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Saatesanat
Tutkimushanke ”Journalistit muuttuvassa mediassa” sai alkunsa Tampe-
reen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön piirissä käydyistä keskuste-
luista vuonna 2006. Koettiin tarpeelliseksi tuoreuttaa tietämystä suomalai-
sen journalistikunnan työhön liittyvistä asioista yhdessä Suomen Journalis-
tiliiton kanssa. Vastaavia journalistikyselyitä ovat tehneet Heikki Kehälinna 
ja Harri Melin (Tuntemattomat toimittajat, 1988) sekä Harri Melin ja Jouko 
Nikula (Journalistit epävarmuuden ajassa, 1993). Kyselytutkimuksen lisäksi 
päädyttiin keräämään laadullista aineistoa ns. päiväkirjamenetelmällä. Han-
ke konkretisoitui keväällä 2007 toteutetuksi verkkolomakekyselyksi ja päivä-
kirjatutkimukseksi.  

Kyselylomake hyväksyttiin tutkimusta varten perustetussa seurantaryhmäs-
sä, jossa oli edustus sekä tutkimuksen rahoittajilla että tekijöillä. Tampereen 
yliopistosta seurantaryhmään osallistuvat professori Risto Kunelius, professo-
ri Heikki Luostarinen, tutkimusjohtaja Pentti Raittila ja tutkimuspäällikkö 
Esa Reunanen. He osallistuivat ja ohjasivat tutkimuksen suunnittelua ja seu-
rasivat sen käytännön toteutusta. Journalistiliiton järjestövaliokunta käsitteli 
kyselylomaketta kahdessa kokouksessaan. Journalistiliiton koulutusasiamies 
Jarmo Häkkinen on aktiivisesti osallistunut kyselyn suunnitteluun ja toteu-
tukseen sekä kommentoinut raportin käsikirjoitusta. 

Tutkimuksen otannan toteutuksessa ja lähetekirjeen lähettämisessä ovat eri 
vaiheissa avustaneet Journalistiliitosta järjestöasiamies Marja Palmunen ja Ar-
ja Katila. Päiväkirja-aineiston koodauksessa ja raportoinnissa ovat avustaneet 
Tanja Hoisko ja Kari Tolonen. Tampereen yliopiston tilastotieteen Tutkimus-
palvelusta Kaisa Kirves toteutti verkkokyselyn ja teki tilastolliset analyysit. Kä-
sikirjoitusta on toimittanut julkaisukuntoon tutkija Auli Harju ja oikoluke-
nut koulutussuunnittelija Satu Seppä. Journalismin tutkimusyksikön tutki-
musjohtaja, yliassistentti Pentti Raittila on huolehtinut siitä, että raportti on 
saatu joskus valmiiksi. Kaikille yllämainituille lämmin kiitos.

Tiedotusopin laitoksen ja Journalismin tutkimusyksikön välisin joustavin jär-
jestelyin allekirjoittanut on voinut olla projektin tutkijana saatuaan osittaisen 
virkavapauden lehtorin virastaan kymmeneksi kuukaudeksi vuonna 2007. 

Tutkimuksen rahoitukseen ovat osallistuneet Työsuojelurahasto, Suomen Jour-
nalistiliitto, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Tampereen yliopisto. 
Tutkimus on tehty Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikössä. 

Tampereella 4.6.2008 

Jyrki Jyrkiäinen 
YTT, yliopistonlehtori
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Tiivistelmä
”Journalistit muuttuvassa mediassa” -tutkimuksessa pyrittiin tavoittamaan 
journalistien kokemuksia omasta työstään, työhön liittyvistä toimintata-
voista ja käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutkimusaineisto koot-
tiin keväällä 2007.

Tutkimus osoitti, että journalistit asettavat yhä työlleen suuria laatuvaati-
muksia. Journalistikunta suhtautuu kriittisesti työelämän kasvaneisiin te-
hokkuus- ja tuloksellisuustavoitteisiin. Toimitusorganisaatioiden muutok-
sen sekä median elämyksellisyyden ja viihteellisyyden lisääntymisen koe-
taan heikentävän journalismin laatua. Vastauksista heijastuu myös vahvas-
ti journalistien kokemus kiireestä. Yhden jutun tekemiseen käytettävä aika 
onkin kyselyn perusteella vähentynyt. Toisaalta työn kuormittavuus näyt-
täisi vastausten perusteella pysyneen ennallaan. Saattaa tosin olla, että kuor-
mitus on jo aiemmin ollut korkealla, eikä se näin ollen juuri voikaan enää 
nousta. Vaikuttaa myös siltä, ettei edellä mainittu tuloksellisuus tai tulos-
vastuu ole vielä läpäissyt journalistikuntaa: tulosvastuu koetaan olevan yri-
tyksellä ja sen johdolla, ei journalistilla itsellään. Kyselyssä korostui myös 
palautteen merkitys journalisteille. Erityisesti esimiehiltä ja johdolta palau-
tetta työstä kaivattiin kipeästi. Vastausten perusteella palautteen antami-
sen parantaminen on iso haaste journalistisen työn ja mediaorganisaatioi-
den johtamiselle.

Tutkimuksessa ilmeni työyhteisön merkittävyys journalisteille. Se on tär-
keä iloa tuottava asia työssä – mutta jos työyhteisön ilmapiiri on huono, yh-
teisö koetaan voimakkaasti harmia tuottavaksi. Työpaikan ilmapiiri ja ih-
missuhteet ovat kyselyn perusteella tärkeämpiä naisille kuin miehille. Nais-
journalistit myös kokevat miehiä selvästi useammin uralla etenemisessä ole-
van parannettavaa.

Journalistikunnan kriittisyys kävi ilmi myös verrattaessa journalistien kan-
toja Elinkeinoelämän valtuuskunnan kokoamiin tutkimustuloksiin suoma-
laisten asenteista. Journalistit suhtautuvat suomalaisia kriittisemmin niin 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon riittävyyteen kuin talouskasvuunkin. 
Journalistit suhtautuivat suomalaisia epäilevämmin sekä tieteen ja teknii-
kan mahdollisuuksiin ratkaista keskeisiä nyky-yhteiskunnan ongelmia että 
ydinvoiman lisärakentamiseen.

Tutkimus toteutettiin lomakekyselyllä, jota täydennettiin päiväkirja-aineis-
tolla. Lomakekyselyn tiedot kerättiin e-lomakkeella ja postitse lähetetyllä 
kyselylomakkeella. Tutkimuksen perusjoukoksi valittiin Suomen Journalis-
tiliiton työssäkäyvät jäsenet lehdistöstä, sähköisestä viestinnästä ja kustan-
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nusalalta. Ulkopuolelle jätettiin tämän perusteella eläkeläiset, opiskelijat, 
työttömät, Ahvenanmaalla asuvat ja ne, joiden osoite oli ulkomailla. 

Päiväkirjatutkimukseen saattoi ilmoittautua kyselylomakkeen palautuksen 
yhteydessä. Toimittajia pyydettiin vapaamuotoisesti kertomaan työstään, sen 
ongelmakohdista, siinä tapahtuneista muutoksista ja ennustamaan oman 
työn tulevaisuudennäkymiä. Päiväkirjat tuovat esiin kirjoittajiensa raskai-
takin kokemuksia työtahdin kiristymisestä ja siitä, millaisia keinoja jour-
nalisteilla on käytössään muuttuvista työolosuhteista selviämiseksi. Päivä-
kirjoista heijastuu yhtäältä toimittajien kokema huoli journalismin tulevai-
suudesta, mutta toisaalta myös journalististen ihanteiden ja yhteiskunnalli-
sen roolin hyvin omakohtaisesti koettu merkitys.

Julkaisu on luettavissa verkosta osoitteesta http://tampub.uta.fi/, jossa on 
myös liiteaineistona laajempi raportti päiväkirjatutkimuksesta, lisää kuvi-
oita, kyselyyn vastanneiden kommentteja ja kyselytutkimuksen suorat ja-
kautumat.
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1. Media-alan muutostrendejä
Media-alalle on jo pitkään ollut luonteenomaista taloudellisten tehokkuus-
vaatimusten lisääntyminen. Suomen Journalistiliiton tulevaisuushankkeen 
keskustelunavauksessa uutta ajattelutapaa luonnehditaan seuraavasti: 

”Markkinaehtoiseen toimintatapaan siirtyminen näkyy journalismin tekijöiden 
arjessa mm. siinä, että perinteisiä lehtitaloja on viime vuosikymmeneltä alkaen 
johdettu yhä enemmän liikeyrityksinä, kun niitä siihen asti oli johdettu sulje-
tulle taloudelle mahdolliseen tapaan, eräänlaisina ’vakaina, aatteellisina insti-
tuutioina’.” (Korhonen 2006, 8.)

Osaltaan tämä liittyy siihen, että joukkoviestimet ovat yhä yleisemmin ensi-
sijaisesti liikeyrityksiä, ja että niiden omistus on kansainvälistynyt. Yhtäältä 
ulkomaiset viestintäkonsernit ovat hankkineet Suomessa kaupallista pohjaa 
radio- ja televisiotoiminnasta ja aikakauslehtien kustantamisesta. Toisaal-
ta suomalaiset mediayhtiöt ovat enenevässä määrin suunnanneet kasvuaan 
ulkomaille – lähinnä Baltian maihin ja Keski-Eurooppaan – erityisesti säh-
köisissä viestintäpalveluissa ja aikakauslehtien kustantamisessa.

Tehokkuusvaatimusten kasvu näkyy siinä, että mediayhtiöt joutuvat aktii-
visesti kehittämään liiketoimintamalleja. Tuotantoprosesseja on tehostet-
tu karsimalla päällekkäistä työtä ja vähentämällä toimituksellisen henkilö-
kunnan määrää suhteessa tuotettavaan journalistiseen sisältöön. Esimerkik-
si sanomalehdistössä tehokkuudesta tulee keskeinen uutisteollisuutta ohjaa-
va tekijä levikkipaineen ja suhteellisen kilpailuaseman heikentyessä. (Pieti-
lä 2007, 295.)

Kaikissa 4–7 -päiväisissä lehdissä toimituksen teksti- ja kuva-aineiston mää-
rä palstametreissä on kasvanut, samoin juttujen kokonaismäärä toimituksen 
henkilöä kohden. Kaikissa päivälehdissä vakinaisen ja määräaikaisen henki-
löstön yhteismäärä väheni 2004–2006 parilla henkilötyövuodella. Mitä pie-
nempi lehti, sitä enemmän toimittajat ja kuvaajat tuottavat lehteen julkaista-
vaa aineistoa. Pienten 4–7 -päiväisten lehtien toimittajat tekevät yli kaksin-
kertaisen määrän juttuja suurten lehtien toimittajiin verrattuna. Toimituk-
sen osuus lehtien kokonaiskustannuksista on sitä suurempi, mitä pienem-
mästä lehdestä on kysymys. (Toimitustilasto 2006, 11, 15–16.) 

4–7 -päiväisissä lehdissä oman toimituksen osuus tekstiaineiston lähteenä 
on hieman laskenut. Avustajien tuottaman aineiston osuus on hieman vä-
hentynyt ja tietotoimistoilta hankitun aineiston osuus on laskenut selvästi. 
Konsernien ulkopuolisten lehtien aineistoa käytetään enemmän kuin oman 
konsernin lehtien aineistoa, koska lehtien välinen yhteistyö on kasvanut. 
(Toimitustilasto 2006, 14-15.) 
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Osin taloudelliset, osin ammatin sisäiset virikkeet ovat vauhdittaneet toimi-
tusorganisaatioiden muuttumista entistä enemmän ryhmätyötä suosiviksi. 
Työnkuvien muuttuminen joustavammiksi liittyy myös teknologiseen ke-
hitykseen. Journalistista työtä on muuttanut olennaisesti esimerkiksi moni-
mediaalisuus eli se, että toimittajat muokkaavat juttunsa useaan eri välinee-
seen. Sanomalehtijutuista muokataan tavallisesti versiot ainakin internetiin, 
ja mahdollisesti myös televisioon tai tekstiviestiuutisiksi kännykkään.

Multimediatoimittaminen ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen toimittaja 
tekisi laajamittaisesti ja samanaikaisesti työtään useaan välineeseen:

”Visionäärinen ajatus multimediatoimittajasta, joka työskentelee useaan väli-
neeseen, on saanut vastaansa todellisuuden, jossa on nähty, että hyvä sanoma-
lehden toimittaja ei välttämättä ole hyvä televisiotoimittaja ja internetissä puo-
lestaan on oma tapansa viestiä. Toimittajat saattavat pystyä tuottamaan sisäl-
töjä eri välineisiin, mutta tuskin kovin laajassa mitassa samanaikaisesti. Sitä 
paitsi yleisö ei halua lukea tai katsoa samaa sisältöä useasta välineestä.” (Olki-
nuora 2006, 37.) 

Ilmaisjakelulehtien merkitys journalistisina välineinä on kasvanut, kun perin-
teisten kaupunkilehtien rinnalle on tullut valtakunnallistakin uutisaineistoa 
tarjoavia julkaisuja (esimerkiksi Metro, Uutislehti 100). Ilmiön juuret ovat 
painojen ylikapasiteetissa sekä maakuntalehtien intressissä tavoittaa ilmoit-
tajilleen niitä lukijoita, esimerkiksi nuoria, jotka eivät tilaa maksullista sano-
malehteä (Korhonen 2006, 11). Elämyksellisen ja viihteellisen media-aineis-
ton määrä on ollut kasvussa, ja jutut pyritään tekemään entistä lyhyemmiksi. 
Ylipäätään viestimet pyrkivät toiminnassaan entistä suurempaan ennustetta-
vuuteen, mikä on johtanut sisältöjen yhdenmukaistumiseen. Mediataloissa 
suunnitellaan journalistista tarjontaa Risc-analyysityökalujen avulla, koska 
yleisön ”arvojen ja asenteiden muutosten ennakointi on keino varautua uu-
teen tilanteeseen ja käyttää sitä hyväksi. Ken ehtii muutoksen edelle, voittaa 
markkinaosuuksia niiltä kilpailijoiltaan, jotka yrittävät sopeutua muutoksiin 
niiden jo tapahduttua”. Tuloksena Risc:n tarjoamasta informaatiosta ”voisi 
olla entistä moniäänisempää journalismia, joka paremmin vastaisi segmen-
toitunutta kysyntää” (Suhonen 2006, 141-162). Juttujen tekoa ohjeistetaan 
entistä tiukemmin erilaisten tyyliohjeiden ja -kirjojen avulla. Ollaan siirty-
mässä ”uutisteolliseen tuotantotapaan”:

”Kasvuun pyrkivä uutisteollisuus tarvitsee pitkäkestoisia ja asiakkaita sitovia ai-
heita, joissa on kiinnostavaa draamaa. Yksittäisestä käsityön tuloksesta halu-
taan siirtyä sarjatuotantoon, jossa tuotteen ennakoitavuus, laatu ja saatavuus 
voidaan vakioida.” (Pietilä 2007, 249.) 

Uudet viestintäteknologiat ovat osaltaan luoneet mahdollisuuksia journalis-
tien ja yleisöjen uudentyyppiselle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalle. 
Viestimet ovat perustaneet internetiin toimituksellista aineistoa täydentä-
viä, yleisölle avoimia keskustelupalstoja. Lisäksi viestimistä kokonaan riip-
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pumattomat blogit ja muut internet-julkaisut muokkaavat omalla tavallaan 
myös vakiintuneiden journalististen viestinten toimintaympäristöä. Muu-
tenkin viestimissä entistä systemaattisemmin luodataan yleisön näkemyk-
siä ja toiveita perinteisten lukijatutkimusten ohella myös erilaisten yleisöpa-
neelien ja -verkostojen avulla. 

Yhden miehen raportissaan Minne menet media? 30-vuotiseen työsken-
telyyn mediassa ja tutkimuksiin havaintonsa perustava Hannu Olkinuo-
ra (2006) toteaa esipuheessaan, että median tulevaisuuden pohtiminen on 
harvoin ollut näin ajankohtaista:

”Yhteiskunnan ja ihmisten ajankäytön muutokset sekä teknologinen kehitys 
muokkaavat mediaa ja sen käyttöä niin voimakkaasti, että monet puhuvat jo 
murroksesta. Perusteltua se on ainakin siksi, että vanhat kulutustottumukset ja 
kansalaisten suhteutuminen mediaan ovat muuttuneet merkittävästi. Toisaal-
ta median mahdollisuus vaikuttaa toimintaympäristöönsä ja -edellytyksiinsä on 
ennen kokematon.” (Olkinuora 2006, 5.) 

Internetistä on muodostunut hallitseva uutisalusta, jonka avulla uutistarjon-
ta on nopeutunut ja laajentunut ja tämä on tapahtunut ilmaiseksi. 

”Kehitys on luontevaa, sillä uutiset ovat journalismin ainoa suhdanteista 
riippumaton uusiutuva luonnonvara” (Olkinuora 2006, 38). 

Mediateollisuus joutuu uudessa toimintaympäristössä sopeuttamaan toimin-
tansa monikanavaiseksi ja kehittämään uusia ansaintamalleja. Internet haas-
taa myös erityisesti sanomalehtien perinteisiä liiketoimintamalleja ja asettaa 
uusia haasteita mediayhtiöille:

”Mediayhtiöiden on ratkaistava, miten ne pystyvät tuottamaan ja täyttämään 
useita jakelukanavia tehokkaasti ja samalla huolehtimaan eri medioiden omi-
naispiirteistä. Yksinkertainen talousmatematiikka osoittaa, että pelkällä mai-
nosrahoituksella ei pystytä ylläpitämään samansuuruisia toimitusorganisaatioi-
ta kuin tilausten ja mainosten yhteissummalla.” (Olkinuora 2006, 38.) 

Tällaiset toimitustyön tuotantotavassa sekä toimittajien ja yleisöjen suhteissa 
tapahtuneet muutokset ovat väistämättä tavalla tai toisella vaikuttaneet toi-
mittajien ammatti-identiteettiin ja käsityksiin journalismin yhteiskunnal-
lisesta roolista ja merkityksestä. Yksilöllisestä journalistisesta työstä ollaan 
ainakin osittain siirtymässä kohti tiimityötä:

”Mediayhtiöiden kannattavuuden parantaminen perustuu vielä useana vuo-
tena toiminnan virtaviivaistamiseen, jossa karsitaan ikivanhoja työnkulkuja, 
poistetaan päällekkäistä työtä ja suoritetaan varsin yksinkertaisia kustannus-
hyötyanalyysejä. Tilalle tulee prosessiohjaukseen pohjautuva uutisteollinen tuo-
tantotapa. Kokonaishenkilöstön määrää on supistettu ulkoistuksilla ja aputoi-
mintojen lopetuksilla. Ne ovat merkinneet sisäisen palvelutason laskua, mutta 
ei välttämättä toiminnallisia heikennyksiä. Mediayhtiöt ovat perinteisesti olleet 
yliresursoituja eli ne on viritetty huippukausien ja maksimisuoritusten varalle.” 
(Pietilä 2007, 293.)
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Kun vuosikymmen sitten puhuttiin vielä tiedotusvälineistä, nyt puhutaan 
mediasta ja sen tarjoamasta mediajulkisuudesta. Jakelukanavien lisäänty-
minen, julkaisurytmin tihentyminen ympärivuorokautiseksi ja internetin 
laajentuminen ovat asettaneet toimittajien työn uusien tulevaisuuden haas-
teiden eteen. 

”Toimittajien on sopeuduttava kolmeen erilaiseen mullistukseen. Ensimmäinen 
liittyy uutisteollisen tuotantotavan tekniseen ja kaupalliseen muutokseen, jota 
leimaavat jakelukanavien lisääntyminen, monimedia, sisältöjen online-tuotan-
to ja lisääntyvät tehokkuus- ja tuottavuusvaatimukset. Toisen muodostaa itse-
ohjautuvuuteen ja uudistuvaan johtamistapaan sopeutuminen. Kolmas muutos 
vaikuttaa toimittajien asemaan tiedonhankkijana ja toimijana, kun poliitti-
set, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset maailmat muodostavat yhä löyhem-
piä mutta laajempia verkostoja. Verkoissa puikkelehtimisessa toimittajilla pi-
täisi olla selvä etulyöntiasema.” (Pietilä 2007, 317.)

Oman taustansa media-alan kehitykselle antaa myös yleisempi yhteiskun-
nallisen keskustelun ja arvoympäristön muutos. Monien tutkimusten mu-
kaan juuri 1990-luku oli ns. kilpailuyhteiskunnan ajattelutapojen vähittäi-
sen läpilyönnin aikaa (esim. Alasuutari 1996). Tämän kehityksen myötä 
monien instituutioiden johtamisen ja kehittämisen perusteet ovat muuttu-
neet. Samalla niissä tehdyn työn olosuhteet ovat läpikäyneet mullistuksen. 
Journalismi on ollut yksi keskeinen osa tätä muutosta (Luostarinen & Us-
kali 2006).

Ajatus professioista – ammattikunnista, jotka palvelevat omalla itsenäisellä 
toiminnallaan yleistä etua – nousi keskeiseksi toimittajakunnan asemaa jä-
sentäväksi ideologiaksi myös Suomessa viimeistään 1900-luvun jälkipuolel-
la. Tuolloin toimittajien työ sijoittui suhteellisen pysyvään ja omalla taval-
laan itsenäiseen maastoon: journalismissa korostui oman ammatillisen har-
kinnan itsenäisyys niin tietolähteistä, suuresta yleisöstä kuin median mark-
kinavoimista. Toimittajien ammatilliset arvot nähtiin suhteellisen pysyvinä: 
ne kiteytyivät esimerkiksi Journalistin ohjeissa, joiden noudattamista Julki-
sen sanan neuvosto valvoo. Yllä mainittujen ja muidenkin muutostrendien 
paineissa tämä journalistisen kentän itsenäisyys ja siellä toimivien ammat-
tilaisten autonomisuus on kuitenkin viime vuosina usein kyseenalaistettu 
sekä kansainvälisessä että kotimaisessa keskustelussa.

