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Henkilökohtaista vai ammatillista?  
Toimittajien strategiat rajojen hallintaan 
sosiaalisessa mediassa  
 
Toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin tarkoituksiin. 
Ammatillinen vaikutelman hallinta ja ”vapaa-ajan minä” eivät kuitenkaan aina kulje käsi kädessä. 
Haastattelemillani toimittajilla on erilaisia strategioita siihen, miten he yhteensovittavat ammatilliset ja 
henkilökohtaiset tavoitteensa sosiaalisessa mediassa. 
 
Sosiaalinen media on oleellinen osa toimittajien työtä ja ammattitaitoa. Se on myös ammatillisen 
brändäyksen väline: sosiaalisen median kautta toimittaja voi markkinoida osaamistaan potentiaalisille 
yleisöille ja työnantajille. Näkyvä toimittajabrändi hyödyttää myös mediataloja, jotka yleensä kannustavatkin 
toimittajiaan aktiivisuuteen somessa. Mutta ketä toimittaja sosiaalisessa mediassa edustaa – itseään, 
toimittajien ammattikuntaa vai työnantajaansa? Missä kulkee henkilökohtaisen ja ammatillisen raja? 
 
Väitöskirjassani tutkin suomalaisten toimittajien yksityisyyden ja julkisuuden hallintaa sosiaalisessa 
mediassa: miten toimittajat erottavat työn ja vapaa-ajan, missä menee yksityisen ja julkisen raja, miten 
toimittajat haluavat esittää itsensä sosiaalisessa mediassa ja millaisia vaikutelman hallinnan keinoja he siihen 
käyttävät. Tässä raportissa keskityn henkilökohtaisen ja ammatillisen väliseen rajanvetoon ja esittelen 
huomioitani toimittajien käyttämistä rajojen hallinnan strategioista sosiaalisessa mediassa. Tutkimustani 
varten olen haastatellut 35 eri ikäistä ja eri puolilla Suomea asuvaa uutis- ja ajankohtaistoimittajaa kolmesta 
suuresta mediatalosta. 
 
Sosiaalinen media on kaksiteräinen miekka 
 
Tarkastelen toimittajien sosiaalisen median vuorovaikutusta erityisesti vaikutelman hallinnan (Goffman 
1959) ja yksityisyyden hallinnan (Petronio 2002) näkökulmasta. Näkemykseni mukaan ne kytkeytyvät 
saumattomasti toisiinsa: mitä paremmin onnistumme valitsemaan, mitä kulloinkin kerromme ja mitä 
jätämme kertomatta, sitä paremmin pystymme säilyttämään yksityisyytemme ja kontrolloimaan sitä 
vaikutelmaa, jonka itsestämme haluamme antaa. Sosiaalisella medialla on omat erityispiirteensä, jotka 
toisaalta helpottavat ja toisaalta hankaloittavat vaikutelman hallintaa. Somessa postauksia voi hioa tarkkaan 
ja julkaista vain sellaista sisältöä, joka tukee haluttua vaikutelmaa. Toisaalta yleisöt ovat sosiaalisessa 
mediassa usein näkymättömiä ja erilaiset kontekstit sekoittuvat toisiinsa, mikä puolestaan vaikeuttaa itsen 
esittämistä halutussa valossa.  
 
Toimittajan kannalta erityisen haasteellista on se, että perinteisten journalististen arvojen ja sosiaalisen 
median toimintalogiikan välillä on ristiriita. Sosiaalisen median toiminta perustuu nopeaan reagointiin ja 
henkilökohtaisiin, usein räväköihin kannanottoihin, kun taas perinteiset journalistiset ihanteet korostavat 
puolueettomuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden merkitystä. Näin ollen esimerkiksi osallistuminen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa voi vaarantaa toimittajan uskottavuutta ammattinsa 
edustajana, vaikka hän esittäisikin näkemyksiään vapaa-ajalla henkilökohtaisella tilillään. Yhtäältä sosiaalinen 
media on siis toimittajalle oiva juttuaiheiden lähde ja ammatillisen verkostoitumisen ja brändäämisen väline, 
mutta toisaalta näkyvyyden tavoittelu voi vaarantaa sekä toimittajan omaa ammatillista uskottavuutta että 
journalismin luotettavuutta laajemminkin.  
 



Rajojen hallinnan strategioita 
 
Toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin tarkoituksiin. Toisinaan 
nämä erilaiset tavoitteet voivat olla keskenään ristiriidassa. Haastattelemillani toimittajilla on erilaisia 
strategioita siihen, miten he yhteensovittavat ammatilliset ja henkilökohtaiset tavoitteensa sosiaalisessa 
mediassa. Analyysin pohjana olen käyttänyt Ollier-Malaterren & Rothbardin (2015) Online Boundary 
Management -mallia, jossa erotetaan neljä erilaista rajojen hallinnan strategiaa sosiaalisessa mediassa: avoin 
(open), rajoitettu yleisö (audience), rajoitettu sisältö (content) sekä mukautettu (custom) strategia.  
 
