksiin (esim. Mäenpää 2015, 6–8). Nollatuntisopimusten tarjoamaa joustoa pidetään elämäntilanteeseen sopivana, vaikka toisaalta kaivataan työpäiviin ennakoitavuutta, jotta opintojen aikatauluttaminen sekä opintojen ja työn yhteensovittaminen onnistuisi
paremmin. Tutkittavissa on myös sellaisia päätoimisesti opiskelevia, jotka eivät halua tehdä opintojen ohella syksyisin ja keväisin töitä. Yksi tutkittava on opintovapaalla vakituisesta työstään ja
toinen harkitsee sille jäämistä, kun gradun tekeminen tulee ajankohtaiseksi.
”Jalan saaminen oven väliin” näyttää toteutuvan myös tähän tutkimukseen osallistuvien urapoluissa. Kun työharjoittelun tai kesätyön kautta on päästy tekemään journalistista työtä jossakin
tiedotusvälineessä, samassa paikassa on jatkettu työtä vuorontekijänä, osa-aikaisena tai määräaikaisena työntekijänä. Siirtymistä tiedotusvälineestä toiseen on vähemmän. Suurissa mediayrityksissä joillekin haastateltavista on kuitenkin tarjoutunut mahdollisuus työskennellä eri osastoilla tai
toimituksissa.
16
Ammattialan julkaisuissa on viime vuosina ollut keskustelua sekä siirtymisestä journalismista
viestintään ja päinvastoin että näihin liittyvistä teemoista, ks. esim. Suomen Lehdistö 16.6.2020 https://
suomenlehdisto.fi/journalismin-jattaneet-merkityksellista-tyota-tehdaan-muuallakin-kuin-mediassa-jaalalla-olisi-parannettavaa-johtamisessa/ ja Journalisti 19.9.2019 https://journalisti.fi/artikkelit/2019/09/
paluumuuttajat/ (haettu 1.11.2021)
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Haastattelumme tukevat Mäenpään (2015, 8) tutkimuksen tuloksia siitä, että ensin tyypillisesti
ollaan työharjoittelussa tai kesätoimittajana paikallismediassa, josta sitten siirrytään isompiin
tiedotusvälineisiin, joko maakunnissa (maakuntalehdet, Yleisradio) tai pääkaupunkiseudulla
(valtakunnalliset tiedotusvälineet). Enemmistö tutkittavista on selvästi suuntautunut sanoma- ja
verkkolehtien suuntaan (Helsingin Sanomat, iltapäivälehdet, maakuntalehdet, paikallislehdet).
Runsaalle neljännekselle Yleisradio tv-, radio- ja online-tehtävineen sekä muut sähköiset viestimet
ovat ensisijaisia työnantajia. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien työkokemus hajautuu mediaalalla laajemmalle kuin yliopiston vastaajien, eli journalismin lisäksi myös viestintään sekä muulle
media-alalle. Muutamissa ammattikorkeakoulun tutkittavien vastauksissa painottuvat enemmän
myös muut kuin media-alan työt verrattuna yliopiston tutkittaviin. Tämä voi johtua siitä, että osalla
tutkimuksen ammattikorkeakoululaisista pakolliset työharjoittelut olivat vastaushetkellä kesken.17
Tutkittavat työskentelevät päätoimisesti erityisesti kesällä opintoihin kuuluvassa työharjoittelussa
tai muussa oman alan työssä, esimerkiksi kesätoimittajana. Muutama työskentelee päätoimisesti
tai lähes päätoimisesti myös talvisin ja näin ollen opiskelee vain vähän tai ei lainkaan. Palkkatöiden
suuri määrä mainitaankin opintojen edistymistä hidastavaksi tekijäksi. Muutama tutkittava pitää
selkeästi taukoa opinnoista työn tai terveydentilan vuoksi mutta suunnittelee paluuta opintojen
pariin. Osa-aikaista työtä kuvailtiin myös opintojen mahdollistajaksi, jos opintotukikuukaudet on
jo käytetty.
Olen aloitellut maisteriopintoja. Niitä on puolisen vuotta takana, mutta olen tosiaan
tehnyt töitä opiskelujen ohessa, niin opinnot ei ole edenneet ihan niin nopeasti,
kuin mitä viime vuonna eteni. Mutta ei se sinänsä haittaa. On kiva ollut tehdä oman
alan töitä. (Jo12)
Tämän kevään ajaksi lopetan kyllä opinnot ihan täysin sen takia, että syksyn lopussa
alkoi jo vähän turhauttamaan. Vapaa-aika mitä oli ennen työpäiviä tai niiden jälkeen,
niin piti turhan usein käyttää työhön käytännössä kuitenkin. (Jo15)
Koko ajan olen hakenut töitä, alan töitä. [Työtä, jota] pystyisi tekemään vaikka
osa-aikaisena tai opinnäytetyön ohella. On se opinnäytetyö aika iso prosessi, että
täyspäiväisen työn rinnalla voi olla aika haastava keissi. (Vi02)
Tutkittavista usea kuvaa vallitsevaa työtilannettaan ihanteelliseksi, koska työmäärää on voinut
sovitella opintojen oheen. Toisinaan joustavat työsopimukset antavat mahdollisuuden myös
kieltäytyä tarjotuista työkeikoista tai -vuoroista. Toisaalta opintojen ja työn yhdistäminen aiheuttaa
ristipainetta, koska opinnot saattavat edetä hitaasti silloin, kun tarjotuista työtehtävistä ei uskalleta
kieltäytyä. Lisäksi muutamat opiskelijat mainitsivat, että töitä voisi olla enemmänkin. Vaikka työn
määrä ei aina olisikaan ihanteellinen, työn laatu tai sen merkitys uralle lisää kuitenkin tyytyväisyyttä työhön. Moni arvostaa työssä kertyvää osaamista ja verkostoja. Niillä, jotka kokivat työmäärän
liian vähäiseksi, oli toiveita saada enemmän vuoroja, koska esimerkiksi opintojen vaihe mahdollistaisi jo kokoaikaisen tai siihen verrattavissa olevan työsuhteen. Tutkittavissa esiintyi myös paikoin
tyytymättömyyttä hankaliin tai hankalasti ennakoitavissa oleviin työvuoroihin tai työmatkoihin.
Korona-aika on tosin mahdollistanut työvuorojen tekemisen toiselta paikkakunnalta, esimerkiksi
Tampereelta pääkaupunkiseudulla toimiviin tiedotusvälineisiin.
17 Turun ammattikorkeakoulun harjoittelun laajuus media-alan koulutuksessa on 30 opintopistettä. Opiskelija voi tehdä tämän yhdessä tai useammassa eri osassa ja yhdessä tai useammassa eri paikassa. Työharjoitteluun opiskelija voi lähteä 2. opiskeluvuodesta alkaen ja harjoitteluita voi suorittaa opintojen loppuun asti.
https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21675/PMEDIS21/361/year/2021 (haettu 24.11.2021)
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Sikälikin on kiva, että ei ole vakituinen työntekijä, vaan on näillä erilaisilla sopimuksilla. Kun sopimus on katkolla, niin voisi ottaa puoleksi vuodeksi sellaisen ajan, että
tekisi vähän vähemmän töitä ja kirjottaisi vaikka gradun. (Jv12)
Opintojen ohella oikeastaan mielellään en tee mitään muuta kuin voisin avustaa
joihinkin julkaisuihin. Muuten kesätyö 2–4 kuukautta, joka olisi täyspäiväistä, sopii
mulle. Ja luultavasti tulee sopimaan seuraavana parinakin vuonna. Luultavasti tulen
olemaan täyspäiväisesti opiskelija lukuvuodet, ja kesät olisi työaikaa. (Jo03)
Tässä elämäntilanteessa en kaipaa muutosta. Ehkä voisi olla vähän vähemmän
töitä. Nyt kun niitä on aika paljon, niin ei tätä ehkä eläkeikään jaksaisi tällaista tahtia
tehdä. (Jv08)

Pätkätyöt sopivat opintojen oheen, mutta tavoitteena on vakituinen työ
Lyhyiden työjaksojen hyvänä puolena haastateltavamme pitävät sitä, että töiden väliin voi tarpeen tullen ottaa vapaata opintoja, omia projekteja tai perhettä varten. Lyhyet työsuhteet luovat
mahdollisuuden kokeilla eri työtehtäviä ja etsiä omaa paikkaansa mediamaailmassa (ks. myös
Lehtonen 2013, 23–25). Tutkittavamme kokevat työuran alkupuolella pätkätyöt keinoksi tutustua
mahdollisiin työnantajiin, opetella uusia työtehtäviä ja kasvattaa omaa verkostoa. Opiskelijat
arvostavat lyhyiden työsuhteiden tuomaa vaihtelua, vaikka kääntöpuoleksi koetaankin, että työtapoihin perehtyminen saattaa olla vaikeaa eikä ystävyyssuhteiden muodostuminen ole itsestään
selvää. Lähes kaikkien tutkittaviemme toiveena on, että lyhyet määräaikaisuudet ja nollatuntisopimustyöt johtaisivat pidempiin tai vakituisiin työsuhteisiin.
Ei yritystä, ei freelance-juttuja, vaan vakkaripaikka. Jossain vaiheessa voisi vaihtaa
[työpaikkaa], jos kyllästyy. Tykkään turvallisuuden tunteesta. Mieluummin kolmen
vuoden määräaikaisuus, ei mikään kuusi kuukautta, vaan oikeasti pidempi aika, niin
ehtisi saamaan kokemusta ja olisi helpompi päästä uusiin paikkoihin. (Vi08)
Useimmat haastateltavista arvostavat myös vakituisen työpaikan tuomaa taloudellista turvaa. Turvatun toimeentulon lisäksi vakituisessa työssä tutkittaviamme kiinnostaa mahdollisuus syventyä
työtehtäviin ja kehittyä työssä. Vakituisessa työssä voi keskittyä varsinaiseen työn tekemiseen eikä
tarvitse varmistella seuraavaa työpaikkaa. Näin omaa osaamista voi kasvattaa, ja kokematonkin
työntekijä uskaltaa kysyä apua muilta työntekijöiltä. Vakituisessa työssä houkuttavat työpaikan
kautta muodostuvat pitkäaikaiset ystävyyssuhteet ja kiinteä työyhteisö sekä työterveyshuollon
kaltaiset edut. Vakituisen työn eduiksi mainittiin myös urakehitysmahdollisuudet: erityisesti
suurten työnantajien koetaan tarjoavan hyviä etenemismahdollisuuksia sekä erilaisia kehittämisprojekteja, joihin olisi mahdollista päästä mukaan. Myös Lehtosen (2013, 23) tutkimuksessa
nuoret toimittajat kokivat määräaikaiset työtehtävät omaan elämänvaiheeseen sopiviksi, mutta
vakituista työsuhdetta toivottiin myöhemmin, kun perheen perustaminen ja asunnon osto olisivat
ajankohtaisia. Jatkuvan pätkätyösuhteissa työskentelyn arvioitiin muodostuvan jatkossa henkisesti
rasittavaksi (emt.).
Tutkimukseemme osallistuvista vain harvalla oli haastatteluhetkellä vakituinen työsuhde. Yksi
harvoista vakituisessa työsuhteessa olevista (Jo07) kertoi haastattelussa pitävänsä itseään hyvin
onnekkaana mutta luonnehti tilannettaan hankalaksi. Vakituisesta työstä ei kannattaisi lähteä pois,
sillä toisen vakituisen työsuhteen saaminen olisi jo äärimmäisen epätodennäköistä.
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Silloin kun ei ollut vakkaripaikkaa, niin sitähän ei mitään muuta halunnutkaan kuin
vakkaripaikan. Ajattelin, että se ratkaisee kaikki ongelmat, eikä sitten tarvitse enää
stressata mistään. Sehän on ihan täyttää paskaa. Kun mut vakinaistettiin, niin en
varmaan voi enää ikinä vaihtaa duunia, kun en ikinä saa toista tällaista. […] Musta
tuntuu, että meidän milleniaalit ei edes välttämättä halua vakinaistamista, ja on tosi
paljon erilaisia urapolkuja, eikä tulla olemaankaan [samassa työssä], kuten edellinen
sukupolvi [on] eläkevirkaan asti. Vaan se on normaalia vaihtaa työpaikkaa useammin
ja jopa alaa ja suuntausta, mikä on tosi kiva. (Jo07)
Myös pitkät määräaikaisuudet innostavat monia, sillä niiden avulla aukeaa mahdollisuuksia
perehtyä uusiin työtehtäviin ja -paikkoihin. Toimeentulo olisi turvattu melko pitkäksi aikaa. Hyvin
lyhyet työjaksot aiheuttavat epävarmuutta. Ne saattavat kuitenkin sopia elämäntilanteeseen, jossa
erilaisten työtehtävien kokeileminen kiinnostaa eikä muu elämäntilanne vaadi vakaita tuloja. Muutamat tutkittavat kuitenkin kokevat, ettei pätkätyö sovi omalle luonteelle, sillä epävarmuuden
sietäminen on hankalaa. Prekariaatilla tulojen epävarmuus ja vaihtelevuus vaikuttavat laajasti
tulevan suunnitteluun, perheen perustamiseen ja asumisjärjestelyihin (Haapala 2016, 162).

Itsensä työllistäminen tuo vapautta mutta myös arveluttaa
Vuoden 2019 nuorisobarometrin (Haikkola & Myllyniemi 2020, 66–67) mukaan 57 prosenttia
nuorista yliopistotutkinnon suorittaneista tai suorittavista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä
ajatuksesta kokeilla yritystoimintaa jossakin työuran vaiheessa. Ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneista tai suorittavista 51 prosenttia oli tätä mieltä (emt.). Perinteisesti journalismissa freelancereiksi ovat ryhtyneet kokeneet toimittajat, jotka uskovat menestyvänsä taloudellisesti paremmin tai saavuttavansa freelancerina ammatillisesti enemmän kuin työsuhteessa (Pakkanen 2011,
66). Freelancerina toimiminen voi olla jatkuvaa tai välivaihe työmarkkinoilla esimerkiksi opintojen
ohessa tai perhettä perustettaessa; freelancerius voi myös olla ainoa keino työllistyä irtisanomisen,
opintojen päättymisen, vallitsevan työtilanteen tai puolison työpaikan sijainnin takia (emt.).
Tutkittavamme näkevät tulevaisuuden freelance-työn tai oman yrityksen pyörittämisen tuovan
vapautta tehdä työtä omilla ehdoilla ja toisaalta taas antavan mahdollisuuksia kieltäytyä työtehtävistä. Freelance-työ mahdollistaisi syventymisen johonkin tiettyyn alaan ja toimeksiantojen
valinnan läheltä omia kiinnostuksen kohteita. Monet freelance-työtä jo opiskelujen ohella tekevät
toivovat kuitenkin, että asiakkaita olisi niin runsaasti, ettei omaa työtä tarvitsisi markkinoida. Pakkasen (2011, 11, 179–180) mukaan täyttä työviikkoa tekevän freelance-toimittajan toimeentulo on
keskimäärin heikompi kuin työsuhteessa vastaavaa työtä tekevän journalistin. Tutkittavistamme
erityisesti visuaaliseen journalismiin suuntautuneet työskentelevät freelancereina jo opintojensa
aikana, ja he myös pitävät freelance-työtä todennäköisenä tulevaisuudessa. Freelancerius on
tietoinen valinta, jonka avulla sovitellaan muuta elämää ja työntekoa yhteen (Lehtonen 2013, 31).
Tutkimuksemme osallistujat kokevat oman työn markkinoinnin, yleisen stressaavuuden ja
taloudellisen epävarmuuden freelance-työn ja yritystoiminnan suurimmiksi hankaluuksiksi. Kaikki
eivät koe itseohjautuvuutta ja riskinottokykyä vahvuuksikseen. Joitakin häiritsee se, että varsinaiselle journalistiselle tai viestinnälliselle työlle jäisi työsuhteista työtä vähemmän aikaa: omaa
työtä pitäisi esitellä yhä uudelleen, uusia asiakkaita hankkia, tulisi laatia sopimuksia sekä vastata
laskutuksesta. Myös työyhteisön sekä työsuhde-etujen, kuten työterveyshuollon, puuttuminen
mainittiin. Eräs haastateltava (Jv01) arvioi, että yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää hyvää verkostoa
ja valmiutta ottaa ”taloudellisesti turpaan”. Hän myös totesi, että yrittäjyys ei ole ollut tärkeässä
roolissa osana opintoja ja että yrittäjyyteen liittyvälle pöhinäkulttuurille naureskellaan.
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Juttujen pitchaaminen on aika epämukavaa, ei ole sitä ominta osaamista. Ja myös
ideointi on vähän ruosteessa. Tuntuisi aika epävarmalta nyt vaan lähteä tekemään
jotain friikkuhommia ilman mitään kokemusta. (Jo14)
En näe, että viihtyisin täysin samassa tehtävässä ja työpaikassa vaikka kymmentä
vuotta. Siinä mielessä mieluummin voisin varmaan olla friikku. (Jo01)
En haluaisi työskennellä freelancerina tai toistuvien määräaikaistyösuhteiden varassa, vaikka olen kyllä tiedostanut, että se on vähän meidän ikäpolven tulevaisuus jossakin määrin. Mutta tiivistäen mun toive olisi, että olisi vakaa työ ja vakaa työsuhde,
joka kestää useamman vuoden. (Vi04)

Työ ja harrastukset enimmäkseen erillään
Harrastuksen ja työn yhdistäminen on yksi mahdollisuus työllistymiselle ja ammatinvalinnalle.
Harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työelämän ja työhyvinvoinnin ytimeen, koska tuotanto
muuttuu palvelu-, merkitys- ja elämyspainotteisemmaksi ja samalla kekseliäisyyttä, räätälöintiä
ja henkilökohtaista suhtautumista edellyttäväksi (Riikonen 2013, 18–19). Työhön voi sisältyä
leikin ja harrastuksen aineksia, ja vastavuoroisesti harrastukset voivat olla sekä työn kaltaisia että
leikinomaisia. Harrastuksista, leikistä ja taiteesta voi tulla työelämän keskeisiä ja tunnustettuja
voima-varoja, mutta tällä hetkellä työorganisaatiot eivät vielä onnistu kovin hyvin yksilöllisten
kiinnostusten ja työn yhdistämisessä. (Emt., 26, 192–194.)
Harrastuksestaan työn tehneet nuoret näkevät muita enemmän työn elämäntapana sekä kokevat
muita enemmän vaikeutta erottaa työ- ja vapaa-aika toisistaan (Berg & Ylöstalo 2020, 187–190).
Monien työ ja vapaa-aika ovat sulautuneet toisiinsa (Riikonen 2013, 50). ”Elämäntapatyössä” merkittäväksi tulee arvojen ja omien tavoitteiden mukainen elämä – yrittäjyydessä elämäntapa tulee
kaupallistetuksi ja julkiseksi. Työ- ja vapaa-ajan välisen eron häilyvyys sekä taloudelliset realiteetit
tekevät harrastuksesta työnä haastavan. (Berg & Ylöstalo 2020, 187–190.)
Tässä tutkimuksessa opiskelijat eivät näe vahvoja yhteyksiä vapaa-ajan harrastusten ja työn
välillä, vaan harrastuksia kuvataan vastapainoksi työlle ja opinnoille, osaksi tasapainoista elämää.
Ylipäänsä suomalaisen yhteiskunnan muutos viime vuosikymmenten aikana on lisännyt vapaaaikaa merkittävästi, ja suomalaiset kokevat vapaa-ajan tärkeäksi; vapaa-aikaa käytetään erityisesti
rentoutumiseen ja toipumiseen, ei niinkään työuralla etenemiseen liitettäviin uusien taitojen
oppimiseen ja kehittämiseen (Zacheus 2008, 9–12, 16–18). Muutamat tutkittavistamme nostavat
kuitenkin esiin oman harrastustaustansa merkityksen uravalinnalle: kirjoittamista, kuvaamista tai
yhteiskunnallista vaikuttamista oli harrastettu jo ennen journalismin opintoja. Kipinä journalismiin
tai viestintään oli syttynyt vaikkapa harrastukseen liittyvän kuvaamisen, penkkiurheilun tai nuorisovaltuustotoiminnan yhteydessä, kun oli tutustuttu journalismin tai viestinnän työtehtäviin (vrt.
luku 2).
Harrastin silloin lumilautailua, mihin aina on liittynyt paljon niiden hyppyjen ja
temppujen kuvaamiset ja editoinnit. Videokuvaaminen ja editointi ja tuon tyyppiset
jutut oli silloin tosi tärkeä osa harrastusta, minkä takia media-alakin ehkä alkoi
kiinnostamaan. (Jv04)
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Mun harrastuksena oli pitkään politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
ylipäätänsä, ja nyt työ on löytynyt sitä kautta. En mä näissä töissä olisi muuten, jos
en olisi ruvennut harrastamaan nuorisopolitiikkaa tai yhteiskunnallista vaikuttamista
ylipäätään. Niillä on ollut tosi suuri rooli. (Jv08)
Vahva urheilutausta näkyy muutamien haastateltavien suuntautumisessa journalismin tai viestinnän tehtävien sisällä – on harrastettu tai harrastetaan edelleen joukkuelajeja, uintia, tanssia tai
yleisurheilua, ja kiinnostuksen kohteet journalismissa tai viestinnässä suuntautuvat näihin lajeihin.
Muutamilla haastateltavista kiinnostus urheiluun on näkynyt myös opintojen osana tehdyissä
vapaasti valittavissa viestintäprojekteissa. Yksi haastateltava (Jv12) rinnastaa kilpaurheilun voitontavoittelun ja skuuppien metsästyksen ja kuvailee, että molemmat tuottavat samankaltaisia
tuntemuksia.
Enemmän mun kiinnostus urheilujournalismiin on kummunnut […] omasta urheilutaustastani. Yleisurheilu mulla on selvästi vahvin laji, ja se kiinnostaa ihan siis todella,
todella paljon. […] Ihmiset ehkä tuntee minut semmoisena yleisurheilupainoitteisena toimittajana. Yleisurheilukin on kesälaji pääosin, niin maastohiihto on mulla
toinen [laji], mikä on ihan hyvä, koska se on suomalaisia kiinnostava, suomalaisten
menestyslaji. Ja hyvin samanhenkinen tietysti kuin [harrastukseni] kestävyysjuoksu.
Ymmärtää myös urheilijan näkökulmaa ja niitä lainalaisuuksia, miten siihen lajiin
harjoitellaan. (Jv12)
Urheilun lisäksi kiinnostus kulttuuriin tai luovaan työhön antaa suuntaa journalismissa tai viestinnässä. Esimerkiksi teatteri- ja musiikkiharrastukset lisäävät kiinnostusta hakeutua tulevaisuudessa
noiden alojen viestintä- tai journalistisiin tehtäviin, vaikka varsinaista kokemusta ei vielä olisi
kertynyt. Yksi haastateltava kertoo unelmakseen kulttuurin parissa työskentelyn, eikä hän haastattelussa nimennyt erityisesti suuntautumistaan viestintään tai journalismiin, vaan koki, että työ
teatterin parissa olisi kaikkein innostavinta.
Mä olen nyt sivuainevalinnoilla tähdännyt siihen, että tekisin kulttuurijuttuja. Vaikkapa kulttuuritoimittaja olisi hauska olla. Tai sitten se teatteritiedottaja. Silloin
taiteen ja kulttuurin parissa jos pääsisi työskentelemään, niin se olisi unelma. […] Se
[innostus teatteriin] on ollut mulla 14 vuotta. Mä olin kymmenen, kun mä aloin teatteria harrastamaan. […] Siitä on tullut intohimo ja rakkaus. (Jv11)
Jos peilaa harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita, niin musiikki-, kulttuuripuolelle
se [toimittajan työ] voisi suuntautua mieluiten. Ihailen kovasti Yleisradion musiikkitoimittajia, jotka tekee huikeata työtä, heillä on huikea tietotaito jokaisella omasta
erikoisalastaan. Olen Ylen musiikkiohjelmien suurkuluttaja. En tiedä, onko se
realistinen tulevaisuuden haave itsellä, että menisin Ylelle musiikkitoimitukseen
töihin. (Jv07)
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Yhteenvetoa
Kaikilla tutkittavillamme on työkokemusta journalismista tai viestinnän alalta, ja lähes kaikilla on
tavoitteena työskennellä tulevaisuudessakin journalismissa, viestinnässä tai muissa media-alan
työtehtävissä. Opiskelijoiden ammattisuuntautumiset ovat jopa yllättävänkin tasaiset: hieman
runsas kaksi viidestä on suuntautunut journalismiin ja loput vastaajista melko tasaisesti joko viestintään tai journalismiin ja viestintään. Opiskelijat eivät kuitenkaan juurikaan tee samanaikaisesti
sekä toimittajan että viestijän töitä, vaan tehtävät vuorottelevat pidemmissä jaksoissa.
Journalistin tai viestinnän töitä opiskelijat tekevät opintojen ohessa pääosin osa-aikaisina, nollatuntisopimuksilla ja freelancereina. Hyvin harvalla on pidempi määräaikainen tai vakituinen
työsuhde. Useille tutkittavista pätkätyöt ovat vallitsevaan elämäntilanteeseen parhaiten sopiva
työsuhde, koska ne mahdollistavat opiskelun, uusien työtehtävien ja työpaikkojen etsimisen sekä
tarpeen mukaan myös vapaan pitämisen. Pätkätyöläisyyttä ei kuitenkaan tavoitella opintojen jälkeiselle ajalle, vaan tavoite on pidemmissä määräaikaisissa työsuhteissa tai vakituisessa työpaikassa. Freelancerin työtä tekevät erityisesti Tampereen yliopiston visuaalisen journalismin opiskelijat
työskennellessään esimerkiksi valokuvaajina. Tutkittavamme näkevät itsensä työllistämisen tuovan
vapautta tehdä työtä omilla ehdoilla, mutta freelanceriudessa ja yrittäjyydessä arveluttavat muun
muassa oman työn markkinoinnin työläys, yleinen stressaavuus ja taloudellinen epävarmuus.
Työt eivät tutkittavillamme juurikaan yhdisty harrastuksiin, vaikka joillekin harrastus on saattanut
olla vaikuttava tekijä uravalinnassa. Enemmistöllä harrastukset kuuluvat vapaa-aikaan, joka nähdään vastapainona työlle ja osana tasapainoista elämää. Muutamilla tutkittavilla vahva urheilutausta on vaikuttanut suuntautumisiin journalismissa tai viestinnässä.
Tutkittavistamme suurin osa näyttää löytäneen paikkansa journalismin tai viestinnän työtehtävistä. Media-alalta toisille aloille siirtymistä harkitsevien määrä on vähäinen. Opiskelijat eivät tältä
osin vaikuta tyytymättömiltä työtilanteeseensa, vaan enemmistö suhtautuu tilanteeseensa positiivisesti tai ainakin neutraalisti. Vuoden 2019 nuorisobarometrin mukaan keskimäärin nuoret ovat
tyytyväisiä työhönsä, yliopistotutkinnon suorittaneet nuoret hieman tyytyväisempiä kuin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet (Haikkola & Myllyniemi 2020, 92–94).18

18
Nuorisobarometrissa esitettiin työssäkäyville nuorille kysymys ”Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen
työhösi kouluarvosana-asteikolla 4–10?” Kaikkien nuorten keskiarvosana oli 8,2. Yliopistotutkinnon suorittaneiden keskiarvo oli 8,4 ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 8,2. (Haikkola & Myllyniemi 2020,
92–94.)
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4. Media-alan kehitys, kilpailu
työpaikoista ja jaksaminen
Media-ala on jo pitkään ollut nuorten keskuudessa hyvin suosittu. Alan opiskelupaikat ovat olleet
kilpailtuja siitä huolimatta, että koulutusta on ollut avautuviin työpaikkoihin nähden liikaa (Raittila,
Olin & Stenvall-Virtanen 2006). Vuonna 2011 opetusministeriö päätti vähentää selvästi kulttuuri- ja
viestintäalan koulutuspaikkoja (Seppänen & Väliverronen 2014, 153), mutta uutismedia on senkin
jälkeen ollut digitalisoitumisen vuoksi voimakkaassa murroksessa ja toimituksia on supistettu.
Raittilan ja kumppanien vuonna 2006 julkaiseman raportin jälkeen ei ole tehty vastaavan tasoista
selvitystä media-alan koulutusmääristä ja työvoimatarpeista.
Tilastokeskuksen arvion mukaan suomalaisessa lehdistössä työskenteli vuonna 2010 noin 5 800
toimittajaa, kun vuonna 2016 määrä oli enää noin 4 400. Medialiiton ennusteen mukaan vuoteen
2021 mennessä määrä on edelleen laskenut noin 3 500:aan, ja vuonna 2025 lehdistössä työskentelisi enää 3 000 toimittajaa. (Grundström 2020, 9.) Työttömiä työnhakijoita oli media-alalla eniten
vuosina 2015 ja 2016, mutta sen jälkeen heidän määränsä on ollut laskussa, kunnes koronapandemia käänsi luvut jälleen ainakin väliaikaisesti kasvuun (kuvio 8).

Työttömien työnhakijoiden määrä lokakuussa kunakin vuonna. Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelu.19

Kuvio 8. Työttömien työnhakijoiden määrä eräissä media- ja viestintäalan ammattiryhmissä
2006–2020.
19
https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/joukkoviestintatilasto/html/suom0000.htm (haettu
6.9.2021). Toimittajiin sisältyvät kuviossa myös kustannustoimittajat ja kriitikot. Lokakuussa 2020 heitä oli
työttömänä 63.
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Käsitystä toimittajana työskentelevien määrän vähenemisestä tukee sekin, että Journalistiliiton
jäsenmäärä on vähentynyt siitä huolimatta, että jäseniksi kelpuutetaan nykyään muitakin mediaalan ammattilaisia kuin varsinaista journalistista uutistyötä tekeviä. Suurimmillaan jäsenmäärä oli
vuonna 2011 (15 681), kun vuonna 2020 jäseniä oli noin puolitoista tuhatta vähemmän (14 092).
Jäsenistä 6 702 oli työsuhteessa, 1 579 työskenteli freelancerina tai yrittäjänä ja 881 oli työttömänä.20
Samalla kun journalistiset työpaikat ovat vähentyneet, viestinnän aloilla työpaikkoja on tullut lisää.
Kehitys kytkeytyy yleiseen mediajulkisuuden merkityksen kasvuun yhteiskunnassa ja siihen, että
lähes kaikilla yhteiskuntasektoreilla mediajulkisuus ja sen hallinta tunnistetaan aiempaa yleisemmin tärkeäksi menestystekijäksi. Yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaisten ProCom-yhdistyksen
jäsenmäärä onkin ollut selvässä kasvussa. Vuonna 2012 yhdistyksellä oli noin 2 000 jäsentä (Kantola & Lounasmeri 2014, 4–5), kun syksyllä 2021 järjestö ilmoitti verkkosivuillaan jäsenikseen jo noin
3 000 tiedottajaa, viestintäpäällikköä, viestintäjohtajaa, viestintäalan yrittäjää ja konsulttia.21
Muiden kuin journalismin ammattilaisten määrän kasvusta kertoo sekin, että keväällä 2019 tehdyssä tutkimuskyselyssä suuri osa eri yhteiskuntasektoreilla toimivista johtajista arvioi, että viestintäammattilaisten osuus on kasvanut heidän omassa organisaatiossaan noin kymmenen viime
vuoden aikana. Yleisimmin viestintäammattilaisten arvioitiin lisääntyneen politiikan piirissä (75 %)
ja poliisitoimessa (73 %), vähiten elinkeinoelämässä (47 %) ja oikeustoimessa (47 %). Kaikilla aloilla
vain harvat arvoivat viestintäammattilaisten osuuden vähentyneen omassa organisaatiossaan.
(Reunanen & Kunelius 2021, 46.)
Vaikuttaa siis ilmeiseltä, että media- ja viestintäalalle valmistuvat nuoret ovat siirtymässä nopeasti muuttuville työmarkkinoille, joissa journalistiset työpaikat näyttävät olevan vähenemässä ja
vastaavasti viestinnän työpaikat pikemminkin lisääntymässä. Kuten kuvio 8 osoittaa, työttömien
työnhakijoiden määrä vaihtelee kuitenkin hyvin samalla tavalla sekä journalismissa että alan
muissa tehtävissä.
Media- ja viestintäalan työn on aiemmissa tutkimuksissa kuvattu muuttuneen entistä projektimaisemmaksi ja kilpailullisemmaksi. Menestyäkseen työmarkkinoilla työntekijöiden on markkinoitava
itseään ja kannettava huolta osaamisestaan (Lehtonen 2013), ja erityisesti nuorten ja alalle vasta
tulleiden osalta on siirrytty ”yhä enemmän pätkätöiden ja itsensä työllistämisen kulttuuriin” (Seppänen & Väliverronen 2014, 154).
Myös Journalistiliiton vuonna 2010 teettämän nuorten toimittajien työhyvinvointikyselyn
mukaan työsuhteen määräaikaisuus näyttää olevan tyypillistä nuorille työntekijöille.22 Kyselyyn
vastanneista toimittajista vain noin puolet oli vakituisessa työsuhteessa ja monet kokivat työnsä
stressaavaksi. Journalistiliiton työmarkkinatutkimusten mukaan kuitenkin valtaosa liiton jäsenistä
työskentelee vakituisissa työsuhteissa. Vuonna 2020 yhdeksän kymmenestä jäsenestä oli vakituisessa työsuhteessa, ja freelancereiden osuus oli vain noin prosentti. Luvut eivät olleet suuresti
muuttuneet vuodesta 2012.23 Ne eivät myöskään kerro koko totuutta toimittajien työmarkkina20
https://journalistiliitto.fi/fi/liitto/tietoa-jasenistamme/jasentilastoja/ (haettu 6.9.2021). .
21
https://procom.fi/procom/esittely/ (haettu 6.9.2021)
22
Journalisti 17/2010. http://journalistiliitto-fi.directo.fi/journalisti/lehti/2010/17/artikkelit/uupunutsukupolvi/ (haettu 6.9.2021)
23
Vuonna 2020 88 prosenttia liiton jäsenistä oli vakituisessa työsuhteessa, 9 prosenttia määräaikaisessa, 1 prosentti toimi freelancereina tai yrittäjinä, 1 prosentti tarvittaessa töihin tulevana ja 1 prosentti teki
monenlaisia pätkätöitä (Journalistiliitto 2020). Vuonna 2012 jäsenistä 84 prosenttia oli vakituisessa työsuhteessa, 10 prosenttia määräaikaisessa työsuhteessa, 3 prosenttia toimi freelancerina ja 1 prosentti tarvittaessa töihin tulevana ja lisäksi osa oli työttömänä, lomautettuna tai sairas- tai perhevapailla (Journalistiliitto
2012). Työttömät, lomautetut ja vapailla olevat on ilmeisesti eri vuosien luvuissa huomioitu eri tavoin.
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tilanteesta, sillä kaikki toimittajat eivät kuulu Journalistiliittoon eivätkä erilaisissa työsuhteissa
olevat ole välttämättä vastanneet kyselyyn yhtä aktiivisesti.
Yllä kuvatut kysely- ja tilastotiedot kertovat työmarkkinoista abstraktisti, kun taas haastattelemiemme journalismin opiskelijoiden käsityksissä yleiset työmarkkinoita koskevat mielikuvat yhdistyvät omiin ja ystävien käytännön kokemuksiin tarjolla olevista työpaikoista ja niihin hakeutumisen
helppoudesta tai vaikeudesta. Tarkastelemme seuraavassa ensin haastateltavien näkemyksiä
media-alan työmarkkinoista ja erityisesti siitä, kuinka helpoksi tai vaikeaksi he arvioivat työpaikan
saamisen media- ja viestintäalalta. Tämän jälkeen kuvaamme, miten haastateltavat vertaavat
työmahdollisuuksia yhtäältä journalismissa ja toisaalta muissa alan ammateissa. Luvun lopuksi
kerromme, kuinka kilpailullisena haastateltavat alan työmarkkinoita pitävät ja kuinka he tähän
kilpailullisuuteen suhtautuvat.

Työmarkkinatilannetta pidetään tiukkana
Haastateltavien yleinen käsitys erityisesti journalismin työmarkkinakehityksestä on melko synkkä.
Tähän ovat vaikuttaneet uutiset mediatalojen yt-neuvotteluista ja työn tehostamispyrkimyksistä.
Taustalla on myös alan ammatillinen keskustelu: viime vuosina on puhuttu paljon digitalisaation
vaikutuksista uutismedian taloudelliseen kannattavuuteen. Sanomalehtien tuotoista valtaosa
tulee edelleen painetuista lehdistä, vaikka niiden levikki on laskenut jo vuosia. Tulojen kerääminen
verkosta on osoittautunut mediataloille vaikeaksi siitä huolimatta, että suomalainen uutismedia
tavoittaa yleisön hyvin myös verkossa (Uutismedia verkossa 2021).
Alan ammatillisessa keskustelussa ja tutkimuksessa on ollut esillä myös se, miten laman ja teknologisen murroksen takia toimitustyötä on tehostettu ja on pyritty tuottamaan enemmän juttuja
entistä vähemmällä työvoimalla (Nikunen 2011). Erityisesti Janne Seppäsen ja Esa Väliverrosen
(2014, 153–159) Mediayhteiskunta-kirjan kuvaukset alan epävarmoista työllistymismahdollisuuksista ovat jääneet haastateltavien mieleen, sillä se on ollut Tampereen yliopistossa journalistiikan
pääsykoekirjana. Yksi haastateltavista mainitsi myös lukiossaan vierailleen toimittajan, joka oli
kertonut tuolloin vireillä olleista toimittajien irtisanomisista.
Joo se tuli varmaan siitä pääsykoekirjasta. Siinähän oli paljon semmoista, […] että
[on] vaikea työllistyä ja […] että toimittajat kokevat hyväksi puoleksi niitten töissä
sen, että niillä on innostusta alaa kohtaan, vaikkakin muut asiat […] alalla on huonosti. (Jo16)
Lukiossa meillä kävi [se toimittaja] puhumassa, että ketkä […] haluaa toimittajaksi.
Sitten kun ihmiset viittasi, niin se sanoi, että hienoa, ja [että] samalla olen kauhean
pahoillani teidän puolesta, että […] on upea ammatti, mutta yt:itä on joka paikassa.
Ja olihan mediassakin ollut paljon keskustelua siitä, että leikataan tai irtisanotaan
toimittajia. (Jo17)
Vaikka enimmäkseen haastateltavien puhe alan ongelmista kiinnittyi internetin tuomiin haasteisiin ja uutisiin irtisanomisista, muutamat viittasivat myös tekoälyn ja automatisoinnin vaikutuksiin.
Kun teknologian kehittyessä juttuja voidaan tuottaa automaattisesti, tämäkin vähentää tarvetta
palkata toimittajia. Uutisautomaation kehitys on vielä epävarmaa, mutta sen maininneet opiskelijat kuitenkin selvästi pitävät sitä varteenotettavana tekijänä tulevaisuuden uutistoiminnassa.

37

Aika näyttää, että kuinka vaikka tekoäly, että missä vaiheessa joku robotti pystyy
editoimaan videopätkiä paremmin kuin leikkaaja ja missä vaiheessa ne leikkaajat
laitetaan sitten pihalle. (Jv05)
Robotit vie työt. Musta tuntuu, että aika paljon meidän opinnoissa on puhuttu siitä,
että tämä on aika epävarma ala. (Jv11)

Viestinnässä työtilanteen uskotaan olevan parempi kuin journalismissa
Haastateltavat uskovat yleisesti, että työtilaisuuksia on enemmän viestinnän puolella kuin uutismediassa. Tämä mukailee vallitsevaa käsitystä, että mediajulkisuudessa yhteisöviestinnän ja
markkinoinnin painoarvo on kasvamassa journalistiseen uutismediaan verrattuna (Kantola & Lounasmeri 2014). Viestinnässä nähdään syntyvän koko ajan uusia työpaikkoja. Useat haastateltavat
mainitsivat painetun median hiipumisen ja uutistoiminnan siirtymisen verkkoon. Vaikuttaa siltä,
että tämän ajatellaan jollain tavalla vähentävän toimittajien tarvetta.
Viestintäala nyt silleen journalismista erillisenä on yllättänyt, että kuinka iso se on ja
kuinka paljon siellä on työpaikkoja. Tuntuu, että siihen kyllä laitetaan panoksia vuosi
vuodelta enemmän. (Jo09)
Se näyttää aika sellaiselta, että pyritään vaan vähentämään toimittajia, toisaalta
sitten viestintäpuolen työt voi lisääntyä, koska yritykset, julkinen puoli ja kaikki tämmöiset rupeaa lisäämään sitä omaa viestiä ja viestintää, että se voi toisaalta lisääntyä, mutta toimittajan työt varmaan […] vähenee, koska uusia medioita aika harvoin
perustetaan nykyään ja ne vanhatkin mediat siirtyy aika paljon sinne verkkoon. Ja
printtilehti varmaankin pikkuhiljaa rupeaa hiipumaan. Niin koen, että ei mitenkään
ainakaan positiivisilta näytä ne näkymät. (Jv08)
Käsitys viestinnän paremmasta työtilanteesta saa monet journalismiin suuntautuneetkin pitämään
viestintään sijoittumista mahdollisena vaihtoehtona itselleen. Haastateltavat myös yleisesti uskovat, että viestintäpuolella työehdotkin ovat paremmat kuin journalismissa ja että työ on kiireettömämpää ja vähemmän stressaavaa. Osa journalismiin suuntautuneista ei kuitenkaan ajattele itse
koskaan siirtyvänsä viestintäpuolelle.
Ehkä nyt on huomannut, että sinne [viestintään] olisi varmaan vähän helpompi
päästä. Toimittajan kesätyöt ja harjoitteluhaut mitä on nyt hakenut, niin on ollut aika
vaikea päästä. Ja sitten toisaalta siellä viestinnän puolella [ehkä kiinnostaisivat] tämmöiset käytännön asiat, että vaikka säännöllisempi työaika. Ja sitten näkisin, ettei se
ole niin hektinen ympäristö kuin ehkä toimittajapuoli. Niin tämmöiset on ehkä nyt
saanut sitten sinne puolelle suuntaamaan ajatusta. (Vi06)
En jotenkin ole kauheasti nähnyt omaa tulevaisuuttani missään muussa viestintäalan hommissa [kuin journalismissa]. Tiedän, […] että aika nuoretkin toimittajat
nimenomaan saattaa olla silleen, että alkaa jo kyllästyttää, että haluaisi mieluummin
hypätä johonkin muihin hommiin. Mutta itsellä ei ainakaan sitä ajatusta vielä ole
ollut. Mutta en sitten tiedä, että mikä se on mikä ihmisiä sitten ehkä siellä houkuttaa,
että onko palkat paremmat ja ei ole niin kiire ja säännöllisempiä työvuoroja ehkä
tai muuta. Onko se sitten jotain sellaista vakautta, mitä muut hommat voisi tarjota?
(Jo12)
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Työnäkymien synkin aika tuntuu olevan jo ohi
Työmarkkinoiden tiukkuudesta huolimatta haastatteluista välittyy kuitenkin selvästi kokemus, että
synkimmät ajat alkavat olla jo ohi. Muutamat haastateltavista kertoivat havainneensa merkkejä
positiivisesta muutoksesta myös journalistisen median työmarkkinoilla. Tämä voi joiltain osin
liittyä siihen, että uutismedia on viime vuosina alkanut verkossa painottaa maksettujen tilausten
merkitystä mahdollisimman suuren yleisömäärän sijaan (Uutismedia verkossa 2021, 19, 25). Jotta
yleisö saadaan maksamaan maksumuurin taakse viedyistä jutuista, niiden pitää tuntua maksamisen arvoisilta, minkä taas voi ajatella pakottavan mediayhtiöt panostamaan toimittajien palkkaamiseen. Myös media-alan työttömyysluvut olivat vuodesta 2016 lähtien koronapandemian alkuun
asti laskussa (kuvio 8), mikä sekin kertoo työllisyysnäkymien parantumisesta. Kuusikymmentä
vuotta täyttäneet ovat jäämässä eläkkeelle, ja nuoria palkataan tilalle.
Se Hesarin Visio, mikä […] ehkä itseä huvitti se niitten kova brändäys ja semmoinen
henkilöbrändäys, mutta sitten toisaalta […] ehkä se koomisuudesta huolimatta on
kivaa, että lehdet tekee nyt ison numeron siitä, että ne on palkannut jotain tyyppejä,
joita ne arvostaa. Siitä tuli myös semmoinen myönteinen olo, että ei voi sanoa, että
olisi aivan huonoa ja surkeata ja että mediataloja ei kiinnostaisi ihmiset ollenkaan.
[…] Olisi jopa menossa ehkä vähän hyvään suuntaan. (Jo18)
[Media- ja viestintäalalla] on mun mielestä herätty siihen monimediallisuuteen ja
osataan ajatella asioita laajemmin ja [on] tullut selkeästi uusia hommia hakuun ja
osataan laittaa resursseja oikeisiin asioihin. Kyllä itsellä on sinällään jotenkin luottavainen ja turvallinen fiilis, että tästä joskus, kun maailma vähän palautuu ennalleen,
niin kyllä ne omatkin duunit siellä sitten jossain on. (Jv04)
Muutamat haastateltavat korostavat myös oman ammattialansa yhteiskunnallista merkitystä ja
tarvetta ja uskovat sen takia työpaikkoja olevan myös tulevaisuudessa. Viestinnän osalta yksi haastateltavista (Vi05) pohti kiinnostavasti, että viestintäammattilaisten on osattava perustella oma
tarpeellisuutensa, jotta viestintäihmisiä palkattaisiin jatkossakin.
Mun yksi kaveri – joka ei ole siis tällä alalla – niin hän […] sanoi vähän niin kuin
sivulauseessa, että sinäkin opiskelet tuollaista työtä, joka tulee katoamaan täysin
tulevaisuudessa. […] Mutta kyllä mä ajattelen, että journalismi ja viestintä tulee
olemaan entistä tärkeämpi tulevaisuudessa, mitä enempi tulee kaikkia sosiaalisen
median väyliä, että tavallaan ihmisillä ei se tiedonjano tavallaan katoa koskaan
mihinkään. Kyllä mä ajattelen, että me ollaan se vallan vahti vielä vahvemmin jatkossa ja tulevina vuosina. (Jv09)
Ei haluaisi olla skeptikko, että jotenkin se yhteisöviestinnän kasvu tyssäisi tähän,
koska kyllähän siellä organisaatioissa on sitä tarvetta ja Internet on mahdollistanut
sen, että […] journalismi ei ole ainoa, joka määrittelee päivän puheenaiheita. Kyllähän sillä [yhteisöviestinnällä] kysyntää on ja […] organisaatioilla tarvetta, mutta [..]
näkeekö ihmiset sitten tarvetta ja että siihen kannattaa käyttää rahaa, niin on sitten
taas se toinen asia. (Vi05)
Useimmilla haastateltavilla mielikuvat alan työmarkkinoista ovat muuttuneet opiskeluvuosien
aikana positiivisemmiksi, ja ainakin omia työllistymismahdollisuuksia pidetään suhteellisen hyvinä. Journalismin opiskelijoilla koetaan olevan hyvät mahdollisuudet saada kesätöitä. Sen sijaan
pysyvämmän työpaikan saaminen tai työpaikan saaminen toivotulta paikkakunnalta koetaan
vaikeammaksi. Tampereen journalistikoulutus on arvostettua, ja alan töihin pääsee. Turun AMK:n
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opiskelijoista taas osa on huomannut, että kesätoimittajaksi tai toimittajaharjoitteluun on ollut
vaikea päästä. Tämä on ollut yksi syy suuntautua viestinnän pariin.
Kun puhutaan siitä, että media-alalla on vaikea löytää työpaikkoja, niin se ei koske
kesätöitä, vaan nimenomaan sitä, kun yrität saada sitä ensimmäistä vakipaikkaa, niin
se on se vaikeus. Mutta kesätöitä on kyllä ihan riittämiin, että toimitukset palkkaa
paljon, ja mun mielestä tämä meidän koulutus [Tampereella] on hyvin arvostettua ja
varsinkin se, että tähän kuuluu esimerkiksi harjoittelu. (Jo03)
Ehkä nyt on huomannut, että sinne [viestinnän puolelle] olisi varmaan vähän helpompi päästä, että toimittajan kesätyöt ja harjoitteluhaut, mitä on nyt hakenut, niin
on ollut aika vaikea päästä. (Vi06)
Joillekin media- ja viestintäalan työmahdollisuuksien laajuus on tullut yllätyksenä. Työpaikkoja ei
olekaan ainoastaan media-alan yrityksissä, vaan viestinnän osaajia voidaan palkata periaatteessa
millaisiin yrityksiin vain. Viestinnän työpaikkoja myös markkinoidaan suhteellisen aktiivisesti.
Muutamat Turun AMK:n opiskelijat (Jv06, Vi10) kertoivat saavansa melko paljon kohdennettuja
mainoksia alan työpaikoista.
On tosi paljon eri juttuja mitä voi tehdä. Se on tosi laaja kenttä, erilaisia rooleja ja
työtehtäviä on ihan hirveä määrä. Mitä en osannut edes joskus ajatella, että mihin
erilaisiin duuneihin tarvitaan ihmisiä. […] Vaikka on niin selkeää, että periaatteessa
on viestijöitä ja markkinointityyppejä ja sitten on toimittajia, mutta ne rajat on välillä
vähän epäselviä kuitenkin, niin se on ollut […] ihan jännää seurata. (Vi07)
Yhä enemmän viestintää ja muuta media-alan asioita tuntuu olevan sellaisissa
yrityksissä, mitä ei ole ehkä tullut edes miettineeksi työnantajina. Kun mun fokus
on pitkälti ollut niissä uutistaloissa, mediataloissa, niin nyt oikeasti on alkanut
ymmärtämään sitä, että yhä useammat yrityksetkin ehkä haluaa sinne sosiaalisen
median puolelle jonkun tekijän, joka esimerkiksi sitten markkinoi heitä siellä. Kaikki
tuollainen mua on alkanut myös kiinnostamaan, ja se on ehkä näyttänyt vähän
valoisammalta se viestinnän ja monimedian työllistyminen, kuin ehkä just suoraan
uutisjournalismin. (Jv02)
Vaikka valtaosalla haastateltavista käsitys media-alan työtilanteesta on opintojen aikana muuttunut positiivisemmaksi, joukossa on kuitenkin muutama, joilla käsitys on muuttunut kielteisemmäksi.
Heti aluksi ymmärsin sen, että ei tämä mikään ns. tulevaisuuden ala ole niin kun
joku IT-ala tai joku, että näin, mutta ehkä se yllätti, miten paljon ahtaammalle koko
aika, kun seuraa noita A-lehtien, että Image uudistetaan ja [naurahtaen] lopputulos
on järkyttävä, ja toimittajia on vähän ja muuta, että totta kai se [käsitys] toimialasta
on koko aika ankeampi. (Jo18)
Jotenkin toi on paljon raaempi ala, mitä olen ikinä osannut ajatella. Ja kun on seurannut keskusteluja ja sitä, että miten vaikeata esimerkiksi on saada töitä, ja sitten
kun niitä töitä saa, niin sitten olet jatkuvasti semmoisen jonkun suurennuslasin alla,
ja toimittajia kritisoidaan ihan hirveästi, niin sitten ehkä tavallaan kaikki ne semmoiset kultakehykset, mitä siinä ympärillä on ollut, niin ne on ainakin hävinnyt tässä
muutaman vuoden aikana. Ja sitten myös just se epävarmuus, että se on tosi sel-
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laista, ”juupas, eipäs, katellaan” [naurahtaen] juttua, ja että vakkaripaikkoja on ihan
mahdoton saada. Jotenkin vähän semmoinen jopa negatiivisempi kuva [on] tullut.
(Vi08)