Yleisemminkin yhteiskuntatutkimuksessa on viime vuosikymmeninä poh-
dittu kysymystä siitä, missä määrin tiedon lisääntyminen luo mahdollisuuk-
sia yksilöiden refleksiivisemmälle toiminnalle. Ihmisten tietoisempaa suhdetta 
omaan työhönsä – tai työhön liittyvän hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä 
– on hyödynnetty esimerkiksi kehittävässä työntutkimuksessa, jota on so-
vellettu myös journalistiseen työhön (Helle 1999, 2002). Tapaustutkimus-
ten tai yksittäisten kehittämishankkeiden rinnalla ei ole kuitenkaan juuri-
kaan selvitetty sitä, miten yleisesti eri alojen ammattilaisia nykyään luonneh-



12

tii aikaisempaa suurempi refleksiivisyys suhteessa oman ammattinsa arvoi-
hin, käytäntöihin ja ennen kaikkea niiden muutokseen. Tässä tutkimuk-
sessa pyritään tarkastelemaan journalistikuntaa tällaisen refleksiivisen pro-
fessionalismin näkökulmasta (ks. Ettema & Glaser 1998).
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2. Tutkimuksen  
tavoitteet ja menetelmät
Tällä tutkimuksella pyritään tuottamaan ajankohtainen kuva suomalaisten 
journalistien käsityksistä työstään, sen muutoksista ja yhteiskunnasta ylei-
semmin. Näin saadaan tietoa ammattikentän olosuhteista ja niiden muutok-
sista sekä siitä, mitä toimittajat näistä olosuhteista ja niiden muutoksista itse 
ajattelevat. Erityistä huomiota kiinnitetään journalistikunnan eri ikäpolviin 
ja siihen, miten niiden käsitykset ja mielipiteet eroavat toisistaan.

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia käyttäen kahta toisiaan täyden-
tävää menetelmää. Yhtäältä toimittajakunnan käsityksiä luodattiin loma-
kekyselyllä, jossa on sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Vertai-
lu aiempiin kyselyihin tarjosi mahdollisuuden kuvata toimittajakunnan it-
seymmärryksen muutoksia. Lisäksi käytettiin päiväkirjamenetelmää, jossa 
toimittajia pyydettiin vapaamuotoisesti kirjoittamaan omasta työstään, sen 
ongelmakohdista ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Tutkimukset toteutettiin luottamuksellisesti siten, että yksittäisen vastaajan 
antamat tiedot jäivät vain tutkimusryhmän tietoon.

2.1 Kyselytutkimuksen vastaajakunta

Tutkimus toteutettiin lähettämällä postitse noin 170 kysymyksen lomake 
1500:lle satunnaisesti valitulle Journalistiliiton jäsenelle. Lomakkeen saajil-
le tarjottiin mahdollisuus vastata kysymyksiin joko verkkolomakkeella tai 
palauttamalla paperilomake postitse. Kyselyyn vastasi 614 ja kyselyn vas-
tausprosentti oli 41. Vastaajien määrä on riittävä tilastollisesti luotettavien 
havaintojen tekemiseen, mutta erityisesti suomalaista yhteiskuntaa ja arvo-
ja koskevien kysymysten yhteydessä suhteellisen alhainen vastausprosentti 
on syytä ottaa huomioon.

Tässä kuvataan tutkimuksen vastaajajoukko hyvin lyhyesti. Vastaajakuntaa 
koskevat tarkemmat jakaumat ovat raportin liitteenä (ks. liite 1. 

Osuus tämän tutkimuksen  
vastaajista (2007)

Osuus Journalistiliiton  
jäsenkunnassa (2006)

naisia 61 % 56 %

miehiä 39 % 44 %

Lehdistö- ja kustannusala 75 % 64 %

Radio ja tv, verkko 25 % 36 %
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Naiset ovat vastaajissa aavistuksen verran yliedustettuina ja sähköinen me-
dia jäi hieman aliedustetuksi. Kun lasketaan lomakkeessa ja avovastauksissa 
mainitut tehtäväryhmät yhteen, niin lehdistössä ja kustannusalalla yli puo-
let vastaajista kuului ryhmiin ”kirjoittava toimittaja, toimitussihteeri, tait-
tava toimittaja”. Sähköisessä viestinnässä yli puolet vastaajista kuului tehtä-
väryhmiin ”toimitussihteeri, toimittaja, reportteri, juontaja”. 

Puolet vastaajista oli akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Viidennek-
sellä oli vaihteleva määrä yliopisto- tai korkeakouluopintoja tai kesken ole-
via opintoja. Ammattikorkeakoulututkinto oli vajaalla kymmenesosalla ja 
toisen asteen koulutusta joka seitsemännellä. Ammattikoulutuksen taustat 
vastaajakunnassa olivat mainintojen perusteella moninaisia: viestintäalan 
ammattitutkintoja, ammattiopistoja, kansankorkeakouluja, korkeakoulu-
tutkintojen sivuaineita, taideteollisia oppilaitoksia, ulkomaisia tutkintoja ja 
työssä oppimista. Avovastauksista voidaan päätellä, että journalistin ja kus-
tannusalan töihin tullaan hyvin erilaisten, eritasoisten ja erikestoisten am-
matillisten koulutusväylien ja –linjojen, ammatillisten kurssien, täydennys-
koulutuskurssien sekä alan ulkopuolisen koulutuksen kautta. 

Pääkaupunkiseudulta oli runsaat puolet vastaajista, neljännes maakunnan 
pääkaupungista ja viidennes muusta kaupungista tai kunnasta. Vastaajilla 
oli työvuosia nykyisessä työssä kertynyt keskimäärin 9,5 vuotta. Vastaajat 
olivat työskennelleet toimitustyössä keskimäärin kuutisentoista vuotta. Al-
le 10 vuotta toimitustyössä oli työskennellyt kaksi viidesosaa ja yli 10 vuot-
ta kaksi kolmasosaa.

Vastaajista suurin osa oli töissä maakunnan sanoma- tai aluelehdissä. Aika-
kauslehdistössä työskenteli 18 prosenttia ja kustannusalalla 6 prosenttia vas-
taajista. Sähköisen viestinnän vastaajien työpaikoista suurin osa oli Yleisra-
diossa. Freelancetoimittajia oli 10 prosenttia, joista lehdistössä 8 prosenttia. 
Lähes kolmen neljäsosan vastaajista työsuhde oli vakituinen, joka seitsemän-
nen määräaikainen ja joka kymmenes oli yrittäjä. Viisi prosenttia vastaajista 
oli muuntyyppisessä työsuhteessa, eläkkeellä tai vuorotteluvapaalla.

2.2 Kyselytutkimuksen teemat ja kysymykset
Kyselytutkimuksen tuloksia verrataan aiempien kotimaisten journalistitut-
kimusten tuloksiin (Leppänen 2002; Harju 2002; Melin & Nikula 1993; 
Kehälinna & Melin 1987) ja ulkomaisiin journalistitutkimuksiin (esim. 
Weaver 1998; Weaver & Wilhoit 1996; Deuze 2005; Plaisance & Skewes 
2003; Park & Hwang & Lee 2002). Hankkeessa tukeudutaan myös ylei-
sempään työoloja ja niiden muutosta koskevaan tutkimukseen. Yhtäältä  
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luovaan työhön yleisesti liittyvä työntutkimus (esim. Tuomivaara 2005) ja 
toisaalta muihin viestintäteollisuuden ammattiryhmiin kohdistuva työolo-
jen muutoksen tutkimus (esim. Lindqvist ym. 2005) ovat tämän tutkimus-
hankkeen tärkeitä tukipisteitä.

Kyselyn aihealueet jakautuvat karkeasti neljään teemaan:

1) Työn merkityksiä ja nykyisiä ongelmia kartoitettiin kysymyksillä, jot-
ka pureutuvat konkreettisella tasolla nykyisten työsuhteiden ja työtehtävi-
en luonteeseen, eniten merkitseviin asioihin nykyisessä työssä, työtyytyväi-
syyteen, työpaikan suurimpiin ongelmiin ja niiden ratkaisukeinoihin. Jour-
nalisteja pyydettiin arvioimaan näitä asioita erilaisilla asteikoilla, minkä li-
säksi heillä oli mahdollisuus tarkentaa mielipiteitään vastaamalla avoimiin 
kysymyksiin.

2) Työtehtävien muutoksiin ja niiden seurauksiin pyrittiin tarttumaan ky-
symällä vuoden 2005 jälkeen omassa työssä tapahtuneita muutoksia työpro-
sessin eri alueilla. Kysymykset koskivat juttujen määrää suhteessa toimitus-
henkilöstön määrään, juttujen suuntaamista kohderyhmille, juttujen teke-
mistä useaan eri välineeseen, työn kuormitusta, työn eri vaiheiden tuotta-
maa iloa tai harmia, työilmapiiriä, esimiehenä olemista, vaikutusmahdolli-
suuksia omiin työaikajärjestelyihin ja työolosuhteisiin, sekä jatkuvan esillä 
tai tavoitettavissa olemisen aiheuttamia seurauksia. 

3) Työtapoihin ja -käytäntöihin liittyvät kysymykset luotasivat journalistien 
ammatillista identiteettiä, arvoja ja journalistisia työtapoja sekä niiden muu-
toksia. Kysymykset kohdentuivat toimittajan ammatti-identiteettiin sitou-
tumiseen, työyhteisöön, omaan tiedotusvälineeseen, ajankäyttöön journa-
listisen työprosessin eri työvaiheissa, palautteen saamiseen esimiehiltä, joh-
dolta tai yleisöltä, omiin ammatillisiin vahvuuksiin ja niiden kehittämi-
seen. Lisäksi pyydettiin arvioimaan tulevaisuuden kehitystä työn eri alueil-
la. Näitä vastauksia verrattiin myös aikaisemmissa journalistikyselyissä saa-
tuihin tuloksiin. 

4) Suomalaista yhteiskuntaa, sen kehitysnäkymiä ja erilaisia arvoja kos-
kevien kysymysten avulla pyrittiin selvittämään, miten journalistit suhtau-
tuvat yhteiskuntaa koskeviin erilaisiin asenneväittämiin, esimerkiksi miten 
journalistit suhtautuvat tasa-arvoon, talouskasvuun, ympäristökysymyk-
siin tai tiedotusvälineiden asemaan yhteiskunnassa. Journalistien mielipi-
teitä verrattiin suomalaisten käsityksiin samoista asioista. Lisäksi journalis-
teja pyydettiin arvioimaan yhteiskunnallisten vaikuttajien valtaa. Vaikutta-
jia ovat tässä erilaiset hallintoelimet, yhteiskunnalliset instituutiot, talous-
elämän toimijat, järjestöt ja tiedotusvälineet. Journalistien arvioita verrat-
tiin myös heistä tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin. 
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2.3 Päiväkirjatutkimus
Päiväkirjatutkimus muodostaa tutkimuksen toisen aineiston. Toimittajia 
pyydettiin kirjoittamaan (1) lyhyt versio omasta ammatillisesta elämänker-
rastaan ja pohtimaan omia ammatillisia valintojaan, (2) käymään läpi ta-
vanomaista työpäiväänsä ja sen aikana tehtäviä valintoja sekä (3) lyhyesti vi-
sioimaan oman työnsä tulevaisuutta seuraavien 5–10 vuoden aikana. 

Elämäkertatutkimusta on jonkin verran sovellettu mediatutkimukseen, 
mutta lähinnä yleisöä tutkittaessa (esim. Kärki 2004). Päiväkirjamenetel-
män tuottaman laadullisen aineiston avulla voidaan tulkita kyselyn tuot-
tamaa määrällistä ja tilastollisesti yleistettävää tietoa. Lisäksi päiväkirjame-
netelmällä saadaan selville, millaisia asioita toimittajat spontaanisti kokevat 
ongelmallisiksi tai olennaisiksi työssään ja sen kehityksessä.

Päiväkirja-aineistoa luetaan tutkimuksessa erityisesti vasten kysymystä ref-
leksiivisestä professionalismista. Elämäkerran, työn arjen ja tulevaisuuden 
kuvauksista etsitään jäsennyksiä, joilla toimittajat mieltävät oman aseman-
sa, sen muutokset ja eri tasoiset mahdollisuutensa itse vaikuttaa ammattin-
sa tai työnkuvansa kehitykseen. 

Päiväkirja-aineistoa pyydettiin lomakekyselyn yhteydessä ja sen jälkeen erik-
seen noin sadalta journalistilta. Päiväkirjan lähetti yhteensä 33 henkilöä, jois-
ta naisia oli kolme neljäsosaa. Vaikka päiväkirja-aineisto antoi paljon kiin-
nostavaa tietoa ja tarkensi lomakekyselyssä esiin tulleita asioita, pienen vas-
taajamäärän vuoksi sen perusteella ei voi tehdä koko ammattikuntaa koske-
via yleistyksiä. Siksi päiväkirja-aineisto esitetään ainoastaan tätä teosta täy-
dentävässä verkkoversiossa sekä tiivistelmänä luvussa 9.

2.4 Yhteydet muihin tutkimuksiin 
Tämä tutkimus kytkeytyy olennaisesti Tampereen yliopiston tiedotusopin 
laitoksella 2006–2008 toteutettavaan Risto Kuneliuksen johtamaan Suo-
men Akatemian kolmevuotiseen projektiin, jossa tutkitaan journalistisen 
ammatillisuuden muutosta talouden, kulttuurin, teknologian ja politiikan 
konteksteissa (Journalism: Public Profession and Late Modernity). 

Tutkimuksen tulokset tukevat myös parhaillaan valmisteilla olevaa laajaa 
toimitustyön muutosta koskevaa tutkimushanketta, jossa tutkijaosapuoli-
na ovat Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön lisäksi muun 
muassa Työterveyslaitos, Teknillinen korkeakoulu ja VTT (tietotekniikka). 
Tutkimuksen aikana luodaan ja ylläpidetään tutkimusyhteistyötä myös kan-
sainvälisten alan toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Mark Deuze tutkii me-



17

diatyön muutosta näkökulmasta, joka tässä esitettävän tutkimuksen tavoin 
sijoittuu mediatutkimuksen ja työntutkimuksen välimaastoon (ks. Deuze 
2006). 

2.5 Raportin rakenne
Tässä raportissa esitetään kyselyn keskeisimmät tulokset ja tiivistelmä päi-
väkirjojen analyysista, ja päiväkirjojen laajempi kuvaus löytyy teoksen verk-
koversion liitteestä (ks. http://tampub.uta.fi/). Tutkimustuloksia tarkastel-
laan raportin alussa ryhmiteltyinä kolmeen temaattiseen päälukuun, jotka 
käsittelevät journalistien ammatillista identiteettiä ja työn merkitystä (luku 
3), työoloja (luku 4) ja työtehtävien muutoksia ja professioon liittyviä kehi-
tysnäkymiä (luku 5). Luvussa 6 vastauksia tarkastellaan eri taustamuuttuji-
en suhteen. Luku 7 keskittyy journalistien käsityksiin suomalaisesta yhteis-
kunnasta ja arvoista – näitä tuloksia vertaillaan myös aiempiin tutkimustu-
loksiin journalistien ja yleensä suomalaisten käsityksistä. Luvussa 8 avataan 
journalistien omia vapaamuotoisia kommentteja ja käsityksiä niin työstään 
kuin tutkimuslomakkeestakin.

Luvussa 9 esitetään tiivistetysti päiväkirja-aineistosta tehtyjä tulkintoja sii-
tä, miten journalistit kokevat työnsä ja ammattinsa tulevaisuuden. Laajem-
pi raportti päiväkirja-aineistosta julkaistaan internetissä.

Tutkimuslomakkeen avokysymyksiin tulleita vastauksia on tässä käytetty 
esimerkinomaisesti. Tekstiin on poimittu avovastausjoukosta toisaalta tyy-
pillisimpiä, toisaalta erikoisempia ilmaisuja. Laajemmin journalistien oma-
äänisiä kommentteja löytyy tutkimusraportin verkkoversiosta.
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3. Työn merkitys 
ja ammatillinen identiteetti
Tässä luvussa tarkastellaan kyselytutkimuksen tuloksia journalistien amma-
tillisen identiteetin kautta: Miten vastaajat määrittelevät itseään toimittajina, 
millaiseksi he  työnsä kokevat ja millaisia merkityksiä he työlleen antavat.

3.1. Työn merkitys
Vastaajia pyydettiin arvioimaan (kysymys 19), mitkä asiat merkitsevät eni-
ten heidän nykyisessä työssään: 

Kuvio 3.1. Tärkeimmät asiat nykyisessä työssä

Vastaajille eniten merkitseviä asioita työssä olivat itsensä ilmaiseminen ja 
toteuttaminen, mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan monipuolisesti, 
työpaikan pysyvyys, mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikajärjestelyihin, 
työn haastavuus sekä työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet. Vähiten merkit-
seviä olivat mahdollisuus tehdä useille työn- ja toimeksiantajilla ja mahdol-
lisuus edetä työuralla. 

Yli puolet vastaajista piti työn haastavuutta tärkeänä. Työn haastavuus on 
kuitenkin terminä hieman ongelmallinen, koska sen voidaan ymmärtää 
tarkoittavan samaa kuin esimerkiksi vaativa, vaikea tai velvoittava, mutta 
myös samaa kuin kiehtova tai kiinnostava. On huomattava, että tässä ky-

8

10

17

18

30

30

35

36

37

44

47

48

28

10

37

49

42

52

40

35

40

42

34

41

37

18

28

24

17

13

15

18

16

11

12

8

17

23

15

7

7

5

8

7

6

2

4

2

9

39

4

2

3

0

2

3

1

0

3

1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Mahdollisuus edetä työuralla

Mahdollisuus tehdä useille työn- tai toimeksiantajille

Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan

Palkan suuruus

Mahdollisuus seurata mitä maailmassa tapahtuu

Työn haastavuus

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet

Paikkakunta, jossa työskentelee

Mahdollisuus vaikuttaa työaikajärjestelyihin

Itsensä toteuttaminen ja ilmaisu

Työpaikan pysyvyys

Mahdollista käyttää omaa osaamistaan monipuolisesti

erittäin tärkeä melko tärkeä ei merkityksetön, muttei tärkeäkään melko vähäpätöinen ei merkitse minulle mitään

Mahdollisuus edetä työuralla
Mahdollisuus tehdä 

useille työn- tai toimeksiantajille
Mahdollisuus vaikuttaa

 yhteiskuntaan
Palkan suuruus

Mahdollisuus seurata 
mitä maailmassa tapahtuu

Työn haastavuus

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet

Paikkakunta, jossa työskentelee
Mahdollisuus vaikuttaa 

työaikajärjestelyihin
Itsensä toteuttaminen ja ilmaisu

Työpaikan pysyvyys
Mahdollista käyttää omaa 

osaamistaan monipuolisesti



1919

syttiin vain niitä asioita, jotka merkitsevät eniten, riippumatta siitä, toteu-
tuvatko ne nykyisessä työssä. 

Avovastauksessa jonkin muun asian kuin lomakkeessa mainitun kertoi 53 
vastaajaa. Nämä maininnat voidaan jakaa kolmeen suurehkoon ryhmään, 
jotka liittyvät työn luonteeseen, työyhteisöön ja työn yhteyksiin laajem-
paan yhteiskuntaan. 

Taulukko 3.1 
Mitkä asiat merkitsevät eniten omassa työssä: jokin muu, mikä?

Avovastauksissa useimmiten esiin tuodut asiat liittyivät työn luonteeseen, 
toimeentuloon ja toiveammattiin: Journalistin työhön liitettiin positiivi-
sia piirteitä ja vastaajille oli merkittävää se, että työ mahdollistaa oppimis-
ta ja itsensä uusintamista. Merkitystä oli journalisteille myös sillä, että työ 
antaa toimeentulon ja ”jokapäiväisen leivän”. Joillekin vastaajista puoles-
taan tärkeintä oli, että nykyinen työ on oma toiveammatti:

”hauskuus”
”vaihtelevuus” 
”voin työskennellä oman jaksamisen mukaan” 
”vapaus valita jutut” 
” itsenäisyys”
””työntekijän vapaa-ajan kunnioitus” 
”kaikesta huolimatta unelma-ammattini” 
”voi toimia eettisiä periaatteita noudattaen” 
”kerran ’partiolainen’, … aina ’partiolainen’”

Toiseksi merkittävimpien asioiden ryhmäksi nousi työyhteisöön, kollegoi-

  %

1) Työn luonne, toimeentulo, toiveammatti 68

 Itsenäisyys, vapaus, voi vaikuttaa työjärjestelyihin 25

 Mahdollisuus oppia uutta, monipuolinen työ 17

 Työ antaa toimeentulon, työllistyminen 15

 Toiveammatti 11

2) Työyhteisö, kollegat, hyvä työnantaja 19

 Työyhteisö, vuorovaikutus 13

 Hyvä työnantaja, esimies 6

3) Yhteiskunnallinen tehtävä, yleisön palvelu 11

 Vaikuttaminen asioihin 6

 Yleisön palveleminen 6

4) Muu, eläkkeellä 2

 

Yht. mainintoja 53  100
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hin, hyvään työnantajaan, työolosuhteisiin ja -ilmapiiriin liittyvät mai-
ninnat. Työyhteisöä ja -olosuhteita kuvaaviksi tärkeiksi piirteiksi kuvattiin 
esimerkiksi:

”avoimuus” 
”SJL:n tuki työssä” 
”yhteistyö työnantajan/kustantajan kanssa hyvää”
”kollegiaalinen vuorovaikutus” 

Työyhteisöllä on merkitystä myös silloin, kun yhteisön ilmapiiri on huono. 
Kaksi vastaajaa nosti tämän negatiivisen puolen työyhteisöstä ja sen ilma-
piiristä merkittävimmäksi. Työyhteisöön liittyen myös hyvällä työnantajal-
la oli vastaajille suuri merkitys. 

Joillekin vastaajista oli tärkeää, että työn avulla voi toteuttaa jotakin yhteis-
kunnallista tehtävää tai palvella yleisöä. Avovastauksista heijastuu ajatus 
siitä, että journalistin työ on väline, jolla voi olla mukana tärkeinä pitämis-
sään asioissa, esimerkiksi ”ylläpitää suomenruotsalaista kulttuuria” tai saa-
da työn avulla ”kontaktipinnan Suomeen”. 

Osalle tärkeintä oli hyvä suhde kohdeyleisöön: ”urheilujournalismi on väy-
lä lapsiin ja nuoriin”, ”paljon lukijoita” tai ylipäänsä ”materiaalin välittämi-
nen katsojille”. 