Avoin strategia on hyvin yksinkertainen: jaetaan kaikki kaikille. Parhaimmillaan tällainen strategia on yleisön 
mielestä "aito", mutta ammatillisesti se on riskialtis. Rajoitetun yleisön strategiassa rajataan profiili tarkasti 
vain läheisille. Strategia on turvallinen ja se mahdollistaa henkilökohtaisen sisällön jakamisen, mutta ei ole 
ammatillisesti hyödyllinen. Rajoitetun sisällön strategiassa ei rajoiteta yleisöä vaan sisältöä ja jaetaan 
etupäässä sellaista sisältöä, joka edistää ammatillista imagoa. Strategia on ammatillisesti hyödyllinen, mutta 
se voi vaikuttaa liiankin laskelmoidulta. Mukautettu strategia on vaativin. Siinä räätälöidään erilaisia profiileja 
ja ryhmiä henkilökohtaisia ja ammatillisia tarkoituksia varten. Tämä strategia on ammatillisesti antoisa, mutta 
varsin työläs. 
 
Kukaan haastattelemistani toimittajista ei kerro käyttävänsä täysin avointa strategiaa. Niin ikään vain 
muutama toimittaja käyttää tai on aiemmin käyttänyt mukautettua strategiaa. Kaikkein yleisimpiä rajojen 
hallinnan strategioita toimittajien keskuudessa ovat rajoitetun sisällön sekä rajoitetun yleisön strategiat. 
Yleensä sisällön rajoittamiselle on sitä enemmän tarvetta mitä suuremmalle yleisölle se jaetaan. Niin 
vaikutelman hallinnan kuin yksityisyydenkin hallinnan kannalta on hyvin riskialtista jakaa pidäkkeettömästi 
sisältöä laajalle yleisölle. Pienempi ja rajatumpi yleisö sen sijaan antaa mahdollisuuden ilmaista itseään 
vapaammin ja kertoa esimerkiksi vapaa-ajan puuhasteluista ja perheestä ilman, että se kantautuu kollegojen, 
yhteistyökumppaneiden ja pomojen silmiin. Eräs kokenut toimittaja kertookin, ettei hyväksy Facebookissa 
kaveripyyntöjä työkontakteilta, koska haluaa pitää Facebookin henkilökohtaisessa käytössä.  
 
”Mä olen blokannut viestintätoimiston ihmiset, jotka on ammattinsa takia hyvin aktiivisia. Heiltä tulee paljon 
kaveripyyntöjä. Mä en halua, että ne tietää, mitä mä teen vapaa-ajalla.” 
 
Miinuksena rajoitetun yleisön strategiassa on se, että se ei mahdollista erilaisten verkostojen hyödyntämistä 
ja sosiaalisen pääoman kartuttamista. Ammatillisten tavoitteiden kannalta yleisön rajoittaminen ei siten ole 
erityisen hyödyllinen strategia, jos ei vahingollinenkaan. Esimerkiksi ammatillinen brändääminen ei tässä 
strategiassa onnistu kovinkaan hyvin. Edellä mainittu kokenut toimittajakin käyttää Twitterissä toisenlaista 
strategiaa: siellä hän ei rajoita yleisöä, vaan sisältöä. 
 
Toki sisältöä rajoitetaan aina jonkin verran myös silloin, kun yleisö on pieni. Toimittajat ovat hyvin tietoisia 
siitä, että kaikki sosiaaliseen mediaan julkaistu sisältö on potentiaalisesti julkista. Osa toimittajista jopa pitää 
Facebook-päivityksensä täysin julkisina sen vuoksi, ettei vahingossakaan tule julkaisseeksi arkaluontoisia tai 
muutoin julkisuuteen sopimattomia asioita. Ja vaikka julkaisut eivät olisi kaikille avoimia, niiden yleisö on 
kuitenkin usein laaja, sillä toimittajat käyttävät Facebookia hyvin yleisesti myös ammatillisena työkaluna. 
 
”Mulla on Facessa ihmisiä, joita en kovin hyvin tunne, koska käytän sitä myös ammatillisena työkaluna. Siksi kaikki 
julkaisemani sisältö on aina sellaista, ettei haittaa, vaikka kuka tahansa näkisi sen.” 
 