Työntekijöiltä vaaditaan paljon ja kilpailu työpaikoista on kovaa
Media- ja viestintäalan työmarkkinoiden lievästä piristymisestä huolimatta haastateltavat pitävät
sitä hyvin kilpailtuna. Alan töistä kiinnostuneita on paljon, ja työnantajilla on mistä valita. Erityisesti alalle vasta pyrkivillä on suuri tarve kerryttää työkokemustaan ja saada niin sanotusti jalkaa
työnantajan oven väliin, mikä väkisinkin vahvistaa työnantajan asemaa työmarkkinoilla.
Lähinnä siitä riippuen, että mitä työnantajalla on tarjota, niin se varmaan pitää ottaa
vastaan. Jotain töitä varmasti on, vaikka tällaisia tuurauksia tai tarvittaessa töihin
kutsuttavan töitä ainakin, mutta siinäkin on ihan työnantajan armoilla sitten, paljonko sieltä tulee. (Jo19)
Negatiivisia puolia on se, että kuinka epävarmat työmarkkinat on nyt. Ja se että
kuinka koko ajan vaaditaan toimittajalta koko ajan vaan lisää ja lisää ja lisää, mutta
palkka ei kuitenkaan nouse varmaan tässä ikinä. Kuinka pitäisi osata kuvata ja äänittää ja tehdä kaikkia somealustoja, ennen kun ne on tyyliin edes julkaistu. (Jo01)
Haastateltavat myös vahvistavat sen aiemman tutkimuksen käsityksen, että erityisesti nuorten ja
alalle tulevien työsuhteet ovat usein määräaikaisia ja epävarmoja (Lehtonen 2013; Seppänen &
Väliverronen 2014). Vaikka määräaikaisuutta ei välttämättä nykyisessä elämäntilanteessa koeta
epäreiluksi tai edes huonoksi asiaksi, monia kuitenkin huolettaa, onko pysyvää työpaikkaa mahdollista saada myöhemminkään. Ja vaikka vakituisen työpaikan saisikin, on silti mahdollista, että
työpaikan menettää yt-neuvottelujen jälkeen. Visuaalisen journalismin opiskelijat kertoivat lisäksi,
että heidän kokemuksensa mukaan vakituisten kuvaajien paikat ovat entisestään vähenemässä,
kun mediatalot siirtyvät yhä enemmän käyttämään freelance-kuvaajia.
Määräaikaisten työsuhteiden uskotaan olevan tyypillisempiä media-alalla kuin useimmilla muilla
aloilla. Vakituisen työpaikan saaminen muuttui toimittajilla vaikeammaksi 1990-luvun laman
jälkeen. Vielä 1980-luvulla saattoi kesätoimittajuuksien ja määräaikaisuuksien jälkeen olettaa jokseenkin helposti saavansa vakituisen työpaikan (Harju, Koljonen & Heinonen 2017, 29–36).
Ehkä oli sellainen olo tai tuntu, että tosi monella muulla alalla se menisi niin, että
menee just johonkin harjoitteluun ja sitten on tosi tykätty ja hoitaa työnsä tosi hyvin
ja sitten asiat vaan jotenkin siitä lutviutuu, että hei nyt me halutaankin sut tänne. Ja
se ei ehkä tällä alalla sitten menekään ihan niin, että se on just näitä kesätyöpätkiä ja
freelance-hommaa. (Jo05)
Mutta sitten, kun alkaa tulla ikää ja alkaa nähdä niitä määräaikaisputkia, missä ne
kaikki melko nuoret ihmiset kuitenkin vielä roikkuu, ja miten […] ei ole mitään takeita mistään hyvästä, niin […] sitten ymmärtää paremmin ehkä, että mitä se on se
mitä niissä pääsykoekirjoissa kirjoteltiin, että pätkätyöläisiä ja muuta ikävää. (Jo18)
Nuorten toimittajien pitkäänkin jatkuvat määräaikaisuudet voivat johtaa toimituksissa siihen, että
muodostuu ikään kuin kahdessa eri asemassa olevia toimittajia (Harju, Koljonen & Heinonen 2017,
48–50). Eriarvoisuus voi rakentua sinänsä pienistä asioista, kuten siitä, että määräaikaiset jäävät
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viimeiseksi ryhmäksi, kenen kanssa käydään kehityskeskusteluja tai että määräaikaisten työntekijöiden nimiä ei lisätä tiedotusvälineen yhteystietolistaan (Lehtonen 2013). Tämä saattaa herättää
työntekijässä kokemuksen ”kahden kerroksen väestä, työpaikan vakituisista työntekijöistä, joihin
työnantaja sitoutuu, ja määräaikaisista, joiden paikka työyhteisössä on epämääräisempi” (emt., 27).
Määräaikaisuus tarkoittaa myös sitä, että ei ole mahdollista kerryttää erityistä osaamista ja lähdeverkostoja, koska tulevia työtehtäviä ei voi ennakoida. Ammatillisen pätevöitymisen näkökulmasta
freelancerius voikin olla parempi vaihtoehto.
Paljon on ollut puhetta siitä, että on […] tullut semmoinen kuilu, että jakaantuu
nuorten ja vanhojen toimittajien tämmöisiin erilaisiin työtilanteisiin. Mä uskon, että
se tuntuu semmoiselta uskottavalta tulevaisuuden näkymältä, että nuorten tilanne
on entistä vaikeampi, ja sitten taas on paljon semmoisia henkilöbrändättyjä hyviä
toimittajia, jotka saa tehdä kivoja juttuja ja tehdä tosi vapaasti niitä ns. hyviä töitä. Ja
sitten nuoremmat toimittajat tekee niitä vähän enemmän semmoisia journalismin
hanttihommia. (Jo19)
Jos haluaa keskittyä johonkin tiettyyn asiaan kunnolla, niin sitten se freelanceriksi
ryhtyminen on aika realistinen vaihtoehto kaksi. […] Esimerkiksi just A-lehdet irtisanoi hirveän paljon ja ulkoistaa sitä toimintaa ja alkaa ostaa enemmän freelancereilta
juttuja, ja niillä on vaikka useampi semmoinen aikakauslehti, jotka julkaisee pitkiä
juttuja joistakin aiheista, niin että kyllä se suunta näyttää olevan se, että jos haluaa
tehdä vaikka aikakauslehtijournalismia, niin sitten parhaat mahkut siihen on freelancerina. (Jo18)
Määräaikaisuuden keskeisin vaikutus tuntuu olevan se, että työntekijän on tavallaan koko ajan
osoitettava olevansa hyvä tyyppi ja osaava työntekijä, jotta ei menettäisi mahdollisuuttaan tulla
myöhemmin valituksi uudelleen. Työsuhteiden määräaikaisuuden koetaan tällä tavoin korostavan
työntekijöiden välistä kilpailua. Kuitenkin näkemys työntekijän asemasta vaihtelee jonkin verran.
Yhdessä ääripäässä on journalismin opiskelija (Jo04), joka ei niinkään ajattele tilannetta työnhakijoiden keskinäisenä kilpailuna vaan enemmänkin kysymyksenä kunkin hakijan kiinnostuksesta ja
asenteesta. Hänestä töitä kyllä saa, jos on aktiivinen ja motivoitunut. Toisesta suunnasta tilannetta
tarkasteleva opiskelija (Jo17) puolestaan hahmottaa työmarkkinatilanteen niin, että työnantajat
käyttävät työntekijöiden heikkoa työmarkkina-asemaa hyväkseen. Hän itse ei ollut suostunut tarjottuihin huonoihin työehtoihin ja hämmästeli monien ystäviensä lojaalisuutta työnantajille, jotka
kuitenkaan eivät vastavuoroisesti sitoudu työntekijöihinsä.
Kyllä siinä on joku semmoinen oma draivi mikä on kaikilla erilainen. […] Sellaiset,
jotka oli olleet jo tosi kovia tekijöitä, teki paljon ja halusi tehdä paljon, oli intoa ja
tahtoa tehdä ja luoda, niin mun mielestä ne on melkein niin kun yks yhteen, että ne
jotka oli tosi hyviä luomaan ja kirjoittamaan ja tekemään, niin sai myös [töitä]. Jos oli
vähän semmoista puolivälin silleen, että tehdään vähäsen tai tehdään jotain sinnepäin tai muuta, niin heillä saattaa olla myös haasteita sitten sen työsuhteen löytämisen kanssa. Se mun mielestä on aika paljon siitä omasta tahtotilasta ja omasta […]
motivaatiosta kiinni. (Jo04)
Laitoin just yhteen paikkaan viestiä viime viikolla, että kun siellä oli niin huono palkka, että onko ne miettineet, kuinka eettistä se on. Siellä siis luvattiin, että maksamme
kuuden kuukauden harjoittelusta pientä korvausta, joka ei vaikuta opintotukeesi.
Niin laitoin, että toi ei ole kyllä hyvä tarjous vaan aika huono. […] Ja kun siinä piti
harjoittelijan ymmärtää yhteiskunnan trendejä, niin sitten laitoin, että outoa että
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kun ette tunnu yrityksenä ymmärtävän yhteiskunnan trendejä, kuten opiskelijoiden
uupumusta. […] Ärsyttää tämä epäoikeudenmukaisuus ja sellainen oikeuksien poljenta todella paljon. […] Ehkä musta tulee joku ay-jyrä. (Jo17)

Työpaikoista kilpailu voi stressata ja ahdistaa
Yleisesti haastateltavat kokevat kilpailun pikemminkin rasittavaksi ja epäreiluksi kuin innostavaksi
ja oikeudenmukaiseksi. Oman pätevyyden jatkuva todistaminen ja siihen liittyvä ylisuorittaminen
koettelee muutamilla myös jaksamisen rajoja. Yhdeksi syyksi kovaan kilpailuun sanottiin useassa
haastattelussa se, ettei alalla ole muodollisia koulutusvaatimuksia. Toimittajiksi ja viestintäasiantuntijoiksi voi hakeutua periaatteessa kuka vain, ja monilla alasta kiinnostuneista on jokin muu
hyödyllinen koulutus tai jotain muuta tehtäviin pätevöittävää työkokemusta.
Mutta kyllä se toki on lähes joka päivä läsnä se kiireen tuntu, ja olen myös muilta
kuullut, että joissakin paikoissa on vielä enemmän, että tosi tavallaan rajoille joutuu
itsensä työntämään. […] Niin koko ajan tuntuu, että pitää todistaa olevansa hyvä,
tai ehkä se on se kilpailu, että kun tavallaan toimittajaksi periaatteessa pääsee kuka
tahansa, että siihen ei vaadita mitään lisenssejä tai mitään tiettyä koulutusta siinä
mielessä, niin tavallaan se ehkä jotenkin ahdistaa, että on niin iso joukko mua fiksumpia ihmisiä tai kilpailijoita, että pitää jotenkin koko ajan työntää itseensä silleen,
että joka päivä todistaa, että miksi olen arvokas tälle puljulle, niin on se jotenkin
stressaavaa. […] Muistan nyt kesältä esim. oli joku viikko, mikä oli tosi hektinen ja
tosi silleen kiireinen, ja oikeasti tein kaikkeni, että sain just jonkun jutun valmiiksi ja
se oli tosi silleen stressaavaa aikaa. Nukuin ihan superhuonosti ja työt tuli uniin. Ja
sitten esimieheltä tuli viikon päätteeksi palautetta, että tosi hyvää työtä, että jatka
samaan malliin. Ja mä vaan mietin, että en jaksa. Että en voi jatkaa samaan malliin.
[…] Sitä odottaa, että loppuuko tämä ikinä tämmöinen hektisyys ja paine. […] Ehkä
sitten, jos on vakityö, niin se ei ole ihan tällaista, mutta nyt se tuntuu vähän ehkä
stressaavalta (Jo14)
[Olen] tajunnut nyt sen ainakin, kuinka hemmetin vaikea oikeasti alalle on päästä.
[…] Kun toimittajan ammatti ei ole sinällään mitenkään suojeltu, kuka tahansa
pystyy toimimaan toimittajana. […] Niin [olen] yrittänyt ainakin löytää jotenkin ne
omat vahvuudet, mitä yrittää tuoda niissä haastattelutilanteissa jotenkin, että miten
erottuu niistä [muista]. (Jv04)
Ikäväksi asiaksi koetaan myös se, että erityisesti kesätyöpaikkojen haussa kilpaillaan konkreettisesti
omia opiskelutovereita vastaan. Tämä voi herättää monenlaisia tunteita kateudesta ahdistukseen.
Myös jatkuva hakeminen sinänsä tuntuu monista kiusaannuttavalta ja turhalta.
Sitten vielä se, kun aina hakee todella monet läheiset ystävät samoja paikkoja, niin
sellainenkin, että kunhan tämä työ ei nyt jotenkin tulisi ystävyyksienkään tielle.
Sitten kuitenkin koko ajan kilpaillaan myöskin keskenään, niin senkin koen vähän
sellaisena ahdistavana. Varsinkin just tämä kesätyöhakuaika, kun kaikki koko ajan
kyselee, että […] oletko hakenut sinne ja tänne ja mihin olet menossa ja nähdäänkö
siellä. (Jo05)
Ehkä päällimmäisenä se, että me joudutaan oikeasti aika verisesti taistelemaan kaikista duuneista, tai siltä se ainakin tällä hetkellä vaikuttaa. Se on aika kauheata. […]
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On ihan kauheata olla mun ystäville kateellinen, kun ne saa jonkun duunipaikan,
minkä olisin halunnut. Tai se, että saan jonkun kivan duunipaikan, mutta sitten mua
harmittaa että, […] [se] tarkoittaa sitä, että nyt mun joku hyvä ystävä saattaa olla
sitten ihan tyhjän päällä. (Vi09)
Viestinnän puolella jotkut ovat havainneet myös, että työnantajilla voi olla epärealistisia käsityksiä
siitä, mitä yksi työntekijä voi tehdä. Työpaikkailmoituksissa tehtäväkuva voi olla toivottoman laaja,
osaamisvaatimukset suuret ja palkka suhteellisen pieni. Tässä konkreettiset kokemukset alalle
tulevan työehdoista poikkeavat aika paljon siitä yleisemmästä journalismin opiskelijoiden viestintäalaa koskevasta mielikuvasta, jota käsiteltiin edellä. Viestintäpuolellakin työt voivat olla projektimaisia, kiireisiä ja huonosti palkattuja.
[Jos] vaikka viestintäassaria haetaan johonkin suht pieneen hankkeeseen tai
johonkin määräaikaiseksi, ja parin tonnin kuukausipalkalla sulta sitten oletetaan,
että hoidat siinä podcast-tuotannon ja videot ja käyt tekemässä vähän kirjoitettuja
juttuja ja kuvaat niistä samalla hienot videot ja stillkuvat, ja kesällä on tulossa joku
painettu lehti, minne kanssa kirjotat siinä samalla ja niin poispäin. Että tosi paljon
jengi on jotenkin myös pihalla vielä tänäkin päivänä siitä, että mitä oikeasti mediaalan [ammattilaisen] […] pitää tehdä. Ja mitä se vaatii, että niistä töistä suoriudutaan
hyvin. (Jv04)

Yhteenvetoa
Journalismin opiskelijoiden näkökulmasta media-alan työmarkkinoita vuonna 2021 leimasi alan
murros, johon ovat parin viime vuosikymmenen aikana kuuluneet uutismedian yt-neuvottelut ja
irtisanomiset ja toisaalta viestintäalalla uusien työpaikkojen syntyminen ja työnkuvien uudistuminen. Näiden hieman pidemmän ajan trendien ohella haastattelujen ajankohtaa luonnehti jo lähes
vuoden jatkunut koronapandemia, joka sekin vaikutti työvoiman kysyntään.
Useat haastateltavista kuitenkin katsovat, että synkimmät ajat media-alan työllisyysnäkymissä
ovat jo ohi, ja heidän mielikuvansa alan tulevaisuudesta on opiskeluvuosien aikana muuttunut
valoisammaksi. Uutismediassakin on perustettu uusia sivustoja ja palkattu näyttävästi niihin uusia
toimittajia. Näkemystä media-alan suhdanteiden kohenemisesta tukevat myös työllisyystilastot:
media-alan työttömyys kääntyi laskuun vuonna 2016, kunnes koronapandemia vuonna 2020 jälleen lisäsi – todennäköisesti väliaikaisesti – työttömien työnhakijoiden määrää.
Haastateltavat mukailevat sitä jo aiemmassa tutkimuksessa esitettyä näkemystä, että media- ja
viestintäalalla erityisesti nuorten ja alalle pyrkivien työsuhteet ovat katkonaisia ja epävarmoja.
Tulijoita on paljon, eivätkä useimmat työnantajat edellytä nimenomaan media- ja viestintäalan
koulutusta. Tästä syystä useimmat haastateltavista kokevat alan hyvin kilpailluksi ja tuntevat,
että saadakseen jatkossakin töitä, heidän on koko ajan todistettava olevansa joustavia, osaavia ja
aikaansaavia työntekijöitä. Monet pitävät tätä stressaavana ja näkevät aiemmankin tutkimuksen
osoittamaa eriarvoisuutta työpaikkojen vakituisen, usein vanhemman henkilöstön ja nuorempien,
määräaikaisuuksia tekevien kesken.
Ongelmaksi ei oikeastaan lainkaan koeta sitä, ettei alan töitä saisi. Tampereen koulutus on arvostettua, ja journalistisiin töihin pääsee. Ammattikorkeakoulusta pääsy journalistiseen työhön
vaikuttaa hieman vaikeammalta, mutta toisaalta viestinnän puolelta tuntuu ammattikorkeakouluopiskelijoillekin olevan töitä hyvin tarjolla. Mahdollisuuksia kesätöihin ja määräaikaisuuksiin siis
on, mutta vaikeaa on nimenomaan vakituisen työpaikan saaminen. Tässä media-alan ja erityisesti
journalismin uskotaan eroavan monesta muusta alasta, joilla etenemisen harjoitteluista määräai-
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kaisuuteen ja vakituiseen työpaikkaan oletetaan olevan selkeämpää. Ilmeisesti määräaikaisuuksien
kierre koskee nimenomaan alalle tulevia, sillä journalistiliiton jäsenistä valtaosa kuitenkin työskentelee vakituisessa työsuhteessa (Journalistiliitto 2020).
Journalismin opiskelijoiden keskuudessa on yllättävänkin yhtenäinen käsitys, että viestinnän puolella työtahti on leppoisampaa ja paremmin palkattua kuin journalismissa. Myös vakituisen työn
saaminen oletetaan helpommaksi. Osa journalismiin suuntautuneista opiskelijoistakin pitää viestinnän puolelle siirtymistä mahdollisena, jos journalistinen työ käy liian raskaaksi tai epävarmaksi.
Mielikuvat viestintäalan töistä eivät kuitenkaan täysin vastaa todellista tilannetta, koska yhteisö- ja
markkinointiviestinnässäkin tehdään paljon projektiluontoista ja määräaikaista työtä, ja niissäkin
työnantajan odotukset voivat olla työhön varattuun aikaan ja resursseihin nähden suuria.
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5. Työn hakemisen strategiat,
itsensä markkinointi ja
brändäys
Nykyisille journalismin opiskelijoille on itsestään selvää, että media- ja viestintäalan työpaikoista
on kova kilpailu ja että jokaisen on huolehdittava itse omasta menestyksestään. Yhtäältä tarvitaan
ammatillista pätevyyttä ja toisaalta sen vakuuttavaa viestimistä työnantajille. Viime vuosien keskustelussa erityisesti tuo jälkimmäinen puoli on korostunut: on puhuttu brändäyksestä ja itsensä
markkinoinnista (Lehtonen 2013; Paaso 2021; Ruoppila 2020).
Työntekijän työmarkkina-arvo rakentuu olennaisesti myös persoonasta ja asenteesta. Vaatimukset siitä, että työntekijän on oltava paitsi pätevä myös työhönsä sitoutunut ”hyvä tyyppi”, ovat
työmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä korostuneet. Esimerkiksi viestintäalan työnantajien
rekrytointikriteereitä koskeneessa tutkielmassa kävi ilmi, että tietojen ja taitojen ohella ratkaisevia
valintakriteerejä ovat myös ”innokkuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja sopivasti samanlainen luonne työyhteisön muiden jäsenten kanssa” (Auer 2013, tiivistelmä). Samat kriteerit toistuvat myös
journalistisen median rekrytoijien kuvauksissa hyvästä työnhakijasta, ja lisäksi arvostetaan hyvää
yleissivistystä, aiempaa kokemusta alalta sekä hyviä työnäytteitä (Lintula & Valkama 2009, 87–90).
Journalismissa toimittajan henkilöön liittyvien piirteiden merkitystä on lisännyt suuntaus kohti
yhä persoonallisempaa ja ”ihmisläheisempää” journalismia. Esimerkiksi Jaana Hujasen (2009, 119)
haastattelema suomalaisen sanomalehden päätoimittaja halusi ”laitostuneiden, laiskistuneiden ja
virkamiesmäisten toimittajien sijaan persoonallisia journalisteja, jotka havainnoillaan, tunteillaan
herättävät ihmisiä ja synnyttävät keskustelua”.
Kartuttaakseen arvoaan kilpailluilla työmarkkinoilla nuorten media- ja viestintäalan ammattilaisten olisi siis hankittava työkokemusta ja osaamista, oltava persoonallisia ja innostuneita sekä osattava tuoda näitä arvostettuja ominaisuuksiaan esille sekä työnhakutilanteissa että muutoinkin.
Nuorten suomalaistoimittajien ammatillisia käsityksiä koskeneessa tutkimuksessa nuoret toimittajat pitivät oman toimittajapersoonansa tunnettuutta tärkeänä ammatillisen uransa kannalta mutta
suhtautuivat henkilöbrändäykseen kuitenkin varautuneesti. Brändäystä vierastettiin erityisesti silloin, kun sen ajateltiin tarkoittavan itsekorostusta ja markkinointia. Kun sen taas ajateltiin tarkoittavan erottumista oman laadukkaan työn ansiosta, siihen suhtauduttiin myönteisemmin. (Lehtonen
2013, 80–81.) Suhtautuminen brändäykseen liittyy myös siihen, missä määrin toimittajien työ ja
vapaa-aika sekoittuvat toisiinsa: asenne on kielteisempi niillä, jotka haluavat selvästi erottaa työn
ja vapaa-ajan toisistaan (Paaso 2021, 223, 239).
Samalla kun sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä julkaisukanava niin uutismedialle kuin muillekin organisaatioille, se on lisännyt myös yksittäisen työntekijän mahdollisuuksia tuoda omaa
ammattilaisuuttaan esiin ja brändätä itseään. Mainetta voi kerätä sekä ammattilaisten keskuudessa
että laajemman yleisön piirissä. Ammatilliseen keskusteluun osallistuminen tekee osallistujaa
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tutuksi mahdollisille rekrytoijille ja osoittaa kiinnostusta, kun taas laajemman yleisön keskuudessa
saavutetulla suosiolla voi olla taloudellistakin merkitystä: mediatalot ovat kiinnostuneita palkkaamaan toimittajan, joka tuo mukanaan laajan seuraajakunnan. Osa Lehtosen (2013) haastattelemista toimittajista tunnisti suosionsa rahallisen arvon ja oli myös valmis vahvistamaan sitä panemalla
”omaa persoonaansa avoimesti likoon ja olemalla vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa” (emt.,
89).
Toimittajabrändin merkitys ymmärretään laajemminkin kuin vain nuorten toimittajien keskuudessa. Suomalaisten päivälehtien toimittajille tehdyssä kyselyssä (Reunanen & Koljonen 2014,
117–118) vastaajista kaksi kolmasosaa oli vähintään melko samaa mieltä väitteestä ”toimittajan on
kehitettävä osaamistaan ja tyyliään jonkinlaiseksi ’toimittajabrändiksi’, jotta hän pärjäisi nykyisillä
työmarkkinoilla”. Samassa kyselyssä 79 prosenttia vastaajista kertoi haluavansa tehdä persoonallisia juttuja mutta ei olla tunnettu henkilö. Vastaajista 15 prosenttia halusi olla tunnettu tyylistään
ja näkemyksistään ja vain 4 prosenttia sanoi haluavansa olla ”anonyymi toimittaja, jonka oma persoona ei tule jutuissa esiin” (emt., 121).
Oman osaamisen paketointi jonkinlaiseksi toimittajabrändiksi koetaan siis tärkeäksi, vaikka itse
brändäämiseen tyypillisesti suhtaudutaan hiukan kielteisesti ja siitä puhuminen koetaan vaikeaksi.
Ruoppila (2020, 46–49) uskoo, että tässä on taustalla kaksi keskeistä tekijää: journalismin riippumattomuuden ja objektiivisuuden pitkä perinne sekä brändeihin liittyvät kaupallisuuden ja pinnallisuuden mielikuvat. Persoonaansa ja tyyliään markkinoiva toimittaja ei oikein istu perinteisiin
neutraaliuden ja riippumattomuuden ihanteisiin, ja toisaalta monet vierastavat itsensä myymistä
ja kaupallisuutta ylipäätään. Asennoitumiseen vaikuttanee myös suomalaisen kulttuurin penseys
itsekehua ja itsensä korostamista kohtaan (Lehtonen 2013, 80–81; Ruoppila 2020, 48).
Paaso (2021, 239–240) puolestaan huomauttaa, että brändäykseen kielteisesti ja myönteisesti suhtautuvat ymmärtävät toimittajabrändäyksen osittain eri tavoin: kielteisesti suhtautuvat pitävät sitä
itsekorostuksena, kun taas siihen myönteisemmin suhtatuville se on myös ”vuorovaikutteista toisten auttamista, yleisön huomioimista ja itsensä alttiiksi asettamista”. Brändäys sopiikin paremmin
sellaiseen journalismikäsitykseen, jossa neutraalin objektiivisuuden sijaan suositaan avoimuutta
ja toivotaan toimittajien ilmaisevan myös omat näkemyksensä asioista. Tässä luvussa kuvaamme,
miten journalismin opiskelijat hakeutuvat media- ja viestintäalan töihin ja millä tavalla he pyrkivät
kohentamaan asemiaan työmarkkinoilla. Tarkastelemme erityisesti, mitä haastateltavat ajattelevat
toimittajabrändäämisestä ja millä tavoin he käyttävät sosiaalisen median kanavia itsensä markkinoinnin välineenä.

Työpaikan saamisessa auttaa aktiivisuus, verkostoituminen ja hyvä tuuri
Haastatteluissa korostuu työkokemuksen ja työpaikoilla hankitun maineen keskeinen merkitys
työn saamisen kannalta. Oppilaitosten harjoittelujärjestelmät ovat tässä tärkeitä: monella ensimmäinen kosketus oman alan työhön syntyy juuri harjoittelupaikassa. Ensimmäisen harjoittelupaikan uskotaan avaavan työmahdollisuuksia jatkossakin. Harjoittelupaikkojen ohella tärkeitä ovat
myös kesätyöpaikat. Monet ovat melko luottavaisia, että pääsisivät edellisen kesän työpaikkaan
uudestaankin. Joskus kuitenkin pelataan ”upporikasta ja rutiköyhää” (Jo09), eli ei haeta vanhaan
paikkaan, vaan haetaan jotain uutta ja kiinnostavaa. Halutaan saada kokemusta erilaisista työpaikoista ja ”upgreidata” arvostetumpiin paikkoihin (Jo03).
Pääsisin varmasti [edelliseen kesätyöpaikkaan] jos kysyisin. […] Nyt ajattelin, että
haen, kokeilen jonnekin muuallekin. […] Mun mielestä ainakin tässä vaiheessa uraa
olisi […] hyvä nähdä monta erilaista toimitusta. On nyt tämmöinen sykli ollut mulla,
että olen kahden vuoden välein hakenut aina uuteen paikkaan. Hyväksi todennut
sen. (Jo01)
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Lähes kaikki haastateltavat sanoivat sekä vastaavansa työpaikkailmoituksiin että tiedustelevansa
kiinnostavia töitä myös ilman, että mitään hakua olisi avoinna. Tällainen hauista riippumaton aktiivisuus onkin järkevää, sillä suuri osa työpaikoista täytetään ilman julkista ilmoittelua (Lintula & Valkama 2009, 63). Työntekijät voidaan löytää esimerkiksi kyseisen tiedotusvälineen avustajakunnasta
tai aiempien työntekijöiden joukosta. Joskus työpaikan voi saada henkilö, joka sattuu soittamaan
juuri sopivaan aikaan. Työttömäksi jääneitä toimittajia koskeneessa tutkimuksessa yksi haastatelluista kertoi havainneensa, että työnantajat välttelevät riskejä ja palkkaavat mielellään ennalta
tutun ja ”hyväksi tyypiksi” tiedetyn henkilön (Harju, Koljonen & Heinonen 2017, 81–82). Myös yksi
omista haastateltavistamme katsoi asiaa työnantajan näkökulmasta: yrityksissä rekrytointiprosessi
voidaan kokea hankalaksi ja mieluummin odotellaan, että sopiva henkilö ottaisi yhteyttä tai muuten osuisi kohdalle.
Jos töitä haluat, niin pitää ottaa suoraan yhteys. Ja kun siellä on semmoisia piilotyöpaikkoja, mitkä ei ole yleisessä haussa. Ja usein firmoissa on mietitty, että tähän
täytyisi saada joku tekijä, mutta sitten se rekrytointiprosessi on haastava. Niin ne
odottaakin, että joku ottaa yhteyttä. Kyllä lähtisin siitä, että ekaksi pistäisin sähköpostia ja sitten puhelin kouraan vähän sen jälkeen. Aloittaisin puhelun: ”Moikka,
soittelen tällä asialla, että pistinkin teille sähköpostia. Kerkesitkö lukemaan?” (Jo08)
Siis oikeassa paikassa oikeaan aikaan on mun mielestä helvetin tärkeä juttu mediaalalla, että se on varmaan isoin syy. Totta kai hyvän ammattitaidon lisäksi, mutta
kun ei se riitä tällä alalla. Ne ketkä on päätynyt hyviin paikkoihin, niin ollut oikeassa
paikassa oikeaan aikaan. (Jv04)
Haastateltavien joukossa on kuitenkin muutamia, jotka ainakin toistaiseksi ovat ainoastaan vastanneet työpaikkailmoituksiin tai kyselleet työpaikkoja ainoastaan entuudestaan tutuilta ihmisiltä.
Yksi perustelu tälle on halu hakea vain tehtäviin, joista tietää mitä ne sisältävät.
Olen yleensä kuullut ihan jostain spesifistä paikasta, mitä olen hakenut. Harvoin
jätän avoimia hakemuksia. Mulle on kuitenkin tärkeätä se, että ennen kuin haen, niin
tiedän mihin olen hakemassa, mitä työtehtäviä mulle tarjotaan. Mieluummin en jätä
avoimia hakemuksia. (Jv06)
Verkostoitumisella on kiistatta suuri merkitys työn saannissa. Se korostui työttömäksi jääneitä toimittajia koskeneessa tutkimuksessa (Harju, Koljonen & Heinonen 2017, 89–92), ja myös omat haastateltavamme tunnistavat sen tärkeyden hyvin. Työpaikalla kontaktit muotoutuvat luonnostaan
ilman, että edes ajattelisi erityisemmin verkostoituvansa. Ihmisten kesken on kuitenkin eroa siinä,
kuinka avoimesti ja rohkeasti he ottavat kontaktia vanhempiin kollegoihin muuten kuin työtehtävien yhteydessä. Yksi haastateltavista (Jo17) harkitsi lähestyvänsä kiinnostavia ammattilaisia myös
ilman, että on samassa työpaikassa töissä tai sattuisi tapaamaan heitä jossain tilaisuudessa.
Pyrin verkostoitumaan ihmisten kanssa. Se on mun mielestä nykytyömaailmassa ja
työmarkkinoilla kaikista tärkeintä, että tuntee ihmiset, tietää ihmiset, ja ne tuntee
mut ja tietää mut ja tietää, miten mä teen töitä. Tämmöinen puskaradiotyyppinen
ajattelu on mulla aika vahvana, koska olen itse nähnyt, miten voi edetä urallaan vain
sillä, että kysytään tai halutaan johonkin työpaikkaan, koska ihmiset on kuullut, että
on hyvä työntekijä. (Jv08)
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Että luo hyviä suhteita ihan kaikkiin, työkavereihin, koska ikinä ei tiedä, kuka on
semmoinen, joka voi vaikuttaa asioihin. Mutta ne usein muodostuu aika luonnostaan, että en mä nyt siinä jos kaveeraan työkaverin kanssa, niin en ajattele, että hän
nyt jotenkin hyödyttää mua pääsemään. (Jv12)
Kun oli vaikka se asiantuntijuuskurssi, niin ehkä se kanssa sai sellaisen olon, että
minähän voisin vain lähettää niille ihmisille viestejä, että mua kiinnostaa, mitä sä
teet työksesi, että voidaanko jutella vaikka Zoomissa. Niin luultavastihan ihmiset
haluaa jutella itsestään. En ole nyt tuota tehnyt, mutta voin kuvitella, että tekisin
joskus. (Jo17)
Haastateltavilla on kokemuksia siitä, että verkostoituminen kannattaa. Yllä jo lainattu haastateltava
(Jv08) kertoi varsinaisesti hakeneensa työtä vain kaksi kertaa, ja niistäkin toisella häntä oli pyydetty
hakemaan. Muuten hän on saanut työpaikat niin, että työnantaja on ottanut häneen yhteyttä. Toinen haastateltava puolestaan oli tutustunut paikallislehden päätoimittajaan tehdessään kunnalle
markkinointitöitä, mikä helpotti työpaikan saantia paikallislehdestä.
Se on pieni kylä, ja kun siellä kunnanjohtaja suosittelee, niin sitten se on helppo. Ja
itse asiassa olin törmännyt siihen päätoimittajaan jo niissä […] markkinointihommissa jossain vaiheessa, että oltiin oltu samaa tapahtumaa kuvaamassa ja tunnettiin
jo sillä tavalla tai ainakin tiedettiin. […] Kun se oli nähnyt mun tekemiä töitä kunnalle, niin se tiesi, että osaan kuvata. Ei tarvinnut edes käydä missään haastattelussa tai
mitään. Se oli sitten: ”joo tule vaan tekemään meille hommia ensi kesäksi”. (Jv05)
Työn saaminen ei kuitenkaan ole mitenkään itsestään selvää. Hakemuksiin saa usein vastaukseksi
”valitettavasti valintamme ei tällä kertaa osunut sinuun”, eikä pyytämättä lähetettyihin yhteydenottoihin välttämättä vastata lainkaan. Haastatteluun pääsy voi olla rohkaisevaa, mutta jos haastattelukutsuja tulee useita eikä työtä lopulta kuitenkaan saa, niin sekin tuntuu turhauttavalta.
Varmaan jossain kolmessa haastattelussa olen ollut tyyliin kahden parhaan joukossa, ja sitten kolikko aina kierähtää lopussa toiselle puolelle, mikä ei myöskään tuo
yhtään lisämotivaatiota. Toisaalta […] yhteenkin paikkaan oli sata hakijaa ollut, ja
pääsin neljän parhaan joukkoon, että kyllä se motivoi eteenpäin. Tietää, että no okei,
että ehkä musta onkin johonkin, mutta samaan aikaan vähän menee maku siitä, että
ei nyt vieläkään, kun niitä tulee monta peräkkäin. (Jv04)

Työssä annetut näytöt ja oma kehittyminen kohentavat
työmarkkina-arvoa
Oman työmarkkina-arvon vahvistamisessa aivan keskeistä on haastateltaviemme mielestä työn
tekeminen mahdollisimman hyvin. Siitä on hyötyä kahdella tavalla: ensinnäkin työ kehittää osaamista ja toiseksi työssä annetut näytöt vakuuttavat työnantajia siitä, että työntekijä osaa asiansa.
Monet hakevat laajasti myös huonosti palkattuihin ja vähemmän kiinnostaviin tehtäviin, jotta
ylipäätään saisivat työkokemusta. Toisilla puolestaan korostuu tavoitteellisuus siinä, että haetaan
nimenomaan sellaisiin tehtäviin, joissa on mahdollista kehittyä ja saada hyödyllisiä työnäytteitä
portfolioon.
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Olen aina ollut tosi avoin työmarkkinoiden suhteen. Hyvin ennakkoluulottomasti
otan jotain keikkatöitäkin vastaan ja katson mihin se johtaa, mitä uutta opin. Se on
mun mielestä eduksi sitten työmarkkinoilla. (Jv06)
Se semmoinen kokonaisuus, että millaisiin työpaikkoihin on hakeutunut ja yrittänyt
jostain tietyistä asioista opetella tekemään juttuja, niin semmoinen juttunäytteiden
kerääminen […] niin kyllä mä ajattelen, että se vie eteenpäin. (Jo18)
Erityisesti pyrkimys parantaa omaa osaamista ja taitoja korostuu haastateltavien puheessa. Työssä
opetellaan asioita, ja myös opintojen merkitys tulee esiin. Journalismin opinnoissa saadaan varmuutta tekemiseen, ja muiden opintojen avulla pyritään laventamaan mahdollisten työpaikkojen
kirjoa tai syventämään tietämystä jostain erityisalasta. Jonkin erityisaihealueen tuntemuksen tärkeys tuli esiin myös aiemmassa nuorten toimittajien käsityksiä luodanneessa tutkimuksessa
(Lehtonen 2013, 75–76). Hyödyllisiksi koulutusaloiksi mainittiin tuolloin esimerkiksi luonnontieteet, historia ja kauppatieteet.
Koska monissa media- ja viestintäalan tehtävissä tutkinto ei ole ehdoton vaatimus, tutkinnon
suorittamista on itselle perusteltava. Tampereen yliopiston opiskelijoista osa oli pohtinut erityisesti
sitä, jatkaako kandin tutkinnon jälkeen vielä maisteriopintoihin. Muutamissa haastatteluissa viitattiin koulutuksen tuomaan muodolliseen pätevyyteen: tutkinnon suorittaminen avaa mahdollisuuksia päästä useammanlaisiin työpaikkoihin tai saada parempaa palkkaa.
Yksi syy, miksi haluan nämä maisteriopinnot tästä suorittaa [on se], että sitten […]
on ehkä vähän paremmat mahdollisuudet johonkin muuhunkin kuin siihen itse
lehtikuvaajan hommaan, […] että on mahdollista sitten vaikka opettaa valokuvausta
jossain. (Jo05)
Eihän mulla ole mitään painetta tehdä sitä ylempää korkeakoulututkintoa. Se ei vaikuta hirveästi palkkaukseen millään tavalla tuolla yksityisellä puolella. Sitten jos haetaan tai tavoitellaan julkisen alan vaikka viestintätehtäviä myöhemmässä vaiheessa,
niin silloin se […] on se juttu, mitä usein vaaditaan ja edellytetään hakijalta. (Jv07)
Tavallisimmin koulutus kuitenkin mainittiin keinoksi lisätä omaa osaamista. Journalismin opintojen
ja erilaisten ammattitaitoa kehittävien kurssien toivotaan lisäävän ammatillista itsevarmuutta ja
menestymisen mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ammatillinen erikoistuminenkin nousi haastatteluissa esille muutamia kertoja. Osalla ajatuksena on vahvistaa erityisosaamista opintosuoritusten
avulla, osa taas suunnittelee tutustuvansa omaehtoisesti johonkin kiinnostavalta ja hyödylliseltä
vaikuttavaan aihepiiriin.
Jotenkin tuntuu, että pitäisikö hakea nyt keväällä opiskelemaan jotain ja suorittaa
joitain kursseja vaikka jostain koodaamisesta. Mutta […] olen kauhean jumissa sen
kanssa, että kun mä tiedän mitä mä haluun, haluisin tehdä, mutta en ihan tiedä,
että onko mulla siihen tarpeeksi osaamista ja sitten kanssa se, että halutaanko mua
sitten palkata. (Jo17)
Se mun heikkous tai sellainen asia, mitä pitäisi kehittää olisi substanssiosaaminen,
niin kyllä mä pyrin sitten sitä kehittämään ja luen kirjoja ja yritän koko ajan opiskella
sillä tavalla uutta. […] Metsistä luin viimeksi ja tämmöistä. (Jo19)
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Toimittajabrändäys koetaan hyödylliseksi mutta usein itselle
hiukan vieraaksi
Toimittajabrändäys on yksi tapa käsitteellistää toimittajan suhdetta julkisuuteen ja työhönsä.
Käsitteen suosio liittyy yleiseen työelämän epävarmuuden kasvuun ja sen ymmärtämiseen yksilökeskeisesti niin, että epävarmuutta voi hallita kehittämällä itsestään työnantajan näkökulmasta
houkuttelevan työntekijän (Lehtonen 2013, 80). Yhtäältä brändäys-käsite voi auttaa tunnistamaan
tällaisen muutoksen ja suhtautumaan siihen kriittisesti ja toisaalta sen voi kokea käytännölliseksi
työelämän haasteeksi ja tavoitteeksi.
Haastateltavien suhde toimittajabrändäykseen vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin mitä aiemmatkin tutkimukset ovat kuvanneet: jonkinlaisen toimittajabrändin rakentamista pidetään hyödyllisenä mutta samalla jollain tapaa kiusallisena. Käsitys toimittajabrändin hyödyllisyydestä liittyy
haastateltavilla usein nimenomaan oman aseman vahvistamiseen kilpailluilla työmarkkinoilla.
Useimmat tuntuvat ajattelevan, että brändäys kuuluu asiaan ja on hyödyllistä, vaikka se ei ehkä
juuri itselle ole kaikkein luontevinta tai vielä ajankohtaista. Brändäyksessä ärsyttää enemmän itsekorostus ja henkilöitymien kuin varsinaisesti kilpailullisuus. Oikeastaan vain yksi haastateltavista
(Vi09) suoraan kritisoi brändäystä siitä, että se entisestään lisää työmarkkinoiden kilpailullisuutta ja
edellyttää myös oman persoonan panemista peliin.
Mun mielestä sellaista on tällä alalla vähän liikaa. Liikaa kuvajournalistien sellaista
egopuolta. (Jo05)
[Kun] miettii sitä henkilöbrändäystä, niin näen sen kyllä itselleni enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, kunhan joku päivä päätän, että missä määrin haluan sitä
luoda. (Jv02)
Kun joudut media-alalla jotenkin kilpailemaan sillä sun omalla brändillä ja imagolla just niitä kavereita vastaan. Siinä on jotain, mistä en ihan hirveästi tykkää, että
joudun tavallaan mun omalla persoonalla olemaan siellä pelikentällä. Se on vähän
ahdistavaa. (Vi09)
Suhtautumisessa toimittajabrändäykseen näkyy selvä erottelu yhtäältä työhön ja asiantuntemukseen perustuvaan brändäykseen ja toisaalta toimittajan persoonaan perustuvaan brändäykseen.
Työhön ja asiantuntemukseen perustuvaan brändäykseen suhtaudutaan melko myönteisesti, kun
taas persoonaan perustuva brändäys tuntuu monista vastenmieliseltä eikä sen ainakaan katsota
sopivan itselle. Voi ajatella, että henkilöivä brändäys tekee kohteestaan eräänlaisen karikatyyrin.
Brändätyltä toimittajalta odotetaan aina tietynlaista tyyliä ja tietynlaisia mielipiteitä, ja tämä
karikatyyrimäisyys tekee toimittajasta myös provosoivan. Selkeistä tyypeistä on helppo pitää ja
kiinnostua, mutta samalla heistä on myös helppo ärsyyntyä. Tästä syystä brändätyt toimittajapersoonat ovat muita alttiimpia myös henkilöön käyville kommenteille.
Vaikka jos miettii, miten joku Sanna Ukkola on brändännyt itsensä, niin en ehkä
haluaisi esimerkiksi tulla niitten mun omien mielipiteideni kautta niin brändätyksi.
Mieluummin […] haluaisin, että brändäisin sen asiantuntijuuden kautta ja sen osaamisen, et hei, toi on […] toi, jolla on aina noita tosi hyviä juttuja. (Vi03)
Ei mulla mitään oikeastaan [ole] sitä brändäämistä vastaan, mutta se tapa millä se
tehdään. Se sometapa ei ole vaan mua varten. Mutta en ihmettele yhtään, että miksi
ihmiset tekee. Sehän on helppo tyyli tehdä. Mutta pitää olla tarkkana. Helposti siellä
leimaa itsensä myös ihan pelleksi ja kerää sitä vihaajakuntaakin. (Jo08)
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Toinen erottelu muodostuu ammattikunnan sisäisen brändäyksen ja laajemman yleisön piiriin
suunnatun brändäyksen välille. Haastateltavillemme yleensä sopii hyvin, että oman ammattikunnan keskuudessa maine pätevänä ja persoonallisenakin tekijänä kasvaisi. Sen sijaan suhde
yleisempään julkisuuteen yleisöjen keskuudessa jakaa vastaajia enemmän. Osalle sekään ei olisi
ongelma – etenkään jos maine perustuisi aitoon osaamiseen ja ammattitaitoon.
En nyt ehkä haluaisi olla mikään tyyliin Maria Veitola, jonka kaikki ihmiset tietää.
Mutta ei mun mielestä ole huono asia, että joku lukija tunnistaa. Tai että olisi tavoite,
että muut toimittajat tietäisi kuka olen. Ja kyllä kannattaa sitä omaa brändiä yrittää
jotenkin ainakin. Vaikka nyt ei ehkä mikään some-influensseri haluaisi olla, niin kuitenkin rakentaa, että ihmisillä on jonkunlainen kuva siitä, että minkälainen toimittaja olet. (Jo01)
Vihaan sanaa henkilöbrändi. Mutta toisaalta sitten olisi hienoa tulla tunnetuksi
omasta työstä ehkä enemmän, että on hyvä toimittaja tai että on osaava jollain
muulla omalla erikoisalallaan. Mutta ei ehkä silleen, että olisi niin julkinen persoona
kuitenkaan. (Jo03)
Toimittajan persoonaan kytkeytyvä brändäys arveluttaa useita myös siksi, että se hämärtää perinteisiä journalistisia arvoja toimittajan neutraaliudesta ja riippumattomuudesta. Mielipiteistään tunnetut toimittajat voivat rapauttaa luottamusta journalismiin samoin kuin omaa liiketoimintaansa
verkossa harjoittavat julkkistoimittajat. Toisaalta brändäys voidaan myös nähdä journalismin kannalta hyödylliseksi kontaktien luomiseksi ja yleisösuhteen vahvistamiseksi (Lehtonen 2013, 81–83;
Paaso 2021, 240; Vainikka ym. 2013, 40–58).
[Brändäykseen] mulla on ehkä […] jotenkin pienesti nihkeä suhtautuminen, koska
[…] journalismin lähtökohtaisesti ei pitäisi keskittyä yksittäisiin toimittajiin, vaan
sen pitäisi enemmän keskittyä niihin asioihin ja siihen luotettavaan objektiiviseen
tiedonvälitykseen. […] Jos siinä aletaan nostaa toimittajia esiin, niin se voisi jollain
tavalla sitten journalismin arvoihin vaikuttaa heikentävästi. (Jo16)
Julia Thurén, siis tosi taitava talousaiheissa, mutta hän ainakin tekee kaupallista
yhteistyötä paljon ja kutsuu itseään toimittajaksi, mutta sitten sometilit on täynnä
kaupallista mainosta. Ja vaikka Laura Friman, siis tosi hyvä kulttuuritoimittaja,
mutta mun mielestä hänkin samalla tavalla sitten markkinoi tiettyjä yrityksiä.
Journalisti-lehdessä oli vähän aikaa sitten juttu Maria Veitolasta, että hänellä on
vahva toimittajaidentiteetti, mutta samaan aikaan hän on Stockan luova johtaja. […]
Mun mielestä se on tosi ristiriidassa. (Jo18)
Kyllä mä koen sen [toimittajabrändäyksen] pääosin just hyvänä asiana. [Jos] ajattelee vaikka jotain tunnettuja toimittajia, niin kyllähän he paljon varmasti saa siitä uraa
ajatellen hyötyä ja pystyy herättämään keskustelua vaikka omissa sosiaalisen
median kanavissaankin. Ja saattaa saada vaikka kontakteja sitä kautta paljon. (Vi02)
Toimittajabrändäyksestä on Suomessakin keskusteltu jo toistakymmentä vuotta, ja keskustelu on
liittynyt sekä työelämän muuttumiseen yksilökeskeisemmäksi että internetin synnystä juontuvaan
media- ja viestintäalan murrokseen.
Voi olla, että kun nämä murrokset vähitellen tasaantuvat, henkilöbrändäys ei enää herätä yhtä
paljon huomiota vaan sulautuu yhdeksi vähemmän erottuvaksi osaksi työelämää ja ammatillista
toimintaa. Jotkut haastateltavista katsovatkin, että puhe toimittajabrändäyksestä olisi jo selvästi
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vähentynyt. Toimittajabrändäys on yksi ammatillinen mahdollisuus, johon voi tarttua tai olla tarttumatta, ja siinä voi onnistua paremmin tai huonommin.
Onneksi semmoinen on vähän vähentynyt alalla, että jotenkin pitäisi brändätä
itseään tai vastaavaa, että eihän siitä nyt enää hirveästi puhuta. Alkuaikoina, tai joku
viisi vuotta sitten kaikki puhui, että pitää toimittajan brändätä itsensä. Ei sellaista ole
ehkä ihan hirveästi enää ainakaan opinnoissa ollut onneksi. Mutta ymmärrän, että
joitain vanhempia ihmisiä saattaa ahdistaa, jotka on 70–80-luvulta asti tehneet töitä,
ja sitten yhtäkkiä homma muuttuukin niin, että he on julkisia henkilöitä. Mutta mä
olen sujut sen kanssa. (Jv01)
Joillain [brändäys] toimii tosi hyvin, joillain ei sitten onnistu niin hyvin. Just on ne
tietyt tyypit, ketkä on onnistuneet siinä todella hyvin. Tuija Siltamäki tietysti ja sitten Oskari Onninen, ja tulee nyt heti kulttuuritoimittajista Kalle Kinnunen, ja ketä
seuraa Twitterissä, Tuomas Peltomäki. […] Siihen mä ehkä vähän tähtäänkin, että se
helpottaisi asioita kyllä. Jos on sujuva esiintyjä, niin sä hyödyt, koska se voi olla myös
kaikille hyödyksi, että tietyissä positioissa on semmoisia tyyppejä. Mutta jaksaako
tuota lähteä tekemään jossain somessa hirveällä raivolla, ja sitten se kuitenkin voi
epäonnistua. Kyllä mä sen verran jotain epäonnistumisia pelkään, että näen sen
jotenkin semmoisena pelleilynä, että jos sä jotenkin hirveästi lesoot itsestäsi ja sitten
se ei loppupeleissä maksa mitään takaisin. […] Näkisin sen niin, että se tapahtuu
työn kautta itsestään luonnollisesti joillekin ihmiselle, ehkä itselle tai sitten ei. (Jo09)