3.2 Omat vahvuudet työssä
Avovastauksella pyydettiin vastaajia kertomaan suurin vahvuutensa, sen 
missä katsoo olevansa työssään erityisen hyviä (kysymys 31). Avovastauk-
sista ryhmiteltiin ensin täysin samat ilmaisut, samavartaloiset ja -johdan-
naiset (adjektiivit, substantiivit, verbit) omiin ryhmiinsä. Näiden ryhmit-
telyjen ulkopuolelle jääneistä vahvuutta kuvaavista ilmauksista ryhmiteltiin 
synonyymi-ilmaisut, samaa tarkoittavat ja hyvin lähellä jo näin ryhmitelty-
jä ilmauksia olevat vahvuudet. 

Sanat on jaettu karkeasti kahteen ryhmään (ks. taulukko 3.2). Ensimmäi-
sen ryhmän sanat ilmaisevat tietoja, taitoja, erilaisia kykyjä ja osaamista. 
Toisessa ryhmässä on henkilökohtaisia ominaisuuksia, asenteita ja arvo-
ja ilmaisevia sanoja. Jälkimmäiset ovat voineet esiintyä joko yksinään tai 
esimerkiksi taitoa koskevana määreenä, kuten ”nopea kirjoittaja”, ”tarkka 
kielenkäyttö”. 

Taitoja ja osaamista koskevista ilmaisuista erottuu selvästi kolme vahvuus-
aluetta: 

1) kirjoittaminen, 2) monipuolisuus ja 3) ideointi, joiden yhteinen osuus 
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taitojen maininnoista oli 38 prosenttia. 

Vastaukset sisälsivät erilaisia määrittelyjä hyvälle journalistiselle kirjoitta-
miselle:

”kirjoittaminen selkeästi ja lukijaystävällisesti”
”olen hyvä kirjoittamaan ja tulen keikalta kuin keikalta jutun kanssa kotiin.” 
”vältän kaavaan kirjoittamista”
”sanovat minua omaperäiseksi kirjoittajaksi”
”kohderyhmälähtöinen kirjoittaja”
”elämänmakuinen kirjoittaja” 

Monipuolisuus puolestaan liitettiin tietoihin, taitoihin ja välinehallin-
taan: 

”Monipuolinen ammattitaustani antaa eväät käsitellä aiheita tyhjentävästi ja 
lähestyä/ymmärtää niitä eri tasoilla” 

”Osaan kaikkea: kirjoittaa, kuvata, käsitellä kuvia, piirtää, taittaa, hoitaa 
toimituksen tietotekniikkaa, suunnitella sivupohjia ja ulkoasua, neuvotella 
asiakkaiden kanssa ilmoitusliitteistä, suunnitella niitä, jopa myydä ilmoituk-
sia ja valmistaa niitä sekä hoitaa tilaajarekisteriä”

Ideointikyky ja siihen yhdistettävät ilmaukset esiintyivät vastauksissa lä-
hes aina yksinään, mutta niitä liitettiin myös joihinkin ammattityön osa-
alueisiin.

Taulukko 3.2 Vastaajien mainitsemia sanoja vahvuuksistaan (kpl). 
(Vähintään kaksi mainintaa.)

I Taidot, tiedot, kyvyt, osaaminen:

kirjoittaa, kirjoittaja, kirjoittaminen, kirjoitus 84

monipuolinen osaaminen, monipuolisuus, moniosaaminen 81

ideointi, idearikkaus, ideointikyky 75

ihmissuhdetaidot, ihmistuntemus, yhteydet ihmisiin, ihmisläheisyys 41

kokonaisuuksien hahmotus, kokonaisuuden hallinta 41

kielitaito, kielitaju, kielenhuolto, oikeakielisyys 40

kokemus, kokenut, ammattikokemus, elämänkokemus, työkokemus 32

organisoija, organisointi, organisointikyky, järjestelmällisyys 31

ammattitaito, ammatillinen osaaminen 30

kuvan taju, kuvallinen ajattelu, valokuvaus 30

paine, paineensieto, stressin sieto, kiireessä työskentely 22

tekninen osaaminen, tekniset taidot 20

asiantuntemus, asiantuntijuus, asiantuntija 18

yleissivistys, yleistieto, laaja sivistys 18

visuaalisuus, visuaaliset taidot 17

editointi 16
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Yht. vastaajia I-II, 551, mainintoja yht. 904 

Varsin usein mainittuja taitoja olivat myös 4) ihmissuhdetaidot, 5) koko-
naisuuksien hallinta ja 6) kielitaito. 

Ihmissuhdetaidot ja -verkostot tulivat monissa vastauksissa vahvasti esille. 
Vastaajat kuvasivat tulevansa toimeen hyvin sekä oman alan että muiden 
ihmisten kanssa. Ihmissuhdetaidot ovat keskeisessä osassa toimittajien työ-
tä, sillä he tapaavat erilaisia, eri-ikäisiä ja eri asemissa olevia ihmisiä. Esimer-
kiksi haastattelutilanteessa on osattava päästä lähelle haastateltavaa, mutta 
toisaalta toimittajan on myös pystyttävä välittämään ja tulkitsemaan haas-
tateltavien tuntoja yleisölle:

”Osaan olla ihmisten kanssa. Kuunnella, poimia oleellisen”. 

suunnittelu 10

analysointi 7

kritiikki, kriittisyys  6

reagointi 5

esiintymistaito, esiintyminen 4

kyseenalaistaminen 3

Yht. mainintoja kpl (631)

II Ominaisuudet, lahjakkuus, asenteet, arvot:

nopea, nopeus 81

luova, luovuus 27

tarkka, tarkkuus 26

luotettava, luotettavuus 19

innostava, innostunut 18

joustava, joustavuus 17

teho, tehokas, tehokkuus 15

ahkera, ahkeruus 12

oppivainen, uuden oppiminen 9

sitkeä, sitkeys, peräänantamattomuus 8

täsmällinen, täsmällisyys 7

asenne työhön, asennoituminen 6

rohkeus 6

sitoutuminen työhön, sitoutuneisuus työpaikkaan 5

perusteellisuus 5

kritiikki, kriittisyys 4

ennakkoluuloton 3

motivaatio, motivoitunut 3

uteliaisuus, utelias 2

Yht. mainintoja kpl (273)
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Kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen mainittiin useimmin yksi-
nään, mutta ilmaisu saatettiin liittää myös suurten asiakokonaisuuksien vä-
listen yhteyksien näkemiseen tai toimituksellisten työvaiheiden tai loppu-
tuotteiden hallintaan: 

”Olen hyvä suunnittelemaan kokonaisuuksia ja pyrin sinnikkäästi tekemään 
juttuni niin, että saisin itsestäänselvyydet mahdollisimman vähiin ja oivalluk-
set maksimiin.”
”Jutun kokonaisuuden hahmottaminen visuaalisesti, dramaturgia”
”Lankojen käsissä piteleminen pienessä toimituksessa, jossa lehteä tehdään käy-
tännössä avustajien voimin.” 

Kielitaidot-kohta sisälsi monia eri osa-alueita vieraiden ja kotimaisten kiel-
ten osaamisesta ja oikeakielisyydestä kansankielisyyteen, puhekielen hal-
lintaan sekä verbaalisuuteen.

Ammattikokemuksen katsottiin helpottavan työntekoa, kuten journalisti-
seen työhön liittyvää päätöksentekoa ja ideointia, sekä tuovan paineensie-
tokykyä. Lisäksi kokemus eri medioista oli antanut vastaajille kyvyn halli-
ta hyvinkin monenlaisia tehtäviä.

Organisointikyky ja -taito liitettiin myös työtehtävien jakoon, järjestelmäl-
liseen työskentelyyn ja osatehtävien hallintaan. Ammattitaito taas yhdistet-
tiin monipuolisuuteen, laaja-alaisuuteen ja pitkän työuran antamaan koke-
mukseen: 

”Opiskelussa hankittu ammattitaito, joka kohenee kaiken aikaa työn kautta ja 
harrastusten kautta, jotka ovat osin samat kuin työni!” 
”Raudanluja kirjoittamisammattitaito”
”Laaja-alainen perusammattitaito kaikilla tv-urheilutoimittajan osa-alueilla” 
”Monipuolinen ammattitaito: toimittaminen, kuvaaminen + editointi.”

Kuvallinen ajattelu, kuvataju ja valokuvaaminen esiintyivät maininnois-
sa sellaisenaan, mutta ne liitettiin usein myös kirjoittamiseen, mikä näkyi 
siinä, että monilla vastaajilla kuvaaminen oli tullut työhön mukaan mel-
ko äskettäin: 

”Valokuvan ja tekstin yhdistäminen kokonaisuudeksi, taiton näkeminen sil-
missä etukäteen jutun teossa”
”Kuvaan yhä enemmän ja se tuo valtavasti mielihyvää.” 
”Toimitan, kuvaan ja leikkaan. Vahvuuteni on hyvä tasapaino kaikkien näi-
den erilaisten työtehtävien hoitamisessa.”

Tekninen osaaminen mainittiin erillisenä tai taitona oppia uusia tekniikoi-
ta. Asiantuntijuus ja asiantuntemus taas liitettiin pitkään kokemukseen, laa-
ja-alaisuuteen tai oman erikoisalan hallintaan: 

”Asiantuntijuus, joka on muodostunut vuosien saatossa”
”Olen erikoisalani asiantuntija. Lisäksi minulla on pitkän ajan kuluessa han-
kittu laaja kontaktiverkko.”
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”Asiantuntevuus ja intohimo selostettavaa lajia kohtaan”. 

Vastaajien mainitessa visuaalisuuteen liittyvät taidot, ne erotettiin edellä 
kuvatuista kuvallisesta ajattelusta ja valokuvauksesta:

”Vahva näkemys myös visuaalisesta puolesta sanomalehdessä”
”Vahva visuaalinen silmä”
”Visuaalinen lahjakkuus” 
”Olen erittäin visuaalinen ihminen.”
”Visuaalisen kokonaisuuden hahmotus sisällön ehdoilla”. 

Vastauksista tulee selvästi esille journalismin luonne ”taitolajina”. Kirjoit-
tamisen, monipuolisuuden ja ideoinnin erottuminen vahvuuksien kärkeen 
ei ole yllättävää. Hieman yllättävänä voi pitää sitä, että analysointi, kriitti-
syys ja kyseenalaistaminen saavat yhdessä yhtä paljon mainintoja kuin tek-
ninen osaaminen. Yllättävää on myös, että rohkea, ennakkoluuloton ja ute-
lias saavat yhteensä vähemmän mainintoja kuin joustava.

3.3 Omien vahvuuksien vaaliminen
Avovastauksella haluttiin tietää, millaisia keinoja ja mihin suuntautuvia 
toiveita vastaajilla on oman vahvuuden vaalimiseksi (kysymys 32). Vaikka 
edellisessä kysymyksessä oli kysytty suurinta vahvuutta, niin suuri osa vas-
taajista luetteli kuitenkin useita vahvuusalueita. Vahvuuden vaalimiseksi il-
moitettiin useita ylläpito- tai parantamiskeinoja. Vastaajista 85 prosenttia 
ilmoitti jonkin tavan vahvuutensa vaalimiseksi ja edistämiseksi. Joka viides 
vastasi ”ei osaa sanoa” tai ei mitään. 

Vastaajien mainitsemat keinot tai alueet on ryhmitelty niiden sisältöjen mu-
kaan seitsemään pääluokkaan (taulukko 3.3). 
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Taulukko 3.3 Miten tuota vahvuuttasi pitäisi mielestäsi vaalia, 
että se säilyisi ja jatkuisi työssäsi?

Selvästi suurin osa omien vahvuuksien säilyttämistä ja jatkamista koskevi-
en keinojen maininnoista ryhmittyi työtehtävien laatua koskeviin asioihin. 
Näitä olivat erityisesti työtehtävien monipuolisuuteen, laaja-alaisuuteen, vaih-
teluun ja työntekijän päätösvallan lisäämiseen kohdistuvat maininnat.  

”Selvillä toimeksiannoilla”
”Mahdollisuus erilaisten juttutyyppien kirjoittamiseen”
”Annettaisiin tilaa ja aikaa keskittyä yhteen tai muutamaan asiaan (jatkuvan 
ns. monitekemisen ja sijaisuuksissa hyppimisen sijaan)”
”Kaikki muut työtehtävät tuntuvat vievän ajan juuri tältä ydintehtävältä 
(ideointi ja suunnittelu)”
”Työkiertoa pitäisi hidastaa, nyt hommat vaihtuvat liian usein.”
”Lisätä työn itsenäisyyttä sekä työntekijän omaa panosta työn suunnittelussa ja 
organisoinnissa”.

Työtehtäviä koskevat toiveet suunnattiin joissakin vastauksissa johtopor-
taalle:

”Tietty työntekoon liittyvä, sitä pitäisi vaalia edelleen. Että myös yhtiön joh-
to tunnustaisi avoimesti, että journalistinen työ on yhtiömme kulmakivi. Nyt 
vain markkinointi on se jota kehutaan.” 
”Työnantajan pitäisi ymmärtää, että ilman toimittajia kuvaajia jne. eli hen-
kilöstöä koko fi rma ei ole mitään. Nyt käytännössä toimituksen ihmiset tunte-
vat olevansa vain biomassaa jota allokoidaan miten sattuu epäpätevien uutis-
päälliköiden toimesta ja johtoa kiinnostaa vain fi rman menestys, omien opti-
ot”.

Myös sisällöllistä särmää, rohkeutta ja riskinottoa toivottiin lisää työhön: 

”Ideoita voisi rohkeasti toteuttaa, vaikka se olisi jotain sellaista jota ei ole ai-
emmin tehty, jossa esimies ei ole asiantuntija tai joka saattaa aiheuttaa tiuk-
kaakin keskustelua.” 
”Joskus voisi kokeilla räväkämpiäkin ideoita, varman päälle pelaamisen si-
jaan, kun ei tarvitsisi huolehtia siitä, että miellyttää juuri tiettyjä ihmisiä.” 

  kpl %

1) Työtehtävien laatu, monipuolisuus, vapaus 167 24

2) Ajan lisääminen tehtävien mukaan 129 19

3) Koulutus, kouluttautuminen, opiskelu 113 16

4) Palaute, kannustus, tunnustus, arvostus 105 15

5) Oma toiminta, itsensä kehittäminen, tekeminen 95 14

6) Palkkaus, työsuhteen vakinaistaminen 55 8

Muu  23 3

 

Yht. vastaajia 521, mainintoja yht.  687 100,0

Ei osaa sanoa, ei vastausta, yht. 103
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Toiseksi suurin ryhmä vahvuuksien vaalimiskeinoja liittyi työtehtävien vaa-
timaan aikaan – ja ajan riittämättömyyteen – kiireeseen ja näiden aihe-
uttamiin kielteisiin seurauksiin työnteolle. Aikaa tarvittaisiin lisää nimen-
omaan työprosessin alkuvaiheisiin, ideointiin, kypsyttelyyn, suunnitteluun 
sekä ajatteluun työprosessin eri vaiheissa:

”Antaa aikaa perehtyä monimutkaisiinkin asioihin ja ilmiöihin pikauutisten 
ohella.” 
”Aikaa seurata kuvattavaa ennen kuvausta.” 
”Kiireessä ei synny mitään ajatuksia, jutuista tulee viimeistelemättömiä, ku-
kaan ei ehdi käsitellä eikä ideoita ehdi jalostaa kenenkään kanssa. Lehdestä 
tulee sutaistun näköinen, eikä sillä ole omaa selkeää linjaansa.”

Kiireen kokemus korostui monessa vastauksessa. Vastaajat kokivat tarvitse-
vansa aikaa myös palautumiseen.

”Työhön käytettävää aikaa ei voi kiristää enää ollenkaan.”
 ”Mahdollisuudella lepoon ja ajalla uusien ideoiden etsimiseen.”
”Tarpeeksi aitoa vapaa-aikaa, jotta innostus ja intohimo säilyisi. Kukaan ei 
jaksa tehdä täysillä 40 tuntia viikossa vuodet ympäriinsä.”
”Freelancervuosinani jouduin jatkuvasti työskentelemään paljon enemmän 
kuin kukaan vakituinen toimittaja, eikä palkkioilla silti elänyt. Se uuvutti.”

Kiireestä kärsii vastaajien mukaan myös työn laatu:

”Mitä enemmän kiire kasvaa, sitä vähemmän juttuihin tulee persoonaa. pian 
kaikki jutut muuttuvat konemaisiksi ja hengettömiksi”
”Pitää olla aikaa ajatella puhki asioita ilman että ainoana lähtökohtana on 
’ kuis monta merkkiä tästä tulee, 1800 vai 2800 ja faktaboksi’.”
”Omat laatukriteerini ja työhön käytettävissä oleva aika eivät kohtaa. Vaati-
viin juttuihin pitäisi antaa enemmän aikaa. Tarvitsen sitä myös ideointiin ja 
asioiden kypsyttelyyn.” 

Kolmanneksi eniten mainintoja saivat koulutus, uuden opiskelu, koulut-
tautuminen, elinikäinen oppiminen, ammatillinen täydennyskoulutus 
yms. Pallo koulutuksen järjestämisestä heitettiin työnantajalle ja Journa-
listiliitolle, mutta monet viittasivat myös siihen, että koulutusta on tarjolla, 
mutta oma viitseliäisyys on esteenä.

Koulutustarpeet, silloin kuin ne ilmaistiin, tuntuivat olevan vastaajien mie-
lessä melko täsmällisinä ja akuutteina. Myös koulutuksen jatkuvuutta ko-
rostettiin. 

”Pitäisi kurssittaa itseään: luova kirjoittaminen, talouskirjoittaminen jne” 
”Lisäkoulutusta dramaturgian rakentamisesta.”
”Kouluttaa itseäni muun muassa kielissä.”
”Jatkuvaa koulutusta uusien medioiden ja niiden vaatiman tekniikan hallin-
taan”.

Vastaajien koulutustarpeet vastasivat hyvin Journalistiliiton täydennyskou-
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lutuskyselyssä (2007) esiin nousseita teemoja ja koulutustoiveita. Kielen-
huolto, kirjoittamiseen ja ideointiin liittyvä koulutus, kielikurssit, kuvaa-
miseen ja kuvankäsittelyyn liittyvä koulutus sekä taitto-ohjelmiin perehdy-
tys näyttävät hallitsevan journalistien koulutustoivelistaa.  

Koulutuksen ja kouluttautumisen merkitys on kuitenkin erilainen eri jour-
nalisti-ikäpolville. Nuoret tulevat journalistisiin tehtäviin erilaisen media- ja 
toimintaympäristön kautta kuin vanhemmat sukupolvet. ”Nuorille aloitte-
lijoille on helpompi opettaa tekemisen tyyliä ja toimintatapoja kuin pitkän 
tradition läpitunkemille tekijöille.” (…) ”Nuoren toimittajapolven suhtau-
tuminen työhönsä on tyystin toinen kuin pitkään alalla olleiden konkarei-
den. Toimittaminen on enää vain harvoille nuorille elämäntapa ja suuren 
intohimon kohde. Työ on keino hankkia elanto ja rahoittaa harrastukset. 
Samalla motivaatio etsiä ja kaivaa vaikeita uutisaiheita ja seurata uutisvir-
taa myös vapaa-aikana on vähentynyt.” (Pietilä 2007, 319.)

Koulutuksella on tärkeä merkitys myös tiedotusvälineiden sisäisessä kehitys-
työssä monikanavaisessa ympäristössä. On myös huomattava, että kanavi-
en lukumäärän ja erilaisten informaatioalustojen lisääntyminen vaikuttavat 
käsitykseemme siitä, millaiselta sisällön laadun kehitys näyttää. ”Journalis-
mi on parempaa kuin koskaan. Toimittajien valmiudet ovat parantuneet, 
mutta ammatilliset vaatimukset kasvavat koko ajan. Tarjonnan kasvaessa 
kuva media laadustakin muuttuu sirpaleisemmaksi. Toimittajien koulutta-
misen kehittäminen edellyttää vuoropuhelua mediateollisuuden ja korkea-
koulujen välillä siitä, mitä laatu tarkoittaa.” (Olkinuora 2006, 63.)

Neljänneksi eniten mainintoja tuli ryhmään: 4) palaute, kannustus, tun-
nustus, arvostus ja kunnioitus. Edes joitakin näistä toivottiin huomatta-
van useassa vastauksessa hartaasti ja nimenomaan esimiehiltä, johdolta tai 
työnantajalta tulevaksi, vähemmässä määrin niitä odotettiin työyhteisöltä 
tai kollegoilta.

”Useimmiten päälliköiden päivittäispalaute on tyyliä kuva oli heikko, juttu oli 
huonosti taitettu, eikä tunnu että kovalla vaivalla tehtyä juttua on edes luet-
tu.”
”Työnantaja voisi pikkuhiljaa ryhtyä arvostamaan työpanostani.”

Pieni osa vastaajista mainitsi saaneensa palautetta ja arvostusta. 

”Positiivinen palaute ylimmältä johdolta antaa pontta jatkaa yhtä tehokkaa-
na kuin ennenkin.” 
”Tähän asti saatu palaute rohkaisee, ja jos sellainen jatkuu, niin hyvällä tiel-
lä ollaan.”

Toivottu palaute ei juurikaan kohdistunut vastaajan mainitsemaan omaan 
vahvuuteen, vaan se ilmaistiin yleisempänä toiveena tai tarpeena, mutta jos 
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palaute oli vastaajien kokemuksen mukaan harvassa, sitä toivottiin hyvin-
kin voimakkain ilmaisuin:

”Palautetta, palautetta, palautetta!! kritiikkiä mutta ennenkaikkea kannus-
tusta, jota en saa juuri koskaan”,
”Arvostakaa, herra mun varjele, minua edes joskus!! !”

Viidenneksi eniten omien vahvuuksien vaalimiskeinoina mainittiin oma 
toiminta, oma aktiivisuus, itsensä kehittäminen ja itse tekeminen. Eri-
tyisesti oman erikoisalan ja ”ulkomaailman” seuraaminen sekä ajan her-
molla pysyminen katsottiin omasta aktiivisuudesta riippuvaiseksi. Useim-
miten mainittuina seurannan välineinä olivat lukeminen ja kontaktihen-
kilöt tai -verkostot. Myös työssä jaksamista ja työvireen ylläpitoa sälytet-
tiin omille harteille:

”Pidettävä huolta, että jaksaa käydä ihmisten pakeilla eikä turvaudu puheli-
meen liikaa.” 
”On kiinni omasta aktiivisuudestani. Luen paljon ja seuraan kotimaisia ja ul-
komaisia tiedotusvälineitä poikkeuksetta joka päivä.” 