Laajoista ja monipuolisista sosiaalisen median verkostoista on toimittajan työssä hyötyä, mutta ne ovat 
samalla haaste vaikutelman hallinnan kannalta: kun kontekstit sekoittuvat, on vaikea arvioida, mikä on 
sopivaa käytöstä ja mikä ei. Jos ei halua näyttäytyä huonossa valossa minkään yleisön silmissä, on harkittava 
hyvin tarkkaan, mitä voi julkaista. Tässä ns. pienimmän yhteisen nimittäjän taktiikassa ongelmana on se, että 
liikkumatila voi jäädä hyvin kapeaksi ja lopputuloksena on tylsähkö tai hyvin laskelmoidulta näyttävä profiili. 



Jotkut toimittajat tiedostavat tämän vaaran. Niinpä he paljastavat tietoisesti jonkin verran henkilökohtaisia 
asioitaan ja epätäydellistä puolta itsestään, jottei profiilista tule liian ammattimainen tai kiiltokuvamainen. 
 
”Mulla on kavereina paljon itselleni ventovieraita ihmisiä, mun juttujen lukijoita. Ihmiset kuvittelevat, että ne 
mun julkaisut on älyttömän henkilökohtaisia. Oikeasti ne ei ole lähelläkään sitä.” 
 
Kutsun tätä strategiaa taktisesti avoimeksi strategiaksi. Liian laskelmoitua vaikutelmaa pyritään välttämään 
vilauttelemalla sopivasti ”takahuonetta”; ammatillisen puolen vastapainoksi kerrotaan myös jotakin 
yksityistä ja henkilökohtaista. Nän luodaan aitouden ja spontaaniuden vaikutelmaa, vaikka todellisuudessa 
harkitaankin tarkkaan, mitä julkaistaan. 
 
Jos haluaa ammatillisten suhteiden ohella vaalia myös henkilökohtaisia suhteita, yksi mahdollisuus on 
käyttää mukautettua strategiaa eli tuunata erilaisia ryhmiä ja profiileja eri tarkoituksiin ja eri yleisöille. 
Toimittajien keskuudessa on tavallista, että Facebook on enemmän henkilökohtaisessa käytössä ja Twitter 
enemmän ammatillisessa käytössä, mutta harvat toimittajat hyödyntävät kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita 
sosiaalisen median kanavat tarjoavat profiilien tuunaamiseen. Muutama toimittaja kertoo Facebookissa 
kokeilleensa kahden profiilin taktiikkaa, mutta se on koettu työlääksi. 
 
”Facebookissa mulla on henkilökohtainen profiili ja journalistisivu, mutta ei se oikein toimi. Jotenkin ihmiset kuitenkin 
mieluummin hakeutuu siihen yksityisprofiiliin.” 
 
Mukautettu strategia voisi olla toimittajille ammatillisen brändäämisen kannalta hyödyllinen strategia, mutta 
se vaatii osaamista ja aikaa. Kevytversiona sitä käytetään esimerkiksi niin, että luodaan Facebookiin ryhmiä 
eri yleisöille. Yleensä erillisiä ryhmiä luodaan nimenomaan henkilökohtaisia tarpeita varten, esimerkiksi 
sukulaisille ja lähimmille ystäville.  
 
Toimittajuus velvoittaa myös henkilökohtaisessa somessa 
 
Huomionarvoista on, että haastattelemieni toimittajien joukossa ei ole lainkaan täysin avoimen strategian 
käyttäjiä. Tämä ei toisaalta ole yllätys, sillä vaikka avoin strategia on helppo, se on myös ammatillisesti hyvin 
riskialtis strategia – ainakin nykyisessä sosiaalisen median ympäristössä, jossa seuraajia ja kavereita on satoja, 
jopa tuhansia. Monet toimittajat kertovat, että ovat aikoinaan Facebookissa julkaisseet sisältöä hyvinkin 
avoimesti, mutta kriteerit ovat kaverimäärien kasvaessa tiukentuneet. Eräs nuorehko määräaikaisena 
työskentelevä toimittaja päätyi poistamaan vanhat, nyttemmin liian avoimeksi kokemansa päivitykset 
kokonaan. Nykyään hän kontrolloi tarkemmin julkaisemaansa sisältöä. 
 
”Mä olen poistanut Facebookista ihan järjestelmällisesti vanhoja päivityksiä. Olen raivannut sieltä sitä historiaa, koska 
olen tullut varovaisemmaksi. Ehkä se johtuu siitäkin, että kavereita on nyt enemmän.” 
 
Edellä esitetty lainaus on osuva esimerkki siitä, että rajojen hallinnan strategiat eivät ole kiveen hakattuja, 
vaan ne muuttuvat ja niitä myös tietoisesti muutetaan esimerkiksi saadun palautteen, elämäntilanteen ja 
työtehtävien mukaan. Varsinkin nuoremmat toimittajat ovat käyttäneet sosiaalista mediaa jo silloin, kun 
eivät vielä ole olleet työelämässä. Usein rajojen hallinnan tarve muuttuu työelämään siirtymisen myötä, kun 
myös tarve ammatilliseen brändäykseen kasvaa.  
 