Instagramissa rakennetaan persoonaa, LinkedIniä käytetään osaamisen
esittelyyn
Itsensä brändäys on luultavasti aina ollut jossain mielessä osa työelämää. Itsensä työllistäjät ja
yrittäjät ovat kilpailleet osaavan tekijän maineellaan, ja palkkatyöhön hakeutuvat ovat rekrytointitilanteissa esitelleet osaamistaan parhain päin. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana
internetin nousu ja sosiaalinen media ovat kuitenkin tuoneet tähän aivan uuden ulottuvuuden,
kun kuka vain voi verkossa rakentaa brändiään ja koota seuraajakuntaa. Toimittajien keskeisiä
sosiaalisen median palveluja ovat nykyään Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, ja näiden lisäksi
toimittajat kirjoittavat blogeja ja julkaisevat podcasteja (Ruoppila 2020). Samat palvelut nousivat
esiin myös omissa haastatteluissamme. Muutamat haastateltavat kertoivat myös, että heillä on
oma nettiportfolio, jossa he esittelevät töitään.
Useimmille haastateltavista sosiaalinen media on kuitenkin ennen muuta henkilökohtaisen viestinnän väline oman tuttavapiirin kesken. Omasta työstä saatetaan kertoa tai omia jollain tavalla
merkityksellisen tuntuisia juttuja jakaa, mutta vain harvat mieltävät sosiaalista mediaa itselleen
ainakaan vielä varsinaisesti ammatillisen maineen luonnin kanavaksi. Tässä kuitenkin LinkedIn eroaa muista palveluista ammatillisen luonteensa takia. Monet esittelevät LinkedInissä osaamistaan ja
seuraavat tarjolla olevia työmahdollisuuksia, ja jotkut ovat saaneetkin töitä sen kautta.
En tiedä onko mitään toimittajan hommia tullut [LinkedInin] kautta, mutta jonkin
verran on tullut esimerkiksi yrityksiltä yhteydenottoja, että voisinko kirjoittaa heille
jotain heidän viestintäänsä, tai voisinko auttaa, kun he tarvitsevat nettisivuille
sisältöä. (Jv13)
Tärkeimmäksi henkilöprofiilin luomisen kanavaksi haastatteluissa osoittautui Instagram. Monet
sanoivat aikovansa tuoda Instagram-tiliinsä lisää ammatillisuutta tai rakentavansa sen avulla
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ammatillista profiiliaan jo nyt. Sen sijaan Facebookia käytetään enemmän kontaktiverkkona tai
vain oman kaveripiirin kesken. Twitter tunnistetaan asiapitoisemman keskustelun kanavaksi, mutta
siihen suhtaudutaan varsin nihkeästi. Joko Twitterin keskusteluja pidetään repivinä tai sitten koetaan, että itsellä ei ainakaan vielä ole sellaista näkemystä, kokemusta tai uskallusta, että Twitterkeskusteluihin haluaisi osallistua. Monet kuitenkin seuraavat Twitteriä aktiivisesti.
Facebook[ia] käytän oikeastaan lähinnä vaan työvälineenä, mulla on aika laaja
verkosto siellä. […] Kyllä Insta on sellainen, missä tavoittaa oikeasti. Twitter on ehkä
sellainen, missä on toimittajat ja poliitikot, mutta ei siellä lukijoita ole Suomessa.
[…] Olen itse tehnyt jossain vaiheessa vaan sen päätöksen, että en, mulle ei makseta
palkkaa siitä, että onlinetappelen ihmisten kanssa siellä. (Jo07)
Instagramia pääsääntöisesti nytten. Mä tykkään, että se on semmoinen mun näköinen. En ole mikään influencer todellakaan. Mulla ei ole paljon seuraajia, mutta
tykkään tehdä sitä, ja haluan, että sieltä näkyy tavallaan yhdellä katselulla se mun
visuaalinen silmä ja semmoisia mulle tärkeitä asioita, mitkä sitten taas tommoisissa
vähän lifestyle-tyyppisissä töissä ehkä on eduksi. […] Mulla on Twitter ja välillä sitä
selaan, mutta jotenkin mulla on tosi iso kynnys laittaa sinne mitään. Ja en koe, että
mitä mulla olisi sellaista, mitä mun pitäisi edes laittaa sinne. Ehkä jos olisi työelämässä ja olisi jotain sellaista oikeasti konkreettista eikä vaan semmoista jotain liibalaabaa, niin ehkä sitten. […] Välillä seuraan siellä sitä keskustelua, mutta se on kyllä
välillä niin provosoivaa, että on pakko pistää vaan kiinni äkkiä. (Vi08)
Instagramin nousu tärkeimmäksi sosiaalisen median kanavaksi on selkeä muutos vajaan kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin toimittajien sosiaalisen median voitiin sanoa olevan
lähinnä vain Facebook ja Twitter (Vainikka ym. 2013, 16). Muutos voi olla hyvinkin tuore ja koskea
eritysesti vasta alalle tulevia, sillä vielä vuonna 2017 tehdyissä haastatteluissa toimittajat kertoivat
käyttävänsä Instagramia yleensä vain vapaa-ajalla ja lähinnä ei-ammatillisiin tarkoituksiin (Paaso
2021, 107). Instagram julkaistiin vuonna 2010, ja viime vuosina sen suosio on Suomessakin ollut
voimakkaassa kasvussa (Uutismedia verkossa 2021, 68–71). Twitteriin haastateltavat taas suhtautuvat yllättävänkin penseästi siihen nähden, kuinka tärkeänä toimittajan työvälineenä sitä ainakin
vielä vuonna 2013 pidettiin (Vainikka ym. 2013, 18–28). Voi olla, että Twitter-keskustelut ovat viime
vuosina muuttuneet entistä repivämmiksi. Twitterissä esitetty twiitti voi herättää hyökkäävien ja
henkilöön käyvien twiittien vyöryn, ja mukana on myös niin sanottuja trolleja, jotka nimenomaan
pyrkivät häiritsemään keskustelua (Isotalus, Jussila & Matikainen 2018, 25; Vuorela 2021). Voi myös
olla, että opiskelijoilla on vielä varaa olla pois Twitteristä, mutta toimitustyössä ja viestinnässä sen
aktiivisempi käyttö saattaa myöhemmin osoittautua välttämättömäksi.
Kaksi haastateltavaa toi kiinnostavasti esiin iän merkityksen sosiaalisen median käytössä. Vaikka he
itsekin ovat alle kolmekymmenvuotiaita, he silti arvioivat sosiaalisen median käytön olevan luontevampaa heitä nuoremmille.
En hirveästi välitä itse somesta. Ja musta tuntuu, että mun ikäpolvi, just ysineljät tai
tämmöiset, […] kun me ollaan eletty aikaa ennen somea ja sitten myös tänä someaikana, niin me ollaan just siinä välissä, että se tavallaan on ihan luonnollista käyttää,
mutta se ei innosta tai kiinnosta. (Jv09)
Jos katson vaikka kolme vuotta mua nuorempia, niillä on paljon jotenkin luonnollisempaa semmoinen päivittäinen päivittäminen. Mutta sitten jotenkin itsellä se on
ollut semmoinen kynnys lähteä siihen jostain syystä. (Vi03)
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Ammatillisen minän ja henkilökohtaisen minän suhde sosiaalisessa mediassa askarruttaa monia
haastateltaviamme. Heillä ei juuri ole varsinaisia ammatillisia some-tilejä (LinkedIniä lukuun ottamatta), ja työasioita käsitellään muiden somepäivitysten lomassa. Pohdintaa aiheuttaa se, millä
tavalla ammattiasioita pitäisi tuoda esiin ja miten ne suhteutuvat tilin henkilökohtaiseen luonteeseen.
Olen myös tässä opintojen aikana pohtinut tosi paljon, että kuinka paljon pitää
tehdä omia taitojaan ja ammatti-identiteettiään tunnetuksi tai että pitäisikö jotain
omaa Instagramia päivittää työmielessä enemmän ja markkinoida omaa tekemistä
siellä. Ja pitääkö tehdä sitä tavallaan Instagramin ehkä somevaikuttajien kielellä vai
semmoisella jotenkin journalismista tunnetummalla ammattikielellä vai ihan vaan
ammatillisessa mielessä? Jotenkin linjanvedot on tuntuneet vähän vaikeilta. (Jv03)
Suomalaisista toimittajista erottui 2010-luvun alkupuolella sekä innokkaasti ja rohkeasti verkkoa
käyttäviä nettinatiiveja että varovaisempia, yksityisyyttään tarkemmin varjelevia ja selvän eron
yksityisminän ja ammatillisen minän välille tekeviä toimittajia (Vainikka ym. 2013, 67; ks. myös
Paaso 2021, 167–197). Sama jako näyttää toistuvan omien haasteltaviemme keskuudessa. Useat
heistä ovat rajanneet sometilinsä vain kaveripiiriinsä, koska eivät halua, että omia juttuja lukeneet
ja niistä mahdollisesti ärsyyntyneet saisivat sometilien kautta tietoja henkilökohtaisista asioista.
Tässä näkyy varovaisuus mahdollisia aggressiivisia somehyökkäyksiä kohtaan. Jotkut puolestaan
yksinkertaisesti katsovat olevansa luonteeltaan sellaisia, että eivät halua tuoda itseään esille. Aivan
kaikki eivät kuitenkaan pidä tarpeellisena henkilökohtaisen roolin ja ammattiroolin kovin tarkkaa
eriyttämistä.
Yksihän miten saisi brändättyä itseään olisi vaikka sosiaalisen median kautta, mutta
mulle se ei ole vielä ollut semmoinen ympäristö, missä ihan hirveän hyvin viihtyisin.
Mulla on esimerkiksi Instagramissa yksityinen tili, että mua ei sitä kautta kiinnosta,
että ne, jotka saattaa lukea mun juttuja tai nähdä tv-juttuja, niin mua ei ehkä kiinnosta, että ne alkaisi mua Instagramissa seuraamaan. Kyllä mä koen, että haluan
erottaa sen yksityisen minän ja toimittajaminän kuitenkin jossain määrin. (Jv12)
En ole sellainen somepersoona. Sen takia ihailen somevaikuttajia ja ‑influenssereita
ja heidän työtä, mutta en pystyisi itse olemaan sellainen. (Jv06)
Olen itse miettinyt, että jollain tavalla vahvistaisi oman elämänsä sosiaalista mediaa
silleen, että [...] persoona on näkyvissä, ulosanti on näkyvissä, niin silloin ihan vaan
se, että on sosiaalisessa mediassa jotain näytettävää, […] olisi tosi hyödyllistä. (Jo04)
Suurimmalle osalle haastateltavista sosiaalinen media ei siis ainakaan vielä ole erityisen merkittävä
ammatillisen maineen luomisen väline. Muutamilla tähän vaikuttaa ylipäätään nihkeys itsensä
markkinointia ja oman persoonan korostusta kohtaan ja hieman useammilla myös halu pitää sosiaalisen median kanavat vain oman ystäväpiirin viestintäkanavina. Toisaalta samalla tunnistetaan
tarve olla jollain tavalla esillä sosiaalisessa mediassa myös ammatillisesti. Muutamat haastateltavista suunnittelivat erityisesti Instagram-tilinsä muuttamista tähän suuntaan mutta eivät yleensä
olleet edenneet siinä vielä kovin pitkälle.
Olen sitä miettinyt ainakin paljon enemmän nyt viime aikoina, että pitäisikö tehdä
semmoinen ihan vaikka oma Instagram-tili, mihin jakaisi vaan tämmöisiä ammatillisempia kuvia tai jotenkin tekisi siitä semmoisen työtilin. Mutta vielä sille en ole
kokenut niin suurta tarvetta ehkä just sen takia, koska on vielä hakusessa se, että
mihin sitä itse haluaa suunnata, ja onko se paikka sellainen, joihin tällainen voisi
iskeä. (Jv09)
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Olen esimerkiksi miettinyt, että voisin ihan hyvin vaikka aloittaa jotain twiittiketjua
mun gradusta tai sitten vaikka laittaa LinkedIniin, että haen töitä. (Jo17)
Toki se varmasti hyvältä näyttää, jos on kiva Instagram-sivu, ja kyllä nyt sitä olen
miettinyt, […] että koittaa sitten laittaa vähän laadukkaampaa tavaraa. Mutta en
nyt silleen koe, että on ainakaan tähän mennessä ollut sosiaalisella medialla omaan
työllistymiseen minkäänlaisia vaikutuksia, mutta en tiedä. Se tuntuu paljon haastavammalta ehkä itselle sitä kautta kuin sen oman tekemisen kautta. (Jo02)

Yhteenvetoa
Journalismin opiskelijoilla on paljon kokemusta kesätyön hakemisesta ja harjoittelupaikoista.
Monet korostavat niissä luotujen suhteiden merkitystä. Ensimmäisen harjoittelupaikan uskotaan
avaavan mahdollisuuksia jatkossakin. Usein tavoitteena on saada uudenlaisia työkokemuksia ja
hakea uusia, entistä kiinnostavampia paikkoja.
Työpaikan saaminen on kiinni myös sattumasta: sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan
tai on tutustunut oikeisiin henkilöihin. Ylipäätään verkostoituminen koetaan tärkeäksi, joskin
monet alkuvaiheessa lähinnä vain lähettelevät hakemuksia avoinna oleviin tehtäviin tai ottavat
aloitteellisesti yhteyttä sellaisiin työpaikkoihin, jotka heitä erityisesti kiinnostavat.
Omien vahvuuksien kerryttäminen koetaan olennaiseksi työn saannin kannalta. Opintoja voidaan
tehdä osaamisen vahvistamiseksi mutta myös siksi, että tutkinto lisää itselle mahdollisten työpaikkojen kirjoa. Työkokemusta pidetään hyvin tärkeänä. Työkokemus sekä kerryttää osaamista että
luo tarvittavia henkilösuhteita. Maine hyvänä työntekijänä on olennainen, siksi työt on aina tehtävä hyvin. Monet hakevat laajasti myös huonosti palkattuihin ja vähemmän kiinnostaviin tehtäviin,
jotta ylipäätään saisivat työkokemusta. Toisilla taas painottuu tavoitteellisuus siinä, että he hakevat
vain sellaisiin tehtäviin, joihin he nimenomaan haluavat.
Jossain mielessä itsensä brändääminen on aina kuulunut työelämään, mutta työsuhteiden epävarmuuden kasvu ja sosiaalisen median syntyminen ovat korostaneet sen merkitystä ja luoneet sille
uusia mahdollisuuksia. Haastateltavien asenne toimittajabrändäykseen on kaksijakoinen: yhtäältä
koetaan, että siitä voi olla hyötyä ja osataan nimetä onnistuneesti brändättyjä toimittajia. Kuitenkin omalla kohdalla brändääminen tuntuu usein vieraalta, samoin kovin suurta julkista tunnettuutta vierastetaan. Tässä huolena on myös tunnettuuden mahdollisesti aiheuttama kielteinen palaute
esimerkiksi Twitterissä. Kaksi haastateltua katsoi, että ammatilliseen keskusteluun osallistuminen
sosiaalisessa mediassa on luontevampaa koko ikänsä somen kanssa eläneille kuin 1990-luvun
alkupuolella syntyneille, myös sosiaalista mediaa edeltänyttä aikaa kokeneille.
Jotkut haastateltavista suhtautuvat koko brändäämisajatukseen kielteisesti: se on egopullistelua,
kun huomion pitäisi henkilön sijaan olla laadukkaissa jutuissa ja kuvissa. Tähän ehkä liittyy suomalainen perinne, että itseä ei sopisi korostaa. Brändäys voidaan myös nähdä uhaksi journalismin
perinteisille arvoille, kuten neutraaliudelle ja riippumattomuudelle. Näin on erityisesti silloin, jos
toimittaja hyödyntää brändiään somekanavillaan ja blogeissaan myös kaupallisesti. Uusi mediaympäristö on tuonut tämän mahdollisuuden tunnetuille toimittajille, kun taas joillekin toisille
kaupallinen yhteistyö somealustalla voi olla tarpeellinen keino saada riittävästi ansioita pieniksi
jäävien juttupalkkioiden lisäksi. Toimittajan ja somevaikuttajan ansaintamallien limittyminen
hämärtää osaltaan ammattikuntien rajoja ja on yksi esimerkki uudenalaisesta, perinteisiä rajoja
rikkovasta mediatyöstä.
Sosiaalisen median käyttö itsensä markkinointiin ja ammatilliseen brändäykseen on haastateltavien keskuudessa vielä vähäistä. Useimmille sosiaalisen median kanavat ovat lähinnä yhteydenpitovälineitä kaveripiirin kesken. Monet haluavatkin pitää sosiaalisen median tilinsä sellaisina. Työhön
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liittyvistä asioista saatetaan tehdä päivityksiä, mutta tätä ei yleensä mielletä varsinaisesti ammatilliseksi brändäämiseksi. Poikkeus on kuitenkin LinkedIn, jossa esitellään nimenomaan ammatillista
osaamista ja jonka kautta etsitään työmahdollisuuksia. Osalla on myös omat ammatilliset nettisivut ja niillä työnäytteistä koostuva portfolio.
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6. Työntekijän arvostetut
ominaisuudet ja usko omaan
osaamiseen
Media- ja viestintäalaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa ammattikenttänä, jota luonnehtivat
sillä arvostetut pääomat (Bourdieu 2002). Ammattikentillä tällaisia pääomia ovat muun muassa
ominaisuudet, joita pidetään työntekijöissä arvostettavina. Nämä puolestaan osin kytkeytyvät
kulloisiinkin ammatillisiin ihanteisiin, kuten käsityksiin vaikkapa journalistisen työn tavoitteista ja
eettisesti hyväksyttävistä toimintatavoista. Samalla kyse on ammatillisen identiteetin ja eetoksen
rakentumisesta (Mäenpää & Ahva 2017; Reunanen & Koljonen 2018).
Journalismin ja viestinnän ammatilliset eetokset poikkeavat toisistaan siinä, että journalismissa
ensisijaista on yleisölle relevantin tiedon mahdollisimman oikeasuhtainen raportointi (Mäenpää
& Ahva 2017; Reunanen & Koljonen 2014) ja ylipäätään yleisen edun ja demokratian tukeminen
(Luostarinen 2014, 36), kun taas viestinnässä on lisäksi ja ensisijaisesti otettava huomioon taustaorganisaation näkökulma ja tavoitteet (Korhonen 2020). Journalismin ja viestinnän ammattien
on kuitenkin koettu lähentyneen toisiaan (Harju, Koljonen & Heinonen 2017, 99; Malmelin & Villi
2015). Media-alalla esimerkiksi ”markkinointitehtävissä edellytetään yhä vahvempaa sisältöosaamista” ja ”journalisteilta toivotaan kykyä ajatella kaupallisesti” (Malmelin & Villi 2015, 60). Kun
osaamisperusta tällä tavoin samankaltaistuu, voidaan puhua ”mediatyön ammattiyhteisöstä ja
osaamisesta” (emt., 60). Malmelin ja Villi lukevatkin mediatyöksi ”kaikenlaisen media-ammattilaisten toiminnan, joka edistää mediatuotteiden ja -palvelujen tuottamista ja menestymistä” (emt.,
59). Omassa tutkimuksessamme ammattien lähentyminen näkyy esimerkiksi siinä, että osa sen
osallistujista suuntaa journalismin opintojen avulla muihin kuin journalistisiin tehtäviin.
Ammatillisten raja-aitojen madaltumiseen on vaikuttanut myös yhteiskunnan medioituminen
(Hjarvard 2013; Reunanen & Kunelius 2021). Tarve ymmärtää julkisuuden dynamiikkaa on korostunut niin journalismissa kuin muissakin organisaatioissa. Tämä on lisännyt journalistisen osaamisen
arvostusta viestintäammateissa ja viestintäammateille tyypillisen osaamisen arvostusta journalismissa. Jälkimmäisestä käyvät esimerkeiksi vaikkapa yleisödatan hyödyntämiseen ja sosiaalisen
median hallintaan liittyvät taidot.
Viime aikoina on keskusteltu myös niin sanotusta pyöröovi-ilmiöstä media-alalla. Se tarkoittaa
viestinnän osaajien siirtymisiä journalismin, yhteisöviestinnän ja myös politiikan välillä.24 Medioituneessa yhteiskunnassa myös poliitikoista on tullut viestintäosaajia. Heille kertyy suhdetoimintaan liittyviä taitoja, ja he osaavat neuvoa julkisuuden suuntaamisessa sekä siltä suojautumisessa.
24
Suomen Lehdistö 16.6.2020. https://suomenlehdisto.fi/journalismin-jattaneet-merkityksellistatyota-tehdaan-muuallakin-kuin-mediassa-ja-alalla-olisi-parannettavaa-johtamisessa/ (haettu 22.9.2021),
Journalisti 19.9.2019. https://journalisti.fi/nakokulmat/2019/09/viestinnn-ja-journalismin-sekoittuminenhuolettavat-mutta-vrst-syyst/ (haettu 22.9.2021).
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Pyöröovi-ilmiötä koskevassa keskustelussa esimerkit ovatkin tyypillisimmin olleet siirtymiä journalismista ja politiikasta viestintäkonsultoinnin suuntaan, toisinaan myös journalismista politiikkaan.
(Reunanen & Kunelius 2021, 47.)
Tässä luvussa kuvaamme ensin, mitkä haastateltaviemme mielestä ovat hyvän (ja huonon)
media- ja viestintäalan ammattilaisen ominaisuuksia sekä miten toimittajan ja viestijän ammatit
mahdollisesti eroavat niiden suhteen toisistaan. Arvioissa korostuvat haastateltavien omaksumat
ammatilliset ihanteet, mutta niissä heijastuvat myös työelämän käytännöllisemmät ja vähemmän
ihanteelliset puolet, kuten tehokkuuden ja joustavuuden vaatimukset. Joihinkin vaateisiin hyvän
media- ja viestintäalan ammattilaisen on haastateltavien mielestä kyettävä sopeutumaan, kun taas
toisia – ammatillisten ihanteiden kanssa vahvemmin ristiriidassa olevia vaateita – ammattilaisen
olisi kyettävä vastustamaan. Luvun lopuksi kuvaamme vielä, millaisiksi haastateltavat kokevat
omat vahvuutensa ja puutteensa media- ja viestintäalalla.

Hyvä media- ja viestintäalan ammattilainen on motivoitunut,
rohkea ja pyrkii kehittämään työtään
Haastateltavien mielestä hyvä media- ja viestintäalan ammattilainen on työstään innostunut ja
vastuuntuntoinen. Hän suhtautuu uusiin tekniikoihin, työtapoihin ja maailmaan uteliaasti ja on
valmis arvioimaan myös omaa työtään kriittisesti ja kehittämään työtapojaan. Haastatteluista
välittyy näkemys, että työssä ei saisi olla leipääntynyt, laiska tai jämähtänyt totuttuihin rutiineihin
(ks. journalistisen kentän osalta Penttilä 2021, 215–217). Uudet viestintäkanavat pitäisi nähdä
pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana, ja työ pitäisi aina tehdä mahdollisimman hyvin. Nämä
luonnehdinnat ovat yhteisiä sekä hyvälle toimittajalle että hyvälle viestintäammattilaiselle.
Mun mielestä pätee sekä toimittajissa että viestintäalalla, että ollaan jotenkin kriittisiä semmoisia vallitsevia ajatuksia kohtaan silleen hyvässä hengessä ja pyritään etsimään uusia ratkaisuja eri asioihin koko ajan, ettei jäädä vaan jumittamaan johonkin
tuttuun ja turvalliseen. Niin se mun mielestä tekee hyvän viestijän. (Vi07)
Intohimoinen, ei saa olla leipiintynyt. Sen pitää sen palon paistaa tekemisestä läpi.
Ei kirjoita jotain samaa otteluraporttia tuhatta kertaa […] vaan kirjottaa tuhat kertaa
eri jutun, esimerkiksi. (Jo08)
Motivoitunut asenne omaan ammattiin tarkoittaa myös ammatillista kunnianhimoa. Toimittajalta
se edellyttää vaivannäköä asioiden selvittämisessä ja rohkeutta esittää haastateltaville hankaliakin
kysymyksiä. Se voi tarkoittaa myös oman ammatillisen näkemyksen puolustamista asiakkaan tai
esimiehen toiveita vastaan. Yksi haastateltavista toi kuitenkin esiin, että hyvä viestijä myös sopeutuu siihen, että tiedotteen allekirjoittaja kuitenkin lopulta päättää sen sisällöstä.
Hyvä toimittaja pystyy […] tutkimaan sitä omaa ammatti-identiteettiä tasaisin
väliajoin. Ja lisäksi se on vastuullinen ja on vastuussa yleisölleen mutta myös
itselleen. […] Koska toimittajat myös kirjoittaa omasta näkövinkkelistään, siis mielipidetekstejä ynnä muita, että pystyy oikeasti tekemään ne silleen itselleen perustellen eikä vaan joittenkin pomon toiveiden tai sellaisten mukaan, että ”yritä kirjoittaa
niin catchy kuin lähtee”. (Jo03)
Toki keskustelemalla yritetään […] perustella, että miksi kannattaisi tehdä mieluummin näin, ja useinhan ne esitykset on menneet läpikin, mutta ei aina. Sitten myöskin
pitää ottaa vähän semmoinen [asenne], että viestin just niin kuin pomo käskee,
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koska hänen nimensä tulee kuitenkin siihen alle, jos on joku tiedote nyt vaikka, ja
hän kantaa sen vastuun. (Jv07)
Hyvän viestintäammattilaisen asennetta koskevissa luonnehdinnoissa korostuu sitoutuminen
omaan organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Oman organisaation tekemiset pitää kokea arvokkaiksi,
mikä puolestaan heijastuu työn tekemisen tapaan ja työn laatuun. Hyvä viestijä osaa soveltaa
ammatillista osaamistaan työnantajaorganisaation viestintätyyliin ja brändin visuaalisiin piirteisiin.
Semmoinen päämäärätietoisuus, ja että osaa jotenkin taitavasti yhdistellä sitä omaa
visuaalista silmäänsä esimerkiksi, ja niitä taitoja, ja osaa yhdistää ne hienoksi kokonaisuudeksi sen järjestön tai yrityksen oman brändin kanssa. Pysyy linjassa, mutta ei
silleen tylsästi vaan niin, että tuo siihen myös jotenkin omaa sieluaan tai semmoista
tekemistään ja kädenjälkeä. (Vi09)
Toinen erityisesti viestinnän ammattilaisuudessa korostuva piirre on työn palveluluonne. Hyvä
viestijä ymmärtää, että hän tekee työtä palveluammatissa, ottaa asiakkaiden tiedontarpeet tosissaan ja näkee vaivaa niiden täyttämiseksi. Eri tilanteissa asiakkaina on erilaisia ryhmiä. Yksi ryhmä
ovat toimittajat, joiden kysymyksiin viestintäammattilaiset etsivät vastauksia ja toinen asiakasryhmä esimerkiksi yritykset, jotka tilaavat viestintätoimistolta viestintäkampanjan tai konsulttipalveluja johonkin akuuttiin viestintäongelmaan.
Hyvä viestijä on myös ystävällinen eikä korosta omaa valta-asemaansa. Ero toimittajaan juontuu
siitä, että toimittaja palvelee ensisijaisesti yleisöään. Toki toimittajankin pitää lähtökohtaisesti olla
haastateltaville ystävällinen, mutta tätä ei kuitenkaan mielletä samalla tavalla haastateltavien palvelemiseksi kuin esimerkiksi viestintäammattilaisten ajatellaan palvelevan toimittajia.
Viestijä on vähän niin kuin palveluammatti, että autat toimittajia, autat sun asiakkaita viestimään paremmin tai toimittajia löytämään asiantuntijoita tai tietoa. Niin sitten sellaiset viestijät, jotka jotenkin ajattelee, että heillä on ihan hirveästi valtaa, olen
huomannut varsinkin jossain ministeriöissä, niin siellä on hirveästi sellaista jotenkin
sääntelyä, että ei tämä asiantuntija nyt vastaa sinulle. No eikö se asiantuntija saisi
nyt itse päättää, kun se ei ole mikään vaikka pääministeri, jonka erityisavustajalla on
vähän ehkä eri asema. (Jo17)
Hyvän toimittajan oikeanlainen asenne ja innostuneisuus kytkettiin haastatteluissa tyypillisimmin
työtapojen kehittämiseen, huolellisuuteen ja uuden oppimiseen. Muutamat haastateltavat liittävät
ammatillisen motivaation myös sen taustalla oleviin pyrkimyksiin, kuten haluun vaikuttaa yhteiskuntaan. Toimittajien arvostettava aktiivisuus ja rohkeus voivat siis tarkoittaa myös journalismin
yhteiskunnallisten tehtävien painottamista omassa työssä.25

Media- ja viestintäalalla arvostetaan sosiaalisuutta ja kovahermoisuutta
Media- ja viestintäalalla arvostettuina ominaisuuksina pidetään myös sosiaalisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta. Toimittajan työ on vuorovaikutteista: hän ei saa pelätä ottaa kontaktia ihmisiin, ja hyvä toimittaja osaa luoda luontevan ja vapautuneen ilmapiirin, jossa haastateltavan on
helppo olla (esim. Gerlander, Hautakangas & Ahva 2018). Myös viestintäammattilaiselle on tärkeää
25
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tulla hyvin toimeen eri tahoja edustavien ihmisten kanssa. Molemmissa ammateissa sosiaalisuutta
ja ihmissuhdetaitoja tarvitaan lisäksi työyhteisön sisällä.
Hyvä toimittaja on helposti lähestyttävä ja semmoinen, että ihmisillä on helppo kertoa asioita. (Jo01)
Kyllähän siellä yhteisöviestinnän puolellakin täytyy olla taitava liikkumaan vähän
niin kuin kala vedessä, että tulet ihmisten kanssa juttuun ja kuulet niitä asioita, niin
sitten ymmärrät, mistä sun pitää viestiä ja kertoa johonkin suuntaan. Huono viestijähän on sellainen, joka linnoittautuu sinne omaan huoneeseensa eikä jaksa kenenkään kanssa jutustella eikä kuuntele. (Jv10)
Sosiaalisen taitavuuden ohella hyvän toimittajan olisi oltava rohkea ja sillä tavalla kovaluontoinen,
että pystyy pitämään puoliaan painostusta vastaan (Hiltunen 2020) eikä täysin masennu omista
virheistään tai julkisesta nolauksesta – niitä kun julkisessa ammatissa väistämättä joskus tulee.
Viestintäammattilainen ei välttämättä altistu itseensä kohdistuvalle julkisuudelle yhtä paljon, mutta silti häneltäkin odotetaan tiettyä kylmähermoisuutta ja kovanahkaisuutta.
Veikkaisin, että journalisti on todennäköisesti ihmisenä ehkä hieman enemmän riskien perään ja enemmän vaikeitten paikkojen perään [kuin viestintäammattilainen].
Toimittajan työssä on koko ajan helvetinmoinen määrä tilanteita, missä voit nolata
itsesi tosi pahasti, että se on koko ajan siinä työssä läsnä. Ja sun pitää hyväksyä se. Ja
jos sä mokaat siinä, niin pahimmassa tapauksessa sua nöyryytetään julkisesti, ja se
vaan on niin. (Jo09)
Hyvä [viestijä] on varmaan sellainen, jolla on tosi hyvä tilannetaju, että pystyy kriisissäkin nostamaan sieltä vielä yrityksen ylös. Ja että ei hätäänny tommoisista. (Jo01)

Media- ja viestintäalan ammattilaiselta edellytetään eettisyyttä
Hyvä media- ja viestintäalan ammattilainen arvioi omaa työtään myös sen eettisten ulottuvuuksien suhteen.26 Hän ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa ja tuntee siinä vastuunsa. Tähänkin vaaditaan
itsenäistä ja rohkeaa asennetta, jotta pystyy tarvittaessa kyseenalaistamaan annettuja työtehtäviä
tai totuttuja käytäntöjä. Etenkin toimittajan pitää olla samaan aikaan sekä itsevarma että nöyrä.
Jutun teossa vaaditaan rohkeutta haastaa, sanoa vastaan ja mennä vaikeisiin tilanteisiin. Samalla
on kuitenkin oltava valmis kuuntelemaan kritiikkiä ja tarkistamaan myös omia käsityksiään. Hyvä
toimittaja ei suhtaudu työhönsä tai haastateltaviinsa ylimielisesti. Toimittajan on myös ajateltava
juttujensa seurauksia: jutun kohteelle ei saa aiheuttaa turhaa haittaa.
Hyvä toimittaja ymmärtää, että millainen vastuu hänellä on, kun hän työskentelee
mediassa, ja hän ymmärtää sen median roolin siinä muussa yhteiskunnassa ja miettii tietoisesti sitä, mitä hän tekee ja millaisia vaikutuksia sillä on. Ja miettii just semmoista hyvän ja eettisen journalismin tekemistä. (Jv13)
Hyvä toimittaja on semmoinen, että sen omat mielipiteet ja ajatukset ei näy siinä
tekstissä, jos se tekstilaji ei ole kolumni tai vastaava. Ja että se pystyy haastattelemaan ja kohtelemaan reilusti myös ihmisiä, joita ei itse arvosta tai joiden kanssa ei
26
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jaa samoja mielipiteitä. […] Objektiivisen toimittajan ei tarvitse olla ilkeä. […] Ei ole
tarkoitus pilata jonkun ihmisen mainetta tai uraa. (Jo01)
[Huono toimittaja] ei pysty ottamaan huomioon muita ihmisiä esimerkiksi eettisesti,
kun puhutaan vaikka miten otetaan huomioon haastateltava tai muut lähteet tai
minkälainen on sellaista vastuuta representaatiorakentamisesta esimerkiksi. (Jo03)
Viimeisimmässä sitaatissa haastateltava tarkoittaa representaation rakentamista koskevalla vastuulla sitä, että ”pystyy oikeasti tietoisesti pohtimaan omia valintoja ja toisaalta omia maailmankuvan rajoitteita ja ehkä keskustelemaan niistä muiden kanssa”. Toinen haastateltava havainnollistaa
samaa asiaa tarinallisen journalismin avulla. Hyvän journalistin ominaisuuksissa korostuu ylipäätään kyky ja halu pohtia ratkaisuja ja tehdä niitä perustellusti.
Jos toimittaja […] ei ymmärrä sitä, että jollain näennäisesti kirjallisella ja muodollisella seikalla voi olla tosi isojakin vaikutuksia siihen, minkälaisen kuvan se antaa
vaikka jostain ilmiöstä, niin se on mun mielestä vähän huonoa journalismia tai ei
hyvää journalistin toimintaa. Pitää ymmärtää niitä merkityksiä, mitä siinä työssä
koko ajan luo ja liittää erilaisiin ilmiöihin. Tiedonvälitys ei parhaimmillaankaan ole
yleensä neutraalia. Ehkä sen ymmärtäminen on tärkeää. (Jo12)
Reiluus jutun kohteita kohtaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei käytä haastateltavien sitaatteja
tarkoitushakuisesti vaan pyrkii tuomaan aidosti esiin, mitä haastateltu on tarkoittanut. Huonoon
journalismiin voi johtaa myös pyrkimys tehdä juttu tehokkaasti tai vähällä vaivalla: mietitään idea
valmiiksi, eikä sen jälkeen olla enää valmiita ottamaan sitä horjuttavia seikkoja huomioon. Myös
toimittajan sensaatiohakuisuutta kritisoitiin, vaikka tämä voikin johtua pikemmin toimitusorganisaation vaatimuksista kuin toimittajasta itsestään.
[Huono toimittaja] ymmärtää haastateltavan sanomiset väärin, tai sitten oikein
tarkoituksella irrottaa niitä asiayhteyksistään ja käyttää niitä väärin sillä tavalla, että
jutusta tulee semmoinen kuva, että haastateltava olisi sanonut tai tarkoittanut
jotain, mitä se ei ole oikeasti sanonut tai tarkoittanut. (Jv05)
Liika ennakko-olettaminen, että kun lähdetään juttukokonaisuutta tekemään, niin
[huono] toimittaja […] kirjoittaa juttuja valmiiksi sitaatteina […] ja jänkkää haastateltavan kanssa niin kauan, kun haastateltava on samaa mieltä, ja saa ne sitaatit
sieltä muka hänen sanominaan, ja tavallaan ajaa sitä omaa agendaa. (Jv07)
Huono toimittaja on sensaatiohakuinen ja […] haluaa aiheuttaa tunteita sen tiedon
kustannuksella. (Vi03)
Haastateltavat asettivat totuuden ja reiluuden tavoitteet usein vastakkain toimittajan itsekorostuksen kanssa. Hyvä toimittaja ei korosta itseään tai omia mielipiteitään vaan pyrkii esittämään
kuvaamansa asian mahdollisimman oikeasuhtaisesti. Tässä näkyy sama eetos kuin toimittajabrändäyksestä puhuttaessa: työn päämääränä pitäisi olla yleisön palveleminen eikä itsensä esiintuominen.
Toimittajan työ on kuitenkin pohjimmiltaan enempi sitä, että tuodaan niitä muita
ihmisiä esille. […] Sellainen ihminen ei ehkä sovi toimittajaksi, joka haluaa itse olla
niissä parrasvaloissa. Kyllä se toimittaja on kuitenkin se taustahenkilö enemmän.
(Jv09)
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Huono toimittaja. No ehkä tulee semmoinen ainakin mieleen, että omien […] motiivien ja mielipiteiden ja näkemysten puskeminen eikä […] että se työ lähtee siitä
itsestään, eikä se lähde siitä vaikka yleisön palvelemisesta tai semmoisesta. (Jo16)
Taustalle asettumisen ja neutraaliuden ihanteiden voi ajatella olevan ristiriidassa sen kanssa, että
samalla pidetään hyvänä, jos toimittajaa motivoi pyrkimys muuttaa yhteiskuntaa ja tuoda esiin
sellaisia ihmisiä, joiden ääntä ei muuten kuultaisi. Tällainen ristiriita ei kuitenkaan haastatteluissa
noussut esiin. Ilmeisesti toimittajan ajatellaan voivan vaikuttaa yhteiskuntaan myös niin, että hän
samalla noudattaa ammattikunnan arvostamia riippumattomuuden, puolueettomuuden ja kriittisyyden ihanteita. Näin journalismia opiskelevien haastateltaviemme ajatukset olisivat samansuuntaisia kuin heidän jo ammatissa toimivien kollegojensakin (Reunanen & Koljonen 2018).
Hyvä toimittaja ei siis ujuta juttuihinsa omia mielipiteitään ja korosta itseään, vaan sen sijaan hän
palvelee yleisöä huolehtimalla, että erilaiset näkemykset ja kokemukset pääsevät julkisuudessa
esiin. Toisaalta yleisön palveleminenkin voi mennä liiallisuuksiin, jos se ymmärretään yksipuolisesti
vain yleisön miellyttämiseksi ja klikkien tavoitteluksi.
Huono journalisti saattaa olla esimerkiksi semmoinen, että se ei just hirveästi mieti
sitä vastuullisuutta tai journalistisia kriteereitä vaan miettii enemmän esimerkiksi
sitä, miten saadaan tosi paljon klikkejä niille jutuille tai liikaa lähtee siihen yleisön
miettimiseen ja yleisön palvelemiseen, mikä on myös valitettavasti tosi yleistä
nykyään noissa medioissa, missä olen itse ollut. Siellä kyllä aika paljon mietitään just
niitä klikkauksia, mikä on toisaalta ymmärrettävää, mutta sitten se on mun mielestä
harmi, jos se on ainut asia, mitä osataan miettiä. (Jv13)
Viestinnässä etiikka ja arvot näyttävät haastateltavien mielessä nojaavan kahteen eri perustaan.
Yhtäällä ovat oman organisaation tavoitteet ja intressit, joita hyvä viestijä edistää tehokkaasti.
Toisaalla taas ovat uutismedia ja laajempi yleisö, joita niitäkin viestijän pitäisi palvella. Jotta viestijä
olisi hyvä tässä palvelutehtävässään, hänen täytyy jossain määrin noudattaa samoja totuudellisuuden ja laajan yleisön palvelun ideaaleja kuin toimittajankin. Myös viestintäammattilaisen olisi kerrottava asioista avoimesti, rehellisesti ja kattavasti. Koska kuitenkin tehtävänä samalla on edistää
taustaorganisaation strategisia viestintäpäämääriä, hyvän viestijän tunnuspiirteeksi tulee se, kuinka hyvin hän pystyy samanaikaisesti sekä palvelemaan organisaation päämääriä että silti pitämään
kiinni totuudellisuuden ja avoimuuden kriteereistä.
Jos tekee sitä uutisjournalismia, niin sen todenmukaisuuden esittäminen korostuu
enemmän kuin ehkä organisaatiopuolella, vaikka kyllä mun mielestä sielläkin pitää
tietenkin osata olla todenmukainen. Mutta siellä […] voi painottaa enemmän semmoisia asioita, mitä haluaa esittää, kun taas journalismipuolella pitää puntaroida
eri puolia ja […] myös mainita ne eri näkökulmat asiaan, kun viestinnän puolella
ei ehkä täydy. Siksi mun mielestä painoarvot niillä hyvän tekijän vaatimuksilla on
vähän eri järjestyksessä. (Jv03)
Vaikka yritystä yritetään puolustaa ja näin, mutta […] on tärkeätä kuitenkin se rehellisyys ja tämmöinen, että ei vaikka valehdella yrityksen puolesta. (Vi06)
Tämä totuudellisuuden vaade on tullut esiin myös aiemmassa tutkimuksessa, kun on haastateltu
viestinnässä toimivia entisiä toimittajia. He pitävät monin osin kiinni toimittajaidentiteetistään ja
pyrkivät noudattamaan toimittajamaista avoimuutta ja totuudellisuutta myös uudessa tehtävässään (Harju, Koljonen & Heinonen 2017, 98–100; Korhonen 2020).
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Hyvän toimittajan taidoista monet ovat hyödyllisiä myös viestijälle
Hyvältä toimittajalta edellytettävistä taidoista haastatteluissa korostui eniten nopeus. Haastateltavat painottivat toimitustyön hektisyyttä ja tarvetta pystyä nopeasti tiivistämään asia ymmärrettävään ja julkaistavaan muotoon. Nopeus on myös hyvän viestintäammattilaisen ominaisuus, mutta
toimittajien kohdalla sitä korostettiin enemmän. Sekä journalismi että viestintä ovat usein tiimityötä. Jos yksi on hidas tai ei muuten suoriudu hyvin tehtävistään, se haittaa ja voi ärsyttää muita.
Hyvä toimittaja on ripeä. […] Se ei haudo esimerkiksi tekstiään tosi kauan, vaan se
saa suoraan kirjoitettua sellaista järkevää ulos. (Vi08)
[Jos] on hidas, niin voi tulla semmoisia ongelmia, että tehdäänkin useampi juttu,
koska joku turhautuu siihen, että jollain kestää. Sitten tulee tämmöisiä sosiaalisia
ongelmia. (Jo15)
Sekä hyvän toimittajan että hyvän viestijän ominaisuudeksi mainittiin myös kyky rakentaa kiinnostavia tarinoita, ideoida ja ilmaista asioita luovasti (esim. Lassila-Merisalo 2020). Samoin kyky
organisoida omaa työtään, hahmottaa asiakokonaisuuksia, nostaa olennainen esiin ja kirjoittaa
selkeästi ovat sekä hyvän toimittajan että hyvän viestijän ominaisuuksia. Lisäksi haastatteluissa
tuotiin esiin teknisten taitojen ja monimediallisen osaamisen vaatimuksia.
Ehkä semmoinen selkeys, hyvä suomen kielen taito, on jotenkin tosi korostunut […]
markkinoinnissa esimerkiksi. […] Jos on journalismitaustaa jollakin vaikka markkinoijalla, niin siitä on usein tosi paljon hyötyä, että tavallaan osaa arvottaa sen tärkeimmän kärkeen ja osaa myydä sen oman juttunsa tai oman mainoksensa tai oman
viestinsä. (Jv12)
[Hyvän organisaatioviestijän on osattava] kaikki tämmöiset perusasiat tietenkin, niin
kirjoittaminen ja toisaalta se myös, että hallitsee monta kanavaa, että osaa sinne
tuottaa sisältöä. [Huono organisaatioviestijä taas on] sellainen, joka ei osaa viestiä
selvästi, sillä tavalla, että kohderyhmä ymmärtää. (Vi11)
Ne semmoiset tekniset taidot on myös, mitkä hyvällä toimittajalla olisi hyvä olla
hallussa. (Vi04)