Muutamien mainintojen aiheena oli palkkaus, työsuhteen vakinaistami-
nen ja oikeudenmukainen korvaus työstä: 

”Ei enää määräaikaisuuksia.” 
”Aluetoimittajan rooli pitäisi palauttaa statuksena ja palkkauksena. Sehän on 
ajettu alas, mikä on suuri virhe.”
”Olen niin kauan tehnyt nälkäpalkalla isoja tv-juttuja, että voimani alkavat 
kieltämättä hiipua. Jatkuva huoli toimeentulosta, siitä, miten saa laskut mak-
settua ja kuinka jaksaa taas tämänkin viikonlopun tehdä töitä, kuluttaa.” 

Vahvuuksien vaalimisesta nousi avovastuksissa kärkeen kolme asiaryhmää: 
työtehtävien laatu, työssä tarvittavan ajan lisääminen ja koulutus. Näiden 
parantaminen auttaisi journalisteja tekemään työnsä hyvin tai paremmin 
kuin nykyiset työolot sallivat. Vahvuuksien säilyttämisessä ovat tärkeitä myös 
journalistien saama palaute, kannustus, tunnustus ja arvostus, jotka kaikki 
liittyvät työpaikan yhteisöllisyyteen, ilmapiiriin ja johtamiseen. Sen sijaan 
palkkauksella tai työsuhteen luonteella on selvästi pienempi merkitys.  
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4. Työolot: tyytyväisyys ja ongelmat 
Tämä luku koostaa keskeisiä tuloksia siitä, miten vastaajat kokevat työolon-
sa, millaisiin asioihin he ovat työssään tyytyväisiä ja millaisiin taas tyyty-
mättömiä (kysymys 20).

4.1 Työtyytyväisyys
Kun vuoden 2007 vastauksia verrataan vuoden 1993 journalistikyselyn sa-
man kysymyksen vastauksiin (kuvio 4.1), huomataan, että mitään merkittä-
viä eroja ei ole. Yli neljä viidesosaa vastaajista oli tyytyväisiä työhönsä vuon-
na 2007. Erittäin tyytymättömiä oli vain muutama prosentti. 

Kuvio 4.1. Journalistien työtyytyväisyys vuosina 1993 ja 2007

Melko tyytyväisten osuus vuonna 2007 on hieman suurempi kuin 1993 sa-
moin kuin melko tyytymättömien. Tyytyväisyyden arviointi näyttäisi tul-
leen helpommaksi tai omasta tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä ol-
laan tietoisempia, koska ”vaikea sanoa” vastanneita vuonna 2007 oli vain 
prosentti, kun taas vuonna 1993 heitä oli 16 prosenttia. 

Suomalaisten journalistien tyytyväisyysluvut ovat korkeita. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa viimeksi tehdyssä edustavassa tutkimuksessa neliluokkaisella 
asteikolla mitattuna tyytyväisiä journalisteista oli 77 prosenttia, joista erit-
täin tyytyväisiä 27 prosenttia vuonna 1992. Tyytyväisyysluvut ovat USA:ssa 
kuitenkin laskeneet merkittävästi, sillä erittäin tyytyväisiä oli 49 prosenttia 
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vuonna 1971 ja 40 prosenttia 1982-83. (Weaver & Wilhoit 1996, 99-100). 
Tuoreessa saksalaisjournalistien kyselyssä (N = 3039) tyytyväisiä oli 57 pro-
senttia ja erittäin tyytyväisiä 12 prosenttia. Tyytymättömiä 16 prosenttia ja 
14 prosenttia ei osannut sanoa. (news aktuell 2008).

Journalistisukupolvien välillä ei ole merkittäviä eroja työtyytyväisyydessä 
vuonna 2007, vaan kaikissa ikäryhmissä ollaan suurin piirtein yhtä tyyty-
väisiä (kuvio 4.2.). 

Kuvio 4.2. Journalistien työtyytyväisyys eri ikäryhmissä

4.2 Työpaikan suuret ongelmat
Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka suurena he pitävät tietty-
jä ongelmia työpaikalla (kysymys 21). Yli puolelle journalisteista suurim-
mat ongelmat olivat kiire ja aikataulupaineet sekä se, että palkka ei vastaa 
työn vaativuutta. Enemmistöllä vastaajista on mahdollisuus vaikuttaa omiin 
työaikajärjestelyihin, työn sisältöön ja omiin työolosuhteisiinsa. Journalis-
tien enemmistö luottaa toisiin työntekijöihin eikä koe suureksi ongelmak-
si keskinäistä kilpailua tai autoritaarista johtamistyyliä. Enemmistö vas-
taajista arvioi, että työyhteisöön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin liitty-
vät ongelmat työpaikalla ovat pieniä. Työaikajärjestelyihin on selvästi hel-
pompi vaikuttaa kuin työolosuhteisiin. Kuitenkin neljäsosa katsoi, että vä-
häinen mahdollisuus vaikuttaa omiin työolosuhteisiin on erittäin tai mel-
ko suuri ongelma. 
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Kuvio 4.3. Suurimmiksi koetut ongelmat työpaikalla

4.3 Työtehtävien ilot ja harmit
Jotkut journalistiseen työhön liittyvät vaiheet tai piirteet voivat yhtäältä 
tuottaa harmia ja toisaalta samalla iloa ja tyydytystä. Esimerkiksi työtehtä-
viin liittyvä matkustaminen tai esimiehenä toimiminen voidaan kokea sekä 
harmia että iloa tuottaviksi. Tällaiset tuntemukset saattavat olla suhteellisen 
pysyviä tai vain väliaikaisia kulloisistakin tehtävistä ja toimenkuvasta riip-
puen. Tuntemukset voivat myös vaihdella lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi 
jos matkustamista ruuhkautuu paljon samalle työjaksolle, se saatetaan ko-
kea tällöin harmilliseksi, mutta muulloin työhön liittyvä matkustaminen 
saattaa tuoda vaikkapa kaivattua vaihtelua tai iloa journalistin arkeen. 

Lomakkeessa kysytty asia saattoi olla myös sellainen, että se ei aiheuta har-
mia tai iloa tai ei koske vastaajaa, jos esimerkiksi ei toimi esimiehenä. Täl-
laisia tapauksia varten lomakkeessa oli oma vastausvaihtoehtonsa. 

Eniten iloa ja tyydytystä (kysymys 27) tuottivat vaikutusmahdollisuus omiin 
työaikajärjestelyihin, työyhteisön ilmapiiri ja vaikutusmahdollisuus omiin 
työolosuhteisiin. Vastaajille aiheuttaa enemmän iloa kuin harmia myös työ-
hön liittyvä matkustaminen ja liikkuminen, uusien työmenetelmien tai tek-
nologioiden opettelu, vaikutusmahdollisuus työolosuhteisiin ja työaikajär-
jestelyihin. Omiin työolosuhteisiin vaikuttaminen aiheuttaa iloa kahdelle 
kolmasosalle vastaajista. Sen sijaan työtehtävien määrä ja esimiehenä ole-
minen aiheuttivat saman verran harmia ja iloa. Näkyvillä tai julkisuudes-
sa olo aiheuttaa enemmän iloa kuin harmia, mutta suuri osa vastaajista ei 
kokenut sen koskettavan itseään. Eniten harmia aiheuttavat työtehtävien 
määrä ja työyhteisön ilmapiiri.
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Kuvio 4.4. Iloa ja tyydytystä tuottavat työn piirteet

Kuvio 4.5. Harmia aiheuttavat työn piirteet

Työyhteisön ilmapiirillä näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta kumpaan-
kin suuntaan, mutta se tuottaa kuitenkin enemmän iloa kuin harmia. Seu-
raavassa (kuvio 4.6) on tarkasteltu lähemmin työilmapiirin kahtalaista vai-
kutusta. 
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4.4 Mitä työpaikalla halutaan parantaa?
Parannettavista asioista (kysymys 24) kärkeen nousivat toimituksen yhtei-
set jälkipalaverit, joissa ruoditaan julkaistuja juttuja. Parempia jälkipalave-
reita halusi vajaa kaksi kolmasosaa journalisteista. Neljännes näki palave-
reissa huomattavasti parantamista. Kouluttautumismahdollisuuksissa näki 
parantamista yli puolet vastaajista. Myös toimitusorganisaation yhteistyö-
tä halusi parantaa yli puolet.

Kuvio 4.7. Työpaikalla parannettavat asiat

Kuvio 4.6. Työyhteisön ilmapiirin tuottama ilo ja harmi
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Suurin ryhmä muista parannettavista asioista liittyi työyhteisöön ja ilma-
piiriin. Toiseksi suurin ryhmä parannettavista asioista kohdistui työnjoh-
toon ja johtamiskulttuuriin: 

”Ei meillä tarvitse vaihtaa kuin pomot.”
”Johtamiskulttuuri tasavertaisemmaksi.”
”Ylin johto voisi olla kiinnostuneempi.”
”Yrityksen toiminnan johdonmukaisuus.”

Kolmanneksi parannettavista asioista nousivat työolosuhteet, resurssit ja 
työtilat. Lisäksi haluttiin parantaa sisäistä viestintää tai tiedonkulkua 
yleensä. Ne vastaajista, jotka katsoivat, että kysytyt asiat eivät koskeneet 
heitä, olivat freelancereita, yhden hengen toimituksessa tai eivät työsken-
nelleet toimituksessa.

4.5 Palaute jutuista tai töistä 
Journalisteja pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan, kuinka usein he saa-
vat palautetta tai kommentteja jutuistaan, ohjelmistaan tai töistään kuudel-

Työilmapiiri, yhteistyö, palaute  32

Työnjohto, johtaminen,  18

Työolot 11

Sisäinen viestintä, tiedonkulku 9

Lisää työntekijöitä 7

Parempi palkka, määräaikaisuus pois 6

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus 6

Osaamisen parantaminen 4

Ei koske minua, freelancer 7

 

Yht. vastaajia 68, mainintoja yht. 71 100

Lähes puolet haluaisi parantaa etenemismahdollisuuksia työurallaan. Ta-
sa-arvossa vajaa puolet vastaajista näki vain vähän tai ei juuri parantamis-
ta. Sen lisäksi, että selvä enemmistö halusi parantaa toimituksen jälkipala-
vereja, lähes puolet halusi parantaa ennen jutuntekoa annettavaa ohjeistus-
ta ja opastusta. Merkittävää on, että suuri osa vastaajista ei juuri kokenut 
tarvetta parantaa työaikajärjestelyjen joustavuutta.

Avovastauksessa (kysymys 24) pyydettiin lisäksi mainitsemaan muita kuin 
edellä mainittuja parannettavia asioita. Parannettavat asiat tai kohteet ja-
kautuivat seuraaviin teemoihin.

Taulukko 4.1 Mitä asioita työpaikalla pitäisi parantaa: jokin muu mikä? (%)
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ta eri henkilöryhmältä (kysymys 30). Asteikko oli jaettu viiteen luokkaan 
välille ”ei juuri koskaan” – ”päivittäin tai useita kertoja viikossa”. Palautetta 
antavina ryhminä olivat ylin johto, keskitason johto, työtoverit, asiantunti-
jat jutussa, toimeksiantajat ja yleisö.

Kuvio 4.8. Palautteen saaminen jutuista ja töistä
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Tyypillisesti journalistit saivat jutuistaan tai töistään palautetta muutaman 
kerran vuodessa yleisöltä, keskitason johtajilta, työtovereilta tai tietolähteil-
tä. Juttujen toimeksiantajilta, tilaajilta ja ylimmän tason johdolta palautet-
ta ei saada juuri koskaan tai korkeintaan muutaman kerran vuodessa. (Ks. 
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dän yläpuolellaan johto-, esimies- tai päällikkötehtävissä. Neljännes sai pa-
lautetta yleisöltä muutaman kerran kuukaudessa ja joka kymmenes sai ylei-
söpalautetta päivittäin tai useita kertoja viikossa. 

Niin kyselylomakkeen vastausten, avovastausten kuin päiväkirjatutkimuk-
senkin perusteella palaute ja sen parantaminen on iso haaste niin journalis-
tien kuin mediatalojen johtamisen näkökulmasta.

4.6 Suurin ongelma työssä vuonna 2006
Vastaajilta kysyttiin avokysymyksellä, minkä he kokivat suurimmaksi on-
gelmaksi työssään vuonna 2006 (kysymys 22). Osa vastaajista mainitsi use-
amman kuin yhden työnsä suurimman ongelman. Vastaajista kahdeksan 
ilmoitti, ettei mitään erityisiä ongelmia ollut – nämä vastaukset on jätetty 
allaolevasta taulukosta pois.
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Taulukko 4.2 
Mikä on ollut suurin ongelma omassa journalistin työssä vuonna 2006?

  %

Aikataulupaineet, kiire, stressi 27

Journalistisen työn luonne, laatu 18

Johtaminen, organisointi, esimiehet 17

Palkka, palkkiot, korvaukset 10

Työn jatkuvuus, epävarmuus, pätkätyö 9

Työolot, resurssit, laitteet 9

Toimenkuvan epäselvyys, työtehtävien moninaisuus 7

Muu  3

  

Yht. vastaajia 513, mainintoja yht. 632  100

Selvästi suurimman ongelmaryhmän muodostivat aikataulupaineet; kiire, 
kova työtahti, liiallinen työmäärä käytettävissä olevaan aikaan nähden se-
kä näiden seuraukset, kuten väsymys, uupuminen ja motivaation vähenty-
minen. Kiire oli useimmin esiintynyt yksittäinen sana avovastauksissa. Kii-
re tuntui olevan useimmissa tapauksissa lievä ilmaisu - parempi olisi ehkä 
puhua valtavasta kiireestä: 

”Henkilökunta vähenee, työt kasautuvat jäljelle jääneille, koska uutta henkilö-
kuntaa ei palkata” 
”Työnjohto arvostaa enemmän määrää kuin laatua. Kun tehdään kiireellä, ei 
aina edes päästä riman yli.” 
”Kiire ja koko ajan lisääntyvät uudet mediat joihin on tungettava juttua ja 
tavaraa”.

Kiire yhdistettiin vastauksessa useimmiten työtehtävien lisääntymiseen, 
huonoon johtamiseen, resurssien puutteeseen, henkilöstön vähentämiseen 
ja työn epätasaiseen jakautumiseen työpäiville, palautumisajan puuttumi-
seen sekä huoleen journalistisen työn laadun heikkenemisestä.

Toiseksi suurimman ongelmaryhmän asiat liittyivät journalistisen työn 
luonteeseen, sen muutokseen, laatuun ja kehittämiseen. Journalistisen työn 
luonteen muutos nähtiin ongelmaksi mm. työn laatutason heikkenemisen 
ja juttujen ennakkomitoituksen lisääntymisen takia. Muutoksen nähtiin ai-
heuttavan ajan vähenemistä ajattelulta ja keskustelulla oppimiselta - siitä, 
mitä, miksi ja miten tehdään.

”työpaikallamme ei enää ’ehditä’ kaikessa rauhassa istua miettimään mitä 
teemme, miksi teemme ja miten teemme. Se johtaa hiljalleen siihen, että liian 
usein tilanteet vain tulevat eteen ja sitten on edessä käskytys, ei johtaminen.”

Muuttuva työympäristö edellyttää työtapoihin perehtymistä ja oppimista, 
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mikä ei ollut joidenkin vastaajien mielestä toteutunut parhaalla mahdolli-
sella tavalla:

”Työhön perehdytys, briiffaus ja palaute oli minimaalista, joten vuosi oli to-
della stressaava. Kaikki oli uutta. Lisäksi työpisteeni on eri paikassa toimitusta 
kuin missä osasto, jossa työskentelen. Näin ollen kuulemalla ja keskustelemalla 
oppimista ei tapahdu.”

Journalistisen työn laatukysymykset nousivat esiin useissa avovastauksis-
sa:

”Juttujen ennalta kategorisointi ja tarkka ennakkomitoitus asiasta juttua teh-
täessä nousevasta tärkeydestä ja sisällöstä välittämättä.”
”Pomoportaassa vahvistuu asenne, ettei laadulla ole niin väliä. Tämä liittyy 
erityisesti monen eri tehtävän tekemiseen saman päivän aikana, laadukkaasti 
sitä ei voi tehdä työajan puitteissa, joten vaihtoehtona on joko tehdä kaikki ja 
heikosti tai venyttää päivää ilman ylityökorvauksia.” 

Avovastauksissa nähtiin journalistisessa työssä monia kriittisiä kehittämisen 
paikkoja, jotka osaltaan vaikuttavat myös journalismin laatuun:

”Miten sopeuttaa omat kiinnostuksen kohteet, maailmankatsomus ja eettiset 
näkökulmat yrityksen uuden omistajan toiveisiin suuremmista lukijamääristä 
ja kulujen leikkauksista.”
”Kaupallisten toimijoiden, pr:n, mainostajien, jne. vaikuttaminen journalisti-
seen työhön. itsesensuuri”
”Alisuorittaminen ja haastavien työtehtävien puute, osaamisen ohittaminen.” 

Johtamisen merkitys uutisteollisessa tuotantotavassa korostuu. Aiemmin 
johtaminen pohjautui yhden julkaisuajankohdan periaatteelle, jossa kes-
keisiä asioita ovat olleet yksittäiset julkaisupäätökset, kuvavalinnat, ajoituk-
set ja kustannushallinta. Vallitsevaksi muuttuvassa monimediaympäristös-
sä tärkeäksi nousee ajoitus ja kokonaisuuksien johtaminen: ”Monikanavai-
sessa online-maailmassa toimintaa on ohjattava reaaliaikaisesti, julkaisu-
päätöksiä on tehtävä kaiken aikaa ja yksittäisestä uutisaiheesta on voita-
va tuottaa erilaisia versioita” (Pietilä 2007, 294). 

Tämä edellyttää myös johtamiskulttuurin suuntautumista kohti prosessi-
en johtamista. Johtaminen tulee koskemaan myös enenevästi juttujen en-
nakointia, suunnittelua ja luovaa vaihetta koskevia prosesseja. ”Journalisti-
sen työn johtaminen on luovuuden ohjaamista. Uutisten tuottamiseen tar-
vitaan oivallusta löytää ja yhdistellä erilaisia asioita ja toisaalta havaita kiin-
nostavia poikkeavuuksia. Luomisprosessin pitäisi tuottaa produktio eli tuo-
te, jonka muoto noudattaa yhä enemmän uutis-, ajankohtais- ja viihde-
median ennalta määriteltyjä konsepteja. Journalistinen työ lähestyy teol-
lista muotoilua, jossa luodaan tiettyä käyttötarkoitusta varten oleva tuote.” 
(Pietilä 2007, 306.)

Kolmanneksi suurin ongelmaryhmä kietoutuikin johtamisen, johdon, esi-
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miestyön, töiden organisoinnin ja näihin liittyvien organisaatio- tai vastuu-
muutosten ympärille. Johtamisen, työn organisoinnin ja esimiestyön koke-
minen suurimmaksi ongelmaksi näkyy esimiesten tuen puutteena, journa-
listisen työn aliarvostuksena, palautteen, arvostuksen ja kannustuksen vä-
häisyytenä.

Lisäksi avovastauksissa kritisoitiin johtamiseen liittyvinä ilmiöinä talou-
den ylikorostamista, hierarkian jäykkyyttä tilanteiden muuttuessa ja vision 
puuttumista toimitusorganisaatioissa:

”Epäluottamus johdon ja työntekijöiden välillä sekä tuen puute. Toimituksen 
päälliköt ovat menneet konsernin mukana pörssimaailman kiemuroihin, ei-
vätkä puolusta toimitusta. Jos toimitus puolustaa itseään osastona, sitä vähä-
tellään, halveksitaan ja toimituksen väki koetaan yhteistyökyvyttömäksi.”
”Johtajat eivät halua keskustella asioista saman pöydän ääressä, vaan työteh-
tävät tippuvat monen pomoportaan välityksellä ja yleensä myöhässä, jolloin on 
yhdentekevää, miten tehtävän hoitaa, kun haukut siitä kumminkin tulee.”
”Työpaikan ammattitaidoton johto, surkea esimiestyöskentely, toimittajien 
säntäily ja sinkoilu sen vuoksi.” 

Kymmenesosa työongelmiksi mainituista asioista koski palkkausta, palk-
kioita ja vaativammaksi muuttuneesta työstä maksettavia korvauksia. Palk-
kausta suurimpana työongelmana pitäneet viittasivat laajentuvien vastuu-
alueiden, vaikeutuvien työtehtävien ja kasvaneen työtaakan sekä palkan 
vastaamattomuuteen. Palkkaukseen liittyviin ongelmiin kytkeytyi lähei-
sesti työsuhteen epävarmuus, määräaikaisuus ja pätkätyö, joita koskevi-
en mainintojen osuus oli vajaa kymmenesosa. Avovastauksista nousi esiin 
useita kokemuksia työsuhteen epävarmuudesta ja määräaikaisuuden perus-
teettomuudesta:

”Suurin työsuhteeseen liittyvä ongelma on perusteeton määräaikaisuus, joka 
vaikuttaa kaikkeen: palkasta on vaikea neuvotella ja onnistumispaineet ovat 
kovat. Jos ei onnistu ja veny, ei välttämättä saa seuraavaa pätkää. Sitä ei vält-
tämättä saa, vaikka olisikin tehnyt työnsä hyvin.”
”Jatkuvien uudistamis- ja ulkoistuspaineiden aiheuttama epävarmuus, joka 
syö työrauhaa: alalla villejä kansainvälisiä kilpailijoita, jotka palkkaavat opis-
kelijoita nälkäpalkalla ja polkevat näin hintoja sekä alan arvostusta.” 

Epävarmuuden lisäksi ongelmiksi koettiin pätkätöiden ketjuttaminen ja pät-
käsuhteiden takia joutuminen töihin, joita ei koe omikseen.