Myös sosiaalisen median kanavissa on eroja sen suhteen, millaisia strategioita yleensä käytetään. Tavallista 
on, että Facebookissa rajoitetaan yleisöä enemmän kuin Twitterissä, jossa lähtökohtaisesti kaikki julkaisut 
ovat täysin julkisia, mikä puolestaan kannustaa käyttämään rajoitetun sisällön strategiaa. Ehkä hieman 
paradoksaalisesti täysin julkisessa Twitterissä rajanveto ammatillisen ja henkilökohtaisen välillä onkin 
yleensä yksinkertaisempaa kuin vähemmän julkisessa Facebookissa, joka on alun alkaen profiloitunut 
kavereiden väliseksi yhteydenpitovälineeksi, eikä niinkään ammatillisen brändäyksen työkaluksi. 
 



Selvästi yleisin strategia rajojen hallintaan sosiaalisessa mediassa on sisällön rajoittaminen. Mielenkiintoista 
on, että yleensä toimittajat rajoittavat nimenomaan henkilökohtaiseen elämään ja henkilökohtaisiin 
kannanottoihin liittyvää sisältöä. Sosiaalisessa mediassa toimitaan siis usein ammatilliset tavoitteet edellä. 
Tämä on ymmärrettävää niin toimittajien työnkuvan kuin ammatillisen identiteetinkin valossa.  
 
Ensinnäkin laajoista ja monipuolisista verkostoista on toimittajan työssä hyötyä. Niiden kautta löytyy 
juttuaiheita ja haastatelvia ja ne auttavat myös valmiiden juttujen levittämisessä. Siksi yleisön rajoittaminen 
ei ammatillisesti ajateltuna ole toimiva strategia. Laajat verkostot ovat kuitenkin samalla haaste vaikutelman 
hallinnan kannalta. Usein on yksinkertaisinta ottaa varman päälle ja julkaista vain sellaista sisältöä, mikä 
tukee – tai ei ainakaan vahingoita – omaa ammatillista imagoa. Käytännössä tämä näkyy harkitsevaisuutena 
ja varovaisuutena. Monilla toimittajilla ammatillinen vaikutelman hallinta tarkoittaakin nimenomaan sitä, 
että jätetään asioita tekemättä ja sanomatta. 
 
Toiseksi toimittajat ajattelevat edustavansa sosiaalisessa mediassa aina myös työnantajaansa ja laajemmin 
toimittajien ammattikuntaa, vaikka kyse olisi heidän henkilökohtaisista profiileistaan, joita he käyttävät 
vapaa-ajallaan. Journalistiset arvot ohjaavat siis myös toimittajien sosiaalisen median toimintaa. Tästäkin 
johtuen toimittajat harkitsevat tarkkaan, mitä julkaisevat sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi 
puoluepoliittiset kannanotot eivät perinteisen käsityksen mukaan sovi toimittajalle. 
 
Mielenkiintoista on, että vaikka aiemmissa tutkimuksissa on havaittu toimittajien kärsivän siitä, että he 
joutuvat uhraamaan henkilökohtaista elämäänsä sosiaalisessa mediassa, niin omassa aineistossani sitä ei 
samassa määrin nähty ongelmana. Toimittajat kyllä kertovat, kuinka heidän läheisensä huomauttelevat 
heidän liiallisesta työnteostaan ja he itsekin kärsivät esimerkiksi uniongelmista liiallisen työorientaation 
vuoksi, mutta samaan aikaan he pitävät tilannetta luonnollisena. Toimittajuus ei heidän mukaansa ole vain 
työ, vaan se on elämäntapa. 
 
”Mä olen aina toimittaja. Olen siviilissä ja töissä toimittajana. Ystäväpiirini koostuu toisista toimittajista. Se on 
elämäntapa, jonka olen itse valinnut.” 
 
Suomalaisten toimittajien ammatillinen identiteetti on tutkimusten mukaan hyvin vahva, ja se tulee esiin 
myös omassa aineistossani: toimittajat haluavat esiintyä toimittajina 24/7. Vaikka toimittajat vakuuttavat 
kuin yhdestä suusta, että he ovat valinneet elämäntapansa, herää silti kysymys, miten käy toimittajien 
jaksamisen ja hyvinvoinnin, jos ammatilliset tavoitteet valtaavat yhä enemmän alaa ja henkilökohtainen puoli 
siivotaan yhä enenevissä määrin pois myös sosiaalisesta mediasta. Jos työntekijä edustaa työnantajaansa ja 
ammattikuntaansa tauotta ja myös omalla vapaa-ajallaan huolehtii, ettei työnantajan tai ammattikunnan 
maine vaarannu, niin se on kovaa työtä – vaikka perustuisikin toimittajan omaan tahtoon.  
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