Hyvä toimittaja on ”semiperillä” asioista, hyvä viestijä tuntee
organisaationsa
Toimittaja joutuu päivittäin perehtymään erilaisiin asioihin, ja tässä auttaa, jos seuraa aktiivisesti
mediaa ja on ainakin alustavasti perillä monenlaisista asioista. Haastateltavat eivät kuitenkaan
odota, että hyvä toimittaja olisi jonkinlainen kävelevä tietosanakirja. Sen sijaan – kuten yksi haastateltavista muotoili – toimittajan pitää olla ”semiperillä” asioista (Jo11). Tähän ammatilliseen osaamiseen liittyvät myös kontaktiverkot. Hyvällä toimittajalla on käsitys siitä, miten yhteiskunta toimii ja
mistä mihinkin asiaan voi saada lisää tietoa.
[Hyvä toimittaja] on perillä erilaisista aiheista, ja jos ei ole, niin osaa käyttää erilaisia
luotettavia lähteitä. Hyvällä toimittajalla on hyvät verkostot. (Jv12)
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[Hyvä toimittaja on] sivistynyt. Tuntee historian asiasta, mistä tekee juttuja. Osaa
pistää asioita niin sanotusti kontekstiin ja mittasuhteisiin. (Jo08)
Se olisi varmaan hyvä piirre, että sulla on hirveästi tuttuja kavereita kenelle voit
soittaa, että kerro nyt, miten tämä menee. Sitä varmasti arvostetaan tuolla kentillä.
(Jo10)
Yleissivistyksen ja verkostojen lisäksi toimittajan arvoa vahvistaa myös se, jos hän on erityisen
hyvin perehtynyt johonkin tiettyyn erityisalaan ja on ikään kuin sen alan erityistuntija. Tämä
korostuu verkkomaailmassa, jossa toimittajan olisi kyettävä tarjoamaan yleisölleen jotain lisäarvoa
siihen nähden, mitä verkossa muutenkin on tarjolla (Vehkoo 2012, 217–220). Itse asiassa asiantuntijaverkostojen ylläpito jo itsessään edellyttää jonkintasoista asiantuntemusta. On tiedettävä,
ketkä ovat oman erikoisalan ”fiksuja tyyppejä”, ja jotta yhteys heidän kanssaan syntyisi, ”pitää osata
puhua heidän kieltään” (Beckett 2008 [cit. Vehkoo 2012, 101]). Asiantuntemusta tarvitaan myös
siihen, että pystyy tarvittaessa haastamaan ja kyseenalaistamaan lähteitään. Yksi haastateltavista
nosti hyvän toimittajan ominaisuudeksi senkin, että osaa etsiä rakenteellisia selityksiä tapahtumien taustalta.
Ne hyvät toimittajat keitä tunnen ja tiedän, niin on todella asiantuntevia niistä
aihealueista, joista ne kirjoittaa. Ja niillä on suhteita sen alan toimijoihin ja tietolähteitä sillä alalla. Ja sitten he myös seuraa sitä alaa koko ajan, niin niillä on myös työn
puolesta mahdollisuus seurata niitä aloja. (Jo19)
[Hyvä toimittaja] on kiinnostunut aina siitä taustasta, mikä johti mihinkin. […] Jos
nyt joku [hoivayrityksen] toimitusjohtaja kaikkien todistusaineistojen mukaan on
ollut henkilö, joka haluaa, että otetaan niin paljon osinkoa kuin mahdollista ja pidetään ne vanhukset siellä huonoissa oloissa, niin silloin mun mielestä totta kai henkilö on vastuussa. […] Mutta siinäkin hyvä toimittaja olisi kiinnostunut siitä, että onko
tässä meidän sotesysteemissä jotain sellaista, joka mahdollistaa tällaisten yritysten
toiminnan tai että onko meidän lainsäädäntö tai politiikka ajan tasalla. […] Rakenteista kiinnostunut, ehkä, on se tiivistys. (Jo18)
Hyvältä viestijältä puolestaan odotetaan tietämystä erityisesti kahdesta asiasta: yhtäältä omasta
organisaatiosta, sen tavoitteista ja asemasta yhteiskunnassa sekä toisaalta mediakentästä, sen eri
julkaisukanavista ja julkaisuperiaatteista. Erityisesti jälkimmäinen osaamisalue lähentää viestinnän
ja journalismin ammattilaisten osaamisvaatimuksia.
Hyviä piirteitä on ainakin, että on oikeasti ajan tasalla siitä, mitä se sun järjestö tai
yritys tekee, ja on aidosti ja oikeasti tehnyt taustatyötä ja kiinnostunut niistä aiheista, mitä käsitellään. (Vi09)
[Hyvä viestijä] seuraa ajan ilmiöitä ja sitä, mitä vaikka viestinnän kentällä just silloin
tapahtuu ja mitkä on tärkeitä asioita, mitä pitää ottaa huomioon myös omassa toiminnassa kaikin puolin. (Vi02)
Ainakin nykyisessä työpaikassa [viestinnässä] ne oli tosi innoissaan, kun tulee journalistikoulutusta käyvä ja sitten sitä työtäkin tehnyt. (Vi11)
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Työmarkkinoilla on entisestään kasvanut, että sitä arvostetaan, että ymmärtää sosiaalisen median kanavien roolin ja että pystyy tuottamaan ja hyödyntämään kaikennäköisiä tämmöisiä interaktiivisia […] siinä työssään. (Vi04)

Opiskelijoiden luottamuksessa omaan osaamiseensa ja pätevyyteensä
on eroja
Ammattikentälle tulevista journalismin opiskelijoista useimmat luottavat omiin taitoihinsa ja pätevyyteensä, mutta monet myös kokevat epävarmuutta.27 Haastateltavien omaa osaamistaan koskevissa arvioissa toistuvat samat teemat kuin hyvän ja huonon toimittajan ja viestintäammattilaisen
luonnehdinnoissakin, mikä kertoo siitä, että opiskelijoiden käsitykset ammattikentällä arvostettavista pääomista ovat varsin yhdenmukaisia.
Hyvin monet haastateltavista pitävät vahvuuksinaan hyvää kirjoitustaitoa, nopeutta ja luovuutta.
Muutamat kuitenkin kokevat ongelmakseen liiallisen täydellisyydentavoittelun ja siitä juontuvan
hitauden: pitäisi oppia riittävän suurpiirteinen ja rivakka tekemisen tapa.
Olen nopea ja tarkka myös paineen alla. Siitä olen saanut paljon kehujakin, että ei
mun teksteissä usein ole ollut kauheasti mitään editoitavaa tai silleen virheitä, […]
mistä olen tosi ylpeä. (Jo14)
Yksi heikkous ehkä on tietynlainen perfektionismi, joka on ollut omassa luonteessa
tietyissä asioissa, ei ehkä ihan kaikessa, mutta […] se saattaa joskus vähän kahlita se
perfektionismi, että viilaa pilkkua ihan viimeiseen asti. (Jv12)
Koen, että [minulla] on silleen mielikuvitusta, että ei välttämättä tule semmoisia kaikista tylsimpiä ideoita. (Jo06)
Haastateltavat mainitsivat omaksi vahvuudekseen usein myös avoimuuden, sosiaalisuuden ja
innostuneen asenteen työhön. Itse asiassa kukaan ei valitellut sulkeutuneisuuttaan eikä myöskään
sanonut suhtautuvansa ammattiin kyynisesti tai leipääntyneesti. Muutamat kertoivat kuitenkin
jännittävänsä haastattelutilanteissa tai olleensa etenkin aikaisemmin arkoja ottamaan haastateltaviin yhteyttä. Työkokemuksen karttuessa nämä ongelmat olivat kuitenkin vähentyneet tai niiden
toivottiin vähentyvän.
Ehkä innostus on paras sana kuvaamaan sitä [omaa vahvuutta toimittajana]. Ja
uteliaisuus, mikä on aika synnynnäinen piirre ainakin itselläni. Ja tunnollisuus. […]
Kiinnostaa vähän kaikki asiat, ja sitten on helppo alkaa paneutumaan mihin tahansa
juttuaiheeseen. Ja kyllä minä koen, että mun on helppo ihmisiä lähestyä ja ihmisille
jutella. (Jo16)
Tässä harjoittelun aikana [on] tullut myös esille semmoinen, että on oikeasti kova
innokkuus tehdä niitä töitä ja semmoinen korkea työmoraali. Kun on mielekästä
hommaa, niin sitä on kiva tehdä ja kiva oppia ja kehittyä. (Vi02)
Ja sitten ehkä semmoinen, että jännittää joitakin kohtaamisia ja jännittää esiintymistä. Siitä yritän päästä eroon, että ei jännittäisi mikrofonia tai kameraa tai studiota
niin paljon kuin nyt. (Jv12)
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Omaan osaamiseen liittyviä huolia kuvataan myös luvussa 9.

Jotkut haastateltavista ovat epävarmoja siitä, jaksavatko he seurata riittävän aktiivisesti ajankohtaisia tapahtumia tai pitäisikö heillä olla jokin erityisala, jossa he olisivat asiantuntijoita. Monet kuitenkin korostavat vahvuutenaan monipuolista osaamista ja sitä, että he ovat valmiita tarttumaan
joustavasti monenlaisiin tehtäviin ja aiheisiin. Myös aiemmassa tutkimuksessa toimittajat ovat
kertoneet, että sekä monipuolinen osaaminen että syvällinen jonkin aihealueen tuntemus ovat
valtteja työmarkkinoilla (Harju, Koljonen & Heinonen 2017, 93).
Tiedän aika paljon järjestö- ja poliittisesta kulttuurista ja ehkä niistä organisaatioista.
[…] Sen olen huomannut, että eipä moni kaveri tiedä esimerkiksi, miten kuntapäätöksenteko menee tai vastaavaa. Sitä olen pystynyt hyödyntämään. (Jv01)
Ehkä voisin vähän enemmän vielä seurata, tai väkisin vain koittaa ehtiä lukea […]
joka päivä sen lehden. […] Ehkä ylipäätään sellainen, että olisi vielä paremmin kartalla kaikesta mitä tapahtuu. (Jo05)
Silloin kun tulin alalle, musta tuntui, että pitää olla monitaituri, osata montaa asiaa.
Mutta nyt musta tuntuu, että pitää spesialisoitua, olla jossain yhdessä niin perkeleen
hyvä, että erotut joukosta sillä yhdellä osaamisellasi. […] Mikä se tilanne on nyt,
se vaihtelee mun mielestä kovin. Sain silloin ainakin tosi paljon kehuja aikanaan
pomoilta, kun olen monitaituri, osaan tehdä montaa asiaa. (Jo08)
Haastateltavat ovat myös havainneet, että heidän journalismiopintojaan ja journalistikokemustaan
arvostetaan viestintäalalla. On vahvuus, jos tuntee uutismedian toimintatavat samoin kuin on
vahvuus, jos tuntee sosiaalisen median uusia kanavia ja pystyy hyödyntämään niitä työssään. Yksi
haastatelluista (Vi05) arveli, että hänen vielä melko vähäistä toimittajakokemustaan ei ehkä arvosteta journalismin puolella kovin paljon, mutta viestinnässä vähäinenkin kokemus journalistisista
töistä on arvokas. Sosiaalisen median osaamistaan haastateltavat ehkä hieman yllättäen pitävät
pikemmin huonona kuin hyvänä. Sosiaalisen median tunnetuimpia palveluja kyllä käytetään,
mutta niiden ammatillisessa hyödyntämisessä on opittavaa.
Näissä organisaatioissa, joissa olen ollut työssä, niin siellä on ollut paljon johtotasolla entisiä journalisteja, jotka ymmärtävät sen, että ehkä se journalistinen osaaminen
tavallaan myös soveltuu sinne yhteisöviestinnän puolelle. […] Olen aikaisemmin
hakenut myös journalistisen puolen työpaikkoja, mutta monesti se katkeaa siihen,
että pitäisi olla ehkä vähän enemmän sitä journalistista osaamista, kun taas yhteisöviestinnän puolella se ei ole ollut taas mikään ongelma. (Vi05)
Osaan kyllä kuluttaa tietenkin [sosiaalista mediaa] ja käydä siellä, mutta jotenkin
luoda vakuuttavaa ja vaikuttavaa sosiaalista mediaa, niin se on yksityisesti niin epäkiinnostavaa mun mielestä, että olisi vaikea nähdä, että olisin ammatillisesti siinä
jotenkin tarpeeksi hyvä varsinkaan. Siinä somessa olisi kovasti parantelun varaa.
(Jo04)
Haastatteluista syntyy vaikutelma, että journalismin opiskelijat ovat enimmäkseen varsin tyytyväisiä omaan osaamiseensa, mutta monet kokevat silti jollain tapaa epävarmuutta tai arkuutta.
Ongelma ei siis niinkään olisi puutteellisissa taidoissa sinänsä, vaan siinä, että pitäisi rohkeammin
uskoa omiin kykyihinsä. Rohkeutta ja itseluottamusta kaivataan muun muassa haastateltaville
ikävien kysymysten esittämiseen mutta myös ylipäätään siihen, että luottaa omien ideoidensa
kantavuuteen tai että uskaltaa oman ammattilaisuutensa nojalla kyseenalaistaa kollegojen tai asiakkaiden näkemyksiä.
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Ja tietynlainen itsevarmuus, että pystyy paremmin seisomaan niitten omien juttujen
takana. Mulle on tosi vaikeaa tehdä vaikka sellaisia juttuja, mistä tiedän, että se on
sille [haastateltavalle] negatiivinen tai vaikea asia. Esimerkiksi poliitikkojen haastattelu on mulle vähän vaikeata. (Jo01)
[Tarvitsisin lisää] oma-aloitteisuutta, rohkeutta, tekijämäisyyttä. Vähän sellaista
yrittäjämäisyyttä melkein, että uskaltaa jotenkin luottaa johonkin pieniinkin idean
alkuihin ja viedä niitä eteenpäin ja vaan seisoa niiden takana eikä odottaa aina, että
joku muu tulee sanomaan, että joo joo, toi on tosi hyvä tai mitä ikinä. Siis semmoinen itsenäisyys. Koen että se on itse asiassa suuri tarve. […] Ilman sitä en pysty […]
pärjäämään ollenkaan. (Vi01)
Jos vaikka duunipaikalla on joku tapa, […] miten ideoidaan vaikka asiakkaalle jotain
uutta viestintäjuttua. […] Että uskaltaisin tai voisin jotenkin kriittisesti tarkastella sitä
myös omassa asiantuntijaroolissani, että onkohan tämä paras mahdollinen ja millaisia tuloksia tästä tulee, että pitäisikö meidän ehkä sittenkin kokeilla jotain muuta
[…] Että ei aina hyväksy vaan kaikkea mitä annetaan. (Vi07)
Toiset haastateltavista taas nimenomaan pitävät rohkeutta ja kovahermoisuutta vahvuutenaan.
Kantti kestää tiukoissakin tilanteissa, eivätkä epäonnistumiset tai kielteinen palaute vie yöunia.
Olen aika kylmäpäinen. Töissä ei ikinä ole mennyt sormi suuhun. […] Vaikka on näyttänyt siltä, että menee päin prinkkalaa, niin aina [olen] keksinyt jotain, että [en] ota
hirveän raskaasti tommoisia asioita, epäonnistumisia tai ahdistavia tilanteita, että ne
pitää vaan mennä läpi. (Jo09)
Haastateltavat puhuivat myös yleisemmin luottamuksestaan omiin kykyihinsä ja tulevaisuuteensa
media- ja viestintäalalla. Suuri osa heistä ei epäile osaamisensa riittävyyttä tai pärjäämistään työmarkkinoilla. Kokemus alan töissä on osoittanut, että työ sujuu eikä suuria ongelmia ole. Epävarmuutta ja huonommuutta tunteviakin silti on haastateltavien joukossa. Kuten edellä jo todettiin,
varsin monet heistä pitävät tätä pikemminkin oman asenteen ja ajattelutavan ongelmana kuin
että osaamisessa oikeasti olisi liian suuria puutteita. Kolme haastateltavaa nimesi ongelman huijarisyndroomaksi. Huonommuuden tunnetta lisää oma täydellisyydentavoittelu, alan kilpailullisuus
ja omien taitojen vertailu kokeneempiin kollegoihin. Yksi haastateltavista oli kuitenkin kokenut
helpottavaksi oivalluksen, että tosiasiassa mediatyö on tiimityötä eikä työn tulos ole yhdestä tekijästä kiinni.
Välillä tuntuu […], että kilpailee kaikkia Suomen ihmisiä vastaan suunnilleen, kun
kuka tahansa melkeinpä voi sinne hakea, että jos on vaan hyvä kirjoittaja. […] Ehkä
vähän semmoinen huijarisyndrooma [on] välillä itselläkin, että mitä minä täällä teen.
Mutta sitten samalla, kun saa hyvää palautetta ja työt jatkuvat, niin kai sitä jotain
tekee oikein, mutta on se vähän […] jännä asetelma jotenkin. (Jo14)
Ehkä myös se, kun on ollut aikaisemmin niin nuori, niin on ollut vähän semmoinen
tietynlainen huijarisyndrooma, että koko ajan ajattelee, että kaikki varmaan ajattelee, että en oikeasti osaa tehdä mitään. Ja sitten kun siitä pääsee pois, niin luulen,
että se tuo sellaista tervettä itsevarmuutta myös sinne työhön. (Vi03)
Vuosi vuodelta olen ehkä ymmärtänyt enemmän ja enemmän sitä, että kaikki mitä
tehdään, niin on jotenkin yhteistyössä. Jotenkin tuntuu, että [aiemmassa] koulussa
ainakin ollaan korostettu sitä, että kyllä luovalla alalla pärjää, jos yksilö on tosi hyvä
ja paras ja näin. Mutta sitten ehkä työssä olen sen huomannut, että ei se ehkä mene
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niin, vaan tavallaan kyse on siitä, että kaikki tehdään kuitenkin yhteistyössä. Teet
verkkoon, kirjotat juttuja tai otat kuvia tai otat videota, niin aina se menee jonkun
läpi ja tavallaan yhdessä te pallottelette sitä ja kehittelette. […] Ehkä siitä perfektionismista on itsekin vähän päässyt sen takia irti, kun [on] ymmärtänyt sen, että ei se
ole vaan musta kaikki kiinni. (Jv09)

Yhteenvetoa
Journalismin opiskelijoilla näyttää olevan varsin yhtenäinen käsitys media- ja viestintäalan ammattikentillä arvostetuista ominaisuuksista. Ammattilaisen on oltava työstään innostunut, ennakkoluuloton ja itsekriittinen. Nämä määreet toistuvat sekä haastateltavien kuvauksissa hyvästä
journalistista ja hyvästä viestintäammattilaisesta että heidän arvioissaan omista vahvuuksistaan
ja heikkouksistaan. Samoin molempien alojen ammattilaisissa arvostetaan selkeää ilmaisutaitoa,
nopeutta ja organisointikykyä. Samankaltaisuudet juontunevat suurelta osin siitä, että itse työtehtävät muistuttavat monin osin toisiaan: niin viestijä kuin journalistikin tuottaa tekstejä, kuvia ja
kertomuksia, ja niiden teossa tarvitaan samoja taitoja. Media- ja viestintäalalla siis tehdään ”mediatyötä”. Lisäksi yhtenäisyyttä on lisännyt yhteiskunnan yleinen medioitumiskehitys. Julkisuuden
hallinnan merkitys on korostunut niin journalismissa kuin muissakin organisaatioissa, ja esimerkiksi yleisödatan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyviä taitoja tarvitaan molemmilla aloilla.
Haastattelumme kuitenkin osoittavat, että journalismissa ja viestinnässä arvostukset selvästi myös
eroavat toisistaan. Siinä missä työssä arvostettujen taitojen osalta alat muistuttavat toisiaan, niissä
on eroja työssä tarvittavien tietojen sekä ammatillisten arvojen ja eetoksen osalta. Toimittajalla on
oltava hyvä yleissivistys ja mielellään asiantuntemusta joltain erikoisalalta. Viestintäammattilaisen
puolestaan on tunnettava hyvin taustaorganisaationsa ja osattava soveltaa viestinnällistä osaamistaan organisaationsa tyyliin ja brändiin sopivaksi. Hyvän toimittajan edellytetään ammattikunnan
eettisten sääntöjen mukaisesti pyrkivän totuudellisuuteen ja tasapuolisuuteen. Toimittaja palvelee
ennen kaikkea yleisöään eikä turhaan korosta itseään. Hyvän viestijän tunnusmerkki puolestaan
on se, että hän osaa yhdistää viestinnässään taustaorganisaation strategiset intressit avoimuuden
ja totuudellisuuden periaatteisiin. Haastateltavamme ajattelevat myös, että hyvä viestijä on sinut
organisaationsa tavoitteiden kanssa. Tällöin on helpompi puhua niiden puolesta.
Journalismin opiskelijoiden käsitys omasta pätevyydestään suhteessa ammattikentällä arvostettuihin piirteisin osoittautui varsin positiiviseksi. Haastateltavat korostavat vahvuuksinaan erityisesti
motivoitunutta ja innostunutta asennettaan ja ennakkoluulotonta suhtautumistaan erilaisiin
aiheisiin ja työtehtäviin. Monet pitävät vahvuuksinaan myös hyvää kirjoitustaitoa ja nopeutta sekä
hyvää ideointikykyä ja luovuutta. Toiset taas kokevat, että heillä on nopeudessa ja ideoinnissa vielä
parannettavaa. Hitaus työssä liittyy useilla haastateltavilla kokemukseen liiallisesta perfektionismista. Asiat pitäisi oppia tekemään rivakammin ja välttämään loputonta hiomista ja vatvomista.
Haastateltavat eroavat toisistaan siinä, kuinka riittäväksi he kokevat tietämyksensä. Osa korostaa
hyvää yhteiskunnan tuntemustaan, kun taas toiset kokevat riittämättömyyttä siinä, että heillä ei
ole minkään alan erityisasiantuntemusta. Haastateltavien keskuudessa on myös hieman epävarmuutta siitä, missä määrin tällaista erityisasiantuntemusta lopulta arvostetaan ja missä määrin tärkeämpää kuitenkin on joustava valmius perehtyä nopeasti mahdollisimman monenlaisiin aiheisiin.
Olennaisiksi haastateltavia jakavaksi ammatillisen pääoman muodoiksi osoittautuivat itseluottamus ja rohkeus, eivät niinkään yksittäiset taidot tai kyvyt. Osa haastateltavista pitää itseluottamusta ja rohkeutta vahvuuksinaan, kun taas osa kamppailee huonommuuden tunteidensa ja
epävarmuutensa kanssa. Epävarmuutta omista kyvyistä lisää alan kilpailullisuus ja yksilösuorittamisen eetos. Huolta voikin lievittää oivallus, että media- ja viestintäalan tehtävät ovat usein tiimityötä eikä yhden tekijän tarvitse olla kaikessa erehtymätön.
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7. Journalistin vapaus, vastuu
ja rooli yhteiskunnassa
”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Näiden ohjeiden tavoitteena
on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä…”28
Journalistin ohjeissa suomalaiset journalistit ilmaisevat itselleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle,
miksi ohjeita ja hyvää journalistista tapaa tarvitaan. Niitä tarvitaan, jotta journalistit voivat välittää
tietoja ja mielipiteitä mahdollisimman vapaasti kansalaisille ja jotta journalistit voivat itse määritellä ja säännellä vastuutaan yhteiskunnassa.
Toimivan itsesääntelyjärjestelmän ylläpitäminen on ollut keskeistä journalistien pyrkimyksissä
saavuttaa kypsän profession asema. Koska journalisti palvelee yhteiskunnan kokonaisetua ja
demokratiaa tiedon hankkimisessa ja julkaisemisessa, hän profession edustajana kokee olevansa
oikeutettu suojeltuun, etuoikeutettuun asemaan ja hänen toimintavapautensa olevan yleisen
edun mukaista (Luostarinen 2014, 36). Kokevatko myös nuoret, alalle pyrkivät journalistit vapauden ja vastuun kysymykset edellä kuvatulla tavalla? Tarkastelemme siis tässä luvussa, miten haastateltavamme näkevät nämä journalismin peruskysymykset ja pohtivat journalismin erityisyyttä
media-alan ammattina.
Pohjoismaisessa vertailututkimuksessa havaittiin, että suomalaiset journalismin opiskelijat näkevät journalismin tehtäväksi ennen kaikkea yhteiskunnan neutraalin tarkkailun ja objektiivisen
tiedonvälityksen (Hovden & Ottosen 2016, 58–61). Kuitenkaan tästä ei voi päätellä, että opiskelijat
suunnittelisivat kertovansa vain tarinoita maailmasta tai raportoivansa todenmukaisesti asioista
vailla kannanottamista, ilman arvolatauksia. Päin vastoin, yhdeksän kymmenestä kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista journalismin opiskelijoista oli valmis edistämään yhteiskunnallista
muutosta, suvaitsevaisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta (Mäenpää 2015, 16). Journalistiopiskelijat ovat nähneet tärkeiksi ylipäänsä journalismin vahtikoira-, sivistys- ja mobilisointitehtävät; vastaajista vähintään kolme neljäsosaa piti vähintään jonkin verran tärkeänä näitä tehtäviä
koskeneita väittämiä (emt.). Journalismin liiketaloudellisiin pyrkimyksiin opiskelijat sitä vastoin
ovat suhtautuneet varauksellisemmin; vain joka kolmas kyselytutkimuksiin vastannut alan suomalaisopiskelija koki olevansa vastuussa hänelle palkan maksavan mediayhtiön tuloksesta (ZilliacusTikkanen, Hujanen & Jaakkola 2016, 137) ja kannatti varauksetta mahdollisimman houkuttelevien
uutisten laatimista (Mäenpää, 2015, 16). Journalisteiksi kouluttautuvilla tulokkailla näyttäisi olevan
enemmän halukkuutta vaikuttaa yhteiskuntaan kuin heitä kokeneemmilla toimittajapolvilla
(Mäenpää & Ahva 2017, 12–13).
Vaikka tehdyt kyselytutkimukset antavat runsaasti määrällistä näyttöä suomalaisten journalismin
opiskelijoiden näkemyksistä journalismin yhteiskunnallisiin tehtäviin, niiden suhteuttaminen toisiinsa tuottaa lopulta epämääräisyyttä, paikoin jopa ristiriitaisuutta. Survey-tutkimuksen tulokset
28

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/ (haettu 16.8.2021)
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eivät myöskään kerro, miten vastaajat ovat ymmärtäneet heille esitetyt väitteet ja millä perusteilla
he ovat päätyneet valitsemaan jonkin heille tarjotuista vastausvaihtoehdoista.
Teemahaastattelujemme yhtenä tarkoituksena on ollut pureutua tarkemmin siihen, miten journalismin opiskelijat suhtautuvat journalismin rooliin yhteiskunnassa. Tässä luvussa esittelemme opiskelijoiden käsityksiä siitä, millaista on journalismin tarjoama julkinen palvelu ja mitä yleisen edun
ajaminen tarkoittaa journalismin yhteydessä. Lisäksi tuomme ilmi tutkimukseemme osallistuvien
näkemyksiä journalistin ja muiden media- ja viestintäalan ammattien vaikutusvallasta ja vastuusuhteista sekä journalismin itsesääntelyjärjestelmästä ja mediayhtiöiden arvoista ja säännöistä.
Tarkastelun kohteena on myös journalismin opiskelijoiden pohdinnat journalistisen vapauden
mahdollisuuksista toimitusorganisaatioissa. Tutkimukseemme osallistuvaa opiskelijajoukkoa
(N=43) voi tarkastella sukupuolen, opiskelupaikan ja ammatillisen suuntautumisen perusteella.29
Vaikka tutkimusotteemme on ensisijaisesti laadullinen, olemme vertailleet erilaisten arvonäkemysten yleisyyttä myös tutkimuksemme eri osallistujaryhmissä.

Julkinen palvelu on tiedon välittämistä, vallan vahtimista ja kansan
sivistämistä
Journalismin yhteiskunnalliseksi tehtäväksi nimetään usein julkisen palvelun tarjoaminen tai
yleisen edun ajaminen (esim. Sjøvaag 2020). Suomessa ja muissa Pohjoismaissa journalisteilla on
erityisen vahva eetos työskennellä yhteiskunnan hyväksi niin sanottuna vallan vahtikoirana, mikä
johtuu niin mediajärjestelmästä kuin poliittisesta toimintaympäristöstä (Ahva ym. 2017, 607–609).
Tutkimushaastatteluissamme journalismin opiskelijat puhuivat hyvin voimakkaasti siitä, että
journalismissa kansalaisten tiedontarpeet tulee asettaa etusijalle liiketaloudellisiin tavoitteisiin
nähden. Julkinen palvelu kietoutuu heidän ajattelussaan erityisesti kolmeen näkökulmaan: luotettavaan tiedonvälittämiseen, yhteiskunnan epäkohtien ja ongelmien käsittelyyn sekä kansalaisten
sivistämiseen ja voimaannuttamiseen.
Journalismin opiskelijat nostavat luotettavan tiedonvälityksen keskeiseksi tekijäksi demokraattisen
yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Heidän mukaansa journalisteilla on vastuu kertoa kansalaisille totuudenmukaisesti ja laaja-alaisesti asioista, jotka heidän kuuluu tietää. Toisin sanoen, yleisöllä
on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa on tekeillä, ja journalistien velvollisuus on huolehtia tuon
oikeuden toteutumisesta.
Sellainen perusajatus siitä, että miten tärkeätä luotettava tiedonvälitys on demokraattisen yhteiskunnan kannalta. Vaikka se on ehkä silleen vähän pömpöösin kuuloinen
tuommoinen jalo ajatus, mutta kyllä mä koen sen silti tosi tärkeäksi, että voin tehdä
töitä jonkun sellaisen asian parissa, minkä koen tärkeäksi. (Jo12)
[Vallanpitäjien valvonta tuntuu] mielenkiintoiselta ja tärkeältä työltä. […] Asioita, mitä
tapahtuu pinnan alla, pitää tuoda julki ja kansan pitää tietää. […] Moni asia perustuu
[siihen], että kansa tietää ja [sen] pitää saada tietää. (Jv04)
Se, että on vastuussa yleisölle, on mun ajatuksissa sitä, että kertoo totuuden, koska
sitä… totuuksia voi ajatella semmoisena tietynlaisena universaalina hyvänä asiana,
29
Tutkimukseemme osallistuu 31 naista, 11 miestä ja 1 muunsukupuolinen. Osallistujista 29 opiskeli
haastatteluhetkellä yliopistossa ja 14 ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa opiskelevista 7 oli opinnoissaan
erikoistunut visuaaliseen journalismiin. Kertyneen työkokemuksensa perusteella 19 osallistujaa oli
ammatillisesti suuntautunut journalismiin, 11 muihin media- ja viestintäalan töihin ja 13 oli työskennellyt
viime vuosina niin journalistina kuin viestijänä. Opiskelijoiden taustoista ja suuntautumisista on kerrottu
tarkemmin luvuissa 2 ja 3.
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tavoiteltavana asiana. Siitä poikkeaminen, vaikka sen tekisi jotenkin yleisön vuoksi,
niin ei se ole enää yleisön palvelua, vaan se on ehkä yleisön aliarvioimista tai […] loukkaamista. Kuka haluaisi tietää, että häntä on kusetettu, sitten jälkikäteen? (Jo15)
Myös journalismin valvontatehtävä yhdistyy julkiseen palveluun. Haastattelemamme opiskelijat
haluavat vaikuttaa työllään yhteiskuntaan ja kansalaisiin. Tarttumalla epäkohtiin ja ongelmiin pyritään parantamaan maailmaa ja edistämään oikeudenmukaisuutta ja hyveellisyyttä. Haastatteluissa
nousi esiin myös se, että nuorilla journalisteilla on ymmärrys omasta vallastaan ja vastuustaan
ongelmien määrittelyssä ja vastuullisten osoittamisessa.
Varmaan se miten paljon myös toimittajalla on silleen valtaa […] ja miten tärkeä se
toimittajan työ voi olla. […] Se, miten toimittaja sen asian esittää, niin se voi kanssa
vaikuttaa tosi paljon, miten se ymmärretään. […] Totta kai on tärkeätä, että se informaatio kulkee, mutta se miten vaikka esität sen informaation, niin voi mahdollisesti
jotakuta toista myös vähän vahingoittaa, vaikka et tarkoittaisi. Pitää ottaa huomioon
tosi monta asiaa sitä informaatiota liikutellessa, että ei tule väärinymmärretyksi tai
jotain ihmisryhmää kohtele jotenkin epäkunnioittavasti. (Jo06)
Journalismin yhteiskunnalliseen rooliin kuuluu myös sivistystehtävä. Journalismin opiskelijoille
tämä tarkoittaa, että journalismi tarjoaa ”palikoita” maailmankuvan rakentamiseen ja tuottaa
uutisia kontekstoivaa ja kommentoivaa materiaalia. Tavoitteena on esittää asiat ymmärrettävästi ja
pitää yleisöt ”samalla kartalla”, jotta kansalaiset voivat toimia informoidusti esimerkiksi vaaliuurnilla. Toisaalta eräs tutkimukseen osallistuva (Jv07) kritisoi, että tästä tavoitteesta lipsutaan toimituksissa tekemällä journalismia lähinnä hyväosaisille.
Journalismin päätehtävä on varmaan loppupeleissä siis […] informoida äänestäjiä,
jotta ne voi muodostaa sen äänestyspäätöksen. Se on tavallaan hirveän monimutkainen asia, mutta periaatteessa yksinkertaistettuna se on se, että yritetään pitää kaikki
[kansalaiset] samalla kartalla ja antaa [heille] eväitä miten muodostaa mielipide. (Jo09)
Sitä mä ehkä toivoisin, että [pohdittaisiin] miten jatkossa journalismia tehdään enemmän kaikenikäisille. Toivottavasti se [kehitys] niin kansainvälisesti kuin kansallisesti
menisi siihen suuntaan, että tehdään journalismia kaikille. Kun nyt on pitkään ajateltu,
että ne keskiluokka ja ylempi keskiluokka, jotka tilaa sen kannettavan lehden kotiin,
niin niillehän sitä journalismia tehdään. Mutta ei sitä tehdä juurikaan muille. (Jv07)
Julkisen palvelun tehtävä antaa omalle työlle merkityksellisyyden tunteen. Myös journalismin
opiskelijat todistavat, kuinka palkitsevaa on kokea tekevänsä tärkeää työtä ja saavuttaa kansalaisten luottamus. Huolestuneitakin äänenpainoja kuultiin haastatteluissamme: median kaupallisuuden paineet ovat viime vuosina hämärtäneet journalismin yhteiskunnallista tehtävää (ks. myös
Lehtonen 2013, 55).
Totta kai se on journalismissakin lähtenyt vähän eri suuntaan, että tehdään juttuja
enemmän siitä, mitä ihmiset haluaa lukea, eikä [siitä] […], mitä ihmisten pitäisi lukea.
Tehdään enemmän kevyitä juttuja, vaikka oikeasti ehkä se ei palvele välttämättä sitä,
mikä journalismin tarkoitus on. Ehkä se on vähän hämärtynyt se raja, mikä journalismin tehtävä on. (Jo11)
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Tuntuu, että heillä [iltapäivälehdillä] monesti syyt [tehdä journalismia] on vähän
väärät, että ei [ole tavoitteena] semmoinen yhteiskunnan [etu]. Toki [niissä lehdissä]
on paljon erilaista [sisältöä], mutta kuitenkin se yleinen ajatus tuntuu olevan, että
iltapäivälehdissä tehdään ehkä vähän semmoista toisenlaista [sisältöä]. Muutenkin
sitten ei ehkä kiinnosta semmoinen… vaikka televisio-ohjelmista kirjoittaminen, vaan
[kiinnostaa] joku semmoinen [aihe], jolla on oikeasti joku merkitys. (Vi06)
Pyrkimys ajaa yleistä etua ja toimittaa julkista palvelua on erityisen vahva niiden opiskelijoiden
keskuudessa, jotka ovat työkokemuksen perusteella suuntautuneet journalistin ammattiin. Heistä
neljä viidestä puhui haastatteluissamme journalismin yhteiskunnallisen tehtävän puolesta. Sen
sijaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallinen orientaatio on yliopisto-opiskelijoihin nähden laimea; vain joka kolmas AMK-opiskelijoista otti haastattelussa puheeksi journalismin
julkisen palvelun tehtävän, kun vastaava osuus yliopisto-opiskelijoista on kaksi kolmasosaa.

Journalismia pidetään viestintätyötä hyödyllisempänä ja
merkityksellisempänä
Aiemmissa journalismin opiskelijoita käsitelleissä tutkimuksissa (esim. Mäenpää 2015) on havaittu,
että journalistin ammatti on heille kaikkein kiinnostavin ja merkityksellisin uravaihtoehto, kun taas
muut viestintäammatit ovat enemmän tai vähemmän varavaihtoehtoja (emt., 10). Vaikka tähän
tutkimukseen osallistuvista yli puolella on kokemusta muistakin media- ja viestintäalan töistä kuin
journalistisista töistä, valtaosa haastateltavista näyttää arvostavan journalistin ammattia enemmän
kuin esimerkiksi organisaatio- tai markkinointiviestinnän ammatteja.
Journalistin arvostus on yhteydessä nimenomaan ammatin yhteiskunnalliseen tehtävään. Eräs
haastateltava (Jo14) luonnehti journalismia yhteiskunnan tukipilariksi, ja tutkimukseemme osallistuvat ovat sitä mieltä, että toimittajien ammattikunta pystyy vaikuttamaan yhteiskunnallisiin
asioihin ja ihmisten jokapäiväiseen elämään. Kun journalismia ja viestintää vertailtiin haastatteluissamme, edellinen nähtiin jälkimmäistä merkityksellisemmäksi, hyödyllisemmäksi ja kattavammaksi. Kun viestintätyössä omistaudutaan yhteen asiaan ja erityisen agendan luomiseen,
journalismissa yhteiskuntaa tarkastellaan kokonaisuutena.
Toimittajan työ on tavallaan vastuullisempaa. […] Ihmiset tarvitsee sitä tiedonvälittämistä… ehkä siinä ollaan isommalle yleisölle jotenkin vastuussa. Sitten jos ollaan
viestinnän hommissa, niin se [viesti] saattaa olla sen firman jollekin asiakasryhmälle
tai sille firmalle itselleen, ja sitten journalismissa taas ollaan [viestimässä] sille koko
kansalle ja jotenkin sitä [ollaan] vallan vahteja. […] Ehkä semmoista vallan vahtijuutta
ei ole sitten siellä viestinnän hommissa. Jollain lailla mä näen, että se [viestintätyö] on
kevyempää. (Jv09)
Näen sen [journalismin] jotenkin perustavanlaatuisena ja tärkeänä ja vaikuttavana
asiana, joka oikeasti, konkreettisesti vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään
vähintään ajattelun tasolla ja puheiden tasolla. Ja onhan ollut juttuja, joiden johdosta
on tapahtunut joku oikea muutos. On vaikka nostettu esiin joku epäkohta ja sitten se
on muuttunut. […] Viestintä ja markkinointi… […] on [niilläkin] paikkansa, ja riippuu
vähän, mistä puhutaan… onko se joku viranomaisviestintä […], [joka] on tosi keskeistä, että miten ne viestii ja mitä siellä tehdään. Mutta sitten jos se on vaikka joku
yritysmaailman viestintä, niin en sitten tiedä, onko joku tiedotteiden lähettäminen
mediajakeluna sähköposteihin ja Insta-stoorien tekeminen […] merkittävää. […]
Kyllähän siinä ajetaan vain sitä omaa liiketoimintaa, mutta tosiaan riippuu vähän ehkä
alasta, mitä viestintä ajaa ja kuinka merkittävä [se] on ihmisille. (Jo14)
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Se, että myös viestintä on yhteiskunnan kannalta olennaista ja hyödyllistä, kävi ilmi viestinnän
ammatteihin suuntautuneiden haastatteluissa. Viestintää tarvitaan muun muassa kriisinhallinnassa ja yleistä etua ajavien hankkeiden markkinoinnissa, ja eräs haastateltava (Vi08) muistutti, kuinka
journalismi on riippuvainen organisaatioiden viestintäpalveluista.
Tälläkin hetkellä mä suunnittelen kahta koulutusmarkkinointivideota […], jos niitä
[koulutuksia] ei mainostettaisi, niin ei niistä kukaan mitään tietäisikään. On se myös
viestintä ja mainonta semmoista tiedon välittämistä. Vaikka uutistoimittajan työ on
tosi tärkeätä ja […] uutispuolella ehkä jaetaan semmoisia kokonaisuuksia ja […] kovaa
faktaa, […] niin ehkä siellä mainospuolella on enemmän semmoisia… no, vaikka sotaaikana ollut jotain propagandajulisteita, [jossa opastetaan, että] käyttäkää […] kaasunaamareita, ja nykyään [opastetaan], että käyttäkää maskia. Kyllä mä koen, että sekin
[markkinointi] on yhteiskunnallisesti aika tärkeätä. (Vi10)
Kun on kilpailua, niin pitää itsekin niitä omia juttuja, mitä halutaan myydä, […]
jotenkin parantaa koko ajan. Jotenkin mä uskon sellaiseen kilpailuyhteiskuntaan tosi
paljon, ja mun mielestä markkinointi on siinä tärkeässä roolissa, että pystytään sillä
tavalla kertomaan siitä omasta yrityksestä. […] Mutta mun mielestä ne [markkinointi
ja journalismi] pitää ehdottomasti olla erillään [ja] niitä ei saa sekoittaa. En esimerkiksi
ole ihan kauhean suuri fani… tällaisessa natiivimarkkinoinnissa, […] [jossa] […] yritetään naamioida mainos uutisen näköiseksi. […] Se ei sovi mun ajatukseen siitä, että
journalismi ja viestintä ja markkinointi on molemmat tärkeitä, mutta […] ne pitää olla
mun mielestä erillään. (Vi07)
Se, että journalistit tekevät työtään yleisen edun nimissä, muodostaa erityisen vastuusuhteen
journalismia tuottavien ja sitä kuluttavien kesken. Journalistin vastuu yleisölle on yksi keskeisistä seikoista, kun journalismin opiskelijat pohtivat ammatin erityisyyttä muihin viestintäalan
ammatteihin nähden. Journalismin yleisövastuu tuli esille varsinkin silloin, kun haastateltavana oli
miesopiskelija. Yli 80 prosenttia heistä vertaili haastatteluissamme journalistin ja muiden viestintäalan ammattien vastuullisuutta, kun taas naisopiskelijoissa vastaava prosenttiosuus jäi vajaaseen
70:een. Myös haastattelemistamme visuaalisen journalismin opiskelijoista yhtä vaille kaikki puhuivat tutkijalle näiden ammattien vastuukysymyksistä.
Valtaosa tutkimukseemme osallistuvista mieltää, että he journalisteina ovat vastuussa ennen
kaikkea yleisöille, jotka käyttävät heidän toimittamaansa julkista palvelua. Vastuu työnantajaorganisaatiolle on toissijaista, toisin kuin esimerkiksi viestinnässä, jossa ajetaan oman organisaation
etua ja toimitaan organisaatiolta palvelun ostaneen asiakkaan hyväksi. Vaikka uutiset ja muut
journalistiset tuotteet on tehty luettaviksi, kuunneltaviksi ja katseltaviksi eli kulutettaviksi, journalismin opiskelijat eivät niinkään koe olevansa myymässä tuotetta tai yrittämässä saada viestiään
läpi. Journalismi ymmärretään yleisön palveluksi, demokratiasta huolehtimiseksi ja tärkeistä, kiinnostavista asioista kertomiseksi kaikelle kansalle tai suurelle yleisölle. Viestinnässä kohderyhmä ja
tavoite ovat yleensä tarkemmin rajattuja kuin journalismissa.
Vaikka toki toimittajakin varmasti jollain tavalla ajattelee, että tekee myös hyvää tavallaan sille yritykselle kelle […] [työskentelee], mutta sitten enemmän se ajatus [palvelusta] omasta mielestä on sen yleisön kautta, […] kun taas ehkä viestinnässä se on
tavallaan toisinpäin. Kuitenkin se päämääräinen tavoite on sitten auttaa sitä yritystä
tai organisaatiota. (Jo02)
Näen ne [journalismin ja viestinnän] kyllä hyvin erilaisina instituutioina muutenkin
[naurahtaen], eikä mikään niissä ole samaa. […] Journalismi tavallaan palvelee […]
sellaista yhteistä hyvää ja sellaista objektiivista tiedonvälitystä ja sellaista totuutta ja
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sellaista valveutumista, ja viestintä on jotenkin sellaista yksisuuntaista tiedon antamista vain siitä omasta näkökulmasta tai sen organisaation näkökulmasta. Ihan sama,
onko se organisaatio joku ulkoministeriö vai joku lenkkarikauppa, [niin] siellä viestinnän tehtävä on kertoa niistä omista asioista eikä kenenkään muun. (Jo03)
Olennaisin ero [ammattien välillä] on se, että journalistilla ei pitäisi olla mitään agendaa. […] Viestijä yrittää ehkä vaikuttaa jollakin tavalla siihen yleisöön. Journalisti lähtökohtaisesti ei. Kyllähän journalisti saattaa haluta muuttaa ajatusmaailmaa siinä, että
kirjoittaa vaikka jostain syömishäiriöstä tai jostakin mielenterveysongelmista. Totta
kai sekin on vaikuttamista, mutta ei samalla tavalla kuin ehkä viestinnässä, [jossa] on
todella selkeä ja ehkä suppea se tavoite. (Jv12)
Aiemmin raportissa esitimme, että median ammattikentällä on eri ammatteja yhdistäviä osaamispääomia (ks. luku 6). Sen sijaan journalistin ammatillinen asema nähtiin haastatteluissamme
erilaiseksi muihin media- ja viestintäalan ammatteihin verrattuna. Journalistin pitää pyrkiä mahdollisimman kattavaan riippumattomuuteen. Mikäli hänellä on poliittisia, taloudellisia tai muita
sidonnaisuuksia, niiden pitäisi olla vähintään työnantajan tiedossa. Sitä vastoin viestintätyö mielletään lähtökohdiltaan niin, että työntekijä on väistämättä riippuvuussuhteessa eikä sidonnaisuuksista olla yhtä avoimia kuin journalismissa. Journalistilla nähdään olevan enemmän liikkumatilaa
työssään kuin viestijällä; journalisti ei luovuta ulkopuolisille sisältöä koskevaa päätösvaltaa, on työprosessin eri vaiheissa oma-aloitteinen ja itsenäinen ja on tarvittaessa valmis kyseenalaistamaan
ympäröivää yhteiskuntaa, mukaan lukien työnantajansa. Viestinnän ammattilaisen täytyy ottaa
huomioon työssään muiden näkemykset. Esimerkiksi tiedotteeseen tai mainokseen on haettava
hyväksyntä asiakkaalta tai yrityksen johdolta.
Objektiivisuus on pysynyt journalismin keskeisenä, joskin uudelleentulkittuna arvona (Anderson
& Schudson 2020, 140–143). Objektiivisuus erottaa tutkimukseemme osallistuvien opiskelijoiden
mukaan journalismin viestinnästä monessa mielessä. Ensinnäkin journalismissa tavoitteena on
kertoa asioista totuudenmukaisesti, kun taas viestinnässä totuutta voidaan silotella myönteisten ja
hyödyllisten huomioiden korostamiseksi. Journalismissa pitää myös tarkastella asioita puolueettomasti, tasapuolisesti, neutraalisti ja monesta näkökulmasta. Sen sijaan viestinnässä saa olla puolueellinen luvan kanssa, ja asioita tulee tarkastella organisaation ja asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi
objektiivisuus liittyy journalistien eetoksessa keskeiseen tiedonvälitystehtävään. Viestinnässä
tiedolla pyritään ajamaan erityisiä intressejä ja aiheuttamaan vastaanottajassa haluttuja reaktioita.
Olen jotenkin niin toimittajaorientoitunut ihminen nykyään, että kyllä mä palvelen
ensisijaisesti kansaa. Mutta silloin kun viestit jossain firmassa, niin sä et palvele kansaa vaan palvelet sitä firmaa ja silloin ihanne ei ole kertoa totuuksia, vaan ihanne on
kertoa sitä, mikä sopii omaan agendaan. Vaikka sitten vähän piilotellen tai asioita
valikoiden. Ei välttämättä valehdellen mutta ajattelen, että siinä on kuitenkin tuo [erilaisuus]. […] On se kuitenkin iso ero siinä [eri ammattia harjoittavien] ajattelutavassa
[…] miten suhtautuu siihen tietoon. (Jo15)
Toimittajalla tavoitteena on […] silleen valistaa ja informoida ja kaikkea tämäntyyppistä, kun sitten taas viestinnän puolella ennemminkin ajetaan jonkun asiaa. Se on tietysti mun mielestä […] merkittävä ero… mikä pitäisi tunnistaa aina… kriittisen lukijan…
että kummasta on kyse: objektiivisesta informoinnista vai vaikka mainoksesta? (Vi07)
Toimittajan pitää kertoa monelta näkökannalta sama asia ja perustuen aina faktoihin,
kun taas sitten organisaatioviestinnässä […] voidaan ottaa yksi näkökulma, mikä on
[…] eduksi sille organisaatiolle, jolloin sitten saattaa käydä niin, että jotkut muut näkökulmat tippuukin pois siitä ajattelusta. (Jv08)