Työoloihin, resursseihin, työtiloihin, laitteisiin ja välineisiin liittyvät on-
gelmat olivat hyvin monenlaisia. Vastaukset koskivat niin työrauhaa, jotain 
käytännön työvaihetta kuin fyysistä työympäristöäkin. Välittömän työym-
päristön puutteita suurimpana ongelmana pitäneet moittivat liian pieniä 
resursseja tavoitteisiin ja työmäärään nähden, avokonttoreiden työrauhan 
puuttumista, jatkuvaa, mutta päämäärätöntä muutosta, töiden suunnitte-
lemattomuutta ja vähäisiä etenemismahdollisuuksia.
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Toimenkuvien ja työtehtävien epäselvyys oli monille suurin ongelma, sillä 
toimenkuva oli hahmottumaton, työtehtäviä suunniteltiin lyhytnäköisesti 
ja tempoilevasti, työnkuva yhtäältä paisuu jatkuvasti, mutta toisaalta saman 
työn tekeminen vuodesta toiseen myös kapeuttaa työnkuvaa. Osa vastaa-
jista koki joutuvansa venymään liian monille tehtäväalueille, joissa on liian 
paljon erilaisia, toisistaan poikkeavia tehtäviä ja vastuita. 

”Journalistinen työ (toimitussihteeri ja toimittaja) kietoutuu sekavalla tavalla 
osaksi muita tiedottajan töitä (tiedotteet, esitteet yms.). Paljon erilaista ja eri-
tyyppistä tekstityötä.”
”Oman työnkuvan hahmottomuus ja siihen liittyvät erilaiset paineet - vähän 
kaikkea pitäisi ehtiä tehdä” 
”Erikoisosastomme (3 henkeä) pienuus ja ’ohuus’. Jos yksikin on poissa, koko 
’ kone yskii’. Tuuraajiakin on vaikea saada, kun yhteistuotantotekemisessä on 
omat erityissääntönsä.”
”Työtehtäväni eivät osittain vastaa koulutusta ja kykyjäni, mutta niihin ei ole 
lupauksista huolimatta tullut muutosta. Tähän vaikutti ennen kaikkea yritys-
järjestelyjen epäonnistunut organisointi.”

4.7 Miten työn suurin ongelma pitäisi ratkaista?
Sekä suurinta ongelmaa että sen ratkaisua haluttiin kysyä avovastauksena, 
jotta saataisiin esiin vastaajien omaäänisiä kokemuksia ja henkilökohtaisia 
tuntemuksia (kysymys 23). Vastaajista suurin osa (98 prosenttia) antoi jon-
kin ratkaisuehdotuksen. Sen perusteella voidaan päätellä, että koetut ongel-
mat ovat selvästi tunnistettuja ja niiden ratkaisuja on mietitty jo jonkin ai-
kaa. Työssä koettujen ongelmien ratkaisukeinot hajautuivat hyvin laajalle, 
koska itse ongelmatkin olivat moninaisia. Ehdotetut ratkaisukeinot vaih-
telivat ääripäistä toiseen: ”ei voi ratkaista mitenkään” – ”ratkaisin jo vaih-
tamalla työpaikkaa”. Ongelman ratkaisu saattoi kohdistua yksittäiseen asi-
aan, kuten ”Tessin mukainen palkka” tai ”pysyvä työpöytä jokaiselle”, tai 
johonkin yleiseen menettelytapaan, kuten ”suunnittelu” tai ”avoimempaa 
keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria”. 

Ratkaisukeinot jakautuivat osittain sen mukaan, ehdotettiinko henkilöstön 
tai resurssien lisäämistä vai laadullista kehittämistä, kuten parempaa esi-
mies-alais -viestintää tai avoimuuden lisäämistä työyhteisöön. Osa ratkai-
suehdotuksista oli selvästi osoitettu tietyille tahoille, kuten ”työnjohdon pi-
täisi antaa aikaa” tai ” SJL:n olisi tuotava asiaa enemmän esiin”. Freelance-
reiden ratkaisuehdotuksissa korostui heidän asemansa kaikinpuolinen pa-
rantaminen, mutta samalla ehdotettiin myös hyvin konkreettisia ratkaisu-
ja, kuten ”karenssipäivät pois”. Monet vakinaisessa työsuhteessa olevat puo-
lestaan ehdottivat freelancer-työntekijöiden lisäämistä, koska vakinaisesta 
työvoimaa oli selvästi vähennetty edellisvuonna. 
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Kaikissa niissä ongelman ratkaisuehdotuksissa, joissa haluttiin jotakin lisää 
tai enemmän, selvästi eniten haluttiin ”lisää työntekijöitä”. Toiseksi eniten 
mainittiin suunnittelu. Alle kymmenessä maininnassa toivottiin lisää ”ai-
kaa, resursseja, palkkaa tai koulutusta”. 

Vastaukset on ryhmitelty avovastauksissa mainittujen ratkaisuehdotusten 
mukaan seuraaviin teemoihin (Taulukko 4.3).

Taulukko 4.3 Miten tämä ongelma työssäsi pitäisi mielestäsi ratkaista?

  %

Koulutus, keskustelu, arvostus 17

Työnkuvat, organisointi, työn eri vaiheet 16

Työntekijöitä, resursseja lisää 13

Johto, esimiestyö 13

Palkkaus, työsuhteen vakinaistaminen 11

Työn laatu, sisällön parantaminen 6

Suunnittelu, ennakointi 5

Freelancerin aseman parantaminen, freetyön lisäys 5

Aikaa lisää 5

Journalistiliiton hoidettava 3

Ratkaistu jo, ratkaisu lähellä 3

Ei osaa sanoa, ei voi ratkaista 5

  

Yht. vastaajia 599, mainintoja yht. 674 100

Suurin ryhmä niistä maininnoista, joissa selvästi nimettiin jokin parannet-
tava asia, kohde tai menettely, suuntautui työyhteisön jonkin asiantilan, ku-
ten koulutuksen, keskustelun, arvostuksen tai ilmapiirin parantamiseen. 
Lähes yhtä suuri ratkaisuehdotuksien ryhmä kohdistui keskinäisten työn-
kuvien ja töiden organisoinnin sekä eri työvaiheiden kehittämiseen. Näi-
den kummankin ongelmaryhmän ratkaisussa pidettiin tärkeänä avoimuut-
ta, vuoropuhelua ja matalampaa hierarkiaa. 

Koulutuksen, keskustelun ja arvostuksen parantamiseksi ehdotettiin mm. 
tiimiyttämistä, ulkopuolisen arvioijan kutsumista keskustelemaan työnte-
kijöiden kanssa työyhteisön ilmapiiristä, tasavertaista kohtelua, hierarkki-
suuden purkamista ja ”aitoon yhteistoimintaan” siirtymistä.

Keskustelun puutteen korjaamiseksi toivottiin avointa vuoropuhelua, koko 
organisaation kuuntelua, kehityskeskusteluja, alaisten kuuntelua, luottamis-
ta työntekijöiden ammattitaitoon ja heidän kunnioitustaan:

”Toimitus tarvitsee avoimempaa keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria. Han-
kalistakin asioista pitäisi voida puhua ilman, että joutuu leimatuksi ’ hanka-
laksi tyypiksi’.”
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Toiseksi suurimman ryhmän ongelmien ratkaisuehdotuksia muodostivat 
työnkuvien selkeyttäminen, tehtävien karsiminen ja töiden parempi or-
ganisointi. Myös ydintoimintoihin keskittyminen ja vapauden lisääminen 
työtä koskevissa päätöksissä nähtiin ratkaisuksi. 

”On hyvä, että kaikki kokeilevat vähän kaikkea, mutta työn määrää ei voi 
koko ajan kasvattaa. Monitekemisvillitystä pitää siis vain hillitä ja antaa ti-
laa keskittyä yhteen/pariin asiaan kerralla. Myös älytöntä palaverirallia pitää 
rajoittaa.”
”Määritellä selkeästi toimituksen linja ja organisoida toimitus uudelleen. Sil-
loin kukin voi tehdä päätöksen, haluaako siihen linjaan sitoutua.” 

Kolmannen suuren asiakokonaisuuden ongelmien ratkaisemiseksi muo-
dostivat henkilöresurssien lisääminen, määräaikaisten työsuhteiden va-
kinaistaminen ja sijaisten käytön lisääminen. Henkilöresurssien lisäämi-
nen nähtiin ainoaksi keinoksi ylläpitää nykyistä sisällön laatua. Uupumi-
sen nähtiin uhkaavan, jos pikaisia ratkaisuja ei saada. Työntekijämäärän li-
säykselle ei nähty kuitenkaan juuri mahdollisuuksia. Joidenkin työn osien 
ulkoistaminen sekä sisällön ja työn resurssien mitoitus auttaisivat vastaaji-
en mielestä:

”Sijaisia silloin kun niitä tarvitaan. Nyt työt kasautuvat niille jotka jaksavat 
sinnitellä töissä.”
”Lisää väkeä, mikäli lehti halutaan pitää tämän kokoisena ja työntekijät täys-
päisinä.” 

Neljäntenä ongelmanratkaisuryhmänä oli johtamiseen, johtoon, esimies-
työhön, henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan toimiin kohdistuneet eh-
dotukset. Tähän ryhmään otettiin sekä työnantajajohtoa että luottamus-
miesjärjestelmää koskevat ehdotukset. Johdolta vaadittiin ammattitaitoa, 
parempia esimiestaitoja, toimituksen ilmapiirin tuntemusta, kannanottoa 
laatukysymyksiin, kykyä johtaa tehtäviä ja ihmisiä, alaisten mielipiteiden 
parempaa kuuntelemista.

Palkkauksen parantamisen, työsuhteen vakinaistamisen tai pitemmät 
työsuhteet näki joka kymmenes työssään kokeman suurimman ongelman 
ratkaisuksi: Sähköisen median kasvun myötä tehtävät lisääntyvät ja palk-
kaus on saatava tehtävien tasolle, palkka ja palkkio pitää maksaa työtehtä-
vien, pätevyyden ja työn vaativuuden eikä työnimikkeen mukaan, työmää-
rää pitää kohtuullistaa ellei palkkoja saada korotettua.

Työn laadun, sisällön ja työtapojen parantaminen nähtiin myös osassa vas-
tauksista ongelmien ratkaisukeinoksi. Vastaajien mielestä olisi mm. luovut-
tava vähemmän tärkeiden aiheiden uutisoinnista ja aikansa eläneistä työta-
voista, pitäisi keskittyä kertomaan uutisia - ei tekemään tulosta - ja käytävä 
keskustelua siitä, mitä journalistiselta sisällöltä odotetaan:
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”Pakkopullien osuus pienemmäksi ja liikenevä aika käytettävä muiden juttu-
jen ideoimiseen ja valmistelemiseen. Pitäisi myös olla varaa tehdä taustatyöt 
loppuun ja silti joskus jättää juttu julkaisematta, jos kärkeä ei löydykään.”
”Pitäisi käydä perusteellinen keskustelu siitä, mitä sisällöltä odotetaan, ettei-
vät toimittajat yritä päivittäin suoriutua mahdottomasta yrittäessään saavut-
taa tavoitteensa.”
”Yrityksen omistajan pitäisi päättää, halutaanko tehdä nykyisenkaltaista äly-
kästä lehteä pienemmälle yleisölle vai muuttaa lehti ja tehdä sitä selvästi isom-
malle yleisölle. Nykyinen toive samanlaisesta lehdestä ja kaksinkertaisista luki-
jamääristä ei ole mielestäni mahdollinen”.

Parempi töiden suunnittelu ja ennakointi nähtiin ratkaisuksi moniin työn-
jakoon ja organisointiin liittyviin ongelmiin. Suurimmassa osassa näitä vas-
tauksia mainittiin suunnittelu yksittäisenä keinona, mutta useat vastaajat 
lisäsivät, että on vaikea sanoa, miten suunnittelu ja ennakointi käytännössä 
tapahtuisi. Töiden suunnittelua ja ennakointia haluttiin parantaa pitkäjän-
nitteisyydellä, hierarkkisten kaavioiden ja muutosten suunnittelua vähentä-
mällä ja keskittymällä sen sijaan itse työn suunnitteluun: 

”Parhaansa mukaan sijoittelemalla/aikatauluttamalla/muutoin järjestelemäl-
lä, niin että saadaan aikaan kaikkia osapuolia vähintäänkin tyydyttävä rat-
kaisu.”
”Tekemällä pidemmän tähtäimen alustavia suunnitelmia tulevista teemalähe-
tyksistä ja vaativimmista juttuaiheista.”

Ennakoinnin ja suunnittelun merkitys korostuu monikanavaisessa tuotan-
toympäristössä, joka vaatii työnjohdolta aikaisempaa laajempien kokonai-
suuksien hallintaa: 

Uutis- ja toimituspäälliköt ovat ohjanneet toimittajien uutishankintaa ja kir-
joitustyötä sekä kuvanhankintaa yhden jutun tai yhden lehden kokonaisuut-
ta ajatellen. Monikanavaisessa jakelussa on seurattava useita eri tuottei-
ta, jakelukanavia, julkaisuajankohtia ja asiakkaita. Tuotannon ja julkai-
semisen ajoittaminen edellyttää ennakointia, jolla voidaan auttaa kun-
kin uutistapahtuman useiden julkaisumuotojen valmistelua. Ajoitus vai-
kuttaa ratkaisevasti monikanavaisen julkaisemisen kannattavuuteen.” (Pieti-
lä 2007, 294.)

Freelancereiden aseman yleinen parantaminen tai freelancereiden käytön 
lisääminen vakinaisten työntekijöiden ohella saivat 32 mainintaa. Freelan-
cereiden ongelmien ratkaisuehdotukset kohdistuivat paitsi heidän yleisen 
asemansa parantamiseen toimituksissa, mutta myös hyvin käytännöllisiin 
ja konkreettisiin asioihin, kuten toimeksiantomaksujen eräpäivien noudat-
tamiseen, verotukseen, yrittäjän aseman selkeyttämiseen, free-yhdistystoi-
minnan tehostamiseen. 

”Alvin kiertäminen kuvista ja matkoista pitäisi saada loppumaan. Muuten 
yritysmäiselle toiminnalle ei ole kimmoketta; alv-etu hankinnoista menete-
tään. Suositustaulukoille jotakin kosketuspintaa todellisuudesta.”
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”Kelalta selkeä kanta siihen onko Yhtyneet-sopimuksella freelancerina töitä te-
kevä yrittäjä vai ei.”
”Free-yhdistyksen terävöitymisellä, freelancerien aseman parantamisella toi-
mituksissa, palkkariiston lopettamisella, palkkioiden nostamisella työsuhteis-
ten tasolle, sosiaalipolitiikan muutoksella, pienyrittäjän kyykyttämisen lopetta-
misella etc.”

Kolmekymmentä vastaajaa ilmoitti tarvitsevansa lisää aikaa - niin ajatteluun, 
työntekoon kuin oman ammattitaidon ja jaksamisen ylläpitämiseenkin.

Suomen Journalistiliitolle suunnattuja parantamisehdotuksia tai mainin-
toja, joissa liittoon jollakin tavalla viitattiin oli 17. Näistä suurin osa koski 
freelancereita. Journalistiliitolta toivottiin parempaa edunvalvontaa erityi-
sesti freelancereiden palkkiokehityksessä, palkka-asioissa, määräaikaisissa 
työsuhteissa, pätkätöiden ketjuttamisessa ja ansiotason turvaamisessa sekä 
parempaa tiedotusta ja valistusta freelancereita koskevista asioista.

”Journalistiliiton jäsenistössä on tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän 
meitä tekstintekemisen sekatyöläisiä.”
”Toivoisin, että Journalistiliiton avulla lyhyiden pätkätöiden ketjuttaminen 
saataisiin kuriin.”
”Liiton pitäisi valistaa päätoimittajia ja juttujen ostajia free-työstä ja sen ku-
luista ja haasteista.”

Viisi prosenttia vastaajista katsoi, että ongelmaa ei voi ratkaista, tai ei osan-
nut sanoa asiaan mitään ratkaisua. Tällaisia ratkaisemattomiksi koettuja on-
gelmia olivat esimerkiksi omistajan valta päättää sisällöstä, resurssien niuk-
kuus, riippuvuus ilmoittajista, ulkopuolinen painostus, urakehityksen vaa-
rantuminen äitiysloman takia. Vastaajista 22 puolestaan katsoi, että hei-
dän kohtaamansa suurin ongelma on jo ratkaistu tai ratkaistaan lähiaikoi-
na. Vajaa puolet heistä vastasi, että asia ratkesi vaihtamalla työpaikkaa, mi-
kä on viimeinen tapa ratkaista kärjistynyt ongelma.
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5. Työtehtävien muutokset 
ja niiden seuraukset
Työtehtävien muutoksen taustalla ovat mediayhtiöissä tapahtuvat muutok-
set ja niiden aiheuttamat paineet muun muassa kustannussäästöihin, tuo-
tantoaikataulun tihentämiseen ja aiempien työmenetelmien kriittiseen ar-
viointiin. Mediatalot ovat parhaillaan siirtymässä ”uutisteolliseen tuotanto-
tapaan” ja se tapahtuu aikana ”jolloin aikakaus- ja sanomalehtien kannat-
tavuus on heikkenemässä katteiden laskemisen vuoksi” (Pietilä 2007, 290). 
Kehittelyn on tapahduttava pienemmin kustannuksin ja sopeutuminen uu-
teen tuotantotapaan, mikä tarkoittaa: 

”Uusien toimintamallien kehittämistä, vanhojen menetelmien kitkemistä ja 
uusien opettelemista. Yksinkertaistetusti kyse on siitä, mitä tehdään ja kuin-
ka paljon, mitä tehdään vähemmän kuin aiemmin, mitä tehdään enemmän 
kuin aiemmin, mitä uutta on tehtävä ja mistä kaikesta vanhasta voidaan luo-
pua kokonaan. Tällä menetelmällä menestyvät yritykset tarkastelevat ko-
ko ajan toimintaansa ja pitävät organisaationsa koko ajan muutoksessa.” 
(Pietilä 2007, 290). 

Mediataloissa tapahtuva muutos ohjaa tulevaa kehitystä pysyvästi ja koko-
naisvaltaisesti, mikä säteilee kaikkialle journalistisessa työprosessissa. On 
vaikea arvioida näin kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutoksen ajal-
lista kestoa. Erityisesti pörssiin sitoutuneissa mediataloissa tällaisesta muu-
toksesta odotetaan tuloksia jo lyhyellä aikavälillä. 

”Mikään yksittäinen media tai palvelu ei ole itseisarvo, vaan sen on lunastet-
tava paikkansa mediasalkussa. Tämä on uusi pörssisijoittamiseen ja teolli-
seen tuotantotapaan liittyvä piirre, jonka määräysvalta kasvaa kaiken ai-
kaa” (Pietilä 2007, 285).

Seuraavassa tarkastellaan, millä tavoin tällainen jatkuva muutos kohti uu-
tisteollista tuotantotapaa heijastuu journalistien työtehtäviin ja työproses-
sin eri vaiheisiin (kysymys 25).
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Kuvio 5.1. Työtehtävien ja toimitustyön muutokset

Vuoden 2005 jälkeen ovat vastaajien mielestä eniten kasvaneet juttujen te-
keminen useampaan kuin yhteen välineeseen, juttujen määrä viikossa toi-
mitushenkilöä kohden ja juttujen suuntaaminen erityisille kohderyhmille. 
Eniten ovat vähentyneet toimitushenkilöstön määrä suhteessa tuotetun si-
sällön kokonaismäärään ja juttujen merkki- tai sanamäärä.

Viidessä kysytyistä kahdeksasta asiasta suurin yksittäinen arvioluokka oli 
”vaikea sanoa”. On kuitenkin otettava huomioon, että tämä vaihtoehto on 
saatettu valita silloinkin, jos kysytty asia on vastaajan mielestä pysynyt en-
nallaan. Muutosten arviointia on voinut vaikeuttaa myös se, että kysytyt 
asiat kohdistuivat muutoksiin jutunteossa, joka ei kosketa kaikkia vastaajia, 
esimerkiksi tv-tuotantoyhtiössä työskentelevät tekevät harvemmin yksittäi-
siä juttuja samassa mielessä kuin lehtiin kirjoittava toimittaja. 

Merkittävää on, että viidessä tapauksessa kahdeksasta kysytty ilmiö oli vä-
hentynyt erittäin paljon vain hyvin pienen vastaajajoukon mielestä. 

5.1 Työn kuormitus
Tässä kyselyssä työssä jaksaminen ja uupuminen eivät olleet lähtökohtana 
tai keskeisiä kiinnostuksen kohteita. Jo Journalistiliiton järjestövaliokunnas-
sa kyselylomakeluonnosta käsiteltäessä tuli ilmi kiinnostuksen väheneminen 
jaksamista koskeviin tutkimuksiin, mitä luonnehti erään jäsenen repliikki: 
”Emme jaksa täyttää jaksamista koskevia kyselyjä”. Työn kuormitusta halut-
tiin kuitenkin selvittää liittyen mahdollisiin muutoksiin ajankäytössä, työ-
ympäristössä sekä töiden tekemisessä työajan ulkopuolella (kysymys 26). 
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Kuvio 5.2. Työn kuormituksen muutokset 

Keskiarvojen perusteella kuormituksen lisääntymistä olivat eniten aiheutta-
neet sähköpostien lukumäärä työpäivän aikana, työrauhan häiriöt toimitus-
tiloissa, työn hoitamiseen liittyvän välittömän byrokratian määrä ja paine 
tehdä ylitöitä. Kaikilla muilla kysytyillä alueilla paitsi sähköposteissa kuor-
mitus oli pysynyt enemmän ennallaan kuin lisääntynyt tai vähentynyt.  

On merkittävää, että yhdeksässä kysytyistä kymmenestä asiasta vajaa puo-
let tai yli puolet vastaajista arvioi kuormituksen pysyneen ennallaan. On 
kuitenkin ensiksikin otettava huomioon, että kuormitus on voinut olla ky-
sytyissä asioissa jo korkealla viimeisen työvuoden aikana, kuten eräs vas-
taaja ilmaisi: 

”Juuri lisää se ei voisi nousta, sitten loppuisi tässä nykyisessä tehtävässä moti-
vaatio.” 

Toiseksi asiaan voi vaikuttaa se, että kuormituksen muutosta haluttiin ky-
syä vain viimeisimmän työvuoden ajalta, mikä joidenkin vastaajien mieles-
tä oli liian lyhyt aikaväli. 