76

Pätevä journalisti noudattaa Journalistin ohjeita ja kunnioittaa JSN:ää
Suomalaisten journalistien pyrkimys vastuullisuuteen näkyy erityisesti itsesääntelyjärjestelmässä,
jonka perusosat ovat Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto (JSN). Journalistin ohjeet on
ammattiyhteisön laatima eettinen koodisto toimittajille, ja JSN on kustantajien ja ammattijärjestöjen muodostama kurinpitoelin, joka ottaa kantaa ohjeiden ja laajemmin hyvän journalistisen
tavan noudattamiseen (Nieminen & Nordenstreng 2017, 317). Toimiva itsesääntely edellyttää sitä,
että ammattikunta on laajasti sitoutunut eettiseen journalismiin ja sen julkiseen arviointiin (Tiilikka
2008, 69). Kyselytutkimuksessa (Pöyhtäri, Väliverronen & Ahva 2014, 17) 98 prosenttia vastanneista
suomalaistoimittajista oli yhtä mieltä siitä, että journalistien on aina noudatettava ammattieettisiä
ohjeita.
Myös tähän tutkimukseen osallistuvien keskuudessa Journalistin ohjeet ja JSN nauttivat suurta
arvostusta. Yllättäen journalismin itsesääntelyjärjestelmän tärkeyttä korostavat etenkin ne opiskelijat, jotka ovat työskennelleet lähinnä vain muissa media- ja viestintäalan ammateissa kuin
journalistina. Heistä yli 80 prosenttia toi haastatteluissamme julki järjestelmää kohtaa tuntemansa
arvostuksen. Sitä vastoin haastattelemistamme miesopiskelijoista vain joka toinen luonnehtii itsesääntelyjärjestelmää tärkeäksi.
Journalismin opiskelijat kertovat saaneensa Journalistin ohjeista tähdellistä apua pulmatilanteisiin. Ohjeita kuvataan muun muassa ankkurointipisteeksi (Vi01), turvatekijäksi (Vi01), apukeinoksi
(Vi11) ja tukipilariksi (Vi07). Neuvostoa puolestaan luonnehditaan mielenkiintoiseksi instituutioksi
(Vi09), hyödylliseksi ja läpinäkyväksi toimielimeksi (Jo14) ja hyväksi keksinnöksi (Jv12). Valtaosa
haastateltavista suhtautuu itsesääntelyyn kunnioittavasti, jopa hartaudella.
Mun mielestä hyvät työkaluthan ne [ohjeet] on. En koe mitenkään rajoittaviksi [niitä].
[…] Ei ole koskaan tullut sellaista tilannetta itsellä, että olisi mennyt ristiin JSN:n
ohjeiden kanssa. (Jo07)
Suhtaudun aika kunnioittavasti. Ne [ohjeet] on tosi perusteltuja […], ja ne nimenomaan on olemassa sen takia, että journalistit noudattaa niitä ja että ne palvelee
myös niitä kohderyhmiä. Ihmisillä on oikeus saada tietää asioista objektiivisesti ja
asioita pimittelemättä. (Jv06)
Alan opiskelijoiden mielestä journalistin tulee olla ammattieettisesti valveutunut. Hän tuntee
oikeutensa ja velvollisuutensa (Jv01). Hän ymmärtää ammattiin liittyvät eettiset kysymykset ja
osaa perustella toimintaansa (Jo03). Hän pystyy pitämään kiinni ammatillisista periaatteista hektisessäkin työtahdissa (Jo05) eikä ota journalistietiikkaa itsestäänselvyytenä (Vi11). Hän noudattaa
eettisiä ohjeita eikä sorru sooloiluihin tai irtiottoihin (Jv07, Jv02). Journalistin ohjeiden uskotaan
edesauttavan totuudenmukaisen ja vastuullisen journalismin toteutumista.
Haastattelemamme opiskelijat toivovat, että eettistä keskustelua käytäisiin nykyistä enemmän
esimerkiksi kuvankäsittelyn rajoista, analytiikkadatan hyödyntämisestä, mediaomistuksen vaikutuksista ja journalistien yhteistyöstä kaupallisten toimijoiden kanssa. Yhdelle haastateltavalle
(Jo09) itsesääntelyelimet ovat jääneet kaukaisiksi, koska hänellä ei ole omakohtaista kokemusta
prosesseista, joissa olisi arvioitu hyvän journalistisen tavan toteutumista. Kaksi opiskelijaa (Jv01,
Vi01) suunnitteli kertaavansa Journalistin ohjeita havahduttuaan tutkimushaastattelussa, että niiden lukeminen oli jäänyt vähälle viime aikoina.
Suoranaista kritiikkiä Journalistin ohjeista ja Julkisen sanan neuvostosta esitettiin vain kolmessa
haastattelussa. JSN:n toivotaan ottavan aktiivisemmin kantaa eettisen journalismin puolesta ja
Journalistin ohjeiden yleisluontoisiin linjauksiin kaivataan tarkennuksia.

77

JSN […] tuntuu vähän semmoiselta etäiseltä ja jossain määrin voimattomalta elimeltä.
[…] Jotenkin matalammalla kynnyksellä [pitäisi] antaa tuomioita tai ottaa kantaa. […]
Voisihan ne ottaa… tehdä enemmän jotain kannanottoja […] just hyvän journalismin
ja sananvapauden ja tämmöisen puolesta siinäkin mielessä, että kun on ollut näitä
kunnianloukkaustapauksia tai toimittajien maalittamista. […] Voisiko ne siinä toimia
jotenkin aktiivisemmin ehkä? (Jo14)
Julkisen sanan neuvosto saisi paljon hanakammin ja ankarammin tarttua moniin asioihin. Se ei ole tarpeeksi niin sanotusti pelottava elin. Jos sieltä tulee jotain huomautuksia, niin ne vain olankohautuksella varmaan moni sivuuttaa. […] Haluaisin, että olisi
joku oikeasti tehokkaampi valvova elin. Jos on penaltyn paikka, niin sitten annetaan
kunnon penaltya eikä silleen, [että] sama toimittaja jatkaa rottamaisia juttujaan heti
seuraavana päivänä. (Jo08)
Itsekin haluaisin, että olisi tosi tarkat ohjeet [journalisteille]. […] [Niissä] puhutaan
jostain hyötymisen mahdollisuudesta, mutta sitä ei määritellä, että mitä se on se
hyötyminen. Joku voisi vaikka ymmärtää, että se tarkoittaa taloudellista hyötymistä, ja
joku voi ymmärtää, että se tarkoittaa jotain muuta hyötymistä... jotain vaikka […] että
joku voi auttaa sua urallaan, jos sä teet siitä tietynlaisen [jutun] tai jotain muuta. Mun
mielestä tuo on asia, missä pitää olla tarkka, mutta mielellään ottaisin siitä täsmennyksiä ohjeiksi. (Jo18)
Eettinen koodi ja lehdistöneuvosto ovat siis journalismin opiskelijoiden arvostamia eikä itsesääntelyjärjestelmää asetettu tutkimushaastatteluissamme kyseenalaiseksi. Kaksi tutkimukseemme
osallistuvaa nostaa kuitenkin Journalistin ohjeet esimerkiksi ammattiin liittyvistä säännöistä, jotka
kahlitsevat luovuutta (Jv09) ja tappavat inspiraatiota (Vi08). Näidenkin kommentoijien voi tulkita
tyytyvän vallitsevaan tilaan. Sääntöjen rikkomisen tai uudistamisen sijaan he aikovat hakea omaa
motivaatiotaan ja luovuuttaan ruokkivia ilmaisumuotoja muualta kuin journalismista.

Kaikkea ei saa sanella eikä vastoin vakaumusta pidä tehdä
Journalistien vastuullisuus kanavoituu ennen kaikkea suhteessa kansalaisiin ja kollegoihin. Suhde
työnantajiin on ristiriitaisempi kuin yleisöön tai ammattiyhteisöön. Yhtäältä journalistit ovat sitoutuneet edustamansa organisaation sääntöihin ja arvoihin, mutta toisaalta he odottavat, että heillä
on liikkumavaraa työhönsä liittyvässä päätöksenteossa (Reunanen & Koljonen 2014, 127–128).
Kyselytutkimuksessa (emt., 155–157) runsaat 70 prosenttia suomalaisten päivälehtien toimittajista
koki, että hänellä on työssään mahdollisuudet ylläpitää toimintavapautta.
Tässä tutkimuksessa olemme haastatelleet journalismin opiskelijoita, joille on kertynyt työkokemusta media-alalta parista kuukaudesta muutamaan vuoteen. Valtaosa on työskennellyt nimenomaan toimitusorganisaatiossa, mutta joka toisella haastateltavista on työkokemusta myös muista
media- ja viestintäalan tehtävistä kuin journalistin ammatista. Se, että haastateltavat ovat työuransa alkuvaiheessa, antaa oman leimansa vastauksille. Esimerkiksi tarve hakea tukea vertaisilta tai
päälliköiltä on suurempi kuin kokeneemmilla journalisteilla. Omasta vapaudesta saatetaan olla
valmiita tinkimään myös siksi, että joustavuudella ja kuuliaisuudella pyritään vahvistamaan omaa
asemaa työmarkkinoilla. Tästä huolimatta autonominen asema työnantajan suhteen on journalismin opiskelijoille tärkeä arvo, jota halutaan vaalia (ks. myös Lehtonen 2013, 59). Journalistisen
vapauden arvostus painottui haastatteluissamme sen mukaan, miten vastaaja oli siihen hetkeen
mennessä työurallaan suuntautunut. Nimenomaan journalistin ammattiin suuntautuneista kolme neljästä pitää olennaisena, että hänellä on journalistina liikkumatilaa määritellä, miten tekee
omaa työtään. Sen sijaan niistä opiskelijoista, joilla on kokemusta sekä journalistin että media- ja
viestintäalan muista töistä, vain 15 prosenttia puhui haastatteluissamme journalistisen vapauden
tärkeydestä.

78

Journalismin opiskelijat hyväksyvät, että toimitusorganisaatioissa keskijohto koordinoi toimittajien
ja kuvaajien työtehtäviä ja päättää, mistä aiheista ryhdytään juttua tekemään ja mihin aiheisiin
tarvitaan valokuvia tai muita visuaalisia elementtejä. Tärkeämmäksi vapauden kannalta nähdäänkin se, että toimittajalla ja kuvaajalla on sananvaltaa toteutuksessa. Erityisesti jutun näkökulman
hiominen ja tarkentaminen pitäisi jättää suorittavalle portaalle, mutta muutenkin toimitusprosesseihin toivotaan luovuutta ruokkivaa vapautta.
Sitä pidän tärkeänä, että saa itse [päättää], miten sen jutun tekee. Se on tosi kiva,
että on myös paljon vapautta siinä, miten vaikka sen kärjen muovaa. Totta kai jos on
tullut jotain toiveita vaikka tuottajalta […], niin otan ne huomioon, mutta just, että
saa tuoda ehkä sitä omaa kielellistä ilmaisua esiin ja pohtia vaikka jotain, että tässä
voisi toimia joku grafiikka ja sitten ne toiveet otetaan huomioon. Ei ole mitään kiveen
hakattua mallia, miten aina pitäisi tehdä ne jutut, niin musta se on tosi kiva. (Jo14)
Ehdottomasti pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa asioihin, eikä vain [menisi] niin, että
just näin johdosta määrätään, että ”teet tämän jutun ja tästä näkökulmasta”. [Kun] sä
menet johonkin juttukeikalle ja sulla on joku […] tietty näkökulma, mistä olet ajatellut
sen [jutun] tehdä, niin se [näkökulma] voi aina täysin muuttua siellä [keikalla] kokonaan. […] Pitäisi siinä [työssä] just sen [takia säilyttää] sellaisen objektiivisuuden ja
avoimen mielen. (Vi02)
Juttuaiheiden ja kuvauskohteiden ideointiin haastattelemillamme opiskelijoilla ei ole samansuuruista tarvetta kuin näkökulman säätämiseen. Lomatuuraajana tai keikkatyöläisenä ei välttämättä
ole mahdollisuuksia laajempien juttuhankkeiden ideointiin. Osa haastateltavista ennakoi kuitenkin
ideoinnin muuttuvan sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän journalistille kertyy ammatillista osaamista ja itsevarmuutta. Omiin ideoihin perustuvat juttuhankkeet nähdään tärkeiksi myös motivaation
kannalta. Kun pääsee tekemään juttuja mielenkiinnon kohteista tai merkityksellisiksi koetuista
aiheista, työ tuntuu mielekkäämmältä ja palkitsevammalta. Joissakin haastatteluissa tuli ilmi, että
uutisia kirjoitettaessa tai kuvattaessa ei ole tilausta omaehtoiseen, kokeilevaan journalismiin. Sen
tähden tämänkaltaiset ideat säästetään toteutettavaksi joko freelancetyönä tai harrastuspohjalta
(ks. myös Lehtonen 2013, 58–59).
Journalistin ohjeissa muistutetaan, että ”on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa”.30 Uransa alkuvaiheessa
olevalle journalistille on kuumottava tilanne, kun saa pomolta työtehtävän, joka sotii omaa vakaumusta tai ammattieettistä näkemystä vastaan. Tutkimuksemme haastatteluissa pohdittiin sitä,
voiko annetusta työtehtävästä kieltäytyä tai kyseenalaistaa pomon linjauksen.
Haluaisin semmoisen pomon, kuka […] antaisi vähän siimaa ja ymmärtäisi […], mitä
mä ajattelen ja olisi kiinnostunut siitä, mikä näkemys mulla on. […] Se on tosi tärkeätä,
että pomo on semmoinen, että ymmärtää. […] Mutta kyllä sitten mun mielestä aina se
päätoimittaja on se pomo. En mä halua tuonne työelämään lähteä kenenkään nokan
eteen [riitelemään], mutta mun mielestä [vapaudella] on tosi suuri vaikutus työhyvinvointiin. En ehkä jäisi semmoiseen työpaikkaan, missä kokisin, että aina pitää olla
selittelemässä tai ei saa koskaan toteuttaa itseään. (Jo10)
En halua joutua tekemään mitään semmoista, missä mun pitäisi […] journalismin
nimissä [tehdä] jotain sellaista […] random-sisältöä, jolla yritetään vain saada ihmisiä
viettämään aikaa tällä sivulla, jotta niistä saadaan rahaa mainostajille. […] Yritän niin
30

https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/ (haettu 16.8.2021)
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kauan kuin mahdollista päätyä sellaisiin pesteihin, joissa […] pystyn perustella itselleni, että mikä tässä on se journalistinen syy, miksi tämän teen. (Jo18)
Tutkimusaineistossamme on vain yksi tapaus, jossa journalismin opiskelija oli kieltäytynyt noudattamassa organisaation antamaa ohjetta. Kieltäytymistään hän perustelee sillä, että myöntyminen
olisi tarkoittanut sisältöjä koskevan päätösvallan luovuttamista toimituksen ulkopuolelle, mikä
puolestaan olisi ollut vastoin Journalistin ohjeita. Vaikka konfliktitilanne oli stressaava, haastattelemamme opiskelija kokee jälkikäteen palkitsevaksi, että hän rohkeni vastustaa organisaation
linjausta ja pitää kiinni ammattietiikastaan.

Kokemattomana kaipaa raameja ja yhteistyötä
Kun toimitustyötä tekee palkkaa vastaan organisaation osana, toimintavapaudet ovat rajalliset
etenkin organisaatiohierarkian alimmilla portailla. Tämän tiedostavat myös haastattelemamme
journalismin opiskelijat. He kuitenkin näkevät myös myönteisiä puolia saamissaan ohjeissa ja
määräyksissä. Päätöksenteko ei ole työuran alkuvaiheessa itsestään selvää, minkä vuoksi päällikkötoimittajilta tai vertaisilta saadut vinkit, neuvot ja näkökulmat otetaan kiitollisina vastaan.
Puolenkymmentä haastateltavaa myöntää suoraan, etteivät he halua ”vapaita käsiä”, vaan mahdollisimman yksityiskohtaiset ohjeet. Toivettaan he perustelevat sillä, että vastuunkanto yksinään on
raskasta ja oman suoriutumisen arviointi on vaikeaa. Erityisesti juttuideointiin kaivataan tukea, ja
pomon aamupalaverissa tarjoama juttuaihe otetaan useimmiten tyytyväisenä vastaan.
Ei mun kaikkia aiheita ja juttuja itse tarvitse päättää. On se välillä kiva, että pomo
sanoo, että tee tuosta. […] Se helpottaa hommaa oikeasti, kun sun ei tarvitse aina
miettiä, mistä tyhjästä mä nyt alan vääntämään jotain juttua. (Jo08)
Koin sen jotenkin paljon helpompana ja jotenkin turvallisempana ja rennompana
ympäristönä tehdä töitä, kun oli tavallaan jonkunlaiset raamit, että tämmöinen keikka,
tämmöisiä kuvia ehkä haluttaisiin, kehittele jotain. [Se], että on jonkunlainen suunta
siihen annettu, että mitä haetaan, niin se on lähtökohtaisesti ainakin tällä hetkellä
mun ammattitaidolla ja osaamisella [parempi]. […] Mä itse asiassa ihan tykkään tuosta
[ohjeistuksesta]. (Vi09)
Journalistinen työ monikanavaisessa tuotantoympäristössä perustuu nykyään keskijohdon koordinointiin ja työparien ja tiimien yhteistoimintaan (Koljonen 2013b, 68). Muutos yksilökeskeisestä
toimintatavasta tiimityöhön aiheutti suomalaisissa toimituksissa ristivetoa 2000- ja 2010-luvuilla
(esim. Saari 2013, Honkonen & Lankinen 2012). Uudella journalistipolvella ei kuitenkaan näytä
olevan vaikeuksia sopeutua yhteistyöhön. Hyvää toimittajaa kuvataan ”tiimipeluriksi”, joka tekee
sujuvasti yhteistyötä eri osaajien kanssa (Jv10). Oma kokemus on osoittanut, että ”useampi silmäpari” on voimavara ja lopputulokseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin oma työpanos (Jv07, Jv09).
Esimerkiksi visuaalisen journalismin opiskelijan (Jo05) mukaan hänellä ei ole tarvetta puuttua
omien kuviensa valintoihin, koska sanomalehtitaittajilla on hänestä riittävästi silmää valita oikeat
kuvat lehtijuttuihin.
Haastattelemamme opiskelijat ovat myös sisäistäneet lakiin perustuvan työnjohto-oikeuden ja
niin sanotun kuuliaisuusvelvoitteen. Toimitusorganisaatioissa työnjohto-oikeus antaa päätoimittajille, toimitus- ja uutispäälliköille sekä muille päällikkötoimittajille vallan ohjata ja määrätä työtä
koskevissa asioissa ja työntekijöille velvoitteen noudattaa työnjohdon ohjeita ja määräyksiä.31
31
Tieteen termipankki/työnjohto-oikeus. https://tieteentermipankki.fi/wiki/
Oikeustiede:ty%C3%B6njohto-oikeus (haettu 16.8.2021), Tieteen termipankki/lojaliteettivelvoite.
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lojaliteettivelvoite (haettu 16.8.2021)
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Journalismin opiskelijalle on selvää, että työsuhteessa ei niskuroida ja ollaan lojaaleja pomoille ja
organisaatiolle.
Ehkä se [työn arki] realisoitui, kun teki oikeasti niitä hommia, että ei kaikki jutut, mitä
sä saat tehdä, ole sun intohimon kohteita. Ja varsinkin uran alussa joutuu aika paljon
tekemään vain sitä, mitä käsketään. (Jo01)
Voin siitä [erilaisista näkemyksistä] neuvonpitoa käydä ja perustella omaa kantaa,
mutta kyllä varmaan sitten niin määrättäessä, olen myös valmis nielemään tappion
tuommoisessa [naurahtaen] tilanteessa. (Jv05)
Haastattelujemme perusteella voi tulkita, että kuuliaisuuden aste riippuu myös ohjeen tai määräyksen muodosta. Tiettyä työtehtävää koskeva ja yksittäiselle työntekijälle suullisesti annettu
ohje otetaan velvoittavampana kuin esimerkiksi tyylikirjassa yleisesti annettu ohjeistus. Kaksi
tutkimukseemme osallistuvaa (Jo01, Jv06) totesi haastattelussa, että median tyylikirja ei ole yhtä
tärkeä ohjenuora kuin Journalistin ohjeet. Lisäksi haastatteluissamme esitettiin, että tyylikirjan
muotoiluja tulisi tarvittaessa kyseenalaistaa toimituksessa. Kuitenkin journalismin opiskelijat
pitävät tyylikirjoja myös tärkeinä oppaina, koska ne tuovat yhtenäisyyttä ja selkeyttä tavoitteisiin,
työprosesseihin ja lopputuotoksiin.
Koen semmoisen yhtenäisen linjan viestinnässä ja myöskin journalismin puolella tosi
tärkeänä. […]. Toki sitten mä haluan uskoa, että […] kun on ammattilaisena talossa,
niin pystyy myös vaikuttamaan niihin asioihin, jos tuntuu siltä, että joku tuommoinen
linjanveto ei toimi. (Jv03)
On asioita, mitä pitää kunnioittaa, [esimerkiksi] niitä lähtökohtia, mistä tietyt kanavat
tai mediat tulee. Ja myös on hyvä […] tukea sitä perinnettä, mihin sä osallistut. Jos
olet jonkun kanavan tai jonkun mediatalon alla, niin […] [tulee] kunnioittaa sitä, miten
tähän asti on tultu, kunnioittaa esimiehiä, osittain siis totella myöskin niitä näkökulmia
ja sanoja, mitä ne sanoo. (Jo04)
Kyllähän sitten jokainen tajuaa varmaan sen, että kun menee töihin johonkin yritykseen, niin täytyy jotenkin noudattaa niitä yrityksen sisäisiä sääntöjä. Sitten jos haluaa
tehdä täysin itse… päättää kaikesta toimittajana, niin täytyy varmaan perustaa joku
oma julkaisu tai tehdä freelancerina. (Vi03)
Ohjeiden ja määräysten taustalla on työnantajan päämäärät ja arvot. Kun haastattelemamme opiskelijat arvioivat itselleen mahdollisia viestinnän alan työpaikkoja, korostui se, että organisaation ja
omien arvojen pitää olla yhdenmukaiset. Tällaisia vaatimuksia asetetaan huomattavasti harvemmin journalistisille työpaikoille (vrt. Lehtonen 2013, 57). Iltapäivälehtien viihteellisyys ja erikoistuneiden medioiden yksipuolinen agenda mainittiin haastatteluissamme mahdollisiksi ongelmiksi
vastaajan omien arvojen kannalta. Kuitenkin valtaosa tutkimukseen osallistuvista tuntuu olevan
sinut työnantajien arvojen ja tavoitteiden kanssa.
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Yhteenvetoa
Journalismin opiskelijoiden mielestä journalismissa kansalaisten tiedontarpeet tulee asettaa
etusijalle liiketaloudellisiin tavoitteisiin nähden. Tämän näkemyksen on toki voinut lukea myös
aiemmista tutkimuksista. Julkinen palvelu journalismissa kietoutuu opiskelijoiden mielessä luotettavaan tiedonvälittämiseen, yhteiskunnan epäkohtien ja ongelmien käsittelyyn sekä kansalaisten
sivistämiseen ja voimaannuttamiseen. Valtaosa opiskelijoista näyttää arvostavan journalistin
ammattia enemmän kuin muita media- ja viestintäalan ammatteja. Journalismin arvostus kumpuaa siitä, että ammattikunta pystyy vaikuttamaan niin yhteiskunnallisiin asioihin kuin ihmisten jokapäiväiseen elämään. Haastattelemamme opiskelijat ovat sitä mieltä, että journalistit ovat vastuussa
ensisijaisesti kansalaisille ja vasta toissijaisesti työnantajaorganisaatiolle.
Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto nauttivat journalismin opiskelijoiden keskuudessa
suurta arvostusta. Eettisiä ohjeita pidetään erittäin tärkeinä, ja journalismin opiskelijat kokevat saavansa niistä apua moraalisten ongelmien ratkaisemiseen. Journalistin ohjeiden koetaan edesauttavan totuudenmukaisen ja vastuullisen journalismin toteutumista.
Alaa opiskelevien mielestä journalistien tulee pitää jatkossakin kiinni autonomiasta myös organisaation sisällä. Erityisesti päätökset jutun tai kuvien näkökulmasta pitäisi jättää juttuja laativille
toimittajille ja niitä kuvittaville kuvajournalisteille. Juttuideoinnin omavaraisuus ei tulokkaille ole
yhtä tärkeää, mikä on hieman yllättäväkin tulos siihen nähden, mikä on alan itseymmärrys ideointikyvystä erottumisen keinona (esim. Lintula & Valkama 2009, 168–169). Opiskelijat kylläkin ounastelevat ideoinnin muuttuvan tärkeämmäksi kokemuksen karttuessa ja omista ideoista syntyvien
juttujen olevan tärkeää motivaation kannalta.
Haastattelemamme opiskelijat näkevät myös myönteisiä puolia saamissaan ohjeissa ja määräyksissä. Päällikkötoimittajilta tai vertaisilta saadut vinkit, neuvot ja näkökulmat tuovat apua käytännön
ongelmiin. Alalle hakeutuville on selvää, että työsuhteessa ollaan lojaaleja pomoille ja organisaatiolle. Myös kirjallisia ohjeita, kuten tyylikirjoja, pidetään tarpeellisina, koska ne tuovat yhtenäisyyttä
ja selkeyttä tavoitteisiin, työprosesseihin ja lopputuotoksiin.
Vaikka alan opiskelijat pohtivat journalismin vastuuta ja tehtäviä moniulotteisesti ja esittävät
kriittisiä huomioita niiden toteutumisesta, he eivät kyseenalaista ammattiyhteisön keskeisiä opinkappaleita eivätkä aja merkittäviä uudistuksia ammatillisiin arvoihin tai periaatteisiin.32 Tässä mielessä heidän siirtymisensä opiskelijasta ammatinharjoittajaksi voi ennustaa tapahtuvan sujuvasti.
Toisaalta mediayhtiöiden tarjoama tulevaisuuden näkymä pätkätöineen sekä klikkijournalismi ja
muut kaupallisuuden lieveilmiöt voivat muuttaa nuoren journalistin mielessä toimialan antamat
lupaukset julkisesta palvelusta, demokratian vaalimisesta ja sananvapauden puolustamisesta
mahtipontisuudeksi, jopa katteettomaksi sanahelinäksi. Niin pitkään kuin ideaalien ja realiteettien
railo ei repeä mahdottomaksi, ammatin yhteiskunnallinen rooli ja sen mukana tulevat vapaus ja
vastuu tuntuvat alalta paikkaansa hakevasta enemmän innostavilta kuin ahdistavilta.

32
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Ks. tarkemmin ammatti-ihanteiden uusintamisesta ja kyseenalaistumisesta, Penttilä 2021, 209–217.

8. Totuus ja puolueettomuus
journalistin tavoitteina
”Tänä päivänä toimittajilla eli journalismin tekijöillä on erityinen rooli terveen informaatioympäristön turvaajina. Journalismi ei ole tiedettä, mutta se on tieteen ohella ainoa
sisällöntuottaja, jonka työn ytimessä on totuuden etsiminen.”
Toimittaja ja tutkija Olli Seuri (2020, 7) korostaa laatimansa haastattelun oppikirjan johdannossa
tiedon ja totuuden merkitystä journalistin työssä. Seuri listaa kirjassa journalismin tehtäviä: kerätä
tietoa, arvioida sitä, kysyä ja selvittää asioita, tuottaa ja esittää kokoamansa tiedon pohjalta uutta
tietoa ja uutisia. Hänen mielestään journalisteilla on erityinen asema yhteiskunnassa, minkä vuoksi
ammattikunnan pitää pystyä erottumaan muusta sisällöntuotannosta.
2010-luvun alussa haastattelututkimukseen (Lehtonen 2013) osallistuneet nuoret toimittajat näyttivät ajattelevan omasta vastuustaan Seurin tavoin. He kertoivat kokevansa journalistin ammatin
”erityisasemaksi, tietynlaiseksi statusasemaksi yhteiskunnassa, joka edellyttää journalististen periaatteiden noudattamista, kuten objektiivisuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten epäkohtien
selvittämisessä” (emt., 52). Vaikka haastatellut toimittajat olivat yksimielisiä journalistin ammatin
erityisyydestä, heidän suhtautumisessaan objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen oli selvä
jakolinja. Tutkimuksessa eri tavalla ajattelevat oli nimetty ”rohkeiksi visionääreiksi” ja ”perinteisiksi
journalisteiksi”. Visionäärille objektiivisuus ei ole itseisarvo ja journalistien omiin kantoihin ja työprosesseihin tulisi saada läpinäkyvyyttä, kun taas perinteiselle journalistille objektiivisuus on arvona yhä noudattamisen väärti ja kannanotoista pidättäytyminen tärkeää oman ja ammattikunnan
uskottavuuden kannalta. (Emt., 105.)33
Vaikka nuorista toimittajista tehty haastattelututkimus luo monipuolisen kuvan alalle vastikään
tulleiden ammatillisista ihanteista ja niiden sovittamisesta kunkin silloiseen toimintaympäristöön,
tuntuu objektiivisuuden käsite typistyvän tutkimuksessa puolueettomuudeksi, ja käsitys ”rohkeiden visionäärien” ja ”perinteisten journalistien” erilaisista tietokäsityksistä jää epämääräiseksi.
Tutkimuksemme teemahaastattelujen yhtenä tarkoituksena on ollut paneutua tarkemmin siihen, miten journalismin opiskelijat suhtautuvat journalismiin tietoinstituutiona. Tässä luvussa
esittelemme opiskelijoiden käsityksiä siitä, millaista on journalismin tarjoama tieto ja mitä totuudenmukaisen tiedon välittäminen tarkoittaa journalismin yhteydessä. Lisäksi erittelemme tutkimukseemme osallistuvien näkemyksiä objektiivisuudesta, puolueettomuudesta, läpinäkyvyydestä
ja kriittisyydestä. Kaikki nämä käsitteet kietoutuvat alan opiskelijoiden puheessa toisiinsa.
33
Toimittajaryhmien keskeiset erot voi tiivistää seuraavasti: Visionääri on valmis herättämään keskustelua vaikkapa omalla persoonalla, kun taas perinteinen journalisti haluaa olla esillä asia edellä, työnsä jäljen
kautta. Tämä asenne näkyy myös suhtautumisessa sosiaaliseen mediaan: Visionäärille some on keskeinen
työväline, ja hän käyttää sitä aktiivisesti niin työssä kuin vapaalla. Sen sijaan perinteisellä journalistilla on
somessa työ- ja siviiliroolit, ja vaikka hän ymmärtää somen potentiaalin, suhde siihen on varauksellinen.
Haastateltuja ei silti luokiteltu tiettyyn ryhmään, koska ”roolit risteävät ja nivoutuvat toisiinsa toimittajien
puheessa”. (Lehtonen 2013, 105–106.)
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Objektiivisuus on samanaikaisesti iso ideaali ja itsestäänselvyys
Objektiivisuus on länsimaisissa demokratioissa journalistien ammatti-ihanteiden ytimessä (esim.
Lichtenberg 1996, 225). Totuudenmukaista tiedonvälitystä tavoitteleva ammattikunta on julistanut
raportoivansa objektiivisesti, eli tosiasioiden pohjalta ja puolueettomasti. Tosiasioihin perustuvan journalismin osatekijöinä on pidetty totuutta ja relevanssia, eli sitä, että journalisti pitäytyy
faktoissa ja tavoittelee vastaavuutta todellisuuden kanssa, ja sitä, että journalisti raportoi yhteiskunnan olennaisista asioista (Westerståhl 1983). Objektiivisuutta on kritisoitu muun muassa sen
rituaalisuudesta ja mekanistisuudesta, mutta kritiikki itsessään on voinut tarkastella journalismia
näkemättä sitä, kuinka monilla tavoin toimittajat ovat voineet ymmärtää kyseisen arvon (Reunanen & Koljonen 2014, 50). Lupaus journalismin objektiivisuudesta ja totuudenmukaisuudesta tuntuu elinvoimaiselta, kun olennaisuutta määritetään yleisön intresseistä, faktoja rohjetaan tulkita
ja journalistien ammattikunta ottaa vastuun siitä, pitääkö tietolähteen esittämä väite paikkansa
(emt., 50–52, 54–55). Vuonna 2013 tehdyssä kyselytutkimuksessa suomalaiset toimittajat liputtivat
vahvasti todenmukaisen journalismin puolesta; peräti 92 prosenttia vastanneista piti erittäin tai
hyvin tärkeänä tehtävänä sitä, että asioista raportoidaan todenmukaisesti (Pöyhtäri, Väliverronen &
Ahva 2014, 9). Lisäksi samassa kyselyssä vain kaksi prosenttia näki oikeutetuksi lähteiden lainausten manipuloinnin tai keksimisen, kun taas valokuvien manipulointi oli hyväksyttävää neljänneksen mielestä (emt., 19–20).
Vaikka objektiivisuus ymmärretään usealla tavalla, se on silti myös tutkimukseemme osallistuville
journalismin opiskelijoille keskeinen ammatillinen arvo. Yhdelle se tarkoittaa raportoinnin totuudenmukaisuutta, toiselle puolueetonta suhtautumista yhteiskunnallisiin toimijoihin, kolmannelle
näitä molempia ja neljännelle ylipäänsä hyvää, tavoiteltavaa journalismia. Tutkimushaastatteluissamme objektiivisuutta kuvailtiin yhtäältä suureksi arvoksi (Jo01), isoksi ideaaliksi (Jo04), hienoksi
periaatteeksi (Vi09) ja tehtävistä jaloimmaksi (Jo15) ja toisaalta perusasiaksi (Vi01), itsestäänselvyydeksi (Jo05) ja elinehdoksi (Vi06). Objektiivisuuden luonnehdinnoista voi tulkita ainakin kahdenlaista suhtautumista kyseiseen arvoon. Osa haastateltavista linjaa hieman lakonisestikin, että
journalismia ei ole ilman objektiivisuutta ja se on lähtökohta työn tekemiseen. Toiset haastateltavat puolestaan korostavat arvon hienoutta ja tulevan ammattinsa erityisyyttä.
Objektiivisuuden arvostuksessa näkyy selvä ero sukupuolten kesken. Tutkimukseemme osallistuvista opiskelijoista etenkin naiset arvioivat objektiivisuuden tärkeäksi periaatteeksi. Heistä kaksi
kolmasosaa korostaa arvon tärkeyttä, kun taas miehillä vastaava osuus jää alle puoleen.
Objektiivisuuden tavoittelu liittyy kiinteästi journalismin tiedonvälitystehtävään. Tehtävän voi
ymmärtää usealla eri tavalla: Ensinnäkin journalisti voi välittää tai valikoida kansalaisille sellaista
tietoa, johon näillä itselläänkin on halutessaan pääsy. Tällaisia ovat esimerkiksi mediatiedotteet,
some-päivitykset ja muissa medioissa julkaistut uutiset (vrt. Juntunen 2011, 4–6). Toinen tapa on
välittää kansalaisille sellaista tietoa, johon heillä itsellään ei ole suoraa pääsyä. Journalisti pitää
kiinni perinteisestä portinvartijaroolistaan silloin, kun kansalaisilla ei ole oikotietä alkuperäiseen
tietoon. Esimerkiksi kun ministeri tai toimitusjohtaja antaa yksittäiselle toimittajalle haastattelun,
julkaistussa jutussa on kyse yksinoikeudella saadun tiedon välittämisestä. Kolmanneksi journalistin
rooli voi olla tätäkin omaehtoisempi. Näin on esimerkiksi silloin, kun hän kokoaa tietoa tekemällä
tietopyyntöjä viranomaisille, toteuttamalla mielipidekyselyjä tai hyödyntämällä vaalikoneita ja
muita vuorovaikutteisia sovelluksia (ks. datajournalismista Uskali & Kuutti 2016). Omaehtoisen
tiedon välittäminen saattaa vaatia journalistilta myös tarkastelukohteen haastamista, mikäli kyse
on henkilölle tai organisaatiolle kiusallisten epäkohtien tai väärinkäytösten paljastamisesta (Kuutti
1995, 41–54).
Haastatteluissamme nämä tiedonvälityksen eri tasot olivat läsnä. Kaikki kertoivat pitäytyvänsä
faktoissa ja tapahtumien ja asioiden dokumentoinnissa, mutta joidenkin haastateltavien puheessa
painottuivat tiedottaminen ja informaation jakaminen, toisten puheessa asioiden selvittäminen ja
totuuden paljastaminen.
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Valokuvaakin voi tehdä niin monella eri tapaa, joko ihan puhtaasti markkinointimielessä tai jotain tämmöistä asiakkaalle kuvaa… Siinä [journalismissa] on jotain… todellisuuden dokumentoinnissa ja siinä tiedon eteenpäin välittämisessä on jotain… […]
tosi innostavaa. (Vi09)
Ihmiset nauttii hirveästi nappitiedosta ja triviasta ja jostain täysin niitten elämälle
epäolennaisten asioitten tutkimisesta, vaikka joku Lähi-idän tilanne. […] Mun mielestä
tavallaan medialla on myös tehtävä […] tiedottaa, mitä tapahtuu. (Jo09)
Siinä [toimittajassa] täytyy olla […] se halu selvittää asioita ja halu kertoa totuuksia.
(Vi03)
Journalismin pitää kyllä tuoda totuus julki […], ja tuodaan se totuus semmoisena
kuin se on. (Vi08)
Objektiivisuuden tärkeydestä journalismin opiskelijoille kertoo se, että vaikka journalismin
tehtäväksi nähdään maailman parantaminen ja ollaan tietoisia julkisuudesta koituvista haittavaikutuksista, tarkoitus tai seuraukset eivät oikeuta luopumista objektiivisuudesta. Valtaosa tutkimukseemme osallistuvista aikoo tavoitella objektiivisuutta, vaikka journalismin keinoin ei olekaan
mahdollista saavuttaa sitä täysimääräisesti. Journalismin opiskelijoiden mielestä journalistin velvollisuus on koko ajan toiminnassaan pyrkiä mahdollisimman lähelle objektiivisuutta.
Ei se ole mahdollista semmoinen täydellinen objektiivisuus, mutta mun mielestä sitä
kohti pitää silti aina pyrkiä. Elikkä […] hyvä toimittaja tietää sen, että se ei ole mahdollista, mutta silti aina tekee kaikkensa, että sinne pääsisi. (Vi03)
Se voi olla joskus haastavaa löytää sitä totuudenmukaista tietoa. […] Totuudenmukaisuuteen pyrkiminen on se, mikä sitä [journalismia] ehkä enemmän kuvaa. Monet asiat
on hyvin monimutkaisia, että niistä pystytään esittämään vain erilaisia näkökulmia.
[…] Mutta […] totta kai joka päivä pyrkii tarkistamaan, että kaikki faktat on täysin
oikein, ja jos virheitä tulee, ne oikaistaan, ja se on ihan perusjuttu. […] Mutta eipä tässä työssä muuten järkeä olisi, jos siinä ei totuudenmukaisuuteen pyrkisi. Tuntuu siltä.
(Jo19)
Objektiivisuuden ristiriitaisuus ammatillisena tavoitteena tuli esiin erityisesti niissä haastatteluissa,
joissa vastaajana oli nimenomaan journalistin ammattiin suuntautunut opiskelija. Tästä osallistujaryhmästä viisi kuudesta kertoo tavoittelevansa objektiivisuutta, vaikka ymmärtääkin tavoitteen
mahdottomuuden. Jos asiaa tarkastelee opiskelupaikan mukaan, käy ilmi, että ammattikorkeakoulussa opiskelevista vain vajaat puolet toi haastattelussa ilmi objektiivisuuden tavoittelussa piilevän
ristiriidan. Vastaava osuus yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on huomattavasti suurempi, lähes
kolme neljäsosaa.
Kolmessa haastattelussa (Jv09, Vi07, Vi09) kyseenalaistettiin objektiivisuuden mielekkyys journalismia ohjaavana arvona. Nämäkin opiskelijat haluavat pitää kiinni journalismin siteestä totuuteen ja
tietoon, mutta objektivisuutta luonnehdittiin ”vanhentuneeksi arvoksi” ja ”absurdiksi tavoitteeksi”.
Musta tuntuu, että objektiivisuus ehkä on vähän nyt jo… ollaan pääsemässä yli siitä,
koska eihän kukaan ihminen, vaikka olisi kuinka toimittaja tai kuvajournalisti, niin
ei ole objektiivinen. Kyllähän sä olet siinä tilanteessa mukana. Valokuvaajanakin sä
katsot, rajaat sen kuvan, otat sen tietyllä hetkellä tietystä kuvakulmasta, valitset sen
tietyn kuvan jostain syystä. Siihen [valintaan] vaikuttaa niin monet jutut. Eihän se ole
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objektiivinen se kuva, minkä sä olet ottanut, vaan se on ammattilaisena sun visio siitä,
mitä [on] tapahtunut. Totta kai pitää pyrkiä objektiivisuuteen, mutta ei se mun mielestä… se nyt voidaan hyväksyä, että eihän se ole mahdollista. Se on ihan hieno periaate
[…], mutta siihen ei pidä mun mielestä jumiutua liikaa. (Vi09)
Kukaan ei pysty olemaan sataprosenttisen objektiivinen, koska ainahan kaikessa tehdään valintoja. Ihan sekin jo, että vaikka kuinka joku uutinen on objektiivinen, niin on
silti tehty se valinta, että kirjoitetaan tämä uutinen eikä sitten vaikka joku muu [uutinen]. Jotenkin mun mielestä semmoinen täydellisen objektiivisuuden tavoitteleminen
on turhaa. […] Semmoinen perusteltu objektiivisuus on mun mielestä jotenkin ihanteellisempi. [Toimitus esimerkiksi kertoo yleisölle, että] kirjoitettiin tästä kriisiuutisesta
eikä tästä toisesta [aiheesta], koska tämä on merkittävämpi jossain tilanteessa. […]
Mun mielestä pitäisi semmoisen todenmukaisuuden, objektiivisuuden olla ennemminkin tavoite tai jotenkin mitä pidetään mielessä aina, mutta ei mikään semmoinen,
että [on] pakottava tarve olla sataprosenttisen objektiivinen, koska eihän siihen pääse.
(Vi07)
Haastatteluissamme toistui ajatus siitä, että journalismi perustuu toimitusprosessin jokaisessa
vaiheessa valintoihin ja niitä tekevät edelleen ihmiset joitakin automatisoituja rutiiniuutisia lukuun
ottamatta. Erään haastateltavan (Vi01) mukaan subjektiivisuus on välittömästi läsnä toimitustyössä ja yksioikoinen vetoaminen objektiivisuuteen voisi luoda vahingollisen kuvitelman, että näin ei
olisikaan. Haastateltaviemme näkemys myötäilee aiemmassa kyselytutkimuksessa saatuja tuloksia
toimittajan vaikutuksesta median sisältöihin (Reunanen & Koljonen 2014, 75–79). Etenkin tutkimukseemme osallistuvat visuaalisen journalismin opiskelijat korostavat, että mediassa julkaistu
kuva perustuu ammattilaisten tekemiin subjektiivisiin valintoihin ennen kuvaustilannetta, sen
aikana ja sen jälkeen.
Vierastan sanaa objektiivisuus, koska ainahan joku juttukokonaisuus on journalistin,
tai jos useampi toimittaja tekee [tai] kuvaajat, leikkaajat av-puolella, […] jonkun ryhmän subjektiivisia valintoja, että mitä juttuja otetaan ja miksi tämä nyt leikataan pois
tai tämä jätetään tähän. (Jv07)
Uskon, että kaikki kuvaajat ja kaikki, jotka kuvaa […], nykyään tiedostaa sen, että se
[lopputulos] on kuitenkin subjektiivisten valintojen tulos. Ainahan kuvaaja… siihen
tehdään tosi paljon valintaa, että mitä jätetään ulkopuolelle ja mitä siihen kuvaan
otetaan. Mutta […] mä toivoisin, että […] joku sellainen keskustelu just noista kuvankäsittelyasioista [käytäisiin], että ne [toimintatavat] olisi kaikille samat [ja] että sitten
voi luottaa, että jokainen kuvaaja toimii näitten samojen periaatteiden mukaan, että
kuvasta ei ole poistettu mitään tai siihen ei ole lisätty mitään. (Jo05)

Luotettavuudesta pidetään kiinni, mutta tarinan ja näkemyksen arvo
tunnustetaan
Yleisön luottamus uutismediaan sisältää ainakin käsityksen siitä, että uutisissa faktat pitävät
paikkansa, eri yhteiskuntaryhmät saavat tasaveroisesti näkyvyyttä ja tulevat oikeudenmukaisesti
kohdelluiksi ja että kansalainen kokee uutismedian ja omien arvojen ja maailmankuvan vastaavan
riittävästi toisiaan (Uutismedia verkossa 2021, 62). Luotettavuuteen liittyy myös uutisten neutraalius ja se, että uutismedia esittää riittävän laveasti erilaisia näkemyksiä yleisön arvioitavaksi (emt.).
Kansainvälisessä vertailututkimuksessa suomalaiset kertoivat luottavansa uutisiin yleisemmin kuin
minkään muun tutkimukseen osallistuneen maan kansalaiset. Kaksi kolmannesta suomalaisista
vastaajista uskoi, että useimpiin uutisiin voi luottaa. (Emt., 46.)