Näyttää myös siltä, että taloudellinen tulosvastuu ei ulotu yksittäisen jour-
nalistin tasolle tai se ilmenee päivittäistyössä vain sillä tavoin välittyneesti, 
että sitä ei koeta taloudelliseksi tulosvastuuksi samalla tavalla kuin yrityk-
sen johtajista puhuttaessa. 
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5.2 Sitoutuminen ammattiin ja työhön
Kuvio 5.3. Muutokset sitoutumisessa työhön

Sitoutumista ja samastumisen määrän muutosta pyrittiin kysymään kolmel-
la toisistaan erottuvalla alueella: sitoutuminen toimittajan ammatti-iden-
titeettiin; lähimpään työosastoon ja työpaikan työyhteisöön; tiedotusväli-
neeseen ja koko yritykseen (kysymys 28). Näillä alueilla, lukuun ottamat-
ta sitoutumista koko yritykseen, toimittajien sitoutuminen näyttäisi pysy-
neen ennallaan viime vuosina vajaalla puolella vastaajista, vajaalla kolmas-
osalla lisääntyneen ja runsaalla viidesosalla vähentyneen. Koko yritykseen, 
yhtiöön tai konserniin sitoutuminen on suuremmalla osuudella vähenty-
nyt kuin lisääntynyt, mutta siinäkin kahdella viidesosalla sitoutuminen on 
pysynyt ennallaan.

Sitoutuminen yrityksen tai yhtiön muuttuvaan toimintakulttuuriin riippuu 
journalistien ja johdon yhteisistä pyrkimyksistä ja niiden onnistumisesta:

”Toimituksellisen muutoksen taustalla pitääkin olla niin toimittajien omien 
näkemysten kehittyminen ja ymmärrys edessä olevien haasteiden laadusta kuin 
liikkeenjohdon taju toimitustyötä hallitsevista perinteistä. Uudistumisen todel-
liset mahdollisuudet ja kilpailukyvyn kehittyminen riippuvat siitä, miten hy-
vin toimittajat kyetään sitouttamaan ja motivoimaan uuteen kysyntävetoiseen 
ja tuloshakuiseen maailmaan.” (Pietilä 2007, 306.)

Journalistien sitoutumisen asteeseen vaikuttaa tiedotusvälineiden taloudel-
lisessa ympäristössä tapahtuva liiketoiminta-ajattelun entistä voimakkaampi 
tunkeutuminen koskemaan koko journalistista tuotantoprosessia. 

Liiketoimintamallin vahvistuminen voi kärjistää erilaisia ristiriitoja, kun 
perinteisiä journalismin alan työnkuvia häviää ja tuotantoa järjestetään uu-
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delleen. Kymmenen vuotta sitten loppuivat työt tekstinlatojilta eli kirjalta-
jilta, ja samat muutospaineet koettelevat nyt luovaa tekstiä, puhetta ja ku-
vaa tuottavia toimittajia (Pietilä 2007, 298-299). Uudet työnkuvat edellyt-
tävät uudenlaista lähestymistapaa ja sitoutumista.

5.3 Ajankäytön muutokset työn eri vaiheissa
Ajankäyttöä selvitettiin työn eri vaiheisiin käytetyn ja kokonaisajan suh-
teena (kysymys 29). Muuttujina olivat journalistisen työprosessin keskei-
set vaiheet: ideointi ja suunnittelu, aineiston hankinta ja käsittely, kirjoitta-
minen/kuvaaminen, koostaminen, monitekeminen eli työn tekeminen eri 
välineillä ja eri välineisiin sekä yhden jutun tekemiseen käytettävissä ole-
va aika. Lisäksi avovastauksessa oli mahdollista kertoa muista ajankäytön 
muutoksista.

Kuvio 5.4. Muutokset ajankäytössä eri työvaiheisiin

Lähes puolella vastaajista monitekeminen eli työn tekeminen eri välineil-
lä ja eri välineisiin oli pysynyt ennallaan ja vajaalla puolella vastaajista li-
sääntynyt. Monitekemisen osuus saattaa vaihdella suuresti median koos-
ta riippuen.

”On epätodennäköistä, että monessa välineessä pitäisi työskennellä yhtäaikai-
sesti, mutta tarve joustavaan hyppäämiseen välineestä toiseen kasvaa. Pienem-
missä yksiköissä yhtäaikainen monen kanavan palvelutarve lisääntyy varmas-
ti. Onnistuneet kokeilut monimediatoiminnasta ovat paikallistoimituksista tai 
suppeamman kohderyhmän medioista. ” (Olkinuora 2006, 43.) 

Merkittävin muutos eri työvaiheisiin kuluneessa ajankäytössä oli yli puolel-

2

6

9

9

11

6

30

31

35

34

40

44

29

36

48

38

15

22

17

4

14

4

9

3

2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Yhden jutun tekemiseen käytettävissä
oleva aika

Kirjoittaminen/kuvaaminen, koostaminen

Ideointi ja suunnittelu

Aineiston hankinta ja käsittely

Monitekeminen eli työn tekeminen eri
välineillä ja eri välineisiin

lisääntynyt paljon lisääntynyt jonkin verran pysynyt ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt paljon

Monitekeminen eli työn 
tekeminen eri välineillä 

ja eri välineisiin

Aineiston 
hankinta ja käsittely

Ideointi ja suunnittelu

Kirjoittaminen/
kuvaaminen, 
koostaminen

Yhden jutun tekemiseen 
käytettävissä oleva aika



4949

la vastaajista yhden jutun tekemiseen ja vajaalla kolmanneksella ideointiin 
ja suunnitteluun käytettävissä olevan ajan vähentyminen. Päiväkirjatutki-
muksessa, jossa 131 korealaista toimittajaa kirjasi viikon ajan 10 minuutin 
välein päivittäisiä toimintoja työssä ja työn ulkopuolella, Park, Hwang ja 
Lee (2002) huomasivat, että journalisti on sitä tyytyväisempi työhönsä mitä 
enemmän hän tekee työtä päivän aikana. Kuitenkin kirjoitettavana olevien 
juttujen määrä vähentää toimittajien työtyytyväisyyttä. Tutkijat päättelevät 
tulostensa perusteella, ettei työmäärä ole toimittajille erityinen huolenaihe, 
mutta ”tärkeätä heille on sen ajan määrä, jonka he voivat omistaa kuhunkin 
juttuun tai tuotokseen” (Park, Hwang & Lee, 2002, 11 – kurs. JJ). 

Avovastauksessa pyydettiin mainitsemaan muita kuin edellä mainittuja 
ajankäytön muutoksia:

Taulukko 5.1 Ajankäytön muutokset: jokin muu, mikä? (%)

Journalistinen työprosessi 26

Hallinto, palaverit, kokoukset 22

Tehtävien lisääntyminen 22

Tietotekniikka, ohjelmistot 9

Resurssien vähyys 6

Muu  7

Ei osaa sanoa 7

Yht. mainintoja 54 kpl, vastaajia 42 kpl 100

Maininnat koskivat pääasiassa journalistista työprosessia; hallintoa, pala-
vereita ja byrokratiaa ja tehtävien yleistä lisääntymistä: 

”Asioiden kirjo, jota pitäisi ehtiä seurata, kasvaa”
”Jutut lyhentyneet mutta mä olen nopea ja rutinoitu” 
”Turhat palaverit lisääntyneet paljon” 
”Juttujen markkinointiin kuluva aika.” 

Muina ajankäytön muutoksiin vaikuttavina asioina mainittiin tietotekniik-
ka ja ohjelmistot, kuten ”tietotekniikka ja toimituksen tukityöt” ja ”Inde-
signin kanssa ennakkosuunnittelu”, sekä resurssien vähyys. 

5.4 Ammatilliset näkymät tulevaisuudessa
Vastaajilta kysyttiin myös arviota ammatillisten näkymien kehityksestä: mi-
ten erilaiset journalistiseen professioon keskeisesti liittyvät asiat muuttuvat 
tulevaisuudessa (kysymys 33). Vastauksia on vertailtu aiempiin tutkimuk-
siin (Melin & Nikula 1993; Harju 2002).
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Kuvio 5.5. Ammatilliset tulevaisuuden näkymät

Vastaajista yli puolet arvioi, että tulevaisuudessa vähenevät journalistien it-
senäisyys ja autonomisuus, analyyttisyys ja kriittisyys journalismissa, jour-
nalistien ammattieettisten sääntöjen noudattaminen sekä journalistisen ja 
muun sisältötuotannon välinen ero. Kaikissa näissä neljässä asiassa niiden 
osuus, jotka arvioivat, että kysytty asia ”vähenee selvästi” on suurempi kuin 
niiden, jotka arvioivat, että se ”lisääntyy selvästi”. Toisaalta viidennes vas-
taajista arvioi journalistisen ja muun sisällöntuotannon välisen eron kasva-
van. Samoin viidennes vastaajista uskoo journalistisen työn arvostuksen li-
sääntymiseen tulevaisuudessa.

Kysyttäessä miten oman työn yhteiskunnallinen merkitys kehittyy tulevai-
suudessa lähes puolet vastasi ”ei osaa sanoa”. Kaksi viidennestä arvioi jour-
nalistien merkityksen yhteiskunnassa lisääntyvän ja vajaa kolmannes vas-
taavasti vähentyvän. Oman työn yhteiskunnallista merkitystä kysyttäessä 
”ei osaa sanoa” vastanneiden osuus oli selvästi suurempi kuin kysyttäessä 
journalistien merkitystä yhteiskunnassa.

Huomattava enemmistö arvioi elämyksellisyyden ja viihteellisyyden lisään-
tyvän. Samoin uskottiin toimitusorganisaation johtamisen liikeyrityksenä 
ja taloudellisen tulosvastuun omassa työssä lisääntyvän. On huomattava, 
että viihteellistymisen tai ’keveyden’ kasvua ei tässä tutkimuksessa pyritty 
selvittämään tarkemmin. Sen empiirinen tutkimus on yksi tulevan tutki-
muksen haasteista. Kuten Olkinuora huomauttaa:

”Täytyisi pystyä sopimaan siitä, mitä keveys on, ja osoittamaan, että suomalai-
nen tarjonta on keventynyt” (Olkinuora 2006, 47). 
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Väitetty viihteellistymisen lisääntyminen voi kuitenkin luoda tulevaisuu-
dessa tilaa ja kysyntää myös toisenlaisille painotuksille. 

”Sitä mukaa kuin median valtavirta vie viihteeseen ja asiakaskunnan ta-
junnan täyttämiseen”, uutismarkkinoille ja vakavien yhteiskunnallis-
ten aiheiden käsittelyyn syntyy uutta tilaa. Analysoinnista, keskustelusta 
ja vaikuttamisesta kehittyy uudelleen liiketoimintaa, joka voidaan toteuttaa 
vain riippumattoman journalismin keinoin. Viihteellisen ja yhteiskuntakriit-
tisen journalismin markkinaosuudet ratkaisee tietysti asiakas, jonka tarpeet ja 
halut viime kädessä määrittävät suosituimpien palvelujen sisällöt. Näyttää sil-
tä, että tulevaisuudessa suuret mediatalot ylipanostavat vakavaan journa-
lismiin parantaakseen brändiensä arvoa ja kiillottaakseen viihteelliseksi 
muuttunutta yrityskuvaa.” (Pietilä 2006, 333-334.)

Arvio siitä, että viihteellistyminen ja median johtaminen yhä enemmän lii-
keyrityksenä lisääntyvät, sisältää samalla ajatuksen näiden ilmiöiden ’vasta-
kohdan’, yhteiskunnallisen tehtävän, mahdollisesta heikentymisestä. 

”Media saa ja sen täytyy olla kannattavaa liiketoimintaa, mutta sen yhteis-
kunnallisena tehtävänä on myös tärkeiden asioiden käsitteleminen ja tuomi-
nen julkisuuteen. Yleinen etu on kääntymässä siihen suuntaan, että median 
on turvattava kansalaisen oikeus analyyttiseen tietoon ja sen hahmottamiseen, 
mitkä ovat asioiden keskinäiset suhteet ja miten ne liittyvät laajempiin koko-
naisuuksiin.” (…) ”Liiallisella viihteellistymisellä ja markkinaehtoisella sisäl-
löntuotannolla mediayritykset menettävät maksavia ja uskollisia vanhoja asi-
akkaita.” (Pietilä, 2007, 403, 405.)

Seuraavassa on vertailtu tämän kyselyn tuloksia Suomen Journalistiliiton 
jäsenkunnasta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin ”Journalistit epävarmuu-
den ajassa” (Melin & Nikula 1993) ja ”Journalistisen työn sääntely ja am-
mattietiikka” (Harju 2002).1 

1 Vastausvaihtoehdot olivat kolmena vuotena muuten samat, paitsi että vuoden 2002 
kyselyssä asteikolla ei ollut luokkaa ”vaikea sanoa”, vaan siinä oli keskimmäisenä luok-
kana ”Ei lisäänny eikä vähene”, joka on tässä kuitenkin merkitty samaan ryhmään kuin 
kahden muun vuoden kyselyn luokka ”vaikea sanoa”. Vuoden 2002 kyselystä on tässä 
lisäksi poistettu luokka ”tieto puuttuu” (4 kpl).
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Kuvio 5.6. Käsitykset ammattieettisten sääntöjen noudattamisesta 
vuosina 1993, 2002 ja 2007

Ammattieettisten sääntöjen noudattamisen kehityksen arviointi näyttäi-
si näiden kyselyjen perusteella tulleen vaikeammaksi, sillä ”vaikea sanoa” 
vastanneiden osuus on kasvanut verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Niiden 
osuus, jotka katsovat sääntöjen noudattamisen lisääntyvän on puolittunut 
tutkimusten välillä kuluneen neljäntoista vuoden aikana. Epätietoisuus am-
mattietiikan merkityksestä ja usko sääntöjen vaikuttavuuteen journalisti-
kunnassa näyttäisi siis lisääntyneen 2000-luvulla.

Seuraavassa kuviossa puolestaan on vertailtu journalistisen työn arvostuk-
sen muutoksen kokemista em. tutkimuksissa:

Kuvio 5.7. 
Käsitykset journalistisen työn arvostuksesta vuosina 1993, 2002 ja 2007
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Verrattaessa vuoden 1993 tutkimuksen tuloksia 2000-luvuilla tehtyihin 
tutkimuksiin huomataan, että journalistisen työn arvostuksen vähenemis-
tä uumoilevien osuus on selvästi kasvanut 2000-luvulle tultaessa.

5.5 Ammattitaitovaatimukset 
ja arviot niiden kehityksestä
Journalisteilta kysyttiin (kysymys 34), missä määrin he kokivat työtehtä-
viin liittyvien ammattitaitovaatimusten olevan suurempia kuin mihin he 
katsoivat oman pätevyytensä riittävän.

Kuvio 5.8. Ammattitaitovaatimukset ja oman pätevyyden riittävyys

Yli puolet vastaajista arvioi, että työtehtäviin liittyvät ammattitaitovaati-
mukset ovat pysyneet ennallaan suhteessa siihen, mihin he katsovat oman 
pätevyytensä riittävän. Neljännes katsoi vaatimusten olevan nykyisin hie-
man tai huomattavasti suurempia kuin heidän oma pätevyytensä ja vajaa 
neljännes taas arvioi vaatimukset hieman tai huomattavasti pätevyyttään 
pienemmiksi.

Avokysymyksellä puolestaan tiedusteltiin, millä tehtäväalueella ammatti-
taitovaatimukset ovat viime vuosien aikana nousseet eniten. Kysymykseen 
joka kuudes mainitsi enemmän kuin yhden alueen:
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Taulukko 5.4 Millä tehtäväalueella ammattitaitovaatimukset ovat 
viime vuosien aikana nousseet eniten? (%)

Tehtäväalue %
1) Tekniikka, moniosaaminen, verkkojulkaiseminen 53

Tekninen osaaminen, atk, it-osaaminen 27
Moniosaaminen, tekeminen eri välineisiin 15
Internet, verkkojulkaiseminen 9

Sähköinen media 3

2) Journalistisen työprosessin eri vaiheet 22
Kuvaaminen, kuvankäsittely 10

Kirjoittaminen, editointi, taitto 6

Aineiston hankinta ja käsittely 3

Ideointi, suunnittelu 3

3) Aihepiirin tuntemus, osaamisalueet, tehtäväalueet 20
Sisältöalueiden tuntemus, taitotiedot 11

Ajankäytön hallinta, nopeus 4

Esimiestyö, johtaminen 2

Hallinnolliset tehtävät, talousvastuu 1

Toimitussihteerin tehtävät 0

Kaikki tehtäväalueet 1

4) Vaatimukset vähentyneet, ennallaan, ei osaa sanoa 5
Ei millään alueella tai vaatimukset vähentyneet 2

 Ei osaa sanoa 3

Yht. vastaajia 445, mainintoja yht. 518 100

Ammattitaitovaatimuksista voidaan erottaa journalistisessa työssä tarvitta-
vat perusvaatimukset, yksilölliset ammattitaidot ja uutisteollisessa tuotan-
totavassa korostuvat ryhmässä työskentelyn taidot. Lisäksi juttujen ja oh-
jelmien tekeminen moniin erilaisiin välineisiin asettaa vaatimuksia tun-
tea näiden välineiden ominaispiirteet ja erityisluonne. Journalistit joutuvat 
tuottamaan aineistoa eri välineisiin myös uudella tavalla: jatkuvana virta-
na, kun aiempi tuotantotapa painottui enemmän yksittäisten juttujen ja 
ohjelmien tekemiseen.

Journalistisen työn perusvaatimukset, kuten sujuva kommunikointi, sosiaa-
linen kanssakäyminen, tiedon hankinta ja käsittely sekä henkilökohtainen 
yrittäjyys eivät kuitenkaan ole muuttuneet (Pietilä 2007, 338).

Selvästi eniten ammattitaitovaatimusten koettiin nousseen uuden tekno-
logian osaamisessa, kuten tietoteknisten sovellusten, moniin eri välineisiin 
tekemisen, internetin, verkkojulkaisemisen ja elektronisen median osaami-
sessa. Maininnoista yli puolet oli näiltä alueilta. Yli neljännes maininnois-
ta koski tekniikan hallintaa, tietotekniikkaa, käyttöä, laitehallintaa, atk:n 
hallintaa, informaatioteknologian tietotaitoa yms. Tekniikan osaaminen ei 



5555

vaadi ainoastaan nykyisen laitteiston hallintaa, vaan myös nopeasti uusiu-
tuvan tekniikan mukana pysyttelemistä.

Erityisesti verkkojulkaiseminen ja aineistojen tuottaminen verkkoon sekä 
muihin uuden teknologian kanaviin edellyttävät lisäkoulutusta, uusia tai-
toja ja ehkä myös uudenlaista asennoitumista toimitustyössä. 

”Verkkoon ja mobiiliviestintään perustuvan jakelukanavan tuomat muutokset 
edellyttävät, että toimittajat osaavat muokata sisällöt tavalla, joka tyydyttää 
uusiin jakelukanaviin ihastuneet asiakkaat. Samalla heidän opittava esitysta-
vat, jotka tyydyttävät viihteellisyyteen, pinnallisuuteen ja lyhyeen esitystapaan 
tottuneita kuluttajia. (…) Toimittamiseen on tullut kokonaan uusi elementti, 
joka korostaa sisältöjen jatkuvaa liikettä, uutistarinan keskeytymätöntä kehit-
tämistä ja uusien yksityiskohtien ja tietojen tuottamista.” (Pietilä 2007, 323.)

Teknisessä osaamisessa toiseksi eniten mainintoja sai moniosaaminen ja sen 
eri muodot. Lisäksi lähes kymmenesosassa vastauksista mainittiin erikseen 
internetin tai verkkojulkaisemisen tuomia osaamisvaatimuksia. Erikseen 
mainittiin myös sähköinen media tai sähköinen viestintä, sähköinen kus-
tantaminen, sähköiset tuotteet ym. Nämä voitiin myös lukea kuuluviksi 
moniosaamisen ja/tai verkkomedian hallintaan. 

Moniosaamiseen sekä tekniikan ja verkkojulkaisemisen osaamiseen liit-
tyy vastausten perusteella muutakin kuin nyt käytössä olevan teknologian 
osaamista. Ne vaativat myös uusien sovellusten opettelua, uudenlaista kir-
joittamisen tapaa, online-liiketoimintamallin ymmärtämistä ja aikataulu-
paineiden kasvua.

Runsas viidennes maininnoista sisälsi tehtäviä, jotka kuuluvat journalisti-
sen työprosessin eri vaiheisiin. Suurimpana ryhmänä oli kuvaaminen, ku-
vankäsittely ja kuvasuunnittelu, kuvituksen kehittäminen ja kuviin liitty-
vän tekniikan hallinta sekä digikuvaus. Toiseksi suurimmaksi työprosessiin 
liittyväksi alueeksi nähtiin kirjoittamiseen, editointiin ja viimeistelyyn se-
kä taittoon liittyvien osaamisvaatimusten kasvu:

”Erilainen kevyesti kirjoittaminen”
”Taittotaito kirjoittavan toimittajan työssä”
”Tarinan kerronta ja rytmi”. 

Työprosessin alkuvaiheen alueet, ideointi ja suunnittelu sekä aineiston han-
kinta ja käsittely saivat yhtä paljon mainintoja kuin kirjoittaminen ja edi-
tointi. Vaatimusten kasvua nähtiin mm. seuraavilla alueilla:

”Kuvan ja taiton ideoinnissa”
”Myyvien juttujen keksimisessä”
”Julkaistavan materiaalin suunnittelussa”
”Skuupin löytäminen joka viikko on todella vaikeaa”
”Web-sivujen suunnittelu”
”Uutisen löytäminen”.
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Aineiston hankinnassa ja käsittelyssä osaamisvaatimuksina nähtiin erilais-
ten tiedonhankintamenetelmien hallinta, uusien tiedonlähteiden, esimer-
kiksi internetin, käyttö ja haastattelutekniikan taitaminen. 

Kolmanneksi eniten osaamisvaatimusten nähtiin kasvaneen oman aihepii-
rin tuntemuksessa, ”substanssialueen” hallinnassa, erilaisten taitojen paran-
tamisessa ja muiden kuin varsinaisten toimitustyön tehtäväalueiden osaa-
misessa. Useampi kuin joka kymmenes mainitsi sisältöalueen, jonka tun-
temisessa vaatimukset ovat kasvaneet: 

”Talous” (eniten mainintoja)
”Kielitaito” (toiseksi eniten mainintoja)
”Yhteiskunnan instituutioiden tuntemus”
”Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen”
”Kustannustehokkuus”
”Liikkeenjohdollinen ajattelukyky”
”Verkkoliiketoiminta” 
”Myynti: se ei kuulu journalisteille” 

”EU-byrokratia”
”Globaali talous” 
”Makrotalous”
”Kuntien talousuutisointi” 
”Julkkisten ja tv-hömpän tuntemus”
”Kestävän sisällön tuottaminen”
”Kilpailu muiden välineiden kanssa”
”Kansainvälinen projektihallinta”.