86

Uutisia koskevaan luottamukseen on vaikuttanut yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin muutos
aiempaa kärkevämmäksi ja polarisoivammaksi (Tolonen 2020). Ihmiset voivat suhtautua torjuvasti tosiasioihin, jotka ovat ristiriidassa heidän maailmankuvansa kanssa. Lisäksi journalismissa
käsiteltävät asiat ovat usein niin mutkikkaita, ettei yhtä lopullista totuutta ole löydettävissä. Myös
haastateltavamme myöntävät totuuden tavoittelun ja luotettavuuden vaalimisen vaikeuden nykyyhteiskunnassa. Journalismin on kuitenkin heidän mielestään tarjottava faktoja, vaikka osa yleisöstä suhtautuisi niihin torjuvasti.
Vaikka faktoilla tuntuu olevan monille [yleisöstä] entistä vähemmän väliä, niin pitää
kuitenkin pitää huoli siitä, että niitä faktoja on tarjolla. […] Vaikka ihminen ei suoraan
sanokaan, että okei muutan mun mielipiteen tämän faktan takia tästä asiasta, niin
sitten se [asia] vähän voi kuitenkin jäädä sinne alitajuntaan ja [ymmärrys] siitä voi
kasvaa sitten jossain vaiheessa… Totta kai vastuu on sitten lukijalla […] siitä, mitä hän
niillä tiedoilla tekee. Toivoisin tietenkin [naurahtaen] […], että jokainen toimittaja…
että tässä maailmassa arvostettaisiin nimenomaan faktoja ja totuuksia niin pitkälle
kun niitä voidaan määrittää. (Jo15)
Ajattelen, että totuuksia voi olla monta tai että monissa asioissa ei ole yhtä ainoata
totuutta, ja sitten mun mielestä on tärkeätä tavallaan, että kerrotaan niistä eri puolista
ja eri näkökulmista ja eri näkemyksistä ja että miksi jotkut ihmiset ajattelee toisella
tavalla kuin ehkä toiset ja selitetään niitä asioita myös siellä eri totuuksien taustalla.
(Jv03)
Haastatteluissa esiintyi erilaisia näkemyksiä suomalaisen journalismin luotettavuudesta. Osa
opiskelijoista arvioi ammattikunnan suoriutuneen hyvin tiedonvälitystehtävässä ja kykenevän säilyttämään neutraaliutensa myös poliittisissa aiheissa. Osa sen sijaan kritisoi suomalaisia toimittajia
epäluotettaviksi esimerkiksi sillä perusteella, että nämä ovat taustoiltaan liian homogeenisia ja
huolimattomia faktojen kanssa.
Pidän edelleenkin [suomalaista] mediaa hyvin luotettavana ja neutraalina, mutta […]
USA:n media ei todellakaan ole neutraali tai […] siellä puhuttiin hirveästi just jo silloin
[2016 vaalien aikaan] median polarisaatiosta. Se käsitys [median tehtävistä] siinä ehkä
silleen muuttui. Ehkä sellainen arvostus Suomen mediaa kohtaan myös nousi. (Jv12)
Olen tosi tyytyväinen suomalaisessa journalismissa kyllä siihen, että mun on tosi
[naurahtaen] vaikea kyllä lukea kenenkään juttuja ja huomata niistä jotain, että tämä
[toimittaja] on nyt talousoikeistolainen ja tämä on nyt vihervasemmistolainen. Mä en
osaa kyllä kovin helposti sanoa ihan muutamia toimittajia lukuun ottamatta heidän
poliittisia… oikeasti, semmoisia vahvoja näkemyksiään. Tosi taitavasti meillä tehdään
hyvää ja puolueetonta journalismia. (Jo15)
Jos ajatellaan journalismia todellisuuden kuvaajana ja sitä kautta objektiivisuutta, niin
ei mun mielestä journalismi ehkä kuvaa kauhean hyvin todellisuutta, kun kaikki toimittajat asuu Kalliossa ja on keskituloisia, valkoisia ihmisiä, jotka on joko Jyväskylässä
tai Tampereella saanut yliopistokoulutuksen. (Jo17)
Jos toimittaja kirjoittaa jostain asiasta, niin se tulee niin monen ihmisen luettavaksi
tai kuultavaksi, että se leviää kulovalkean tavoin semmoinen väärä informaatio. Sen
[tiedon] pitää olla precis, prikulleen faktat kunnossa ja semmoista luotettavaa, ja mun
mielestä tällä hetkellä suomalainen media ei ole luotettavaa. (Jo08)
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Journalismissa on viime vuosina nostettu voimakkaasti esiin yksittäisten ihmisten kokemuksia ja
muovattu tapahtumia ja asioita tarinamuotoon (esim. Lassila-Merisalo 2020). Kehityskulkua on
pidetty myös huolestuttavana, koska yksilön tarina ei välttämättä välitä kattavasti tietoa käsiteltävästä aiheesta (Valaskivi ym. 2019; Mäkelä ym. 2020). Journalismin opiskelijat vaikuttavat olevan
tietoisia tarinallisen journalismin vaaroista, mutta heidän mielestään journalismi ei voi olla pelkkää
faktaa, vaan on myös kerrottava tarinoita ja välitettävä tunteita.
Journalismista tavallaan se objektiivisuus on aina ollut se ylin, glorifioitu käsite, mutta
sitten taas samaan aikaan, jos miettii jotain Pulitzer-palkittua journalismia, niin sehän
on lähtökohtaisesti sellaista, mikä vaikuttaa, vetoaa ihmisten tunteisiin. […] Vaikuttavia aiheita ja kerrontatyylejä. […] Just sen asian tiedostaminen […], että joskus
hyvä tarina menee pilalle faktoilla. Siis se on ollut sellainen asia, mikä on ollut pakko
ymmärtää, ja se on tasapainottelua, että tavallaan niitten faktojen ja sen objektiivisuuden, mutta myös sen, että mikä sen jutun tarkoitus on. Siihen [yhtälöön] periaatteessa
kulminoituu ne kaikki hyvän jutun elementit. (Jo07)
Vaikka tulkitseminen ja kannanottaminen ovat pääkirjoitusten ja kolumnien myötä olleet läsnä
journalismissa jo pitkään, on havaittu merkkejä, että etenkin tulkitsevuus on tällä vuosituhannella
voimistunut myös uutisjournalismissa (Reunanen & Koljonen 2014, 15–33). Haastatteluissamme
mielipiteellisen journalismin nähtiin antavan kirjoittajalle enemmän vapauksia kuin uutisjournalismi; kolumneissa ja analyyseissa saa provosoida, kärjistää, pyrkiä vaikuttamaan, syöttää ajatuksia
ja esittää kritiikkiä. Silti journalismin periaatteita pitäisi haasteltavien mielestä kunnioittaa niin
kolumneissa kuin twiiteissä. Yksi haastateltavistamme (Vi11) esitti huolen siitä, säilyykö journalistin
uskottavuus yleisön silmissä, jos toimittaja uutisoi neutraalisti, eri näkökulmat huomioiden ja twiittaa kärjekkäästi ja yksipuolisesti samasta asiasta.
Haastatteluissamme journalismin luotettavuutta ja sen suhdetta tietoon pohdittiin myös vertailemalla journalismia muihin informaatiota tuottaviin instituutioihin tai tahoihin, kuten sosiaaliseen
mediaan ja tiedeyhteisöön. Journalismin arvioidaan välittävän totuudenmukaista, tarkastettua
tietoa ja järkevämpiä argumentteja sekä painavampaa sanaa, kun taas somessa ja blogeissa on
huhuja, kärjistyksiä ja suoranaisia valheita. Tutkijat puolestaan pystyvät haastateltaviemme mielestä tuottamaan ”objektiivisempaa” tietoa kuin journalistit, joskin myös tieteellinen tieto tarkentuu ja
jossain tapauksissa kumoutuu uudella tiedolla.
Lisäksi journalistin ammatille vaihtoehtoisia urapolkuja pohtivat opiskelijat ovat havainneet, että
esimerkiksi markkinointiviestinnässä tai taideprojekteissa voi toimia vapaammin kuin objektiivisuuteen tähtäävässä journalismissa. Esimerkiksi yksi visuaalisen journalismin opiskelija (Jv09)
luonnehtii oman kuvaamisensa olevan aiempaa ”elokuvallisempaa”, minkä takia hän kokee journalismin kahlitsevan hänen luovuuttaan.

Faktoja tarkistamalla ja lähteitä arvioimalla kohti objektiivisuutta
Mahdottomaksi tavoitteeksi kuvattua objektiivisuutta voidaan tavoitella erilaisin keinoin. Journalistien objektiivisuuden keinovalikoimaan kuuluvat lähdekritiikki ja faktantarkistus. Lähdekritiikkiä
harjoitetaan silloin, kun arvioidaan tietolähteiden käyttökelpoisuutta, tarkoitusperiä ja luotettavuutta (Kuutti 2015, 43). Faktantarkistaminen koostuu käytännöistä, kuten tietolähteen jäljittämisestä ja lähdetietojen vertailusta, joilla pyritään varmistamaan tiedon paikkansapitävyys (emt.,
57–58).
Kun tutkimushaastatteluissamme pohdittiin keinoja vahvistaa objektiivisuutta journalismissa,
journalismin opiskelijat kertoivat luottavansa nimenomaan faktantarkistukseen ja lähdekriittisyyteen. Journalismissa esitettyjen väitteiden vakuudeksi on heidän mielestään haettava todisteita ja
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näyttöä. Opiskelijoiden mukaan tiedon luotettavuuteen pystyy vaikuttamaan muun muassa siten,
että hakeutuu alkuperäistiedon ääreen, lainaa arvostettuja medioita ja haastattelee parhaimpia
asiantuntijoita. Lisäksi journalistin tulee käsitellä lähdetietoa huolellisesti ja sääntöjen mukaisesti
sekä varmistaa, ettei tietolähteen motiiveihin tai omiin tulkintoihin liity ongelmia.
Ei saa pitää kaikkea itsestäänselvyytenä. […] Vaikka asia on pieni, niin se pitää varmistaa ja Googlen pitää laulaa [naurahtaen] siinä mielessä, että faktat pitää tsekata. […]
Eihän koskaan onnistu täysin totuudenmukaisina asioita esittämään, mutta mahdollisimman lähelle pitää pyrkiä. (Jv01)
Ne faktat pitää olla kunnossa ja tarkistettu. Mua ärsyttää, että nykyään lepsuillaan siitä,
että ei [haeta] sitä alkuperäistä lähdettä, […] vaan aina peesaillaan toista suomalaista
mediaa […] ja halutaan vain olla nopeita. Ja sitten kerrotaan, että ensimmäisenä tästä
kertoi tämä ja tämä media [ja] kaikki vastuu sysätään sinne, mutta mitä jos sen alkuperäisen jutun kirjoittaja ei olekaan tsekannut lähteitä, niin voi, voi. Kyllä mua sitten
ketuttaa just semmoinen väärän informaation viljely, kun sitäkin on. […] Ne [virheet]
on pieniä juttuja joskus, mutta pienikin juttu on mun mielestä ihan väärin. (Jo10)
Sparraan ajatuksia siitä aiheesta. Ei se vie kauaa, ja se voi tapahtuu tavallaan ihan […]
kävellessä tai kahvia hakiessa, mutta sun pitää pommittaa sitä asetelmaa niin kauan,
että sä koet, että sulla on siihen vaihtoehtoisia lähestymistapoja. […] Ainoa tapa,
miten sä voit yrittää tarkastaa niitten [lähestymistapojen] paikkansapitävyyttä, on se,
että [hankitaan] paras saatavilla oleva tieto käsillä olevista tietokannoista tai sitten
keskustella parhaan mahdollisen asiantuntijan kanssa aiheesta. […] Ja sitten sun pitää
myös miettiä kaikkien haastateltujen mahdollisia motiiveja, taustavaikuttajia ja tietokantojen ja sun omien ajatusten mahdollisia jotain tämmöisiä korrelaatioharhaa tai
jotain tällaista, että onhan se [lähdekritiikki] aika monimutkainen prosessi. (Jo09)
Osa haastateltavistamme asettaa journalismille objektiivisuuden tavoittelussa faktojen tarkistamisen lisäksi myös muita vaateita. Heidän mielestään journalismissa tulee pyrkiä tiedon kumuloitumiseen ja jalostamiseen. Uutisoinnin koetaan olevan sitä objektiivisempaa, mitä enemmän juttuun
on haettu lähteitä ja mitä useamman tahon on annettu kommentoida asiaa. Tärkeäksi objektiivisuuden vahvistamisen kannalta nähdään myös se, että ei tyydytä vain esittelemään faktoja, vaan
niitä verrataan toisiinsa, taustoitetaan ja selvitetään niiden syitä ja seurauksia.
Ei voi ikinä ajatella, että sen yhden tyypin… tämän rakennusliikkeen näkökulma
jotenkin olisi mitenkään enemmän objektiivinen kuin nämä muut näkemykset, että
se [objektiivisuus] on ehkä enemmän semmoinen kumulatiivinen vaikutus, mikä tulee
monista eri näkökulmista. […] Ja sitten jos on vaan ihan yksi puolta tai kaksi puolta
vain, vaikka oikeasti olisi… sanotaan 17 puolta, mitä voisi kuunnella, niin sitten ollaan
vähän ehkä feilattu siinä, että kuinka lähelle ollaan yritetty pyrkiä sitä [totuutta]. (Vi01)
Ei se vain ole mahdollista, että olisi ihan objektiivinen. […] Sittenhän mentäisiin siihen,
että joku robotti vain syöttäisi jonkun tiedon silleen, että tässä on nyt tieto [ja] päätelkää siitä, mitä haluatte. Kyllähän se on toimittajan tehtävä myös jotenkin antaa sitä
kontekstia ja tuoda se [tieto] semmoiseen järkevään muotoon […] eikä vain silleen,
että näin se on, tässä tämä. Se [on] tosi ikävää lukea semmoisia juttuja, mitkä olisi
vaan jotain faktapläjäyksiä. (Jo14)
Joissakin haastatteluissa nousi esiin objektivisuuden yhteys toimitusprosessiin ja toimituskollektiiviin. Kun journalismia toimitetaan yhteisesti sovittujen sääntöjen ja prosessien mukaisesti,
journalismi pysyy laadultaan yhtenäisenä ja poikkeamat journalistisesta objektiivisuudesta ovat
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epätodennäköisempiä. Esimerkki tällaisista toimituskäytännöistä on se, että juttuja ei julkaista
ilman että kollega olisi sen tarkastanut, ja se, että julkaistuista jutuista havaituista virheistä tehdään viipymättä oikaisu. Myös sillä, keitä toimituksessa työskentelee, on kahden tutkimukseemme
osallistuvan (Vi11, Jo17) mielestä merkitystä objektiivisuuden tavoittelussa. Oletus on, että heterogeenisyyden lisääminen toimituksessa parantaa kollektiivin kykyä hahmottaa yhteiskunnan erilaisia todellisuuksia (ks. myös Glasser, Awad & Kim 2009).
Vetoaminen ammattikunnan itsesääntelyjärjestelmään tai toimituskollektiivien menettelytapojen
yhtenäisyyteen eivät tällä vuosituhannella ole riittäneet kaikille kansalaisille, ja journalisteilta on
alettu penätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (Reunanen & Koljonen 2014, 93–95; Kuutti 2015, 131–
132). Läpinäkyvyyden ideat olivat esillä myös tutkimushaastatteluissamme. Yleisön luottamusta
on opiskelijoiden mukaan lujitettava perustelemalla tehtyjä journalistisia päätöksiä, kuten aihe- ja
haastateltavavalintoja, ja kertomalla toimitustyöstä, kuten tiedonhankinnasta ja monikanavaisesta
julkaisemisesta.
Erityisen kiinnostavaa on se, että journalismin opiskelijat eivät miellä läpinäkyvyyttä objektiivisuuden syrjäyttäjäksi journalistisena arvona, vaan mieluummin sen täydentäjäksi (ks. myös Reunanen
& Koljonen 2014, 94). Tiedon laatua pidetään seikkana, joka edellyttää toimitukselta läpinäkyvyyttä. Virheellisen tiedon oikaisemisen lisäksi nähdään tärkeäksi se, että journalismi kertoo avoimesti
tietoon liittyvistä epävarmuuksista.
Koettaa itse aina varmistaa se joku tieto vielä jostain, ennen kuin se julkaistaan tai jos
joudutaan julkaisemaan jotain epävarmoja tietoja, niin sitten siitä kerrotaan avoimesti.
[…] Koettaa olla mahdollisimman läpinäkyvä siinäkin asiassa. Se on tosi tärkeätä. Just
se, että jos vaikka [median nimi] alkaisi julkaisemaan tietoja, jotka ei olisi tosia, niin
kyllähän se tosi nopeasti rapauttaisi sen koko mielikuvan siitä [luotettavuudesta]… ei
pelkästään [yksittäisestä mediasta], vaan koko journalismista instituutiona. (Jo14)
Totuus on aina vähän semmoinen sana, että sitä ei oikein ole olemassa, mutta siihen
kuitenkin pitää pyrkiä, että kaikki minkä tekee, niin perustaa sen johonkin tietoon, ja
että lukija tietää, mihin tietoon ja mistä otettuun tietoon se perustuu. (Jo02)
Läpinäkyvyyden ohella haastateltavamme korostavat kriittisen itsereflektion tärkeyttä tietotyössä.
Journalistilla pitää olla valmius kehittää koko ajan itseään (Jv03), tutkia säännöllisesti ammattiidentiteettiään (Jo03), oppia havaitessaan aukkoja tiedoissaan (Jo03), kyseenalaistaa itsensä ja
ammattikuntansa (Jo04) ja haastaa vallitsevia ajattelutapoja ja sääntöjä (Vi07). Vaikka itsekriittisyys
saattaa uran alkuvaiheessa olla aloitekykyä jarruttava seikka, sen koetaan kuitenkin olevan hyödyllistä esimerkiksi uusien ratkaisujen etsinnässä.
Journalismissa kriittisyys ei kohdistu vain lähteisiin tai toimittajaminään, vaan kyse on myös yleisestä tavasta tarkastella yhteiskuntaa. Haastatteluissamme nimenomaan journalistin ammattia
pidettiin sellaisena, jossa on luvallista ja jopa velvollisuus suhtautua kriittisesti ympäröivään maailmaan. Kuitenkin kritiikittömyyttä esiintyy haastateltavien mukaan journalistienkin keskuudessa;
esimerkiksi nuoret toimittajat ja paikallislehtien toimittajat ovat unohtaneet kriittisyyden ”hypettäessään hyviä tyyppejä” ja ”luodessaan yhteishenkeä”.
Moni toimittaja mielellään ottaa vaikka semmoisen jonkun vähemmistöjen asianajajan roolin. Vaikka nyt on ollut joku […] nuorisokollektiivi… jotka tekevät tällaista
sivustoa, jossa ajetaan antirasistisia strategioita ja sitten lisäksi ajetaan tällaista vegaaniaatetta… Itsekään en syö lihaa, mutta sitten on toimittajia, jotka nostaa just näitä
tällaisia tavallaan vähän trendikkäissä projekteissa olevia ihmisiä silleen, että olipa
hienoja keloja tällä ja tällä [tyypillä]. On tuommoisia ihmisiä, jotka osaa ottaa Suomes-
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ta hyvin ensin sen ilmatilan haltuun ja määritellä, että mikä tämä joku uusi trendi on ja
mikä tämä joku uusi ilmiö on, mistä meidän kaikkien pitäisi olla huolissaan. Ja se [asia]
voi olla ihan mikä tahansa joku kehopositiivisuus tai joku just ruokavalioon liittyvä
asia tai johonkin seksuaalisuuteen liittyvä asia tai ulkonäköön tai mihin vaan, ja sitten
aina on niitä toimittajia, jotka jotenkin on ihan kritiikittömästi silleen, että tämä kaikki,
mitä tämä ihminen sanoo, on hyvää ja tärkeää. (Jo18)
Oli joku [idea], että tehdään kirppareista juttu, ja sitten oli, että mene haastattelemaan
kirpputoriyrittäjää. Sitten mä olen silleen, että okei ketä tähän otetaan toiseksi [haastateltavaksi], niin [vastaus oli], että riittää se yksi. Sitten oli vaan silleen, että mutta kun
koulussa sanottiin [toisin]. Se, että sä kysyt joltain yhdeltä kirpparin pitäjältä, niin oli
vaan vähän silleen, että oletko nyt ihan oikeasti tosissasi [ja] että eihän se nyt [käy],
vaikka se nyt on joku paikallislehti. Sitten se oli kuitenkin vähän semmoista mainostamista ja semmoista yhteishengen luomista, että siitä puuttui kuitenkin semmoinen
journalistinen ote. Jos oli vaikka joku kesänäytelmä, niin siitäkin sanottiin, että tee
joku semmoinen kannustava juttu siitä. (Jo06)
Kriittisyyden sekoittuminen kyynisyyteen ja kielteisyyteen johti kahdessa haastattelussa pohtimaan laajemminkin politiikan journalismin nykytilaa ja omaa suhdetta siihen. Pohdintojen taustalla oli haastattelujen aikaan Journalistissa julkaistu analyysi siitä, kuinka kielteisesti tai myönteisesti
tunnetut politiikantoimittajat ovat viime vuosina suhtautuneet keskeisiin poliittisiin toimijoihin
(Haapalainen, Marttinen & Petterson 2021, 20–26).
Jos toimittajat ei valvo, niin ketkä sitten valvoo? Mutta […] ei se saisi se vallanpitäjien
valvonta myöskään tarkoittaa sitä, että kaikkeen pitäisi suhtautua kauhean negatiivisesti, vaan pitää olla kriittinen, mutta voi silti uskoa politiikkaan. Mun mielestä Robert
Sundman sanoi siinä Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcastissa, että politiikan toimittajat voi
jakaa sillä tavalla, että ketkä uskoo politiikkaan [ja siihen], että politiikka voi muuttaa
yhteiskuntaa, ja ketkä ei usko. (Jo17)
Ei hyvin sujuvasta vallankäytöstä […] ole mitään [naurahtaen] sillä tavalla uutisoitavaa
tai kommentoitavaa. Ja se voisi näyttää jotenkin oudoltakin, jos liikaa ylistettäisiin
jotain tiettyä [poliitikkoa]. Esimerkiksi […] Sauli Niinistöstä kirjoitetaan pääasiassa
positiivisesti, ja se kyllä herättää välillä semmoisia vähän kummallisia ajatuksia. Enemmänkin se tuntuu oudolta, että jos kirjoitetaan liian positiivisesti, […] että taasko sitä
Saulia pitää ylistää. En jotenkin näe sitä liikaa kielteisyyttä sillä tavalla ongelmana. Se
on kuitenkin aina asioihin menevää, ei henkilöihin menevää. (Jo19)

Puolueettomuutta arvostetaan yhä, omia asenteita on tarkasteltava
Puolueettomuuden on journalismin yhteydessä nähty muodostuvan neutraaliudesta ja tasapuolisuudesta, eli siitä, että journalisti pidättäytyy uutisissa omista kannanotoista, ja siitä, että journalisti
tarjoaa yhtäläisen tilan julkisuutta esimerkiksi kiistan osapuolille (Westerståhl 1983). Puolueettomuutta pidetään yhä toimivana ammatti-ideaalina, mutta sitä ei tule soveltaa mekaanisesti vaan
eri näkemyksiä pitää suhteuttaa toisiinsa ja esitettyjä väitteitä totuudesta on arvioitava kriittisesti
(Reunanen & Koljonen 2014, 52–55). Suomalaisille toimittajille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella puolueettomuus on heille keskeinen arvo, sillä 95 prosenttia vastaajista ei pitänyt tärkeänä
tehtävänä hallituksen linjan tukemista eikä 65 prosenttia pitänyt tärkeänä tehtävänä hallituksen
vastavoimaksi asettumistakaan (Pöyhtäri, Väliverronen & Ahva 2014, 10). Toisaalta samaiset journalistit ymmärtävät, että heidän omilla arvoillaan ja uskomuksillaan on vaikutusta journalismiin; 42
prosenttia vastanneista piti vaikutusta hyvin suurena tai erittäin suurena (emt., 25).
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Tutkimushaastatteluissamme kysyimme journalismin opiskelijoilta sitä, millä keinoin journalisti voi
tavoitella objektiivisuutta. Useille vastaajille objektiivisuus näyttää tarkoittavan puolueettomuutta
tiedonvälityksessä. Esimerkiksi yksi haastateltavamme (Jv11) mieltää objektiivisuuden tasapuolisuudeksi, kun taas toiselle (Jo06) se on pidättäytymistä kannanotoista. Haastateltavat liittävät
puolueettomuuden tavoiteltavaan journalismiin, kun taas tarkoitushakuisuus, voimakkaat mielipiteet ja asianajojournalismi ovat alan opiskelijoiden mielestä seikkoja, joita journalistin tulisi välttää
työssään.
Puolueettomuus ymmärrettiin haastatteluissamme usein nimenomaan tasapuolisuudeksi. Journalistin tulee antaa yhtäläinen painoarvo käsittelemänsä asian eri osapuolille. Esimerkiksi jos jossakin
yrityksessä tai jollakin toimialalla ajaudutaan työtaisteluun, journalismi esittelee niin työnantajakuin työntekijäpuolen näkemykset. Tai jos henkilö tai organisaatio joutuu kritiikin kohteeksi, tälle
annetaan mahdollisuus puolustautua samassa yhteydessä.
Ainakin miten minä sen [asian] miellän, niin objektiivisuus liittyy enemmän johonkin
tasapuolisuuteen. Jos on vaikka joku tapaus… no, esimerkiksi jotain viranomaista
syytetään jostain, […] [niin] sitten tavallaan annetaan molemmille se oma näkökanta
sanoa siihen. […] Kun tieto muuttuu koko ajan, niin sitten ei välttämättä ole sitä yhtä
totuutta. (Jo02)
Yrittää just tuoda… että jos on nyt vaikka joku opiskeluun liittyvä asia, niin [toimii]
sillain, että kysyy sitä [asiaa] sieltä oppilaitoksesta ja sitten niiltä opiskelijoilta itseltään,
niin sitten siinä tulee jo ainakin kummankin näkemys esiin. […] Jos on selkeästi vaikka
kaksi osapuolta jossain asiassa, niin [toimii niin], että kummankin näkemys tulee siinä
[jutussa] jollakin tavalla esiin. (Jo13)
Tutkimukseemme osallistuvien opiskelijoiden mukaan tasapuolisuutta ei pidä soveltaa mekaanisesti, vaan eri osapuolten esittämien väitteiden totuuspohjaa pitää arvioida tapauskohtaisesti (ks.
myös Reunanen & Koljonen 2014, 54–55). Esimerkiksi rokotteista ja ilmastonmuutoksesta uutisoidessa pitää välttää niin sanottua tasapuolisuusharhaa, jossa rokotevastaisten ja ilmastonmuutoksen kieltäjien mielipiteitä käsiteltäisiin samalla painoarvolla kuin tiedeyhteisön keräämää näyttöä.
Totuuden elikkä maailmasta havaittujen todisteitten perusteella [pitää toimia siten],
että jos sille väitteelle yksi [vaalipetoksesta] ei ole mitään todisteita pystytty esittämään, niin sitten se tulisi ilmaista siinä jutussa hyvin selkeästi ja sitten ehkä vetää johtopäätös, että tämä on huuhaata tämä väite. Sitten […] tällä hetkellä voimassa olevilla
tiedoilla käsitellä toinen [väite] samalla tavalla, että tämän väittämän puolesta taas on
hyvin paljon todisteita. (Jv05)
Tutkimuksemme haastatteluissa tasapuolisuuden periaate nousi esiin etenkin miesopiskelijoiden
ja journalistin ammattiin suuntautuneiden kanssa. Näistä ryhmistä joka toinen haasteltava kertoi
pyrkivänsä tasapuolisuuteen tietolähteitä käsitellessään. Sen sijaan naisopiskelijoista ja muihin
media- ja viestintäalan ammatteihin suuntautuneista vain joka kolmas mainitsi haastattelussa, että
journalismissa on tärkeää pyrkiä tasapuolisuuteen.
Puolueettomuus journalismissa ulottuu alan opiskelijoiden mielestä myös tekijöiden omiin asenteisiin. Uutisjournalismissa toimittajien ja kuvaajien mielipiteet eivät saisi näkyä, sillä tehtävänä on
esitellä muiden mielipiteitä ja välittää hankittua tietoa eteenpäin yleisölle.
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[Objektiivisuutta tavoitellessa] pitää jotenkin tavallaan ottaa ehkä semmoinen työminä. Totta kai kaikilla on mielipiteitä, ja totta kai sä voit olla eri mieltä jonkun haastateltavan kanssa, mutta […] kun sä menet haastattelemaan, niin sä et mene sinne omana
itsenäsi, vaan menet sinne tiedonsiirtäjäksi tavallaan. Vaikka se [haastateltava] sanoisi
mitä, niin sä et ole siellä sanomassa, että onko tämä oikein vai väärin, vaan olet siellä
kertomassa sitä tietoa eteenpäin. (Jo06)
Haastatteluissamme pohdittiin myös omien mielipiteiden ja asenteiden vaikutusta mediasisältöihin. Opiskelijoiden mielestä niillä on vaikutusta varsinkin silloin, kun niitä ei tiedosta ja aseta
kyseenalaisiksi. Jatkuva kriittinen itsereflektio onkin edellytys, jotta asenteet eivät vaaranna
haastateltavien tasapuolista, kunnioittavaa kohtelua eivätkä rajoita havaitsemista tai tulkintojen
tekemistä.
[Journalistin] pitää olla kuunteleva ja avarakatseinen sillä tavalla, että [hän] ei anna
niitten omien ennakkokäsitysten liikaa rajoittaa havainnointia juttukeikoilla… ei anna
sen rajoittaa myöskään tulkintoja haastateltavista tai tapahtumista tai juttujen lähteistä. (Jv05)
On tärkeää, että toimitukset yrittää miettiä mahdollisimman objektiivisesti, mutta
musta tuntuu, että ne on aika silleen [naurahtaen] vihervassarivärittyneitä ehkä…
[…] Pitäisi ehkä rohkeammin toisaalta kuunnella myös niitä ihmisiä keitä haastattelee
ja silleen avoimesti [toimia], että ottaa sieltä niitä juttuvinkkejä… ajatella vähän sen
oman maailman ulkopuolelta asioita. (Jv09)
On myöskin jo vähän silleen ärsyttävää jotenkin ajatella silleen, tuleeko näkökulmat
tasapuolisesti, onko joku vähemmistö tai joku näkökulma, mitä mä en ole jostain syystä pystynyt ollenkaan näkemään tai suurentelenko mä jotain puolia, vähättelenkö mä
jotain… Nuo kysymykset varmaan tulee pysymään jollain tasolla aina juttua tehdessä
tai jutun jälkeenkin, mutta sille [kyseenalaistamiselle] ei voi antaa liikaa valtaa. (Jo04)
Huomionarvoista on se, että neutraaliuden periaate oli haastatteluissamme useammin esillä kuin
tasapuolisuus. Journalismin luotettavuuden lunastaminen kannanotoista pidättäytymällä näyttää
olevan tärkeää erityisesti miesopiskelijoille ja ammattikorkeakouluopiskelijoille, joista runsaat
kaksi kolmasosaa näkee neutraaliuden journalistin hyveeksi. Etenkin AMK-opiskelijoiden vahva
pyrkimys neutraaliuteen on kiinnostava seikka, koska heistä vain runsas kolmannes mainitsi haastattelussa puolueettomuuden toisen osa-alueen eli tasapuolisuuspyrkimyksen.
Perinteinen media on pyrkinyt hyödyntämään sosiaalista mediaa muun muassa journalistien brändäämisessä ja journalististen tuotteiden markkinoinnissa (esim. Lehtonen 2013, 80–93; Juntunen
2017, 20–27). Vaikka somen avulla pyritään profiloitumaan esimerkiksi tietyn aihealueen asiantuntijaksi, räväkät kannanotot ja oman persoonan korostaminen voivat nakertaa uskottavuutta puolueettomaan tiedonvälitykseen (emt., 43–47). Haastatteluissamme tämä ongelma tuli esiin monella
tapaa (ks. myös luku 5). Opiskelijat kritisoivat bränditoimittajia kehnosti harkituista twiiteistä, mutta samalla he harmittelevat sitä, että he itse ovat joutuneet pidättäytymään kannanottamisesta
ammatillisen uskottavuutensa säilyttämiseksi. Eräs haastateltava (Vi06) ehdottaa ratkaisuksi sitä,
että journalismi ottaisi etäisyyttä sosiaaliseen mediaan. Puolueettomuuden uhkatekijöiksi nimettiin haastatteluissamme myös median rooli oikean ja väärän määrittäjänä (Vi06) ja voitontavoittelu
(Jv11).
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Vaikka uutisjournalismissa tavoitellaankin puolueettomuutta, haastattelemamme opiskelijat
myöntävät, että tavoitetta ei ole aina saavutettu. Journalistin mieltymykset ovat paistaneet läpi
monista jutuista. Ne ovat heijastuneet juttuaiheiden ja haastateltavien valintoihin sekä ylipäänsä
tapaan, jolla journalisti tarkastelee maailmaa. Haastatteluissamme tuli esiin ajatus, että toimittajan
olisi pyrittävä tunnistamaan oma ajattelutapansa ja yritettävä avoimesti ymmärtää myös erilaisia
tapoja katsoa asioita. Toimittajan pitäisi tiedostaa, millaisten merkitysten varaan juttuaan rakentaa
ja millaisia näkökulmia vastaavasti sulkee jutusta pois.
Journalismin ala on ehkä sellainen, mikä kerää just ne vähän samanmieliset ihmiset.
[…] Ehkä sekin on [taustalla], että tietoisesti myös mä pyrin [pois kuplasta] ja sen takia
musta on ihanaa tutustua sellaisiin ihmisiin, jotka on ihan täysin eri mieltä kuin minä.
Mussa se ei herätä sellaista vihaa tai ärsytystä, jos joku on täysin eri mieltä, vaan se on
just nimenomaan mielenkiintoista, koska siinä se omakin kupla rikkoutuu ja itsekin
siinä viisastuu sitten samalla. (Jv09)
Me journalistitkin ollaan ihmisiä, ja meillä on mielipide asioista. Vaikeimpia varmasti
viime vuosina suomalaisessa journalismissa on ollut Donald Trumpia koskevat kirjoitukset esimerkiksi. Niissä on hirveän vaikea olla todella objektiivinen, koska me ollaan
kaikki pohjustettu meidän mielipide Trumpista hänen aikaisempien tempaustensa
pohjalta. […] Tämä on nyt ehkä silleen selkein [esimerkki], mikä tulee viime vuosilta
mieleen. Se objektiivisuus Trumpin kohdalla on mun mielestä jotenkin jopa hämärtynyt vuosien varrella. (Jv12)
Totta kai pitää tiedostaa se, että objektiivisuus ei ole pelkästään niitä rituaaleja ja sitä
tapaa, miten [työnsä] tekee […], vaan se on myös kaikessa siinä, miten katsoo maailmaa, miten näkee juttuaiheet ja kiinnostavat kulmat ja sen, että kenen äänien pitää
nousta enemmän esiin kun toisten. Ne on semmoisia hankalia asioita, mitkä kaikilla
toimittajilla on semmoinen kipukohta. (Jo15)

Yhteenvetoa
Objektiivisuus on journalismin opiskelijoille keskeinen ammatillinen arvo, vaikka ammatillisissa
keskusteluissa sitä on toisinaan saatettu moittia vanhentuneeksi. Tutkittavillemme objektiivisuus
on monitahoinen käsite. Se voi tarkoittaa raportoinnin totuudenmukaisuutta, puolueetonta suhtautumista yhteiskunnallisiin toimijoihin tai ylipäänsä hyvää, tavoiteltavaa journalismia. Valtaosa
haastattelemistamme opiskelijoista on sitä mieltä, että journalistin velvollisuus on koko ajan pyrkiä
mahdollisimman lähelle objektiivisuutta. Tästä kannasta pidetään kiinni ymmärtäen, ettei journalismin keinoin sitä ole mahdollista saavuttaa täysimääräisesti ja että mediassa julkaistut sisällöt
perustuvat ammattilaisten tekemiin valintoihin toimitusprosessin eri vaiheissa.
Journalismin opiskelijat ovat huomanneet, että totuuden tavoittelu ja luotettavuuden vaaliminen
eivät ole helppoja tehtäviä 2020-luvulla. Useissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä ei ole yhteisesti
jaettua käsitystä totuudesta, ja käsitykset asioista, myös tieteelliset paradigmat, muuttuvat. Tiedon
välittämisen ohella journalismissa kerrotaan tarinoita ja ilmaistaan mielipiteitä, mikä osaltaan
mutkistaa journalismin ja yleisön luottamussuhdetta. Vaikka suhde objektiivisuuteen vaihtelee
erilaisissa juttutyypeissä, tutkimukseemme osallistuvien mielestä journalismin periaatteista ja luotettavuudesta pitää huolehtia genrestä riippumatta.
Kohti objektiivisuutta haastattelemamme opiskelijat pyrkivät faktantarkistuksella ja lähdekriittisyydellä. He arvioivat tietolähteiden käyttökelpoisuutta, tarkoitusperiä ja luotettavuutta ja noudattavat tiedon varmistamisen käytäntöjä, kuten tietolähteen jäljittämistä. Näiden keinojen lisäksi
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objektiivisuutta tavoitellaan kokoamalla tietoa yhteen ja taustoittamalla sitä. Objektiivisuuden
rinnalla opiskelijat vaalivat läpinäkyvyyden ja itsereflektion hyveitä. He perustelevat tehtyjä journalistisia päätöksiä ja kertovat, millaisista käytännöistä ja toimintatavoista journalistin työ koostuu.
Lisäksi he haastavat omaa ajatteluaan ja ammattikunnan normeja ja pyrkivät kehittämään itseään
sekä oppimaan työssä kokemastaan.
Objektiivisuus tarkoittaa journalismin opiskelijoille myös puolueettomuutta tiedonvälityksessä.
Puolueettomuus ymmärretään usein tasapuolisuudeksi, jolloin käsiteltävän asian eri osapuolille
annetaan yhtäläinen painoarvo. Ilmastonmuutos ja koronapandemia ovat ajankohtaisia esimerkkejä, jotka ovat alleviivanneet tasapuolisuusnormin mekaaniseen soveltamiseen liittyviä ongelmia
(ks. myös Reunanen & Koljonen 2014, 85). Tähänkin tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden
mielestä esitettyjen väitteiden totuuspohjaa pitää arvioida erikseen. Puolueettomuus tarkoittaa
heidän mukaansa myös sitä, että journalistien omat mielipiteet eivät saisi näkyä uutisissa. Ongelmaksi on koettu journalistien poleeminen profiloituminen sosiaalisessa mediassa. Opiskelijoiden
mielestä räväköiden kannanottojen twiittaaminen voi nakertaa uskottavuutta puolueettomaan
tiedonvälitykseen.
Journalistien erityisasema yhteiskunnassa edellyttää, että journalismi tavoittelee totuutta ja erottuu näin muusta sisällöntuotannosta. Näin ajattelevat Olli Seurin (2020) tavoin myös tutkimukseemme osallistuvat journalismin opiskelijat. Totuudenmukainen tiedonvälitys koetaan vaativaksi
mutta myös innostavaksi tehtäväksi. Kun vuosikymmen sitten nuorista suomalaistoimittajista
tehdyssä tutkimuksessa (Lehtonen 2013) havaittiin niin visionäärisesti kuin perinteisesti ajattelevia, tässä tutkimuksessa visionäärit loistavat poissaolollaan – ainakin tiedonvälityksen ja siihen
liittyvien arvojen suhteen. Toki haastatteluissamme journalismin opiskelijat pohtivat läpinäkyvyyttä, tasapuolisuusharhan välttämistä ja kriittistä itsereflektiota, mutta näitä tällä vuosituhannella
journalismiin liitettyjä hyveitä ei enää pidetä perinteisten arvojen haastajina. Alan opiskelijat kokevat, että niiden avulla journalistit yltävät parempaan lopputulokseen, kun he tavoittelevat tiedon
hankkimisessa ja julkaisemisessa totuudenmukaisuutta ja puolueettomuutta.
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9. Elämää, toiveita ja huolia
tulevalla urapolulla
Vuonna 2021 tutkimuksemme osallistujat ovat tyypillisesti 25–35-vuotiaita, ja he elävät
nuoruuttaan ja varhaisaikuisuuttaan. Heidän opintonsa ovat loppuvaiheessa, ja niiden
päättyminen pakottaa suunnittelemaan tulevaisuutta entistä vakavammin ja konkreettisemmin.
Tyypillisesti varhaisaikuisuudessa löydetään oma ammatillinen identiteetti ja sijoitutaan
työelämään sekä toisinaan perustetaan perhe (esim. Antikainen 2000, 100–101; Turunen 1996,
131). Jo opintojen suuntaaminen sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen valinta ovat luoneet pohjaa
näille tulevaisuutta määrittäville ratkaisuille.
Yksi keskeinen osallistujien tulevaisuutta luonnehtiva tekijä on se, kuinka tärkeässä osassa työ
tulee olemaan heidän elämässään. Muodostaako se heidän elämänsä tärkeimmän sisällön, vai
onko työ enemmänkin tapa mahdollistaa muita, vielä tärkeämpiä asioita? Ihannetilanteessa työ
tuo merkityksellisyyden kokemusta elämään ylipäätään, sillä se vastaa ihmisen perustarpeisiin.
Ensinnäkin työ antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, ja esimerkiksi autonomian kokemus, sopiva määrä luovuutta ja työn kiinnostavuus vaikuttavat siihen, miten merkitykselliseksi työ
koetaan. Toiseksi työ tuo turvallisuutta ja taloudellista vakautta, mikä luo jatkuvuuden tunnetta ja
järjestystä elämään. Kolmanneksi työn kautta voidaan hakea myönteisiä ihmissuhteita ja yhteyttä
laajemmin erilaisiin ryhmiin ja yhteiskuntaan. Neljänneksi työn merkityksellisyyden kokemukseen
vaikuttaa alaan tai ammattiin liittyvä arvostus. (Ros, Schwartz & Surkiss 1999, 54–59.)
Julkisessa keskustelussa nostetaan usein esiin 2000-luvun työelämän murros silpputyöpaikkoineen, työn arvostuksen väheneminen ja työehtojen heikentyminen. Alasoinin (2010, 14–19)
mukaan aikaisemmat sukupolvet pitivät työtä henkilökohtaisena ja yhteiskunnallisena velvollisuutena ja itseisarvona, kun taas 1980-luvulla ja sen jälkeen syntyneet näkevät työn merkityksellisyyden enemmänkin omien yksilöllisten arvojensa kautta. Itse työn arvostus on kuitenkin säilynyt
samansuuntaisena 1980-luvulta 2010-luvulle (Pyöriä ym. 2017, 88–89). Lehtosen (2013, 14–15,
48–49) mukaan harva nuori toimittaja kuitenkaan olettaa tai toivoo samaa, pysyvää työpaikkaa
koko työuran ajaksi. Työuran ajatellaan koostuvan epäsäännöllisistä, työntekijän itse hankkimista
tehtävistä. Tällöin yhteen työpaikkaan suhtaudutaan ponnahduslautana seuraavaan. Työ on sinänsä välttämätöntä, ja työtä tehdään työntekijän omista näkökohdista niin, että työ hyödyttää uran
tai työmahdollisuuksien rakentamista. Suomalaisten halukkuus vaihtaa työpaikkaa ja sitoutua
työhönsä ovat pysyneet suunnilleen ennallaan neljän viime vuosikymmenen aikana, vaikkakin
nuorten sitoutuminen on vanhempia työntekijöitä hieman vähäisempää. Vähäiseen sitoutumiseen
vaikuttaa erityisesti epävarmuuden tunne työpaikan säilymisestä (Saari & Koivunen 2017, 72, 77).
Nuorille työntekijöille on tyypillistä myös uranäkymien epävarmuus. Norjalaisen uraseurantatutkimuksen (Lamark 2016, 185 ja 190–191) mukaan journalistiopiskelijat työllistyvät journalisteiksi
tyypillisimmin noin vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen (miehistä 89 prosenttia ja naisista 74
prosenttia), ja vähiten tyypillisesti heti valmistumisen jälkeen (miehistä 69 prosenttia ja naisista 55
prosenttia). Kymmenen vuotta valmistumisen jälkeen naisista 62 prosenttia ja miehistä 77 prosent-
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tia oli edelleen toimituksellisissa tehtävissä. Journalistisiin töihin pyrkivillä saattaa olla epärealistisia odotuksia työllistyä hyvin vaativiin tehtäviin heti työuran aluksi (Hovden & Ottosen 2016, 53).
Kysyimme tutkimuksemme osallistujilta, millaisia kuvitelmia ja toiveita heillä on tulevaisuudestaan
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kovin tarkkaan mietittyjä urasuunnitelmia heillä ei ole,
vaikka toiveita ja odotuksia tulevia työtehtäviä kohtaan onkin. Mäenpään ja Ahvan (2017, 6–7) tutkimuksessa esitetyn luokittelun mukaisesti voi sanoa, että haastateltavamme ovat alalle pyrkijöitä
eli tulokkaita, joilla ammatillinen sosiaalistuminen perustuu pääasiassa koulutuksen tarjoamiin
aineksiin sekä työharjoittelujen, sijaisuuksien ja avustajan tehtävissä saatuihin kokemuksiin. Haastateltavamme siis arvioivat itselleen mieluisaa tulevaisuuden uramuotoa, työtehtäviä, työnantajia
ja muita työuraan vaikuttavia asioita tulokasnäkemyksensä kautta.
Tässä luvussa kerromme, millaista työuraa ja elämää tutkittavat toivovat itselleen ja millaisia huolia
ja pelkoja tuleva työura aiheuttaa. Ensin käsittelemme osallistujien käsityksiä työn ja muun elämän
suhteesta. Sen jälkeen kuvailemme tehtäviä ja työpaikkoja, joihin osallistujat haluavat sijoittua
sekä toiveita tulevasta asuinpaikasta. Lopuksi kerromme vielä, millaisia huolia ja pelkoja osallistujilla on tulevaisuutensa suhteen.

Työ on tärkeässä roolissa – mutta niin on myös vapaa-aika
Työn arvostus on suomalaisten keskuudessa säilynyt lähes ennallaan 1980-luvulta 2010-luvulle,
mutta samalla perheen ja vapaa-ajan arvostus on kasvanut. Erityisesti nuoret pitävät vapaa-aikaa
erittäin tärkeänä. (Saari & Koivunen 2017, 89–91; Haikkola & Myllyniemi 2020, 88.) Oman tutkimuksemme tulokset sopivat hyvin yhteen näiden havaintojen kanssa. Haastateltavamme kuvailevat
työn ja muun elämän suhdetta esimerkiksi niin, että työ on välttämättömyys, joka mahdollistaa tai
tukee muuta elämää ja harrastuksia. Työlle ei haluta omistaa koko elämää, vaan tärkeää on myös
ajanvietto läheisten kanssa sekä työn ulkopuoliset omat projektit ja muut kiinnostuksen kohteet.
Muutama haasteltava toivoo työtehtäviä tai työpaikkaa, joka ei olisi paikka- tai aikasidonnainen,
jotta voisi tehdä työtä omassa rytmissä, itse valitsemassaan paikassa ja näin sovittaa työtä vapaaajan aktiviteettien ympärille. Toiset taas arvostavat säännöllistä työaikaa, jonka vastapainona olisi
aikaa myös muulle elämälle.
Mulle on aina ollut vapaa-aika paljon tärkeämpää kuin työnteko, ja mä teen töitä sen
takia, että voi viettää vapaata eikä toisinpäin. […] Olen aina pyrkinyt tekemään töitä
mahdollisimman vähän, ja sen takia tuo toiminimi on ollut hyvä, että siinä pystyy
itse säätelemään, että minkä verran töitä tekee. Harvassa muussa paikassa onnistuisi
silleen, että tekee kaksi- tai kolmepäiväistä työviikkoa. Sitten jää hyvin aikaa opiskeluun ja harrastamiseen siinä ohessa. [...] Ura ei ole mikään tärkein asia elämässä,
[vaan enemmänkin] kaikki muu, mitä se ura mahdollistaa. (Jv05)
Arvostan kyllä vapaa-aikaa tosi paljon, ja kyllä mulle työ on kuitenkin enemmän se,
että se tuo sen toimeentulon. Toki se tuo myös rutiinia ja vaikka uusia ihmisiä elämään. (Vi11)
Mä arvostan sitä vapaa-aikaa. Olisi hienoa, jos voisi olla sellainen työ, että siinä olisi
jossakin määrin edes jotkin selkeät työajat, että sitten voi irrottautua siihen vapaaaikaan ja sille jää aikaa. (Vi04)
Haastateltavat myös toivovat, että muu elämä ei kärsisi liian raskaasta tai liikaa aikaa vievästä työstä. Työn ja vapaan nähdään olevan sopivassa suhteessa silloin, kun vapaa-aika on muutakin kuin
palautumista raskaista työvuoroista. Työpäivän jälkeen tulisi olla energiaa viettää aikaa ystävien ja
perheen kanssa. Muutama haasteltavista kuvailee esimerkiksi kesätyöhön liittyviä ajanjaksoja liian-
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kin raskaina, minkä seurauksena elämän arvot ovat muuttuneet ja työ on muuttunut vähemmän
tärkeäksi. Kukaan ei kyseenalaistanut työn tekemistä ylipäätään, vaikka muutama toivookin lyhyttä
työviikkoa ja joustoa työaikoihin.
Mä olen ehkä aiemmin ajatellut, että jokaisen pitää löytää semmoinen työ ja
ammatti, mikä on jotenkin just mua ja antaa sille kaikkensa, mutta [ei] enää. Nykyään mä menen vaan sillä ajatuksella, että kunhan pysyy pää kasassa, niin se on [tärkeätä]. Eli siis en todellakaan ajattele enää, että työ voisi viedä mitenkään enempää,
kuin mitä pää antaa periksi tai sitten vaikka perhe tai muu hyvinvointi. Ei ole sellaisia
ambitioita, että haluaisin laittaa itseni jotenkin aivan täysin likoon työn takia. (Vi01)
[Työ] haukkaa helposti niin ison palan elämästä, että onko valmis antamaan niin
paljon, mitä se tällä hetkellä ottaa. Kun tavallaan tässä elämäntilanteessa on tilaa ja
varaa antaa myös paljon, koska on nuori ja opiskelija eikä ole perhettä eikä elämässä
muita isoja vaatimuksia, niin on helppo antaa sille paljon, mutta että miten sitten
tulevaisuudessa sen kanssa tekee. Tällä hetkellä [työ] on isossa roolissa ja tärkeässä
sekä omasta tahdosta että ehkä osittain myös tahtomatta. (Jo16)
Tutkittavien mielestä ihanteellinen työelämä on sellaista, jossa työ vastaa omia kiinnostuksen kohteita (ks. myös Mäenpää 2015, 14). Työ ei tunnu työltä tai ainakaan työläältä silloin, kun työtehtävät
kiinnostavat ja innostavat. Myös omasta osaamisesta sekä uuden oppimisesta saa tyydytystä. Valmiiksi saadut työtehtävät ja projektit sekä niistä saatu hyvä palaute palkitsevat. Useimpien tutkittavien mielestä oman alan työtehtävät ovat mielekkäimpiä. Eräs haastateltava (Jo12) mainitsi, että
oma alan töiden jälkeen paluu aikaisempiin, mahdollisesti vähemmän vaativiin tehtäviin ei enää
innosta.
Sitten se, että se työ on kivaa ja mukavaa ja kokee, että se on sen arvoista, että uhraa
sen oman aikansa sen työn tekemiseen. Se on itselle kivaa tai ainakin suht kivaa
[eikä] pänni mennä sinne työpaikalle. […] Mä ainakin tykkään siitä, että pääsee
toteuttamaan itseään ainakin jollakin tasolla etenkin visuaalisesti. (Jo12)
Ensisijainen olisi se työn mielekkyys, eli missä määrin se vastaa sitä mun osaamista.
(Vi04)
Vain harvat tutkimukseemme osallistuvat tähdensivät, että työ ja ura itsessään ovat erittäin tärkeässä osassa elämää. Työhön käytetään paljon aikaa, ja siksi siellä on myös syytä viihtyä. Kuitenkin
mahdollisuudet toteuttaa itseään työssä motivoivat ja auttavat myös viihtymään työssä. Yksilöllisyyteen ja itseilmaisuun liittyvät asiat korostuvat opiskelijoiden motivaatiotekijöissä (ks. myös
Mäenpää 2015, 14).
Työ on mulle todella tärkeätä. […] Mulle on aina ollut tosi tärkeätä päästä niin sanotusti hyviin töihin ja ehkä myös luoda sitä uraa. Vaikka perhekin on, niin mun on
vaikeata kuvitella, […] että mä olisin semmoinen ihminen, joka vaikka saa lapsen ja
on kolme vuotta sen kanssa kotona. (Vi03)
Sanoisin, että työllä on sillä tavalla merkitys, että koska se on niin iso osa elämästä.
Mä haluan tehdä semmoista työtä, mistä mä tykkään. Koska tosiaan olen alaakin
lähtenyt vaihtamaan, niin sehän kertoo just siitä, että en edellisessä työssäni viihtynyt ja sen takia sitten sieltä lähdin pois. (Vi06)
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Mun omat vanhemmat on koko työuransa tehneet sellaista työtä, mistä he ei edes
pidä. Se on jotenkin tosi surullista katsoa, että joka päivä olisi raahautumista. Mä
haluan, että mun työ on semmoista, mihin mä oikeasti haluan mennä. Työllä on aika
iso rooli mun elämässä. (Jv06)

Monialaisesti journalismia tai viestintää omien arvojen mukaisessa
organisaatiossa
Ei ole yllättävää, että lähes kaikki journalismin opiskelijat toivovat sijoittuvansa journalismin ja
viestinnän työtehtäviin tulevaisuuden urallaan. Tulos on samansuuntainen kuin Mäenpään (2015,
10–11) tutkimuksessa, jonka mukaan 94 prosenttia journalismin opiskelijoista halusi työllistyä viestintä- ja journalismiammatteihin. Mäenpään tutkimuksessa suurin osa (81 prosenttia) vastaajista
kertoi haluavansa työskennellä nimenomaan journalistin työtehtävissä. Hieman vajaa puolet uskoi
varmasti tai todennäköisesti työllistyvänsä toimittajaksi opintojensa jälkeen, kun taas hieman yli
puolet piti sitä epävarmana tai epätodennäköisenä. Työkokemuksensa perusteella tähän tutkimukseen osallistuvista lähes puolet on suuntautunut journalismiin, reilu neljännes viestintään ja lähes
neljännes sekä journalismiin että viestintään (ks. luku 3).
Kun haastateltavamme pohtivat tulevia työtehtäviä, erilaiset toimittaja-ammatit korostuvat, ja
monilla haastateltavilla on tarkempia suuntautumistoiveita journalismin eri osa-alueisiin. Esimerkiksi talous, politiikka, urheilu, musiikki, lifestyle, psykologia ja hyvinvointi mainittiin teemoina,
joihin olisi mieluisaa syventyä. Mieltymyksiin vaikuttavat muun muassa käsitykset työtehtävien
kuormittavuudesta, aiheiden yhteiskunnallisesta merkittävyydestä ja syvällisyydestä sekä joidenkin aiheiden tylsyydestä.
Kiinnostaa ihmisistä kirjottaminen tai niiden haastatteleminen ja tutkiminen. Myös
ehkä kulttuuri ja hyvinvointi, psykologia, tällaiset jutut. (Vi01)
Mua kiinnostaa hirveästi kulttuuritoimittajuus ja ilmiöt. […] Ehdottomasti musiikkitoimittajuus kiinnostaa tosi paljon ja kaikki kulttuuri. (Jo10)
[Kiinnostaisi olla] toimittaja, joka keskittyy esimerkiksi yhteiskunnallisiin asioihin, ja
ulkomaan uutiset kiinnostaa myös. Tosi laajasti kiinnostaa erilaiset aiheet, ihan niin
sanottu pehmeämpi journalismi tai featurejournalismi kiinnostaa kyllä tosi paljon
myös. (Jv13)
Haastateltavat mainitsivat myös joitakin inhokkiteemojaan, kuten ettei haluaisi työskennellä
uutistyössä, urheilu- tai julkkisjournalismin parissa tai raportoida säästä. Mäenpääkin (2015,
12) tuo esille, että urheilu herättää vahvoja mielipiteitä: siitä joko oltiin paljon tai ei ollenkaan kiinnostuneita. Omissa haastatteluissamme mielipiteitä jakavat urheilun lisäksi esimerkiksi kotimaan
uutisointi, politiikka ja featurejournalismi. Pohjoismaisessa journalistiopiskelijoiden uratoiveita
kartoittaneessa tutkimuksessa (Hovden & Ottosen 2016, 61) kulttuuri, yhteiskunta ja politiikka,
kansainväliset konfliktit, monikulttuurisuus ja tiede olivat mieluisimpia alueita suomalaisille opiskelijoille. Talous, urheilu, terveys, rikokset ja kuluttaminen herättivät edellä mainittuja vähemmän
kiinnostusta. Haastateltavillemme on kuitenkin tyypillistä, että yhtä kiinnostuksen kohdetta ei ole,
vaan useimmat pohtivat eri aiheiden välillä. Monipuolisesti eri aiheisiin syventyminen koetaan
mielekkääksi.
Politiikan ja talouden toimittaminen, ei hirveästi kiinnosta, mutta [näitä] aiheitakin
voisi hyvin sivuta hyvin tavanomaisessa uutistyössä tai ulkomaan uutisoinnissa. Toi-
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saalta kiinnostaa myös featuretoimittaminen. […] Mutta vähän tuntuu siltä, että kuitenkin olen nuori enkä haluaisi urautua heti silleen johonkin yhteen juttuun. (Jo03)
Painetilanteet kiinnostaa. Yleensä silloin kun on joku iso uutistapahtuma, vaikka silloin kun oli Kuopion koulusurma tai sitten Porvoon poliisiampumiset tai Yhdysvaltain
presidentinvaalit. […] Niin silloin yleensä saan kaivettua semmoisen ekstravaihteen,
ja väsymys kaikkoaa, kun saa upota siihen isoon tapahtumaan ja tietää, että on iso ja
tärkeä palanen uutistyön tekemistä isossa organisaatiossa. […] [Ei kiinnosta] pikkukaupungin toriparkkiuutisointi ja mitä tehdään joillekin vanhoille rakennuksille, kun
niistä lähtee joku pitkäaikainen asiakas tai […] sääuutisointi. Tai gallupit kesällä, että
mennään jonnekin rannalle tai torille ja kysellään 10-vuotiailta nassikoilta, että mikä
on niitten lempijätski. (Jo15)
Varmaan joku viihdetoimitus olisi aika raskasta omista mielenkiinnosta johtuen,
että viihdetoimitus tai joku missä pitää luoda esimerkiksi joku 5–10 uutista päivässä
mutta luultavasti siteeraten lähinnä muita medioita. Täytyisi luoda vaan nopeasti
semmoista mitä on jo kirjoitettu, vain kääntää ja tehdä siitä vähän omannäköinen,
niin sellainen […] ei kiinnosta. (Jo04)
Myös kiinnostus eri mediavälineisiin ja niihin liittyviin tekemisen tapoihin ohjaavat uravalintoja.
Tulevien työtehtävien toivotaan sopivan omiin vahvuuksiin, jotka voivat olla esimerkiksi kirjoittamisessa tai kuvaamisessa. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Mäenpää 2015, 14–15) itseilmaisu
korostuu journalistisen ammatin valintaperusteena. Verrattuna pohjoismaisiin opiskelijakollegoihin suomalaiset journalismin opiskelijat ovat kiinnostuneempia aikakaus- ja sanomalehtityöstä,
joiden jälkeen suosituimpia alueita ovat televisio- ja radiotyö (Hovden & Ottosen 2016, 61; Mäenpää 2015, 11). Monet haasteltavamme mainitsivat muutaman eri mediavälineen kiinnostuksen
kohteikseen, ja useimmat toivovat työskentelevänsä jossain määrin monialaisesti, esimerkiksi sekä
radion että television parissa tai sekä kirjoittavana että kuvaavana toimittajana. Monesti yksi tekemisen tapa on mieluisin, mutta muitakin halutaan kokeilla.
Ensisijaisesti ainakin tällä hetkellä haluaisin oppia ihan vaan peruskirjoittavaksi
toimittajaksi ja miksei myös tekemään jotain videoita. Kyllä jonkun verran myös kiinnostaa radio ja kuvaaminen. Visuaalisuus ylipäätään. Juttukokonaisuuksien rakentaminen omannäköiseksi. (Vi01)
Itse tekeminen innostaa ja odotan edelleen, että pääsee monipuolisesti tekemään
useaan eri mediaan sisältöjä, onpa sitten radiota, nettiä tai telkkaria. Vaihtelevuus
on kyllä innostavaa siinä, ja jokaisessa on vähän erilaisia asioita ja erilaisia tempoja.
(Jo02)
Suorat lähetykset on sellaisia, mitkä itseä kiinnostaa hirveästi, mutta toisaalta ne
kuulostaa hirveän jännittäviltä. (Jv12)

Journalistin töihin vai sittenkin viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin?
Toimittajan työhön orientoituneista haastateltavista osa kertoi, että he eivät halua tulevaisuudessa työskennellä yhteisö- ja markkinointiviestinnässä. Erityisesti markkinointiviestinnän tai
markkinoinnin työtehtävät epäilyttävät. Toimittajaksi suuntautuneet näkevät, että viestintäalan
työtehtävissä joudutaan viestimään, mainostamaan tai markkinoimaan jotakin tuotetta, palvelua
tai yritystä, joka ei välttämättä ole omien arvojen mukainen. Monille kaupallinen työ ja brändilähettiläänä toimiminen on omien, esimerkiksi kulutuskriittisten arvojen vastaista. Nihkeys viestintää
kohtaan saattaa kummuta myös aloihin liitetyistä erilaisista arvostuksista (ks. luku 7). Journalismia
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saatetaan pitää viestintää arvostetumpana alana. Journalismista viestintään vaihtaneita toimittajia
on myös aikaisemman, blogikirjoituksia ja nettiartikkeleita analysoivan tutkimuksen (Kallis 2017,
54–56) mukaan kuvattu halventavilla nimikkeillä ja alanvaihtoa nimitetty esimerkiksi takinkäännöksi. Julkisessa keskustelussa on kuitenkin esillä myös näkemyksiä, joiden mukaan journalismi
työnä on menettänyt merkityksellisyyttään ja viestinnän työtehtävissä on taas aiempaa enemmän
vaikuttavuutta.34
Myös ammattien erilaiset eetokset (ks. luvut 6 ja 7) näkyvät haastateltavien perustellessa kiinnostustaan journalismiin. Erityisesti usea yliopistotaustainen, journalismiin suuntautunut haastateltava pitää journalismin ja toimittajan työtä viestinnän alan töihin verrattuna luotettavampana,
tavoiteltavampana ja enemmän omien arvojen mukaisena. Heille viestinnän alan työt voisivat olla
mahdollisia, jos niissä agenda olisi ”hyvän puolella”. Tästä haastateltavat mainitsivat esimerkeiksi
ympäristöjärjestöjen viestintätyöt ja tiedeviestinnän. Havainto on samansuuntainen kuin aiemmassa tutkimuksessa (Korhonen 2020, 50), jossa viestintäalalle siirtyneet toimittajat kertoivat,
etteivät voisi tehdä töitä organisaatiolle, jonka arvomaailmaa eivät jaa.
Joskus ehkä […] ajattelin että olisi siistiä olla vaikka jonkun urheiluseuran viestintäpäällikkö, jos sitten jossain vaiheessa journalismi lakkaa kiinnostamasta. Mutta
työvuosien ja opintovuosien aikana yhteiskunnallisen heräämisen taso on mennyt
niin monta askelta eteenpäin, että on syntynyt semmoinen selvä journalistinen
identiteetti, ja katsoo maailmaa journalistin näkökulmasta. On vähän hankalampi
ajatella itseä […] firman lobbariksi, käytännössä sotkujen siivoajaksi ja tiedotteiden
laatijaksi. (Jo15)
Virastot ja sellaiset hallinnolliset organisaatiot ei hirveästi innosta, paitsi esim. Verohallinto tekee mun mielestä erittäin hauskaa viestintää. Voisi olla hauskaa, jos olisi
joku tämmöinen innovatiivinen rajoja rikkova tiimi, niin sitten ehkä. Mutta muuten
varmaan omien harrastusten kautta tai esimerkiksi joku hyväntekeväisyysjärjestö
[olisi kiinnostava työpaikka], varsinkin luonnonsuojelu ja kaikki tämmöinen tavallaan, missä tuntisi, että omalla työllä on merkitystä. (Jo03)
Ehkä semmoinen puolueellisuus aina sille omalle yritykselle tai mikä se nyt viestinnän tai mainonnan lähde nyt ikinä onkaan, että ei välttämättä kerrota kaikkea. Se
ehkä on se [syy], miksi se ei ainakaan tällä hetkellä yhtään houkuttele. (Jo02)
Journalismiin suuntautuneet haastateltavat kokevat, että journalistisessa työssä laitetaan itseä
viestintään nähden enemmän likoon, esiinnytään omalla nimellä ja otetaan palaute vastaan henkilökohtaisesti, mikä voi olla ahdistavaakin. Journalistisessa työssä tunneskaala onnistumisista ahdistukseen on laajempi kuin viestinnässä: journalismi antaa työnä paljon mutta myös ottaa paljon.
Viestinnässä suojatekijänä on se, että työssä ei tarvitse laittaa itseään samalla tavalla likoon. Osa
journalismiin suuntautuneista haastatelluista kuitenkin totesi, että heidän näkemyksensä viestinnän alan töistä perustuu siihen, mitä näitä töitä tehneet toiset opiskelijat ovat heille kertoneet, sillä
omaa kokemusta viestintäalan työtehtävistä ei ole.
Viestintä ei anna niin paljon, mutta se ei myöskään ota niin paljon. Jos on toimittaja,
niin se ottaa aivan valtavasti ihmisestä, mutta se kanssa sitten antaa. Viestintä taas…
mun mielikuva siitä on sellainen, että se on ihan kivaa, […] mutta ei ikinä sellaista
super vau upeeta. Se ei välttämättä vie niin paljon, että voi olla elämäkin sen ulkopuolella. (Jo17)
34
Ville Seuri, Suomen Lehdistö 25.2.2020. https://suomenlehdisto.fi/datahuuma-kaansi-toimitustenhuomion-numeroihin-nyt-on-aika-puhua-taas-journalismista/ (haettu 6.11.2021)
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Tämähän [journalismi] on tosi henkilökohtaista työtä, […] kun tekee paljon henkilöhaastatteluita ja on paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin henkilökemiat […]
ja pienet asiat vaikuttaa niin moniin juttuihin. […] Usein päätyy sellaisiin keskusteluihin ihmisten kanssa vaikka journalismin tilasta ja media-alasta, ja kaikki alalla
tapahtuvat asiat on sun vika tai ainakin sun pitäisi pystyä selittämään ne. Ja se on
tosi voimakkaasti ehkä omaan identiteettiin sekoittuva työnimike, mikä on tietty
haastavaa. (Jo07)
Mä en laita samalla tavalla itseäni likoon [viestinnän töissä], niin se on suojatekijä.
[…] Kyllä se tästä perspektiivistä katsottuna tuntuu positiiviselta asialta se turvan
tunne. (Vi01)
Mäenpään (2015, 10–11) mukaan 13 prosenttia journalismin opiskelijoista haluaisi työskennellä
tiedottamisen ja yritysviestinnän aloilla ja kaksi prosenttia mainonnan tai markkinoinnin työtehtävissä. Haastateltavistamme noin puolet oli edes osittain kiinnostuneita viestinnän työtehtävistä, ja
vain muutaman toivetyöpaikka oli mainostoimisto. Joidenkin viestintään suuntautuvien keskuudessa markkinointiviestintää sisältävät tehtävät kuitenkin koetaan laajemminkin mielekkäiksi, ja
myös viestintään suuntautuneet korostavat työpaikan ja työtehtävien sekä omien arvojen välistä
vastaavuutta.
Mä uskon, että mä tulen myös tulevaisuudessa olemaan aika tarkka siitä, että jos mä
kaupallisella alalla työskentelen niin, että […] mä pystyn tavallaan seisomaan sen asian takana, tai myytävän tuotteen tai palvelun takana. (Vi09)
Semmoinen asia, mihin mä pystyn sieluni myymään, niin semmoisen asian kanssa
mä haluaisin työskennellä. Silloin se viestintäkin voisi onnistua. (Jo06)
Haastateltavat, jotka toivovat sijoittuvansa viestinnän alalle, kuvaavat viestintää, luonnollisestikin,
journalismiin suuntautuneita laajemmin, yksityiskohtaisemmin ja positiivisemmin. Viestintään
suuntautuneet pitävät viestinnän tehtäväkenttää monipuolisempana kuin journalismin tehtävämahdollisuuksia. Niillä journalismiin suuntautuneilla, jotka eivät ole viestintätöitä tehneet, on viestinnästä kapeammat mielikuvat, ja he saattavat pitää viestintää harmaana, tylsänä rutiinityönä.
Viestinnässä on niin samanlaisia työtehtäviä, kun se on vaan sitä samaa aihetta
tavallaan, kun se on se sun firma, jota sä edustat. Journalismissa sitten voi olla hyvin
erilaisia juttuja, niin se viestintähomma kuulostaa vähän puuduttavammalta. (Jo06)
Viestinnän hommissa ei ole läheskään samanlainen paine tai kiire. […] Mun mielikuva siitä on, että vastaillaan puhelimeen ja lähetetään sähköposteja ja tehdään välillä
jotain Instagram-stooreja suunnilleen, [mutta] en mä tietty tiedä, mitä se oikeasti
on. (Jo14)
Viestintään suuntautuneet haluavat tehdä sisältöjä monipuolisin työvälinein useisiin eri kanaviin,
ja monet kokevat sosiaalisen median tärkeäksi työympäristöksi. Journalismiin suuntautuneiden
tavoin viestintään suuntautuneet toivovat omien työtehtävien sisältävän monipuolisesti erilaisia
elementtejä ”kriisiviestinnästä webinaareihin” (Jv11). Muutama haastateltava toivoo tutustuvansa
tapahtumatuotannon työtehtäviin tai striimaukseen. Haastateltaviemme nimeämät työtehtävät
ovat samansuuntaisia kuin mitä viestinnän ammattilaiset aiemmassa selvityksessä mainitsivat
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omiksi päätehtävikseen: sisällöntuotanto ja seuranta, mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta, sisäinen viestintä, maineen ja brändin rakentaminen sekä someasiantuntijatehtävät.35
Se [viestintätyö] on kyllä tosi monipuolista työtä. Pääsee tekemään vaikka kirjoitettua sisältöä, kuvaamaan, ja kaikkia muita sisältömahdollisuuksia mitä vaan voi olla.
[…] Viestintä- ja markkinointiala on tosi laaja. Ei ole sitä yhtä juttua, mitä siellä yleensä tehdään, vaan on aika paljon mahdollisuuksia, että mihin voi sitten suuntautua.
[…] Ja sitten taas siinäkin pääsee tekemään paljon ihmisten kanssa töitä ja olemaan
vuorovaikutuksessa ja oikeasti tekemään jotain merkityksellistä ja kehittämään vaikka yritystä eteenpäin. (Vi02)
Viestinnästä mä innostuin heti, että se on niin monipuolista ja pääsee tekemään
sosiaalista mediaa ja kampanjoita ja graafista suunnittelua. Se on niin paljon monipuolisempaa ja vaihtelevampaa. On lyhyitä projekteja ja sitten on pitkäkestoisempia. […] Mä toivonkin, että voisin työllistyä vielä pitkälle nimenomaan viestinnän
alan hommissa ja laajentaa sitä osaamista ehkä vielä tapahtumatuotantoon ja muuhun sitten, kun se joskus on mahdollista. (Jv06)
Varmaan olisi […] kiva hakea nyt seuraavaksi tästä copywriterin [työn] jälkeen sisällöntuottajaksi, marketing specialistiksi tai konseptisuunnittelijaksi. [Töihin] mihin
lukeutuu paljon kirjottamistyötä ja sisällöntuotantoa, mutta on sitten vielä kattavammin sellaista […] suunnittelutyötä ja sentyyppistä. […] Mua kiinnostaisi edetä
tästä seuraavaksi vähän semmoiseen kokonaisvaltaisempaan työnkuvaan. (Vi07)
Selvitimme tutkittavilta heidän tulevaisuuden uratoiveitaan ja pyysimme heitä kertomaan, minkälaisia mahdollisuuksia he näkevät itselleen tulevaisuuden urallaan. Tutkittavat nimesivät itseään
kiinnostavia työtehtäviä ja pohdiskelivat useiden erilaisten mahdollisten tehtävien välillä (ks.
taulukko 1). Kiinnostavia ammattinimikkeitä mainittiin yleensä useita, ja suurin osa haastateltavista mainitsi vähintään yhden journalismin kentälle sijoittuvan ammatin. Useimpien ensisijaiset
uratoiveet liittyivät erilaisiin toimittaja-ammatteihin, mutta myös viestinnän ammatit kiinnostivat
vähintään toissijaisina vaihtoehtoina, joihin olisi mahdollista siirtyä, ainakin jos toimittajan työt
eivät tärppää. Osa mainituista ammattinimikkeistä, esimerkiksi juontaja, tuottaja tai editoija, eivät
sellaisenaan kytkeydy vain viestintään tai journalismiin. Haastateltavat kuitenkin sijoittivat itse
ammattinimekkeet jommallekummalle kentälle, esimerkiksi juontaja-ammatin maininneet olivat
kiinnostuneita radio- tai televisiojournalismista.

35
Viestinnän ammattilaiset 2019. http://procom.fi/wp-content/uploads/2019/10/12924Viestinn%C3%A4n-ammattilaiset-2019-FINAL.pdf (haettu 4.11.2021)
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JOURNALISMI

VIESTINTÄ

MUUT

datajournalisti
featuretoimittaja
juontaja
kirjeenvaihtaja
kuvajournalisti
kuvatoimittaja
lehtikuvaaja
monimediatoimittaja
musiikkitoimittaja
nuorten talousuutisten toimittaja
ohjaaja
politiikan toimittaja
päätoimittaja
radiojuontaja
radiotoimittaja
radiotuottaja
rikostoimittaja
sisältöpäällikkö
sosiaalisen median sisällöntuottaja
taloustoimittaja
toimittaja
tuottaja
tv-toimittaja
urheilutoimittaja
uutisgraafikko
uutispäällikkö
uutistoimittaja
verkkotuottaja
videokuvaaja
videoleikkaaja

art director
copywriter
editoija
konseptisuunnittelija
marketing specialist
mediasuhdevastaava
myynnin assistentti
käsikirjoittaja
projektipäällikkö
teatteritiedottaja
tiedottaja
videotoimittaja
viestinnän asiantuntija
viestinnän opettaja
viestintäassistentti
viestintähenkilö
viestintäkoordinaattori
viestintäpäällikkö
viestintäsuunnittelija
viestintävastaava

tutkija
tohtoriopiskelija
opettaja

Taulukko 1. Haastateltavien mainitsemat tehtävät, joihin he ajattelevat voivansa tulevaisuudessa
sijoittua.

Työnantajayritys tai -organisaatio ei ole haastateltaville tärkein kriteeri tulevaisuuden työn valinnassa. Organisaatioiden arvostus on kuitenkin läsnä monien pohtiessa mieluisia työpaikkoja.
Taulukkoon 2 on listattu haastateltavien mainitsemat kiinnostavat organisaatiot tai tahot. Aikaisemman tutkimuksen mukaan (Hovden & Ottosen 2016, 53) journalismin opiskelijat ovat hyvin
tietoisia journalististen organisaatioiden hierarkioista, ja isot, kansalliset mediat arvotetaan korkeammalle kuin pienet ja paikalliset sekä vakavampi journalismi paremmaksi kuin sensaatiohakuinen lehdistö. Myös oman tutkimuksemme journalistisesti suuntautuneet osallistujat ovat yleensä
kiinnostuneita valtakunnallisista mediataloista, eikä juuri kukaan haaveile työstä iltapäivälehdissä.
Yle ja Helsingin Sanomat mainittiin useimmin mieluisina tulevaisuuden työpaikkoina (ks. taulukko
2).
YleX ja Yle Kioski on ihan alusta asti olleet [kiinnostavia työpaikkoja]. Ne olisi siistejä,
nuorekkaita paikkoja, missä olisi varmasti jees olla. Mutta sitten Yle yleisestikin.
Tiedän, että se tarjoaa niin paljon kaikkea, ja se tekee mun mielestä hyvää sisältöä.
(Jo10)
Olisi hienoa olla jossain valtakunnallisessa julkaisussa, missä oikeasti olisi resursseja
ensinnäkin tehdä ja myös olla näkemässä mihin suuntaan hommaa kehitetään eikä
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tavallaan olla mediassa, […] mikä tippuu pois. […] Jos se olisi vaikka joku pienen
kaupungin paikallislehti, jossa mä joudun tekemään paljon itsenäisesti ja yksin hommia. Se tuntuu silleen tylsältä ja puuduttavalta, niin se ainakin olisi ihan kamalaa.
(Jo03)
En ainakaan haluaisi olla missään tämmöisessä keltaisessa lehdistössä. Tai ehkä
uutistoimituksessa voisin olla jossakin Ilta-Sanomissa tai Iltalehdessä. Mutta ehkä se
[…] ei olisi mun arvojen kanssa yhdessä, ja mua varmaan ahdistaisi se aika paljon.
(Jo01)
Maakuntalehdet ja muut ei-valtakunnalliset mediat kiinnostavat muutamia haastateltavia. Aikakauslehdet yleisesti ottaen innostavat monia. Maakuntalehtien tulevaisuus kuitenkin tuntui
joistakin epävarmalta, ja yksi haastateltavista piti niiden työtahtia tiukkana ja menisi tästä syystä
mieluummin töihin paikallislehteen.
Mua [on] oikeastaan aina kiinnostanut, mihin mä en ole vielä päässyt. Aikakauslehdet. Oikeastaan ehkä rajatumminkin, naistenlehdet. […] Featurejuttujen tekeminen,
kolumnit, henkilöhaastattelut olisi tavallaan ajattomuuden kautta sellainen urapolku, missä mä uskon, että mä viihtyisin tosi hyvin. (Jv02)
[Maakuntalehdessä] pääsisi tekemään hyvin paljon monipuolisempaa työtä ja
todennäköisesti myös enemmän, kun lehti ilmestyy joka päivä. Ja aiheitten monipuolisuus tosiaan on bonusta. Sitten ehkä myös semmoinen laatukäsitys siitä
julkaisusta, että mieluummin sitä menee johonkin työpaikkaan, minkä näkee itse
laadukkaana. (Jv05)
Paikallislehdet kiinnostaa enemmän kuin maakuntalehdet. Mistä mä en niin pidä
maakuntalehdissä, niin ne saattaa olla sellaisia, jotka ilmestyy päivittäin. Siellä on
tiuha tahti ja tehdään sekä printtiin että verkkoon sisältöjä, ja se ei ole niin kohdennettua se yleisö […] kuin paikallislehdissä. Maakuntalehtien brändi mun mielestä
vähän rakoilee, […] ja se kuulostaa jotenkin stressaavalta ja kiireiseltä työympäristöltä. (Jv09)
Viestintään suuntautuneet nimesivät varsinaisia toiveorganisaatioita vähän. Yleisesti ottaen erilaiset järjestöt, julkishallinto ja viestintätoimistot kiinnostavat. Siinä missä journalismiin suuntautuneilla on havaittavissa medioiden hierarkian mukaista kiinnostusta suuriin ja valtakunnallisiin
organisaatioihin, halutuissa viestintätehtävissä korostuu organisaation arvomaailma ja positiivinen
mielikuva työnantajasta.
Kyllä tällä hetkellä mieluiten [työllistyn] viranomaisviestintään ja julkishallinnon
viestintään. En sitä yksityistä sektoria ole missään vaiheessa sulkenut pois, mutta
tällä hetkellä fiilis on, että sinne [julkiselle puolelle] olisi hinku. (Vi04)
Mä en osaa nimetä yhtä asiaa, yhtä työpaikkaa tai työtehtävää, että mikä olisi unelma, mutta semmoinen, että pystyisin käyttämään omaa osaamistani. Luulen että
se olisi jossain julkisella sektorilla, joku kunta, kaupunki, valtio-omisteinen yritys tai
julkisomisteinen yritys, joku iso yhdistys, joku tämmöinen. (Jv08)
Jos vaikka kirjallisuuden tai musiikin parissa haluaa töitä, niin kyllä se on laajempi
se toimenkuva [viestinnässä], mitä pystyy tekemään. […] Yhteiskunnallisesti merkittävää työtä voi tehdä esimerkiksi järjestöissä. Niin [että työ] jollakin tavalla liittyy
kuitenkin siihen vaikuttavuuteen tai merkittävyyteen, että voi sitten nostaa vaikka
epäkohtia esiin. (Vi11)
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VIESTINTÄ

Aamulehti
Aikakauslehti
Helsingin Sanomat
Ilkka
Iltalehti
Ilta-Sanomat
Image
Järjestölehti
Maakuntalehti
MTV
Paikallislehti
Suomen Kuvalehti
Taloussanomat
Turun Sanomat
Yle (Yle Perjantai, Yle luovat sisällöt, aluetoimitukset,
Yle Puhe, YleX ym.)
Ylioppilaslehti

Asiakaslehti
Bookbeat
Festarit
Hyväntekeväisyysjärjestö
Jalkapalloseura
Julkinen sektori
Kustantamo
Levy-yhtiö
Mainostoimisto
Markkinointitoimisto
Mediatalon markkinointipuoli
Museo
Tampereen kaupunki
Tampereen työväenteatteri
Verohallinto
Viestintätoimisto
Ympäristöjärjestö
Yrityksen viestintäosasto

Taulukko 2. Haastateltavien mahdollisiksi tuleviksi ja kiintoisiksi työpaikoikseen mainitsemia työnantajaorganisaatioita ja -tahoja.
Työtehtävien ja työorganisaatioiden lisäksi tutkimuksen osallistujilla on myös yleisempiä toiveita
tulevasta työympäristöstään ja työn sisällöistä. He toivovat tulevilta työtehtäviltään monipuolisuutta, luovuutta ja laajaa työnkuvaa sekä vapauksia esittää itse ideoita. Monet mainitsivat myös
hyvän työyhteisön ja tiimin sekä mahdollisuuden tavata erilaisia ihmisiä. Useat arvostavat pitkäjänteistä työskentelyä ja toivovat hidasta työrytmiä tulevissa työtehtävissään, jotta työn jälki olisi
laadukasta ja asiat olisi mahdollista viedä loppuun saakka.
Ehkä että [työ] ei ole välttämättä sitä ihan samaa joka päivä. Ja siinäkin se, että pääsee ihmisten kanssa tekemään. Monipuolisuus ja ehkä myös luovuus. (Vi08)
Ehdottomasti ainakin se semmoinen luovuus, ja vaihtelevuus, että on tosi erilaisia
työpäiviä ja että ei ole aina sitä samaa. (Jo13)
Työyhteisö ylipäänsä ja siis jotenkin semmoinen, että saa viettää päivänsä ilmapiirissä, missä on samanlaisia ihmisiä, joilla on samanlaisia intohimoja kun itsellä. […]
Että olisin sellaisessa työpaikassa, missä on hyvä olla ja missä kannustetaan toisia ja
missä olisi resursseja tehdä jotain oikeasti itselle myös merkityksellistä työtä. (Jo03)
Lähes neljännes tutkittavista pohtii mahdollisuutta edetä urallaan esihenkilötehtäviin ja toivoo
tulevien työtehtävien sisältävän vastuuta myös muiden työtehtävistä. Esihenkilötehtävissä heitä
kiinnostavat mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää uutta.
Kymmenen vuoden päästä 2030 mä voisin olla uutispäällikkö. […] Niin tällä lailla
vaatimattomasti: joo, mä voisin olla uutispäällikkö 2030. (Jv01)
Olisi kiva saada myös pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vastuuta. Mutta sitten en
tiedä, ainakaan tällä hetkellä ei tunnu, että jonkun päällikkötason tai suunnittelevan
tahon tekeminen sinänsä kiinnostaisi. Mutta toki, en tiedä, voisiko se sitten olla sen
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seuraavan kolmen vuoden [2028–2030] ajatus, että olisi jonkinlaisia päällikkötason
hommia tai suunnittelevaa juttua. (Jo02)
Kyllä mä koen, että olen kunnianhimoinen ja haluaisin edetä uralla suhteellisen
ylös. Mutta ainakin tällä hetkellä esimerkiksi ihan ylemmän tason päätoimittajat
ja tämmöiset, siinä on niin vähän sitä itse kirjoittamista. Ainakin tällä hetkellä ei se
hallinnollinen ja kokouksissa pyöriminen niin paljon innosta. Vaikka olisi kyllä kiva ja
mä tykkään, että on vastuuta ja on vastuussa omasta työstä ja joidenkin muidenkin
työstä. Ehkä joku toimituspäällikkö tai toimitussihteeri tai semmoinen voisi olla, jossa saisi mahdollisesti vaikuttaa konkreettisemmin, että mitä siellä lehdessä tai missä
ikinä onkaan. Semmoinen väliasteen pomo. (Jo01)
Monilla tutkimuksen osallistujista on varsinaiseen työuraan liittyvien toiveiden lisäksi myös muita
luovaan työhön liittyviä suunnitelmia ja haaveita. Noin viidesosa tutkittavista toivoo kirjoittavansa
kirjan. Kirjailijan ammattia ei mainita varsinaisena unelma-ammattina, vaan kirjan tekemistä ajatellaan lähinnä osana muuta ammatillista toimintaa tai uran sivujuonteena. Omien podcastien ja
taiteellisten projektien tekeminen innostaa myös.
Esimerkiksi kirjajutut kiinnostaisivat. En mä tähän hätään [ole suunnitellut] tiettyjä
aiheita, mutta kirja on sellainen, mitä kiinnostaisi tehdä. Ehkä myös vähän taiteellisemmatkin projektit, jotka ehkä sivuavat journalismia mutta on poikkitieteellisiä ja
-taiteellisia projekteja. (Jo11)
Olisihan se nyt maailman hienointa päästä joskus tekee tällainen paljastussarja ja
-kirja. (Vi10)
Pitempiaikaisempi unelma on, että haluaisin kirjoittaa kaunokirjallisuutta tai ihan
vaan siis fiktiivisen […] kirjan. Mutta kun mulla ei ole vielä siihen aihetta, se on
semmoinen asia, mikä on pyörinyt päässä jo pitkään, ja mä olen pyöritellyt erilaisia
aiheita. […] Voisin sitten sanoa, että olen kirjoittanut kirjan. (Vi07)

Huolet ja pelot: löytyykö töitä omalta alalta, riittääkö osaaminen?
Omaan ammatilliseen tulevaisuuteen ja uraan liittyvät pelot kytkeytyvät enimmäkseen sopivan
työpaikan löytämiseen. Työpaikan löytäminen on journalistiopiskelijoiden keskeinen huoli myös
aikaisemmassa tutkimuksessa (Mäenpää 2015, 29). Haastateltaviamme askarruttaa työn ja riittävän toimeentulon saaminen omalta alalta. Heistä suurin osa mainitsi huolensa työllistymisestään
opintojen jälkeen. Media-alaa pidetään epävarmana työllistäjänä, ja kilpailu työpaikoista pelottaa.
Lyhyet määräaikaisuudet ja freelancetyö aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuuden uranäkymiin.
Joka toinen tutkimukseen osallistuva kokee suurimmaksi tulevaisuuden työhön liittyväksi pelokseen nimenomaan tarvittavan toimentulon ja työn löytämisen (vrt. Lehtonen 2013, 49). Muutama
haastateltavamme täsmensi, että alalla joutuu tekemään töitä liian pienellä palkalla ja toisinaan
useaa työtä yhtä aikaa.
Kai se [pelko] siihen talouteen liittyy, että se ei elätä se palkkataso. Joutuisin tekemään,
painamaan kolmea hommaa, että saisin saman palkan kuin joku muu jostain raksalta. Että
kaikki koulu olisi mennyt niin sanotusti hukkaan, työkokemus hukkaan ja että se palkkataso on oikeasti niin huono, että saisit rosollia tekemällä Saarioisilla enemmän. (Jo08)
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Varmaan se [on suurin pelko], että tulee aivan täysin torjutuksi siinä mitä haluaa tehdä.
Mulla on nyt kuitenkin aika selkeä visio siitä, että mitä mä haluan tulevaisuudessakin tehdä
[…] niin että joku vaan sanoo, että ei susta nyt ole tähän, että ei meitä kiinnosta ostaa sun
palveluja. (Jv12)
[Se suurin pelko] on, että ei saa riittävästi töitä, että ne on kiven alla. Ei edes sellaiset työt,
mistä mä tykkään, vaan ylipäätään mikä tahansa työ, että saako riittävästi työtä. […] Riittääkö mun verkostot ja mun sosiaaliset taidot tähän ammattiin ja kehittymiseen? Pääsenkö
mä työpaikkoihin, mitä mä haen? (Jo04)
Tulevaisuudessa pelottaa myös media-alan kehitys: muutamaa haastateltavaa huoletti, että robotit
vievät työt ja työmahdollisuudet vähenevät entisestään. Lisäksi osaa huolestutti media-alan yritysten mahdollinen näivettyminen ylipäätään, mikä tekisi työn saamisesta entistäkin hankalampaa.
Robotit vie työt. […] Jonkin verran siedän epävarmuutta, mutta kyllä se välillä stressaa,
että tuleeko niitä töitä olemaan. (Jv11)
Töiden tai työn saaminen [huolestuttaa], koska tuntuu että media-alalla vähennetään työpaikkoja koko ajan ja yhä enemmän yksi ihminen tekee monen ihmisen tehtävät. (Jv02)
Huoli toimeentulosta on kiinteässä yhteydessä kiinnostaviin työtehtäviin. Monia pelottaa, että joutuu tekemään epämieluisaa tai tylsää työtä, koska muutakaan ei löydy. Tutkittavia huolettaa, että
mielenkiintoiset työtehtävät eivät elätä. Pelkona on, että työtehtävät eivät vastaa omia kiinnostuksen kohteita ja koulutukseen käytetty aika ja panostus menevät hukkaan. Lisäksi osaa journalismiin suuntautuneista huolettaa, että joutuu vaihtamaan vastentahtoisesti viestinnän tehtäviin.
Muutama haastateltava mainitsi suurimpana pelkonaan alanvaihdon, minkä vuoksi ammatillinen
orientaatio pitäisi rakentaa kokonaan uudelleen.
Ehkä se, että ei löytäisi semmoista tarpeeksi mielekästä työtä, niin sitten joutuu olemaan semmoisessa työssä, jossa ei ole kauhean hyvät työehdot tai mukava olla, niin
joutuu sitä tekemään pakon edessä rahan takia. (Jv13)
Kyllä varmaan se, että tulisi pitkä työttömyysjakso, jonka jälkeen olisi pakko vaihtaa
alaa tai yrittää löytää sitten joku muu paikka tällä koulutuksella. Koska haluaisi kuitenkin tosi paljon toimittajaksi ja tykkää siitä työn näkökulmasta, niin se että joutuisi
sitten laittamaan pillit pussiin ja menemään johonkin huonoon konsulttifirmaan
tekemään jotain kampanjoita, niin se olisi pahin pelko. (Jo18)
Pahin pelko olisi varmaan, että joutuisi vaihtamaan kokonaan alaa. Aloittamaan
jotenkin tyhjän päältä. Koska on kuitenkin nyt […] päässään epämääräisesti hahmotellut omaa tulevaisuuttaan, niin kyllä mä olen nähnyt sen journalismin parissa
tavalla tai toisella. Mutta sitten jos kävisikin niin, että ei pystyisi, ei jostain syystä saisi
niitä määräaikaisia sopimuksia, niin varmaan se, että pitäisi keksiä itsensä jotenkin
uudelleen. (Jo12)
Alan vaihtamisen lisäksi haastateltavia huolestuttaa, jos tuleva työura ei etene omien kiinnostusten mukaisesti vaan joutuu jäämään samaan asemaan tai taantumaan aikaisempaa huonompiin
työtehtäviin. Viidennes haastateltavista pohtii jämähtämistä tulevaan työhön, ja heitä vaivaa pelko
tylsästä, yksipuolisesta työstä vuodesta toiseen. Haasteita ja muutoksia toivotaan sopivassa suhteessa urakehityksen myötä.
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No ehkä sellainen [pelottaa], että jäisin jumiin johonkin ihan ok duuniin. […] Nytkin
olen omasta mielestäni tosi kivassa duunissa, mutta en mä haluaisi tätä tehdä loppuelämääni. Se on ehkä mun pelko, että en pääse etenemään, että jään vaan johonkin ihan kivaan työhön, mitä sitten olen tehnyt 50 vuotta putkeen. (Vi07)
No siis varmaan se, että menettää niin sanotusti saavutetut etuudet. Että jos joutuisi
downgreidaamaan työpaikkaa, että joutuisi palaamaan [paikallislehteen]. […] Sitten
olisi laittanut aika monta hiessä painettua ja opiskelujen ohella painettua työpäivää,
mitä on vääntänyt, niin ne olisi valunut jossain mielessä hukkaan. Semmoinen, että
eteneminen pysähtyy ja kaiken lisäksi sitten taantuu. (Jo09)
Tuntuisi aika epämotivoivalta, että semmoinen monipuolisuus tai vapaus tehdä
asioita rajoittuisi, että sitten päätyisi työtehtäviin, jossa ei olisi näitä tämän tyyppisiä
mahdollisuuksia toteuttaa itseään. (Jv10)

Kaikki haastateltavat eivät ole täysin varmoja omista uravalinnoistaan. Tulevaisuuden näkymissä
huolettaa se, löytääkö omaa kiinnostustaan. Journalismin ja viestinnän tehtävissä voi suuntautua
niin välineen tai kanavan kuin alankin mukaan, ja osaa haastateltavia huolestuttaa oman kiinnostuksen suuntautuminen liian laajasti. Muutamat pelkäävät, että kiinnostus alaa kohtaan lopahtaa
tai alavalinta osoittautuukin kokonaan vääräksi. Useimmat kuitenkin näkevät tai toivovat, että
omat kiinnostuksen kohteet selviävät uran alkuvuosina erilaisten kokeilujen ja lyhyiden työsuhteiden jälkeen.