 ”Suulliset esitykset”
”Tehokkuus”
”Röyhkeys”
”Naistenlehdissä on hallittava kaikki alueet, muoti, ruoka, sisustus, autot, tie-
totekniikka, lapset, nuoret, vanhukset”.

Ajankäytön hallinnassa lisääntyneinä vaatimusalueina mainittiin nopeus 
ja nopea reagointi asioihin, sekä jo edellä useaan otteeseen esiin noussut ky-
ky sietää kiirettä ja painetta.

5.6 Käsitykset suomalaisen median kehityksestä 
Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös vastaajien käsityksiä siitä, mihin suun-
taan suomalainen journalismi ja media ovat kehittymässä (kysymys 36). 
Valtaosa vastaajista arvioi oman käsityksensä vastaavan kolmea seuraavaa 
luonnehdintaa: kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle 
journalistieettisiin arvoihin verrattuna; suuria yleisömääriä tavoitellaan si-
sällön laadun kustannuksella; sekä asiajournalismi viihteellistyy ja ’vaike-
at’ ja ’raskaat’ aiheet jäävät syrjään.
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Kuvio 5.9. Käsitykset suomalaisen journalismin ja median kehityksestä 

Asiajournalismin väitettyyn viihteellistymiseen, jolloin vaikeiden tai ras-
kaiden aiheiden käsittely saisi vähemmän huomiota, voi vaikuttaa käsi-
teltävien asioiden monimutkaisuus sinänsä tai niiden esittämiseen liitty-
vät ongelmat.

”Tekniset innovaatiot ja suuret yhteiskunnalliset uudistushankkeet, kuten ter-
veydenhuollon uudelleenjärjestelyt tai verotus, ovat hankalia aiheita medial-
le. Vaikka kyseessä olisi tärkeä asia, sen käsittely jää vähälle tai siitä luovutaan 
asian esittämistapojen kehittymättömyyden vuoksi. Siksi julkisuuteen nousevat 
helpot, yksinkertaisesti selitettävissä olevat tekniset uutuudet ja poliittiset ava-
ukset. Ne voidaan popularisoida vaivattomasti ja saada suuri yleisö samalla 
viihtymään aiheen parissa. Vaikeisiin asioihin ei kuluteta palstatilaa eikä kal-
lista ohjelma-aikaa.” (Pietilä 2007, 394.) 

Enemmistön käsitystä vastasi erittäin tai melko hyvin myös luonnehdinta 
journalismin suuntaamisesta yhä enemmän erityisille kohderyhmille eikä 
puheenvuoroksi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Journalismin suuntaa-
minen yhä enemmän pienemmille kohderyhmille edellyttää myös liiketoi-
mintamallien kehittämistä. 

”Maksullisten välineiden volyymin kasvun pysähtyminen luo painetta journa-
listisen osaamisen monimediaistamiseksi mediayhtiöiden sisällä. Entistä pie-
nemmät kohderyhmät asettavat mediajohtamiselle uusia vaatimuksia. Laa-
tua on saatava nykyistä kapeammilla journalistisilla tuotteilla.” (Olkinuora 
2006, 63.) 

Hieman alle puolet vastaajista arvioi, että heidän kuvaansa suomalaises-
ta mediasta vastaa, että tavalliset kansalaiset pääsevät journalismissa lii-
an vähän ääneen yhteiskunnallisesti tärkeissä asioissa. Tavallisten kansa-
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laisten ääneen pääsystä journalismissa on otettava huomioon se, että me-
dian rooli ylipäänsä suhteessa kansalaiskeskusteluun ei rajoitu pelkästään 
siihen, miten kansalaisten mielipiteitä mediassa julkaistaan. Monet viesti-
met järjestävät lukijakeskusteluja, kansalaisfoorumeita ja koululaiskeskus-
teluja ajankohtaisista paikallisista asioista. Keskustelujen teemat ovat usein 
median määrittämiä, mutta teemat ovat saattaneet syntyä median jo jul-
kaisemista kansalaismielipiteistä. Median rooli kansalaiskeskusteluissa voi 
olla muuttumassa:

”Kansalaisaloitteet lähtevät lentoon hyvin helposti ja kansalaismielipide levi-
ää tehokkaasti. Media ei kuitenkaan ole enää välttämättä kansalaismie-
lipiteen ensivaiheen kanava. Toisessa vaiheessa medialla on taipumus lihot-
taa laajalle levinneitä kansalaiskeskusteluja. Mediaeliitti on saanut vastaan-
sa selvästi aktiivisemman ja tehokkaamman kansalaiskeskustelun. (Olkinuo-
ra 2006, 64.)
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6. Vastausten tarkastelua alan, 
ikäryhmän, sukupuolen ja muiden 
taustatekijöiden mukaan

6.1 Lehdistö- ja kustannusalan ja sähköisen 
viestinnän vertailu
Lehdistö- ja kustannusalalla juttujen merkki- ja sanamäärä näyttää vähen-
tyneen enemmän kuin sähköisessä viestinnässä juttujen pituus tai kesto. 
Toimitushenkilöstön määrä suhteessa tuotetun sisällön kokonaismäärään 
näyttäisi puolestaan vähentyneen enemmän sähköisessä viestinnässä. Ajan-
käytössä ideointiin ja suunnitteluun käytetty aika suhteessa kokonaisaikaan 
on lisääntynyt painetussa viestinnässä hieman sähköistä viestintää enem-
män. Monitekeminen eri välineillä ja eri välineisiin on lisääntynyt sähköi-
sessä viestinnässä selvästi enemmän kuin lehdistö- ja kustannusalalla. Yli 
puolella lehdistö- ja kustannusalan vastaajista monitekeminen on pysynyt 
ennallaan - mikä voi myös tarkoittaa, että sitä ei juurikaan ole.

Töiden kuormittavuutta ja kiirettä tarkasteltaessa huomataan, että yhden 
jutun tekemiseen käytettävissä oleva aika on vähentynyt kummallakin alal-
la selvästi, mutta enemmän sähköisessä kuin painetussa viestinnässä. Töi-
den vieminen kotiin on lisääntynyt selvästi enemmän lehdistö- ja kustan-
nusalalla. 

Ylemmältä johdolta muutaman kerran kuukaudessa tai useammin palau-
tetta näyttäisivät lehdistö- ja kustannusalan vastaajat saavan enemmän kuin 
sähköisessä viestinnässä. Sähköisessä viestinnässä niiden osuus, jotka eivät 
saa palautetta yleisöltä juuri koskaan tai muutaman kerran vuodessa, on sel-
västi suurempi kuin painetuissa viestimissä.

Lehdistö- ja kustannusalalla työskentelevät näkevät elämyksellisyyden ja 
viihteellisyyden lisääntyvän journalismissa hieman enemmän kuin sähköi-
sessä viestinnässä työskentelevät. Kysymys viihteellistymisestä koski kuiten-
kin journalismia yleensä, ei sitä alaa, jossa itse työskentelee. Niin painetus-
sa kuin sähköisessäkin viestinnässä enemmistön käsitystä vastasi melko tai 
erittäin hyvin väite, että suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kus-
tannuksella. Lehdistö- ja kustannusalalla työskentelevät pitävät mahdolli-
suutta vaikuttaa yhteiskuntaan hieman suurempana kuin sähköisessä vies-
tinnässä työskentelevät.
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Mahdollisuus työuralla etenemiseen näyttäisi olevan hieman tärkeämpi te-
kijä sähköisessä viestinnässä työskenteleville. Palkan suuruus taas on leh-
distö- ja kustannusalalla hieman tärkeämpi.

6.2 Ikäryhmittäinen tarkastelu: alle 35-vuotiaat, 
36–55-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat
Ikäryhmien välinen vertailu paljasti sekä kiinnostavia yhtäläisyyksiä että 
eroja eri journalisti-ikäpolvien kesken. Työpaikan ilmapiirillä ja ihmissuh-
teilla on suuri merkitys kaikissa ikäryhmissä. Kiire ja kasvaneet aikataulu-
paineet ovat erittäin tai melko suuria ongelmia kaikissa ikäryhmissä. Erit-
täin suureksi ongelmaksi kiireen kokevien osuus on suurin vanhimmassa 
ikäryhmässä. 

Vanhemmat journalistit näyttäisivät kokevan työntekijöiden keskinäisen kil-
pailun suuremmaksi ongelmaksi kuin nuoremmat ikäryhmät. Työntekijöi-
den epäluottamus toisiinsa näyttäisi samoin olevan suurempi ongelma mitä 
vanhemmasta ikäluokasta on kyse. On kuitenkin merkittävää, että vanhim-
massa, yli 55-vuotiaiden ikäluokassa, ei ollut yhtään vastaajaa, jolle työnte-
kijöiden epäluottamus toisiinsa olisi erittäin suuri ongelma. 

Niiden osuus, jotka katsovat, että työyhteisön tasa-arvossa on huomatta-
vasti parantamista, kasvaa tasaisesti siirryttäessä nuoremmasta ikäluokas-
ta vanhempaan, mutta samoin kasvaa niiden osuus, jotka katsovat, että sii-
nä ei ole juuri parantamista. Suomen Journalistiliiton tasa-arvokyselyis-
sä on havaittu, että vuonna 2000 nuoremmat vastaajat kokivat vanhempia 
useammin eri-ikäisten palkkauksen olevan tasa-arvoista. Vuoden takaises-
sa tuoreemmassa kyselyssä kuitenkin nuoret olivat vanhempia tyytymättö-
mämpiä palkkauksen tasa-arvopohjaan. (Suomen Journalistiliiton tasa-ar-
vokysely 2007.)

Vanhimmassa ikäluokassa suurimman osan mielestä oma sitoutuminen työ-
paikan työyhteisöön on vähentynyt erittäin paljon. Nuorimmassa ikäryh-
mässä taas yli kaksi viidesosaa kokee oman sitoutumisensa työyhteisöön li-
sääntyneen ja vain viidesosan mielestä se on vähentynyt (ks. kuvio alla). 
Ilmiö selittynee journalististen työvuosien kautta: nuoremmat toimittajat 
ovat olleet työyhteisössä vähemmän aikaa, mutta uran alkuvaiheessa sitou-
tuminen saatetaan kokea voimakkaammin lisääntyväksi kuin myöhempi-
en työvuosien aikana.
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Kuvio 6.1. 
Journalistien oma sitoutuminen työpaikan työyhteisöön ikäryhmittäin

Elämyksellisyyden ja viihteellisyyden lisääntymiseen ja vastaavasti analyyt-
tisyyden ja kriittisyyden vähenemiseen journalismissa uskovien osuus kas-
vaa nuorimmasta ikäryhmästä vanhempaan. Kaikissa ikäluokissa vastaajien 
selvän enemmistön mielipidettä vastaa erittäin tai melko hyvin väite, että 
suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kustannuksella. Mitä van-
hempi ikäryhmä, sitä suuremman osuuden käsitystä vastaa erittäin hyvin 
väite, että kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle journa-
listieettisiin arvoihin verrattuna. 

Kuvio 6.2. Arviot analyyttisyyden ja kriittisyyden kehityksestä 
journalismissa ikäryhmittäin
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Kaikista ikäluokista selvä enemmistö on sitä mieltä, että viihdeaineiston 
kasvu mediatarjonnassa heikentää kansalaisten aktiivista halua vaikuttaa 
asioihin. Näin ajattelevien määrä kasvaa tasaisesti kohti vanhempia ikä-
ryhmiä. Niiden osuus, joiden mielipidettä vastaa väite, että tavalliset kan-
salaiset pääsevät journalismissa liian vähän ääneen yhteiskunnallisesti tär-
keissä asioissa, kasvaa samaten tasaisesti siirryttäessä nuorimmasta ikäluo-
kasta vanhempaan. 

Kuvio 6.3. 
Käsitykset kansalaisten pääsystä ääneen journalismissa ikäryhmittäin

Pysyvän työpaikan tärkeys näyttäisi kasvavan nuoremmista ikäluokista van-
hempiin siten, että niiden osuus, jotka pitävät sitä erittäin tärkeänä kasvaa 
tasaisesti kohti vanhempia ikäryhmiä. Kuitenkin kun lasketaan yhteen py-
syvää työpaikkaa melko tärkeänä ja erittäin tärkeänä pitävien osuudet, ha-
vaitaan, että kussakin ikäryhmässä noin neljän viidesosan vastaajista mie-
lestä pysyvällä työpaikalla on tärkeä merkitys.
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Kuvio 6.4. Arviot työpaikan pysyvyydestä ikäryhmittäin

6.3 Vastaukset sukupuolen mukaan
Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet ovat erittäin tärkeitä suuremmalle osal-
le naisista kuin miehistä ja vastaavasti ne ovat melko vähäpätöisiä tai eivät 
merkitse mitään suuremmalle osalle miehistä kuin naisista. Työuralla ete-
nemisessä selvästi suurempi osa naisista kuin miehistä katsoo olevan jon-
kin verran tai huomattavasti parantamista. Myös Suomen Journalistiliiton 
tasa-arvokyselyssä havaittiin, että uralla eteneminen koetaan nais- ja mies-
journalistien kesken selvästi eri tavoin. Liiton kyselyssä miehistä yli puolet 
koki eri sukupuolten etenemismahdollisuuksien olevan tasavertaisia, nai-
sista vain neljännes oli samaa mieltä. (Suomen Journalistiliiton tasa-arvo-
kysely 2007.)

Kouluttautumismahdollisuuksissa suurempi osa naisista kuin miehistä nä-
kee jonkin verran tai huomattavasti parannettavaa.

Huomattavasti suurempi osa miehistä kuin naisista katsoo, ettei työyhteisön 
tasa-arvossa ole juuri parantamista tai on vain vähän parantamista. Työn-
tekijöiden sitoutumisessa työyhteisöön ei ole merkittäviä eroja sukupuolten 
välillä. Viimeisen työvuoden aikana kuormitus paineesta tehdä ylitöitä on 
lisääntynyt hieman enemmän naisten kuin miesten mielestä. Miehistä hie-
man yli puolella ylitöistä aiheutunut kuormitus on pysynyt ennallaan. Mie-
het myös saavat useammin ja hieman tiheämmin palautetta ylimmän tason 
johdolta tai johtajilta kuin naiset. 
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Kuvio 6.5. Käsitykset työuralla etenemisestä sukupuolen mukaan

6.4 Tarkasteluja muiden taustatekijöiden mukaan
Runsaalle kahdelle kolmasosalle kaikista vastanneista on melko tai erittäin 
tärkeä se paikkakunta, jossa työskentelee. On luonnollista, että työpaikan 
ilmapiirillä ja ihmissuhteilla on vakituisessa ja määräaikaisessa työsuhtees-
sa työskenteleville suurempi merkitys kuin freelancer-yrittäjille. Kuitenkin 
myös yli puolelle freelancereista ja yrittäjinä toimivista työpaikan ilmapiiri 
ja ihmissuhteet ovat melko tai erittäin tärkeitä. Jo tämän raportin aiemmis-
sa luvuissa mainittu työyhteisön ja ihmissuhteiden merkitys on siis keskeis-
tä journalistisessa työssä vaikka kyseessä olisikin mediatalojen ja -yritysten 
varsinaisten työyhteisöiden ulkopuolella toimiva yrittäjä.
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7. Käsitykset suomalaisesta 
yhteiskunnasta, sen kehityksestä 
ja erilaisista arvoista
Vastaajien mielipiteitä suomalaisesta yhteiskunnasta ja arvoista selvitettiin 
asenneväittämillä (kysymys 37). Asenneväittämät on lyhennetty oheisiin 
kaavioihin tilan puutteen takia niiden olennaista sisältöä tiivistämällä. Asen-
neväittämät ovat kokonaisuudessaan liitteen kyselylomakkeessa.

Kuvio 7.1. Journalistien käsitykset 
suomalaista yhteiskuntaa koskevista väittämistä

Vastaukset on järjestetty kuvioon niiden saamien keskiarvojen perusteel-
la siten, että ylimpänä on väittämän kanssa eniten ”samaa mieltä” olleiden 
keskiarvot. Palkkien keskiarvot on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuu-
della, mutta palkin pituus vastaa väittämän saamaa tarkkaa arvoa. 
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7.1. Journalistikyselyn 2007 
ja suomalaiset 2006 -kyselyn vertailua 
yhteiskuntaa koskevista väittämistä
Journalistikyselyä tuloksia verrattiin Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) 
tekemiin suomalaisten asenteita koskeviin tuloksiin. EVAn tutkimustiedot 
on koottu vuosina 2002, 2004-05 ja 2006. Kyselylomakkeeseen valittiin 
sellaisia aiempien EVAn asennetutkimusten väittämiä, jotka koskivat toi-
mittajia ja tiedotusvälineitä ja joissa oli yhtymäkohtia vuonna 2006-07 tie-
dotusvälineissä esiintyneisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Näillä kriteereillä 
ja vertailun mahdollistamiseksi lomakkeeseen valittiin 20 väittämää. 

Asenneväittämät on ryhmitelty seuraaviin viiteen kuvioon teemoittain. Väit-
tämäryppäille on annettu niitä kuvaava yhteinen työotsikko, kuten ”Tie-
dotusvälineet ja toimittajat”. Vaakapalkeissa on ensin tämän ”Journalistit 
muuttuvassa mediassa” -kyselyn tulokset muodossa ”Journalistit” ja sen al-
la Evan eri vuosina tehdyt asennetutkimusten tulokset muodossa ”Suoma-
laiset”. EVAn tutkimustiedot on koottu vuosina 2002 (N = 2133), 2004-05 
(N = 2264) ja 2006 (N = 1923). 

Kuvio 7.2. Journalistien ja suomalaisten käsitykset 
toimittajien ja tiedotusvälineiden vallasta

Journalisteista vuonna 2007 kaksi kolmasosaa on eri mieltä väitteestä, että 
”toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa”. Vuonna 2006 taas suo-
malaisista lähes yhtä suuri osa taas uskoi toimittajien ohjaavan mielipiteitä 
liikaa. Merkittävää on, että journalisteista viidennes ja suomalaisista vain 
hyvin pieni osa oli väitteestä täysin eri mieltä.
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Väittämästä ”tiedotusvälineet kohtelevat poliitikkoja usein epäasiallisesti ja 
vihamielisyydellään vähentävät politiikan arvostusta” journalistien ja suo-
malaisten näkemykset olivat jo lähempänä toisiaan. Samoin journalisteis-
ta puolet ja suomalaisista yli puolet oli samaa mieltä väitteestä ”politiikan 
vähäinen arvostus on kokonaan puolueiden ja poliitikkojen omaa syytä, ei 
tiedotusvälineiden syytä”.

Kuvio 7.3. Journalistien ja suomalaisten käsitykset 
toimittajien vallasta ohjata mielipiteitä

EVAn asennetutkimuksissa on kysytty suomalaisilta (18–70-vuotiaat) kaik-
kiaan yhdeksässä kyselyssä vuosina 1990–2006 muun muassa suhtautumis-
ta väittämään ”Toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa” (Haavisto, 
Kiljunen & Nyberg 2007). Kuviossa on EVAn viimeisimmän tutkimuksen 
(syksy 2006) ja tämän journalistikyselyn jakautumat.

Haikonen ja Kiljunen (2003) totesivat, että vielä vuonna 1990 suomalai-
set eivät nähneet lehdistön tai Yleisradion valtaa erityisen suureksi, eivät-
kä liioin vuonna 1992. Mediasta on tullut kansalaisten mielissä vallakas 
toimija vasta myöhempinä vuosina. ”Tämä lienee seurausta etenkin medi-
an laaja-alaistumisesta ja sen myötä tapahtuneesta otteen voimistumisesta. 
Mediakritiikki alkoi näkyä tuloksissa selvemmin viime vuosikymmenen 
[1990-luvun – JJ] puolivälistä alkaen” (Haikonen & Kiljunen 2003, 77). 
Kuten kuviosta yllä näkyy, palkit ovat lähes samalla tavoin painottuneita, 
mutta vastakkaisiin suuntiin. 

Haavisto, Kiljunen ja Nyberg (2007) huomauttavat, että jos 

”edian asemaan halutaan liittää jonkinlaista spekulaatiota tulevasta, voita-

täysin eri mieltä jokseenkin eri mieltä en osaa sanoa jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä
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neen arvioida että se säilyy sinänsä vankkana viestinnän väylien ja volyymien 
edelleen lisääntyessä. Toimittajien valta ei kuitenkaan ole välttämättä voimis-
tuva ilmiö. Päinvastoin, se saattaa joutua netin näivettämäksi. Jo nyt polii-
tikot ja muut vaikuttajat pääsevät – muun kansan mukana – itse kertomaan 
periaatteessa maailmanlaajuiselle lukijakunnalle, mitä mieltä he ovat jostakin 
asiasta ja perustelemaan näkemyksensä. Verkossa tämä tapahtuu ilman, et-
tä joku tulkitsee, välittää ja mahdollisesti värittää sanoman tai jopa estää ko-
konaan sen julkisuuteen pääsyn. Portsarit paljolti poistuvat ovilta.” (Haavisto, 
Kiljunen & Nyberg 2007, 47, ) 

Erityisesti poliitikkojen blogien lisääntyminen – ei vain vaalikampanjoiden 
yhteydessä – on ollut keskustelun kohteena, kun on puhuttu toimittajien 
’portsarivallan’ heikentymisestä eli median vallasta päättää siitä, kuka, mi-
ten ja mitkä asiat politiikasta nousevat julkisuuteen.

Kuvio 7.4. 
Journalistien ja suomalaisten käsitykset naisten ja miesten tasa-arvosta

Enemmistö journalisteista ja puolet suomalaisistakin on eri mieltä väittees-
tä, että naiset ja miehet ovat Suomessa nykyisin riittävän tasa-arvoisia. Huo-
mattavasti suurempi osa suomalaisista kuin journalisteista pitää tasa-arvoa 
riittävänä. On kuitenkin huomattava, että journalistikyselyn vastaajista 61 
prosenttia oli naisia. Journalistit ovat suomalaisia selvästi kriittisempiä nais-
ten ja miesten tasa-arvon riittävyydestä, mutta yhtä suuri osuus eli niin puo-
let journalisteista kuin suomalaisistakin oli samaa mieltä siitä, että naisten 
suurempi päätösvalta hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.
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Kuvio 7.5. 
Journalistien ja suomalaisten käsitykset talouskasvusta ja teknologiasta

Journalistit suhtautuvat talouskasvuun kriittisemmin kuin suomalaiset. Lä-
hes neljä viidesosaa journalisteista on eri mieltä väitteestä, että ”ihmisten hy-
vinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun”, kun suo-
malaisista väitteen kanssa erimielisiä on vajaa puolet. Myös ydinvoiman lisä-
rakentamiseen journalistit suhtautuvat suomalaisia selvästi epäilevämmin. 