Ei oikein tule mitään mieleen muuta [pelkoa] kuin justiinsa se, että en ole vielä varma, että mitä mä haluan tehdä. Kuitenkin varmaan suuntaudun sinne viestintään tai
markkinointiin ja siellä arvostetaan toimittajakoulutusta, niin en mä koe, että siinäkään putoaisi sinne väliin. (Vi11)
No ehkä se [pelko] on se, että mä en löydä sitä, mulla on vielä hakusessa se, että
mikä on se mun oma juttu, mitä mä haluan tehdä. Että mä vaan olen jossakin työpaikassa ja toivon, että mä tykkään siitä hirveästi ja se tulee semmoinen kiintyminen
siihen paikkaan, ja sitten sitä ei vaan tule, ja mä en löydä koskaan sitä mun omaa
juttua. Tai sitten että en edes hoksaa sitä, että mä olen ehkä väärällä alalla. (Jv09)
Ehkä joku semmoinen [pelottaa], että jos yhtäkkiä tajuaisikin, että ei tämä olekaan
yhtään mun ala tai ei olisikaan enää mitään inspiraatiota mihinkään tai ei enää syttyisi siitä tekemisestä yhtään. (Jo13)

Reilu kolmannes haastateltavista sanoi suurimmaksi huolekseen sen, riittääkö tai soveltuuko
oma osaaminen tulevaisuuden vaatimuksiin. Journalismin ja viestinnän työtehtävissä saatetaan
edellyttää liiankin monipuolisesti erilaisten välineiden ja aihepiirien hallintaa. Muutamalla huoli
liittyy digitaalisiin taitoihin ja verkkojournalismiin, osalla taas sosiaalisen median kanaviin. Nikusen
(2011, 42–43) mukaan myös jo alalla työskentelevät toimittajat korostavat uusien teknologiaan
liittyvien taitojen omaksumista selviytymiskeinona toimitusorganisaatioiden muutostilanteissa.
Vanhemmat toimittajat kokevat, että tekniikan ja monien eri välineiden hallinta on itsestään selvää
alalle tuleville nuorille (Jyrkiäinen 2008, 133). Näin kaikki haastateltavamme eivät kuitenkaan koe,
vaikka ovat itse nuoria. Muutama haastateltava huomautti, että vielä vähän nuoremmilla alalle
tulijoilla on tuoreempi ote eri kanavissa toimimiseen. Osa haastateltavistamme kuitenkin odotti
innolla teknologisia innovaatioita ja eräs tutkittava (Vi03) toivoikin oppivansa hyödyntämään virtuaalitodellisuuden työvälineitä.
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Haaste on siinä, että tämä ala muuttuu jatkuvasti ja tekijöiltä vaaditaan koko ajan
tavallaan enemmän ja paljon moniosaisemmin asioita. Sitä miettii, että koko ajan
kaikki median kanavat ja muut muuttuu ja uudistuu, että pysyykö siinä itse perässä.
[…] Mua tuoreemmat opiskelijat voi asettaa mun uran vaakalaudalle, jos he osaa
enemmän. (Jv02)
Pärjäänkö mä oikeasti tuolla verkkopuolella? […] Vaikka olenkin nuori kaveri, niin
[olen] ollut semmoisissa työnantajasuhteissa, missä se printtilehti, nimenomaan painettu sanomalehti, on ollut ykköstuote, ja sitä verkkopuolta ei syystä tai toisesta ole
systemaattisesti kunnolla kehitetty. […] Mulla on huono tietotaito siitä, että miten
verkkojournalismia oikeasti tehdään ja se on vähän paha juttu. Sitä pitäisi jossain
vaiheessa kyllä ruveta opettelemaan ja kehittymään siinäkin. […] Pitäisi olla tuolla
Kikeissä ja Tiktokeissa ja Snapchateissä ja muualla. (Jv07)

Muutama tutkittava tunnisti, että osaamista koulutuksen kautta on kertynyt hyvin, mutta se ei
välttämättä ole riittävää tulevia työtehtäviä ajatellen.
Mä olen opintojen aikana laittanut kaikki paukut radiopuolelle ja tehnyt kaikki harjoittelut radion parissa ja nyt sitten freelancerinakin, kun olen viestintätoimistolle
toiminut, niin audiojuttuja oikeastaan pelkästään tehnyt. […] Se jännittää, että osaisinko mä tai pärjäisinkö mä oikeasti vaikka kirjottavana toimittajana. (Jv04)
Pystynkö mä tällä taustalla ja osaamisella ja koulutuksella etenemään sinne, minne
mä haluan. Koska siis toimittajan opinnot on olleet tosi hyviä siihen, mitä mä teen
nyt, copywriterin hommia markkinointitoimistossa. […] Mutta jos mä haluaisin
joskus markkinoinnin ja viestinnän alalla edetä vaikka johtotehtäviin pidemmälle,
niin mä en osaa sanoa, että onko journalistiikasta saadut maisterin paperit sitten se,
millä sinne pääsee. (Vi07)

Onko uutistyö ja nettimaailma liian rankkaa ja raakaa?
Tulevassa työssä huolettaa myös vaativa työkulttuuri. Vuoden 2020 työolobarometrin36 mukaan
suomalaisista työssäkäyvistä lähes puolet kokee usein tai joskus työuupumuksen oireita. Oireista
yleisimpiä ovat krooninen väsymys, keskittymisvaikeudet ja kyynistyminen. Alle 35-vuotiaista
suomalaisista noin 40 prosenttia kokee työuupumuksen oireita. Haastateltavistamme huomattavasti pienempi osa, noin neljännes, mainitsi huolen hyvinvoinnistaan suhteessa työssä jaksamiseen. Eroa saattaa kuitenkin selittää tutkimusasetelmien erilaisuus, sillä emme erikseen kysyneet
työuupukseen liittyviä tekijöitä. Muutaman haastateltavamme suurin pelko liittyy terveydentilaan
ylipäätään ja mahdolliseen loppuunpalamiseen. Työelämän ja erityisesti journalistisen työn stressi
ja raakuus nähdään uuvuttavina seikkoina.

Varmaan on monenlaisia esimerkkejä jostain loppuunpalamisista ja varmaan sen
seurauksia, että ei osaa irrottaa itseään työstä ja on uutisten äärellä koko ajan. (Jo02)
Ehkä oma jaksaminen [huolestuttaa]. Sopiiko persoonana siihen maailmaan, millainen se mediamaailma on. […] Se on kyllä tosi isona pointtina se onnettomuustapauksesta uutisoiminen. Mun mielestä se maailma on jotenkin niin raaka, että en
36
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163200/TEM_2021_36.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (haettu 4.11.2021)
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mä tiedä sovellunko. Pitäisi olla niin kylmäverinen, ei oikein tunnu omalta. […] Se
työmääräkin voi olla vähän liian suuri työntekijälle. (Jo06)
Tämä on nyt ehkä worst scenario possible, mutta että ei kykenisi tekemään töitä.
Että se olisi ehkä jotakin henkistä tai fyysistä, joka sitten estäisi ne jonkinnäköiset
tulevaisuuden haaveet. (Vi04)
Journalismiin suuntautuneita huolettaa tulevassa työelämässä myös negatiivinen palaute. Toimittajan työssä ollaan esillä omalla nimellä, ja mahdolliset virheet saavat nopeasti julkisuutta. Myös
voimakkaita tunteita herättävät aiheet saattavat aiheuttaa vihaisia reaktioita.
No kyllä tuo […] Youtube-case, että oli joutunut siihen livelähetykseen ja siitä jäi
tallenteet ja sitten kauheasti kommentteja tulee ja jotkut […] hyökkää vastaan ja
hankkii numeron netistä ja osoitteet ja kaikki. Kyllä siis jotenkin tommoiset oikeasti
jollain tavalla pelottaa, koska niitä tapahtuu niin paljon. […] Kyllä ne laittaa aina ajattelemaan, kuinka haastava ammattikenttä ja toisaalta samalla, että kuinka typeriä
ihmisiä tällä maapallolla on. (Jv04)
Twitterissä saattaa ihan yksittäisen jutun takia joutua aikamoisen paskamyrskyn
kohteeksi, niin se julkisuus mikä siitä tulee sivutuotteena, niin sitä mä en koe ainakaan isona plussana. […] Jos sattuu tekemään yhden virheen ja se onkin sitten siinä.
(Vi08)

Pääkaupunkiseudun mediatalot kiinnostavat, mutta Tampereen ja
Turun seudut tarjoavat mukavat asuinpaikat
Työtehtävien ja työnantajaorganisaation lisäksi asuinpaikka on tärkeä peruste tulevaisuuden
valintoja tehdessä. Pääkaupunkiseutu herättää haastateltavissa ristiriitaisia ajatuksia, koska he
uskovat töitä löytyvän todennäköisimmin Helsingin suunnalta, mutta asuinpaikkana Helsinki taas
houkuttelee vain osaa tutkittavista. Muutama jopa nimesi Helsinkiin muuttamisen ensisijaiseksi
tulevaisuuden huolekseen.
Tutkimuksemme osallistujat ajattelevat yleisesti, että Helsinkiin sijoittuvilla valtakunnallisilla medioilla on eniten mahdollisuuksia kehitystyöhön ja maakuntatason viestimissä vastaavasti vähemmän. Osaa mietityttääkin, että jääminen muualle Suomeen tarkoittaisi jämähtämistä taantuviin
työpaikkoihin. Varsin monia asuminen maakunnissa kuitenkin houkuttaa, ja kiinnostusta on myös
asua pidempään opiskelupaikkakunnalla (Tampere tai Turku) tai sen ympäryskunnissa.
Varsinais-Suomessa tai Pirkanmaalla opiskelleista, vuonna 2016 korkeakouluista valmistuneista
yli 60 prosenttia on jäänyt asumaan opiskelumaakuntaansa ja poismuuttaneista lähes kaikki ovat
sijoittuneet Uudellemaalle.37 Viitteitä Uudenmaan vetovoiman hiipumisesta on kuitenkin olemassa, sillä vuonna 2020 pääkaupunkiseutu on menettänyt väestöä muualle Suomeen, ja Pirkanmaa
sekä Varsinais-Suomi ovat puolestaan houkutelleet uusia asukkaita.38 Omat haastateltavamme
mainitsivat lisäksi muun muassa Porin, Jyväskylän, Seinäjoen ja Naantalin mieluisina paikkoina
asua tulevaisuudessa.
37
Kun valmistumisesta on kulunut vuosi, suomalaisista korkeakoulutetuista keskimäärin 83 prosenttia on sijoittunut työelämään, noin 7 prosenttia on työttömänä ja loput esimerkiksi opiskelevat tai ovat
perhevapaalla. Yleisesti 15–64-vuotiaista suomalaisista noin 73 prosenttia on työelämässä. (Yle-uutiset
4.9.2018.) https://yle.fi/uutiset/3-10381841 (haettu 19.10.2021)
38
Tilastokeskus. Väestö 2020. https://www.stat.fi/til/muutl/2020/muutl_2020_2021-05-12_fi.pdf
(haettu 19.10.2021)
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Muutamat journalismiin suuntautuneista tutkittavista pitävät tärkeänä asua työpaikkakunnalla,
koska paikallistuntemuksesta on työssä hyötyä. Työ oman asuinpaikan tiedotusvälineissä auttaa
syventymään työn sisältöihin.
En ehkä haluaisi Helsinkiin asettua, niin se vähän huolettaa, että pystynkö mä välttämään
sitä pitkällä aikavälillä. Kyllä mä varmaan siellä voin käydä ja siellä tehdä jotakin, mutta kun
katsoo kun kaverit pikkuhiljaa valuvat ja on valuneet jo pääkaupunkiseudulle, […] mä olen
miettinyt, että pystynkö mä sitä välttämään. (Jv01)
Jos pystyisi vaikka valitsemaan, että olisi kaksi paikkaa. Se toinen olisi jossain Jyväskylässä
tai Turussa tai Porissa ja toinen olisi siellä pääkaupunkiseudulla, niin kyllä mä varmaan
jättäisin sen pääkaupunkiseudun ja ottaisin minkä tahansa niistä muista vaihtoehdoista,
jos olisi tuollainen tilanne. (Jo13)
On [huolia], mä sanon suoraan, että sijainti. Se että mä olen Turussa. Täällä ei ole niitä
samoja hommia, mitä mä Helsingin-vuosinani tein, niin ei ole tarjolla läheskään niin paljon.
Joutuisin tekemään täältä kotoa hommia, enkä pääsisi fyysisesti olemaan läsnä. […] Kyllä
mä tunnistan, että pitäisi olla Helsingissä tekemässä. Jos ei halua sitten viettää neljää tuntia autossa per päivä tai junassa. (Jo08)
Asuinpaikkaa pohdittaessa vaikuttaa myös oman lähipiirin sijainti, ja monilla on toiveita asua
esimerkiksi lähellä omia vanhempia ja sisaruksia tai muuta lähipiiriä. Myös puolison työmahdollisuudet vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Asumismukavuudella ja -väljyydellä on merkitystä,
eivätkä Helsingin kalliit neliöhinnat houkuttele. Monella on toiveena asua omakoti- tai rivitalossa,
joka sijaitsisi kaukana kaikesta. Suunnitelmat perheen perustamisesta saavat pohtimaan asumismukavuutta.
Tällä hetkellä Turku. Haluaisin olla täällä. Mutta siihen on muita ulkoisia painavia syitä. Mun
isoveli sai viime vuonna kaksospojat, niin mä haluan nähdä heitä viikoittain. (Jo08)
Ja siinä vaiheessa [vuonna 2030] saattaa olla lapsia, jos lapsia tulee. En tiedä tuleeko, mutta
jos tulee niin varmaan siinä kolmekymppisenä. Toivottavasti siinä vaiheessa jo on omakotitalo ja vuohia. Aion ostaa vuohia. (Jo01)
Ehkä vaikka omakotitaloon. Ehkä olisi tärkeintä, että pääsisi lähemmäs luontoa, kun me
ollaan molemmat vähän pienemmiltä kyliltä kotoisin. Johonkin missä pääsisi järveen ja
avantoon ja sillä tavalla. (Jv05)
Osalle haasteltavista asuinpaikalla ei vaikuta olevan suurta merkitystä lähitulevaisuudessa. Varsinainen paikalleen asettuminen tapahtuisi vasta myöhemmin elämässä. Näin ollen kiinnostava työtilaisuus saattaisi mennä asuinpaikan edelle valintoja tehdessä. Osalla onkin ajatuksena tehdä töitä
eri puolilla Suomea ja maailmaa. Asuinpaikkaa pohtiessa myös etätöiden mahdollisuus nousi esiin,
ja haastateltavat arvostavat niiden tarjoamaa mahdollisuutta asua eri paikassa kuin työt sijaitsevat.
Korona-aika saattaa vaikuttaa käsityksiin etätöiden tekemisestä. Etätöitä ei kuitenkaan yleisesti
pohdittu kovin laajasti, ja vain harva ajattelee asuvansa eri paikassa kuin missä työpaikka sijaitsee.
Joskus olen miettinyt, että kun [20]28 on Los Angelesissa olympialaiset, […] niin miksipä
ei, vaikka puoli vuotta ennen olympialaisia muuttaisi Kaliforniaan joksikin kirjeenvaihtajaksi. (Jv12)
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Ellei sitten ole semmoinen työ, mitä voisi tehdä vaikka etänä. Ei mulle ollut mikään
ongelma käydä esimerkiksi Tampereella pari kertaa viikossa. Eihän se ole siis homma eikä
mikään. (Vi03)
Mä en ole vielä siinä elämänvaiheessa, että mä olisin ihan heti tässä nyt vielä muutamaan
vuoteen asettumassa mihinkään tai hankkimassa perhettä. […] Siinä mielessä nyt olen
avoin, että jos tulee joku ihan mahtava paikka, minkä mä haluan, niin ei mulle ole merkitystä, että missä se sitten on. (Jv09)

Yhteenvetoa
Haastattelemillamme journalismin opiskelijoilla on toiveita ja odotuksia tulevaa työuraa kohtaan.
Joillekin työ on välttämättömyys, joka mahdollistaa muuta elämää, sillä myös ajanvietto läheisten
kanssa sekä harrastukset ja omat projektit ovat merkityksellisiä. Työ ja vapaa tukevat toisiaan
silloin, kun vapaa-aika on muutakin kuin palautumista raskaista työvuoroista. Joillekin taas työ on
elämän tärkeimpiä sisältöjä, jolloin uravalintaan ja työllistymiseen latautuu paljon. Työssä opiskelijoita innostavat sisällöllisesti mielekkäät tehtävät, oman osaamisen hyödyntäminen, itseilmaisu,
luovuus ja hyvä työyhteisö.
Haastattelevamme pitävät mielekkäimpänä tehdä oman alan töitä, ja he toivovat sijoittuvansa journalismin ja viestinnän työtehtäviin tulevaisuuden urallaan. Useimmat journalismin opiskelijat toivovat työllistyvänsä toimittajiksi, ja heillä on myös mielessään mieluisia journalismin
osa-alueita sekä työvälineitä ja kanavia. He toivovat tulevilta tehtäviltään kuitenkin monipuolisuutta, ja vain harva haluaa kiinnittyä vain yhteen aihepiiriin tai yhteen kanavaan. Useimmat toivovat
työskentelevänsä jossain määrin monialaisesti, esimerkiksi sekä radion että television parissa tai
sekä kirjoittavana että kuvaavana toimittajana.
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Vaikka toimittaja-ammatit ovat suosituimpia opiskelijoiden keskuudessa, myös viestinnän tehtävät
kiinnostavat osaa opiskelijoista. Viestinnän tehtävissä edellytetään kuitenkin, että työpaikan arvot
vastaisivat omia arvoja. Journalismin opiskelijat toivovat työllistyvänsä valtakunnallisiin mediataloihin, mieluiten Helsingin Sanomiin tai Yleisradioon. Viestinnästä kiinnostuneet puolestaan
toivoivat työtä arvojaan vastaavista järjestöistä, julkishallinnosta tai viestintätoimistoista. Tutkimuksemme vahvisti siis aiemman tutkimuksen havainnon, että arvot ohjaavat työpaikan valintaa.
Journalismiin suuntautuvat näkevät, että viestintäalan työtehtävissä joutuisi viestimään, mainostamaan tai markkinoimaan jotakin tuotetta, palvelua tai yritystä, joka ei välttämättä olisi omien
arvojen mukainen
Eniten tulevassa työurassa haastateltaviamme pelottaa, ettei löydä kiinnostavaa oman alan työtä.
Monia huolestuttaa, että joutuu tekemään epämieluisaa työtä tai vaihtamaan kokonaan alaa, jos
työ journalismin parissa ei elätä. Myös jämähtäminen yksipuoliseen, sinänsä mukavaan työhön
huolestuttaa. Toisaalta taas liian kiireinen työelämä ja työssä jaksaminen mietityttävät. Lisäksi oma
osaaminen saatetaan nähdä puutteellisena suhteessa työelämän vaatimuksiin.
Työn sisältöjen lisäksi asuinpaikka on tärkeä peruste, kun haastateltavat pohtivat tulevaisuuden
suuntiaan. Pääkaupunkiseutu herättää vastaajissa ristiriitaisia ajatuksia siksi, että haastateltavat
uskovat töitä löytyvän todennäköisimmin Helsingin suunnalta, mutta asuinpaikkana se ei ole
kaikkein houkuttelevin. Monet haluaisivat esimerkiksi Pirkanmaalle tai Varsinais-Suomeen. Tutkimuksemme osallistujat ajattelevat myös, että Helsinkiin sijoittuvilla valtakunnallisilla medioilla on
eniten kiinnostavia työtehtäviä tarjottavana, ja jääminen muualle Suomeen tarkoittaisi jämähtämistä taantuviin työpaikkoihin ja tylsempiin työtehtäviin.
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10. Lopuksi: Viidellä tyylillä
median ammattikentälle
Journalismin opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden elämää, työnäkymiä ja ammatillista
ymmärrystä ei voi tiivistää yhteen pelkistykseen. Jokaisella tutkimukseemme osallistuvalla on oma
ainutkertainen elämänhistoriansa ja omat erityiset toiveensa tulevaisuudesta. Tietyt asiat kuitenkin yhdistävät melkein kaikkia. Yksi yhdistävä asia on se, että kaikki tutkimuksen osallistujat ovat jo
tehneet media- ja viestintäalan töitä. Vajaa puolet on töissään suuntautunut pelkästään journalismiin, noin neljännes viestintään ja vajaa kolmannes molemmille ammattialoille. Tulosten mukaan
journalismia opiskelevat eivät siis tee pelkästään journalistista työtä, ja journalismin koulutus näyttää tuottavan sellaista asiantuntijuutta, jolla voi toimia media-alalla muutenkin, etenkin viestinnän
tehtävissä.
Toinen useimpia osallistujia yhdistävä asia on työn rytmittyminen kesäloman ja lukukausien
mukaan. Talvella tehdään opintojen ohessa journalistin tai viestijän töitä, usein epäsäännöllisesti
joko yhdelle tai usealle työnantajalle. Kesät taas tyypillisesti työskennellään kokoaikaisesti joko
kesätoimittajina tai joissain muissa media-alan tehtävissä. Joukossa on kuitenkin muutamia, jotka
haluavat talvisin keskittyä vain opintoihinsa, samoin muutamia, jotka pitävät taukoa opinnoista
työn tai terveydentilan vuoksi.
Työn ja opintojen yhdistäminen on valmistumassa oleville opiskelijoille tärkeä pohdinnan aihe,
koska opinnot pitäisi saada kunnialla päätökseen mutta samalla olisi myös saatava tuloja ja hankittava kokemusta tulevaa työuraa varten. Työkokemusta pidettiinkin yleisesti erittäin olennaisena
asiana pysyvän työpaikan saamisen kannalta. Yhtäältä työkokemus kerryttää osaamista ja toisaalta
se luo suhteita, joiden avulla töitä voi saada jatkossakin. Myös sattuman merkitystä korostettiin:
hyviin työpaikkoihin päätyvät ne, jotka ovat olleet ”oikeassa paikassa oikeaan aikaan” (Jv04).
Kolmas tutkimukseen osallistuvia yhdistävä asia on motivoitunut ja kiinnostunut asenne omaan
ammattiin ja siinä kehittymiseen. Monet haastateltavistamme sanoivat vahvuudekseen innostuneen otteen työhön ja monet myös kritisoivat joillakin työpaikoillaan kohtaamiaan vanhempia
kollegojaan leipääntymisestä ja innostuksen puutteesta. Toisaalta haastattelumme myös selvästi
osoittivat, että kilpailu media- ja viestintäalalla on kovaa ja voi myös käydä kohtuuttomasti voimille. Alalle tulevat kokevat, että heidän on joka päivä todistettava olevansa hyviä työntekijöitä ja
tehtävä toisinaan enemmän kuin jaksaisi. Kun tähän vielä lisätään opintojen loppuun saattamiseen
liittyvät paineet, kuorma voi käydä raskaaksi. Yleisesti tutkimuksen osallistujat ovat siis hyvin työorientoituneita ja ammatillisesti motivoituneita. Tämä ei silti tarkoita, ettei muutakin elämää arvostettaisi. Osa haluaisi tehdä työtä omassa rytmissä työajoista ja fyysisestä työpaikasta riippumatta.
Toiset puolestaan ajattelevat, että nimenomaan säännöllinen työaika antaa tilaa muulle elämälle
työn ulkopuolella.
Neljäs yhdistävä asia aineistossamme on journalismin perinteeseen kiinnittyvä ammatti-identiteetti. Journalistikoulutus on tuottanut haastateltavillemme käsityksen ammatista, joka palvelee
yleisöä ja tekee sen eettisesti, ja tätä käsitystä pidetään arvossa. Liiketaloudelliset tavoitteet ovat
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alisteisia tälle palvelutehtävälle. Julkinen palvelu tarkoittaa opiskelijoille luotettavaa tiedonvälitystä, yhteiskunnan epäkohtien ja ongelmien käsittelyä sekä kansalaisten sivistämistä ja voimaannuttamista. Alan opiskelijat suhtautuvat journalismin opinkappaleisiin kunnioittavasti ja haluavat
sitoutua niihin. Heidän mielestään journalistin velvollisuus on esimerkiksi pyrkiä mahdollisimman
lähelle objektiivisuutta. Journalismin erityisasema yhteiskunnassa edellyttää totuudenmukaista ja
puolueetonta tiedonvälitystä.

Jako journalismiin ja viestintään hallitsee käsitystä median
ammattikentästä
Kun media-alaa ja sen työelämää tarkastellaan journalismin loppuvaiheen opiskelijoiden silmin,
näyttää siltä, että kovin yhtenäistä median ammattikenttää ei hahmotu esiin. Suurin osa haastateltavistamme oli toki tehnyt muitakin mediatöitä kuin journalistisia tehtäviä mutta pääasiassa vain
viestinnän parissa, ei juurikaan esimerkiksi tv- tai elokuvatuotannoissa. Oleellista on, että heidän
ajatusmaailmaansa näyttää ohjaavan kahtiajako journalismiin ja viestintään ja näiden erilaisiin
ammattieetoksiin: journalisti on vastuussa etupäässä yleisölle, kun taas viestijä on vastuussa taustaorganisaatiolleen.
Kahtiajako journalismiin ja viestintään puolestaan on mitä luultavimmin journalismikoulutuksen
tuottama jäsennys ja liittyy edellä esitettyyn huomioon siitä, että haastateltaviemme ammatillista
identiteettiä paaluttavat journalismin perinteiset arvot, kuten objektiivisuus ja autonomisuus.
Yhtenevää mediatyöntekijyyden identiteettiä ei siten hahmottunut esiin, vaan journalistinen
ammattieetos oli vahva. Tämä heijastui myös viestintään suuntautuvien eetokseen. Vaikka journalismin ja viestinnän eetokset nähtiin selvästi erilaisiksi, myös viestinnän tehtäviin liitettiin yhteisen
hyvän velvoitteita. Tällainen yhteinen ”julkisen palvelun eetos” ehkä juontuu alan koulutukseen
hakeutuneiden yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta.
Haastateltavamme ovat journalismin opiskelijoita ja sosiaalistuneet vahvasti tähän ammattiin.
Opintojen loppuvaiheessa ja työuran alussa sosiaalistumisen prosessi on siinä vaiheessa, että
ammatillisia käsityksiä ei suuresti kyseenalaisteta ja olennaisempaa on oppia ammatin ja sen kentän pelisäännöt.
Aineistostamme on toki löydettävissä viitteitä myös siitä, että eri media-ammateilla on yhteneväisyyksiä. Jos nämä yhteneväisyydet ajan mittaan vahvistuvat ja niiden ala laajenee, voidaan jo kenties puhua yhtenäisestä median ammattikentästä. Yhtenevyyttä oli löydettävissä ensinnäkin siinä,
että erilaisissa media-ammateissa taistellaan samasta asiasta: yleisön huomiosta. Konkreettista
yhtenevyyttä oli niissä taidoissa ja välineissä, joita mediatöissä tarvitaan. Esimerkiksi sosiaalisen
median alustoilla tehdään sekä viestijän että journalistin töitä. Sosiaalisen median alustojen tuottama yhtenevyys tuli esille etenkin tulevaisuuspohdinnoissa ja mahdollisissa tehtävänimikkeissä.
Kun haastateltavilta kysyttiin mahdollisia tehtäviä journalismin tai viestinnän alalla, oli mainintoina
kummassakin kategoriassa esimerkiksi sosiaalisen median sisällöntuottaja. Tässä tehtävässä voi siis
haastateltaviemme mukaan tulevaisuudessa toimia sekä journalistina että viestijänä.
Haastatteluissa tuli esille yllättävänkin vähän pohdintaa siitä, onko oman ammatillisen identiteetin kannalta jotenkin ongelmallista työskennellä sekä toimittajana että viestijänä. Toimittajan
ammatti-identiteetissä korostuu riippumattomuus ja kriittisyys, kun taas viestijän roolissa etusijalla
on oman taustaorganisaation intressien edistäminen ja maineen varjelu. Voiko viestijänä toimiminen jollain tavalla korruptoida riippumattoman toimittajan maineen? Tällaiseen viittasi oikeastaan
vain yksi haastateltava (Jv01). Hän sanoi, ettei halua tehdä töitä viestintä- ja lobbausalan yrityksille,
koska näille tehtävien töiden jälkeen olisi vaikeata palata takaisin toimittajan työhön. Sen, että
ammatinvaihdon mahdolliseen mainehaittaan viitattiin haastatteluissa näin vähän, voi tulkita merkiksi median ammattikentän jonkinasteisesta yhtenäisyydestä.
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Vaikka osa tutkimuksemme osallistujista tekee vuoroin sekä journalismin että viestinnän töitä,
aineistossamme ei kuitenkaan ole merkkejä erilaisissa media-alan tehtävissä siksakkaavasta mediatyöntekijyydestä. Haastateltavamme eivät siis joudu vaihtamaan ammatillista hattuaan viestijästä
journalistiksi päivän tai edes viikon sisällä. Jos erilaisia media- ja viestintäalan töitä tehdään,
ne seuraavat toisiaan pidemmällä aikavälillä. Siksi valistunut arvauksemme on, että kun vuonna
2023 teemme seuraavan haastattelukerroksen, tutkimuksemme osallistujille on muodostunut jo
hiukan vakiintuneempia urapolkuja, mutta nämä polut löytyvät joko viestinnän tai journalismin
tehtävistä, eivät niinkään sekä että. On myös todennäköistä, että muutama osallistuja on siirtynyt
media- ja viestintäalalta kokonaan muihin tehtäviin.

Tulevaisuus ja työurat: viisi tyyppihahmoa
Tässä tutkimuksessa osanottajien urapolkuja on tarkoitus seurata kymmenen vuoden ajan. Suurin
osa osallistujista on jakson päättyessä noin 35-vuotiaita ja oletettavasti ehtinyt työskennellä jo
useissa eri työpaikoissa ja vakiinnuttaa elämäänsä eri tavoin. Jos he ovat keskivertosuomalaisia
korkeakoulutettuja, he ovat todennäköisesti työelämässä, suurin osa asuu Uudellamaalla, Pirkanmaalla tai Varsinais-Suomessa ja yli puolella heistä on lapsia.
Tällä ensimmäisellä haastattelukierroksella osanottajat visioivat tulevaa kymmentä vuottaan ja
kertoivat toiveistaan ja odotuksistaan. Opintojen päättyminen on yksi elämän tärkeistä taitekohdista ja pakottaa miettimään myös tulevaisuutta entistä konkreettisemmin. Tulevan visiointi osoittautui kuitenkin varsin vaikeaksi. Tulevaisuus näytti useimmista hyvin ennakoimattomalta, ja oli
vaikea tietää, mihin erilaiset sattumat vuosien myötä tulisivat viemään. Omia toiveita ja päämääriä
oli kuitenkin mahdollista pohtia, vaikka nekään eivät kenelläkään olleet aivan selviä ja yksioikoisia.
Tulevaisuuspohdintojen sekä jo opiskeluaikana kertyneen työkokemuksen ja ammatillisen suuntautumisen perusteella muodostimme 43 haastateltavastamme viisi erilaista tyyppihahmoa. Yksikään haastateltava ei täysin vastaa mitään rakentamistamme tyypeistä, vaan olemme koostaneet
ne haastatteluissa usein esiintyneiden toiveiden ja piirteiden perusteella sekä elävöittäneet hahmoja yksityiskohdilla, jotka ovat konkreettisia mutta eivät paljasta yksittäisiä haastateltavia. Koostimme tyypit haastateltavien tulevaisuuspohdintojen maininnoista, jotka liittyivät uratoiveisiin
ja tavoitteisiin, mieluisiin työtehtäviin ja -paikkoihin, vapaa-ajan arvostukseen sekä asumiseen ja
perhe-elämään. Tyypit ovat siis haastattelujen perusteella konstruoituja henkilöitä, joissa yhdistyy
ominaisuuksia monista eri haastateltavista. Tyypittely auttaa meitä seuraamaan tutkimuksen tulevilla kierroksilla, toteutuuko tämä tulevaisuuden hahmottelu vai muotoutuvatko tulevaisuuden
urapolut jotenkin toisin.

Työtä ja harrastuksia sovitteleva freelancer
Journalismin koulutuksesta valmistumisen jälkeen freelancer on keskittynyt visuaalisiin työtehtäviin ja tehnyt eri asiakkaille graafista suunnittelua, taittoa ja valokuvausta.
Asiakkaat ovat olleet mediataloja, digitaalisia julkaisuja ja aikakauslehtiä. Hän on
muuttanut valmistuttuaan ensin Helsinkiin ja sitten myöhemmin reissannut Australiassa ja kokeillut freelancetyön sujumista Euroopan eri kaupungeissa. Harrastukset
ovat vaihdelleet lumilautailusta kiipeilyyn ja eksoottisten aterioiden kokkailusta
joogaan. Freetyöt ovat toisinaan olleet tauolla matkojen ja harrastusten vuoksi, ja
toisinaan harrastuksiin liittyvät keikat ovat myös olleet osa freelancerin toimeentuloa,
sillä hän ohjannut lumilautailua eri hiihtokeskuksissa. Vuonna 2030 freelancer asuu
taas Helsingissä ja tekee visuaalista suunnittelua eri kanaviin. Seuraavana uratoiveena
on laajentaa omaa toimintaa muutaman hengen yritykseksi.
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Vakaata työuraa arvostava toimittaja
Vakaata työuraa arvostava toimittaja on valmistunut journalistiksi syksyllä 2021.
Opintojensa loppuvaiheessa hän teki jo satunnaisia työvuoroja maakuntalehdessä ja
keskittyi opinnoissa sekä radiotyöhön että kirjoittavan toimittajan työhön. Valmistumisen jälkeen hän on tehnyt pitkiä sijaisuuksia maakuntalehdissä sekä Ylen aluetoimituksissa. Vakituinen työpaikka radiotoimittajana löytyi pitkän sijaisuuden jälkeen Ylen
aluetoimituksesta 2025. Samalla tuli mahdolliseksi toteuttaa unelma omakotitalosta,
isosta pihasta luonnonläheisessä ympäristössä Pirkanmaalla, ja perheen perustaminenkin tuli ajankohtaiseksi. Vuonna 2030 toimittaja tekee joustavasti lyhennettyä
työviikkoa, jotta pikkulapsiarjen ja työn yhdistäminen ei olisi liian kuormittavaa.

Päämäärätietoinen uutispäällikkö
Esimiestehtävät ja isot valtakunnalliset mediat kiinnostivat päämäärätietoista
uutispäällikköä jo opintojen aikana. Urasuunta vaikutti hyvin mahdolliselta, sillä
uutispäällikkö oli saanut mieluisia kesätöitä ja tehnyt satunnaisia vuoroja nollatuntisopimuksella jo usean vuoden ajan ennen valmistumista. Uutispäällikkö muutti
opintojen loppuvaiheessa Helsinkiin, sillä hän tiedosti, että kiinnostavat ja haastavat
tehtävät ovat pääkaupunkiseudulla. Helsingin Sanomien politiikan toimitus ja MTV3:n
kotimaan uutiset olivat uutispäällikön ensimmäiset työpaikat valmistumisen jälkeen.
Määräaikaisuuksien jälkeen hän sai vakituisen työn uutistoimittajana. Vuonna 2030
alkaa uutispäällikön toinen vuosi politiikan uutisten esihenkilönä. Uutispäällikön
vapaa-aikaan ei mahdu vaativia harrastuksia, mutta uutispäällikkö urheilee satunnaisesti.

Säännöllisestä työajasta nauttiva viestintäammattilainen
Säännöllisestä työajasta nauttiva viestintäammattilainen oli kiinnostunut viestinnän tehtävistä jo opintojen aikana, ja hän teki freelancerina töitä mainos- ja
viestintätoimistoille opintojen ohella. Valmistumisen jälkeen viestintäammattilainen työllistyi viestintäsuunnittelijaksi aikaisempaan kesätyöpaikkaansa viestintätoimistoon. Julkisen sektorin, hyväntekeväisyysjärjestöjen sekä yhteiskunnallisten
yritysten asiakkuudet kiinnostivat viestintäammattilaista eniten, ja hän hakeutui
konseptisuunnittelijaksi tällaisten asiakkuuksien pariin toiseen toimistoon. Viestintäammattilainen nauttii säännöllisestä työajasta, joka mahdollistaa illat ja
viikonloput perheen kanssa. Vuonna 2030 viestintäammattilainen asuu Turun seudulla yhdessä puolisonsa kanssa omistamassaan talossa. Hän hoitaa työtehtäviään
lähinnä etänä mutta kulkee Helsingin toimistoon muutaman kerran kuukaudessa. Osaamisen karttuessa oman yrityksen perustaminen on käynyt viestintäammattilaisen mielessä, etenkin kun perheen kuopus on jo kolmevuotias ja viihtyy mukavasti
päivähoidossa.

Urasuuntaa pohtiva alanvaihtaja
Urasuuntaa pohtiva alanvaihtaja mietti jo journalismin opiskelijana, elättääkö työ
viestintäassistentin tai toimittajan tehtävissä ja mahtaako hän itsekään viihtyä saman
alan tehtävissä kovinkaan kauaa. Valmistumisensa kynnyksellä hän mietti uusia
opintoja, mahdollisesti kaupallisella tai it-alalla. Alanvaihtaja sai kuitenkin sijaisuuden
ensin maakuntalehdestä ja sitten Yle urheilusta, ja ura toimittajanakin tuntui mahdolliselta. Toimittajatyöt olivat määräaikaisia, ja viidennen määräaikaisuuden päätyttyä
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alanvaihtaja hakeutui opiskelemaan kauppatieteitä. Opintojen kautta avautui uusia
työmahdollisuuksia, ja vuonna 2030 alanvaihtaja työskentelee pankissa tyytyväisenä
työuransa ensimmäisistä palkallisista kesälomista sekä työterveyshuollosta. Pitkäaikainen haave kirjan kirjoittamisesta saattaa toteutua lähiaikoina, sillä alanvaihtaja suunnittelee pankkimaailmaan sijoittuvan dekkarin kirjoittamista.

Mitä tutkimme seuraavaksi?
Tämä tutkimusraportti on tarjonnut katsauksen opintojensa loppuvaiheessa olevien journalismin
opiskelijoiden tämänhetkiseen ajatteluun ja elämäntilanteeseen. Tutkimuksemme seuraavissa
vaiheissa tarkennamme katseen rajatumpiin teemoihin ja pyrimme tuottamaan valikoiduista
näkökulmista syvällisempiä pysäytyskuva-analyysejä samalla suunnitellen tutkimusasetelmia niin
pitkittäisiin seuranta-analyyseihin kuin yksilötason tapaustarkasteluihin.
Vuonna 2022 keskitymme journalismin opiskelijoiden ammatillisten arvojen tutkimiseen. Tavoitteena on kirjoittaa oppikirja ammatillisista arvoista, kuten totuudenmukaisuudesta, riippumattomuudesta ja avoimuudesta, sekä näistä arvoista ammattikentällä käytävistä neuvotteluista.39 Tätä
osatutkimusta ohjaa hypoteesi arvoihin latautuvista muutospaineista ja ristiriidoista, jotka koetaan
eri tavoin riippuen journalistin asemasta ammattikentällä. Julkaistavassa oppikirjassa verrataan nyt
haastattelemiemme 43 opiskelijan käsityksiä journalistin ammatin keskeisistä arvoista ja journalismin tehtävistä ammattikentällä paikkansa vakiinnuttaneiden journalistien näkemyksiin (vrt.
Mäenpää & Ahva 2017).
Toimittajien yksilöllistyvät polut -tutkimushanke on vuosittain yhteydessä tutkimukseen osallistuviin. Vuoden 2022 loppupuolella päivitämme tiedot tutkittavien työmarkkinatilanteesta, ja samalla
teetämme heillä työelämään liittyvän seurantatehtävän. Vuonna 2023 teemme toisen täysimittaisen haastattelukierroksen. Kaikki 43 osallistujaa kutsutaan jatkohaastatteluihin, joissa käydään läpi
heidän ura- ja elämänpolkujaan sekä median ammattikentän kehitystä vuosina 2021–2023. Toisen
haastattelukierroksen keskeisiksi teemoiksi ovat ehdolla työn ja muun elämän yhdistäminen sekä
ylipäänsä työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. Haastatteluaineiston analysoituamme pääsemme
toden teolla tutkimaan siirtymiä ja murroksia ja uskomme, että kahta haastatteluaineistoa vertailemalla saamme valotettua niin yksittäisten tutkittavien kuin eri tavoin ammatillisesti suuntautuneiden ajassa muuttuvia tapoja hahmottaa median ammattikenttä ja sisäistää sen toimintatapoja
(McLeod 2003). Ensimmäinen haastattelukierros tarjosi jo paljon uutta tietoa median ammattikentälle pyrkivien nuorten ajattelusta ja toiminnasta, mutta vasta seurannan ja vertailun kautta
saamme lunastettua tähän tutkimusasetelmaan liittyvät lupaukset muutosten paikantamisesta.
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Ammatillisia arvoja käsittelevä tutkimus tehdään C.V. Åkerlundin mediasäätiön tuella.
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2. Syntymävuotesi *
3. Siviilisäätysi *
Naimaton
Avioliitossa
Avoliitossa
Rekisteröidyssä parisuhteessa
Eronnut / asumuserossa
Leski
4. Lasten lukumäärä *
Ei lapsia
1
2
3
Enemmän kuin 3
5. Vanhempiesi ammatit *
6. Kotipaikkakuntasi ENNEN opintojen aloittamista *
7. Nykyinen asumismuotosi *
Vuokra-asunto
Asumisoikeusasunto
Omistusasunto
Asun vanhempieni luona
Muu, mikä
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8. Käytettävissä olevat nettotulot (tulot verojen jälkeen) kuukaudessa *
alle 500 euroa kuukaudessa
500-999 euroa kuukaudessa
1000-1499 euroa kuukaudessa
1500-1999 euroa kuukaudessa
2000-2499 euroa kuukaudessa
2500-2999 euroa kuukaudessa
3000-3499 euroa kuukaudessa
3500-4000 euroa kuukaudessa
yli 4000 euroa kuukaudessa
9. Milloin aloitit journalismin opintosi Turun ammattikorkeakoulussa/Tampereen yliopistossa? *
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10. Kerro tässä aiemmista opinnoistasi ja mahdollisista tutkinnoistasi *
11. Kerro tässä työkokemuksestasi *
Kerro, mitä töitä olet tehnyt ja kuinka pitkään.
12. Kerro harrastuksistasi *
Mitkä ovat tärkeimmät ja miten pitkään olet harrastanut
13. Yhteystietosi *
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Sähköposti
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
14. Olen perehtynyt osallistumissuostumuslomakkeeseen ja ymmärtänyt siinä esitetyt osallistumisehdot ja -oikeudet ja suostun mukaan tutkimukseen. *
Kyllä
Ei
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Liite 2
Haastattelurunko
YLEISKUVA MEDIA-ALASTA, AMMATILLISET MIELTYMYKSET
- Miksi hakeuduit opiskelemaan journalismia?
- Miten työkokemuksesi ja opintosi ovat muuttaneet käsitystäsi: a) toimittajan ammatista ja journalismista, b) media- ja viestintäalasta yleisemmin?
- Millaiset asiat toimittajan työssä innostavat sinua, ja mitkä taas koet työn kielteisiksi puoliksi?
- Entä mitkä ovat muiden nyt mieleesi tulevien media- ja viestintäalan ammattien innostavia ja
luotaantyöntäviä piirteitä?
VARMUUS/EPÄVARMUUS
- Mitkä asiat koet tällä hetkellä epävarmoiksi tai hankaliksi uravalintasi ja työelämään siirtymisen
kannalta?
- Mikä on suurin pelkosi työelämän suhteen?
- Entä mitä odotat innolla tulevilta työtehtäviltä?
- Mitä koet vahvuuksiksesi tällä hetkellä?
- Entä mitä puoliasi tai osaamistasi pitäisi vahvistaa?
ELÄMÄNTILANNE, TYÖMARKKINAT JA TULEVAISUUDEN VISIOT
Nykytilanne
- Millainen on elämäntilanteesi juuri nyt (opiskelutilanne, työtilanne, perhetilanne…)?
- Mikä rooli työllä on elämässäsi suhteessa esimerkiksi perheeseen ja harrastuksiin?

- Ilmoitit taustatietolomakkeessasi nettotuloiksesi xxxx euroa, voitko eritellä prosenttiosuuksina,
mistä tulosi koostuvat?
- Eroaako elämän- tai työtilanteesi opiskelukavereidesi tilanteesta? Miksi, miten?
- Onko nykyinen työtilanteesi nyt ihanteellinen, vai haluaisitko työsuhteeseen, työn määrään tai
työn laatuun jonkinlaisia muutoksia? Millaisia?
Tulevaisuuden visiot
- Miltä media- ja viestintäalan työmarkkinoiden kehitys mielestäsi näyttää nyt yleisesti?
- Millaisia vaihtoehtoja koet nyt olevan sinulle tarjolla? Luettele erilaisia tehtäviä, joihin voisit
hakeutua.
- Millaisessa työpaikassa ja työtehtävissä haluaisit jatkossa työskennellä? Miksi?
- Millaisiin media- ja viestintäalan töihin et mielellään menisi? Miksi?
- Millaisin keinoin pyrit edistämään mahdollisuuksiasi päästä haluamiisi työtehtäviin?
- Tyydytkö avoimiin hakuihin vai otatko työnantajiin yhteyttä muutenkin?
- Pyritkö lisäämään työmarkkina-arvoasi lisäämällä tunnettuuttasi toimittajana?
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- Millaisia keinoja tässä käytät?
- Oletko esimerkiksi aktiivinen sosiaalisessa mediassa? Millä tavalla, minkä somealustojen kautta?
- Tiivistä vielä uravalintaan liittyvät näkemyksesi luettelemalla asioita, joiden perusteella päätät
millaisiin työtehtäviin ja työpaikkoihin hakeudut.
- Haluatko pysyvän työpaikan vuosiksi eteenpäin, vai toimitko mieluummin lyhytaikaisissa työsuhteissa tai freelancerina tai yrittäjänä? Miksi?
- Mitä kuvittelet, että elämässäsi ja erityisesti työelämässäsi tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana? Jaotellaan tämä kolmeen jaksoon: 2021–2023, 2024–2027, 2028–2030.
AMMATILLISET KÄSITYKSET
- Millainen mielestäsi on hyvä toimittaja? Entä huono?
- Entä millainen mielestäsi on hyvä organisaatioviestinnän ammattilainen (tiedottaja, viestintäpäällikkö…)? Millainen taas on huono organisaatioviestinnän ammattilainen?
- Mitkä mielestäsi ovat näiden ammattikuntien olennaisia eroja a) työntekijän kannalta b) niiden yhteiskunnallisen tehtävän kannalta?
- Mitä ajattelet seuraavista journalismin piirteistä ja tehtävistä? Pohdi niitä siltä kannalta, kuinka
innostavilta tai ahdistavilta ne sinusta toimittajana tuntuisivat tai miten itse niiden suhteen toimisit.
(Ensin esitetään lihavoitu väite haastateltavalle, joka vastaa. Jos vastaus jää kovin lyhyeksi, kannattaa
toistaa johdannon maininta, että halutaan vastausta erityisesti siihen, kuinka innostavaksi/palkitsevaksi tai ahdistavaksi/stressaavaksi kyseinen asia toimittajan työn tekee. Sen jälkeen esitetään lihavoimaton lisäkysymys, jos ei siihen ole jo eksaktisti vastattu.)
* Journalisti on vastuussa yleisölle: Miten suhtaudut toimittajalle tulevaan myönteiseen ja kielteiseen palautteeseen?
* Journalismin tehtävänä on totuudenmukaisen tiedon välittäminen: Mitä ajattelet objektiivisuudesta, ja millaisin keinoin sitä mielestäsi voi tavoitella?
* Journalismin tehtävänä on vallanpitäjien valvonta: Miten suhtaudut ongelmien,
väärinkäytösten ja epäkohtien kaiveluun?
* Journalismin tehtävänä on julkisen keskustelun herättäminen ja ylläpitäminen: Käsittelisitkö mielelläsi jutuissasi mielipiteitä jakavia kysymyksiä (kuten maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja ilmastonmuutoksen torjunta) ja
ottaisitko niihin myös itse kantaa vaikkapa kolumneissa tai blogikirjoituksissa?
* Journalistin tulee varjella riippumattomuuttaan ja käyttää journalistista harkintaa itsenäisesti: Kuinka tärkeänä pidät sitä, että saat itse päättää mistä aiheesta
ja miten teet juttuja? Miten suhtaudut alan itsesääntelyyn (JSN, journalistin ohjeet)
sekä työnantajan tyylikirjaan ja arvoihin?
* Journalistin ammatti on julkinen: Miten suhtaudut omaan medianäkyvyyteesi ja
toimittajien brändäämiseen?
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https://research.tuni.fi/comet/
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/kehitetaan-yhdessa/
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