Viimeaikaisista irtisanomisista journalistien ja suomalaisten mielipiteet 
ovat melko lähellä toisiaan. Journalistit ovat suomalaisia kriittisempiä tie-
teen ja tekniikan mahdollisuuksista, sillä heistä lähes kaksi kolmasosaa ja 
suomalaisista vajaa kaksi viidesosaa oli eri mieltä siitä, että ”tiede ja tekniik-
ka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiinty-
vät ongelmat”.

Lähimpänä toisiaan journalistien ja suomalaisten mielipiteet olivat väittä-
mästä ”taantuvien alueiden sijasta maassamme tulisi tukea työllisyyden ja 
kasvun vetureina toimivia kaupunkikeskuksia”. Ilmastonmuutoksen torju-
misesta journalistit ja suomalaiset ovat samoin kutakuinkin samaa mieltä. 
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Kuvio 7.6. 
Journalistien ja suomalaisten käsitykset työelämän muutoksista

Journalistit suhtautuvat suomalaisia kriittisemmin myös seuraavaan kol-
meen työelämän muutoksia koskevaan asiaan: journalistien enemmistön 
mielestä työttömyyttä voidaan alentaa ilman rakenteellisia uudistuksia ja 
etujärjestöjen varpaille astumista, julkisia palveluita ei tulisi yksityistää ei-
kä ammattiyhdistysliike ole kehityksen jarru.

Kuvio 7.7. 
Journalistien ja suomalaisten käsitykset suomalaisista perusrakenteista
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Tiettyjä suomalaisia perusrakenteita koskevissa asenneväittämistä käy il-
mi samaa mieltä olevien suuret osuudet. Erityisen selvästi tämä näkyy sii-
nä, että valtaenemmistö niin journalisteista kuin suomalaisistakin on sa-
maa mieltä väittämästä ”suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyi-
sin ylikierroksilla ja niin kovan paineen alla, että monet ihmiset palavat en-
nenaikaisesti loppuun”.

Suomalaiset ovat enemmän samaa mieltä kuin journalistit väittämistä:

”Mikään puolue ei aja juuri minulle tärkeitä asioita”
”Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä li-
sääntyvää kansainvälistymistä vastaan”
”Maamme koulutusjärjestelmä on nykyisin niin teoreettisesti suuntautunut, 
ettei käytännön ammatteihin pian enää löydy riittävästi osaajia”. 

Journalistit ovat puolestaan enemmän samaa mieltä kuin suomalaiset kah-
dessa väittämässä:

”Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paljon 
paremmin kansalaisliikkeiden kautta kuin puolueiden kautta”
”Omistus keskittyy maassamme huolestuttavasti”.

7.2 Arvioita yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta
Seuraavassa kuviossa ovat keskiarvojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä 
journalistien arviot yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta kolmiportaisel-
la asteikolla arvioituna (kysymys 38). 

Kuvio 7.8. Journalistien arviot yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta
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Vuonna 1987 tehdyssä Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsentutkimuk-
sessa ”Tuntemattomat toimittajat” (Kehälinna & Melin 1988) olleita asen-
neväittämiä yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallasta käytettiin so-
veltuvin osin myös tässä tutkimuksessa. Vuoden 1987 kyselyssä oli 18 vai-
kuttajaa, joista tässä eivät ole mukana Helsingin Sanomat, puoluelehdet, 
maakunnalliset ykköslehdet, radio ja tv. Vuoden 2007 kyselyssä mukana 
oli uusina vaikuttajina yhdeksän tahoa: Euroopan unioni, iltapäivälehdet, 
luonnonsuojelijat, mainonta ja markkinointi, oikeuslaitos, perhe, tiedotus-
välineet, yksityinen kansalainen ja yleensä kansalaisjärjestöt.

Uusista mukana olevista vaikuttajista kolme – markkinointi ja mainon-
ta, iltapäivälehdet ja Euroopan unioni – sijoittuvat keskiarvojen perusteel-
la suuryritysten ja pankkien kanssa sellaisten toimijoiden joukkoon, joilla 
on vastaajien mielestä liikaa valtaa. Suuryritykset ja pankit saivat korkeim-
mat osuudet luokkaan ”liian suuri valta” vuoden 1987 kyselyssä. Sen sijaan 
yli neljä viidesosaa arvioi tuolloin tiedotusvälineillä ja medialla yleensä ole-
van sopivasti valtaa. 

Kuvio 7.9. Journalistien käsitykset median vallasta 2007

Uusista mukana olevista vaikuttajista neljä – yksityinen kansalainen, per-
he, kansalaisjärjestöt ja luonnonsuojelijat – sijoittuivat joukkoon, joilla vas-
taajien mielestä on liian vähän valtaa.

Keskihajontojen perusteella vastaajien mielipiteet ryhmittyvät kaikkein lä-
himmäksi keskiarvoa väittämissä, että ”liian paljon valtaa” on suuryrityk-
sillä, ”sopivasti valtaa” on hallituksella, tiedotusvälineillä ja oikeuslaitoksel-
la. Eniten mielipiteet hajautuivat keskimääräisestä arvosta väitteessä ”sopi-
vasti valtaa” on luonnonsuojelijoilla.
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Seuraavissa kuvioissa (7.10–7.13) on esitetty rinnakkain aakkosjärjestyk-
sessä vuoden 1987 jäsenkyselyn ja 2007 journalistikyselyn samaa yhteis-
kunnallista vaikuttajaa koskevat asenneväittämät. Vuoden 1987 kyselyssä 
käytetyt vaihtoehtoiset luokat siitä, pitääkö kyseisen vaikuttajan määräys-
valtaa ”aivan liian suurena” tai ”jonkin verran liian suurena” on yhdistetty 
luokaksi ”liian suurena” ja vastaavasti luokat ”jonkin verran liian pienenä” 
ja ”aivan liian pienenä” on yhdistetty luokaksi ”liian pienenä”. Näin vuo-
den 1987 kyselyn luokat ”liian suurena/liian pienenä” on tulkittu vastaa-
van 2007 kyselyn luokkia ”liian paljon/liian vähän valtaa”. 

Vuoden 1987 kyselyn taustaksi voidaan palauttaa mieleen tuolloin yleispo-
liittisessa tilanteessa tapahtunut muutos. Vuoden 1987 maaliskuussa pide-
tyt eduskuntavaalit päättyivät kokoomuksen voittoon ja vasemmiston tap-
pioon. Kokoomuksen ja SDP:n varaan rakentunut ns. sinipunahallitus ni-
mitettiin 30.4.1987 pääministerinään Harri Holkeri. Keskustapuolue oli 
nyt pitkästä aikaa oppositiossa. Presidenttinä oli Mauno Koivisto, joka va-
littiin toiseksi kaudeksi 15.2.1988. 

Kuvio 7.10. Journalistien arviot toimijoiden vallasta vuosina 2007 
ja 1987: presidentti, eduskunta, hallitus, puolueet

Tärkein havainto neljästä vaikuttajien valtaa kuvaavasta kuviosta on se, että 
vuoden 2007 kyselyssä niiden osuudet, jotka arvioivat, että yhteiskunnal-
lisella vaikuttajalla on valtaa sopivasti, ovat merkittävästi kasvaneet kaikissa 
14:ssä vaikuttajassa vuoteen 1987 verrattuna. Tämä viittaa jonkinlaiseen 
mielipiteiden suuntautumiseen ääripäistä kohti yhdenmukaisempaa arvio-
ta näiden toimijoiden vallasta ja jollakin tavalla mielipiteiden ’konsensus-
luonteiseen’ tasoittumiseen.
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Kuvio 7.11. Journalistien arviot toimijoiden vallasta vuosina 2007 ja 1987: 
suuryritykset, pankit, työnantajat, ammattiyhdistysliike

Vuoden 2007 kyselyssä yli puolet vastaajista katsoi, että liian paljon valtaa 
on suuryrityksillä ja pankeilla, kun 1987 näitä vaikuttajia oli kuusi: pan-
kit, suuryritykset, virkamiehistö, työnantajajärjestöt, poliittiset puolueet ja 
kirkko. Pankkien ja Euroopan unionin valtaa piti journalisteista yhtä suu-
ri osuus liian suurena vuonna 2007.

Kuvio 7.12. Journalistien arviot toimijoiden vallasta 
vuosina 2007 ja 1987: puolustusvoimat, poliisi, virkamiehistö
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Vuonna 1987 vastaajista kolmannes katsoi puolueilla olevan sopivasti val-
taa kun taas vuonna 2007 näin vastanneiden osuus oli yli kaksinkertainen 
aiempaan verrattuna. Aiempaa useampi arvioi liian vähän valtaa olevan 
neljällä yhteiskunnallisella instituutiolla: tasavallan presidentillä, poliisil-
la, kirkolla ja pankeilla. 

Kuvio 7.13. Journalistien arviot toimijoiden vallasta vuosina 2007 ja 1987: 
kirkko, kuntien päätöksentekijät, korkeakoulut

Vuoden 1987 vastaajista yli puolet katsoi, että liian vähän valtaa on yliopis-
toilla ja korkeakouluilla sekä eduskunnalla, kun taas vuoden 2007 kyse-
lyssä mikään vaikuttajista ei saanut yli puolta vastaajista valitsemaan koh-
taa ”liian vähän valtaa”. 

Verrattaessa journalistien käsityksiä yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta 
vuosina 1987 ja 2007 näyttäisi siltä, että journalistien käsitykset ovat muut-
tuneet neutraalimpaan ja valtaa suhteellistavaan suuntaan. Tämä voi mer-
kitä sitä, että journalistit joutuvat toimimaan tehtävässään ja roolissaan ris-
tiriitaisemmassa asemassa aikaisempaan verrattuna tulkitessaan ja välittä-
essään tietoa vallankäytöstä. 
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7.3 Journalistikyselyn 2007 
ja suomalaiset 2006 -kyselyn vertailua 
yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta 
Seuraavissa kuvioissa (7.14–7.17) on vertailtu tämän journalistikyselyn vas-
taajien ja em. EVAn suomalaisten asenteita koskevia tuloksia vuodelta 2006 
siitä, millaisena kyselyihin vastanneet pitävät yhteiskunnallisten vaikuttaji-
en valtaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, pitävätkö he kyseisen vaikuttajan 
valtaa maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä. 

Kaksi journalistikyselyyn kuulunutta muuttujaa, iltapäivälehdet sekä mai-
nonta ja markkinointi eivät sisältyneet EVAn tutkimukseen. Seuraaviin nel-
jään kuvioon mukaan otetut 21 asenneväittämää on ryhmitelty teemoittain 
ja näille väittämäryppäille on annettu väittämiä luonnehtiva yhteinen työ-
otsikko. Kussakin ryhmässä muuttujat ovat aakkosjärjestyksessä. Ryhmit-
tely on lähinnä käytännöllinen, jotta vertailut saadaan esitysteknisesti pa-
remmiksi. 

Euroopan unionilla katsoo olevan liian paljon valtaa niin journalistien kuin 
suomalaistenkin enemmistö. Seuraavaksi eniten liian paljon valtaa katsoo 
kumpikin ryhmistä olevan virkamiehistöllä.

Niin journalistit kuin suomalaisetkin pitävät yhteiskunnallisten instituu-
tioiden valtaa enimmäkseen sopivana. Selvä ero ryhmien kesken on, että 
suomalaisista 64 prosenttia pitää tiedotusvälineiden ja median valtaa liian 
suurena, journalisteista vain 13 prosenttia. Selvästi suurempi osa journalis-
teista kuin suomalaisista katsoo, että liian paljon valtaa on kirkolla ja po-
liisilla. Suurempi ero on kuitenkin siinä, että suomalaiset katsovat poliisil-
la olevan liian vähän valtaa. 

Suurempi osa journalisteista kuin suomalaisista pitää kaikkien talouselämän 
toimijoiden valtaa liian suurena. Työnantajajärjestöjen valtaa arvioidaan lä-
hes samalla tavalla. Selvästi suurempi osa suomalaisista kuin journalisteis-
ta pitää työnantajajärjestöjen valtaa liian pienenä.

Enemmistö molemmista ryhmistä pitää ammattiyhdistysliikkeen, luonnon-
suojelijoiden ja puolueiden valtaa sopivana. Liian pienenä molempien ryh-
mien enemmistö taas pitää yksityisen kansalaisen ja perheen valtaa. Selväs-
ti suurempi osa suomalaisista kuin journalisteista arvioi kansalaisjärjestö-
jen valtaa sopivaksi.

Puolueiden, luonnonsuojelijoiden ja ammattiyhdistysliikkeen valtaa liian 
suurena pitää suurempi osa suomalaisista kuin journalisteista. Samoin yk-
sityisen kansalaisen valtaa pitää liian pienenä hieman suurempi osa suoma-
laisista kuin journalisteista.
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Kuvio 7.14. Journalistien ja suomalaisten arviot yhteiskunnallisten 
vaikuttajien vallasta: hallintoelimet ja virkamiehistö

Kuvio 7.15. Journalistien ja suomalaisten arviot yhteiskunnallisten 
vaikuttajien vallasta: yhteiskunnalliset instituutiot
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Kuvio 7.16. Journalistien ja suomalaisten arviot 
yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta: talouselämän toimijat
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Kuvio 7.17. Journalistien ja suomalaisten arviot 
yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta: järjestöt ja kansalaiset
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8. Miten journalistit itse kokevat 
asemansa muuttuvassa mediassa?
Kyselylomakkeen lopussa olevaan tekstilaatikkoon vastaajilla oli mahdol-
lisuus kirjoittaa lyhyesti kommenttejaan kyselyn teemasta, kyselylomak-
keesta tai muista asioista. Kommentteja kirjoitti 204 vastaajaa eli kolman-
nes kaikista kyselyyn vastanneista. Kommenteissa mainitut asiat on luoki-
teltu (Taulukko 8.1) aihe-alueisiin niiden sisältämien ajatuksellisten koko-
naisuuksien perusteella siten, että kukin samassa kommentissa mainittu ai-
healue on luokiteltu erikseen omaan aiheryhmäänsä. Kolme neljäsosaa kom-
menteista kohdistui vastaajien kokemuksiin journalismista, työstä, medi-
asta tai laajemmin yhteiskunnasta sekä näiden kaikkien muutoksista. Nel-
jännes kommenteista koski kyselyä, lomaketta tai sen yksittäisiä kysymyk-
siä. On huomattava, että kommenteista ja niissä olevista maininnoista ei 
ole erikseen eroteltu niiden sävyä eli sitä, onko maininta ollut myönteinen, 
neutraali tai kielteinen.2

Taulukko 8.1 Vastaajien kommentteja journalistien asemasta 
muuttuvassa mediassa, kyselystä ja muista asioista

 lkm % 

1. Journalismi, työtehtävät, työn sisältö 113 43

2. Media, yhteiskunta, maailma 27 10

3. Freelancereiden, yrittäjien asema  17 6

4. Yksittäinen media 10 4

5. Jokin erityisongelma, vaikea tilanne  9 3

6. Muu asia, työttömyys, hoitovapaa, SJL 20 8

7. Kommentit kyselyyn tai lomakkeeseen 69 26

  

Yht. vastaajia 204, mainintoja yht. 265 100

Eniten kommentteja tuli ryhmään, jossa mainittiin erilaiset journalismiin 
ja toimittamiseen liittyvät asiat, ammattitehtävät, työn- ja tehtävänkuva 
sekä näihin liittyvät muutokset. Toiseksi suurimpana mainintojen ryhmä-
nä, mutta selvästi edellistä pienempänä, olivat yleisemmät mediaan, yhteis-

2 Sähköisessä lomakkeessa kommenteille varattu tila oli rajattu (n. 500 merkkiä, 60 sa-
naa). Osa kommentteihin sisällytetyistä maininnoista jäi vastaajilta rajatun tilan takia 
kesken tai päättyi vaillinaiseen sanaan, jolloin kesken jäänyttä mainintaa ei ole aina voitu 
luokitella. Tällaisia keskenjääneitä mainintoja oli yhteensä 31 kappaletta, joista runsaat 
puolet saattoi kuitenkin luokitella johonkin taulukossa 8.1 olevista luokista, jos ajatuk-
sellinen kokonaisuus oli erotettavissa. Näin laskettuna keskenjääneitä mainintoja, joita 
ei voitu ottaa huomioon, oli 16 kappaletta.
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kuntaan tai maailmaan tai näiden muutoksiin liittyvät huomiot. Freelan-
cereita, vapaita yrittäjiä ja itsenäisiä toimittajia tai heidän asemaansa koske-
via huomioita oli seuraavaksi eniten. Näitä vähemmän oli jotain yksittäis-
tä mediaa, kuten aikakauslehteä tai televisiota, koskevia mainintoja tai jo-
tain erityiskysymystä koskevia mainintoja, kuten irtisanomista tai liian ly-
hyttä työkokemusta kysymyksiin vastaamiseksi. Muita kommentointia ai-
heuttaneita asioita, kuten työttömyyttä, hoitovapaata tai journalistien am-
mattiliittoa koskevia mainintoja oli vajaa kymmenesosa.

Vastaajien itsensä kuvaamissa journalismin muutoksissa tuli määrällisesti 
eniten huomioita sisältömuutoksesta, viihteellistymisestä, kaupallistumises-
ta ja sisällön laadusta huolestumisesta. Huomioissa tuli selvästi esille myös 
toimittajien ammattitaidon lisääntyminen ja aiemmin journalistien amma-
tilliseen minäkuvaan kuuluneen individualismin tietynlainen hiipuminen 
tai jopa väistyminen: ”suuret sooloilijat” eivät enää pärjää, kun pitää sietää 
”kurinalaisuutta ja sovittujen sääntöjen seuraamista”. Kuitenkin myös vah-
va usko ammattitaitoisiin, syvällekäyviin ja hyvin tehtyihin ohjelmiin, jut-
tuihin ja kuviin sekä näiden paluuseen ”viihteellistymisaallon” jälkeen tulee 
kommenteissa selvästi esille. Samalla ajan vähentyminen ajattelulta ja kir-
joittamiselta, jopa ”kunnialliselta joutenololta” oli nähtävissä useissa kom-
menteissa. Huolta aiheutti myös alan lisääntynyt avautuminen työnteki-
jöille, joilla ei ole tai joilta ei vaadita perusjournalismin taitotietoa tai am-
matissa tarvittavaa yleissivistystä. Huolta kannettiin myös nuorten toimit-
tajien asemasta heidän joutuessaan tekemään töitä, joita vanhemmat toi-
mittajat eivät ”suostu tekemään, koska aikoinaan ei niitä ole heidän työso-
pimuksiinsa kirjattu”. Tällöin nuorten toimittajien ”työtaakka kasvaa” sa-
malla kun he elävät ”pätkätöiden kierteessä”.

Journalismia, työtehtäviä ja työn sisältöä koskevissa kuvauksissa tulee esil-
le yhtäältä ryhmätyön ja yksittäisen tekijän ja tekijyyden suhteen muu-
tos. Vaikka oltaisiinkin siirtymässä ryhmätyötä suosivaan ja siihen enem-
män perustuvaan tuotantotapaan, niin yksittäisen journalistin rooli ei sii-
hen tyhjenny. 

”Uutistuotanto on ryhmätyötä, johon osallistuu useita eri osatehtäviä suorit-
tavia henkilöitä. Kaikilla on oma journalistinen tehtävänsä tietojen hankin-
nassa, muokkaamisessa, käsittelyssä ja ulkoasun ja kuvituksen tuottamisessa. 
Kokonaisuutta ohjaa toimituskulttuuri, jota määrittävät journalistin ohjeet, 
toimituksen omat pelisäännöt, työkäytännöt ja rutiinit. Siitä huolimatta yk-
sittäisen toimittajan henkilökohtaisella kiinnostuksella on iso merkitys. 
Uutisaihe on koettava kiinnostavaksi ja innostavaksi, jotta siihen käytetty luo-
va panos tuottaisi hyvän tuloksen.” (Pietilä 2007, 297.)

Sellaiset kommentit, joissa mainittiin freelancerit, koskivat suurimmaksi 
osaksi niitä vaikeuksia, joita kyselylomakkeeseen vastaamisessa oli. Tällai-
sina vaikeuksina mainittiin mm. työpaikkaa, työyhteisöä, urakehitystä tai 
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ilmapiiriä koskevat kysymykset, kuten eräs vastaaja huomautti: ”olen työ-
huoneessa, jossa on hyvä henki, mutta työskentelemme vain omaan piik-
kiimme”.

Vastaajat mainitsivat kommenteissa myös erilaisia yksittäisiä asioita, jotka 
olivat juuri heille ajankohtaisia tai tärkeitä sekä kommentoivat tai antoivat 
evästyksiä Suomen Journalistiliitolle. Liitolta toivottiin mm. ”dynaamisuut-
ta, sopeutumisvalmiutta ja uskallusta omaan muutokseen”, jotta liitto voi-
si vastata ”tulevaisuuden haasteeseen entistä tehokkaammin jäsenkuntan-
sa edunvalvojana”. Journalistiliitolta vaadittiin toiminnan päivittämistä ny-
kytilannetta vastaavaksi, journalismin arvostuksen vaalimista viihteellisty-
misen ja markkinoinnin lisääntymisen vastapainoksi.

Kyselylomakkeeseen ja sen yksittäisiin kysymyksiin tulleet kommentit koh-
distuivat seuraaviin asioihin: 1) lomakkeen journalistikäsitys nojasi kirjoit-
tavan toimittajan työnkuvaan, mikä vaikeutti editoivaa ja kuvaustyötä te-
kevien sekä kustannustoimittajien vastaamista, 2) freelancereiden oli vai-
kea vastata erityisesti työpaikkaa ja työyhteisöä koskeviin kysymyksiin, 
3) määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien sekä 4) vasta lyhyen aikaa 
työssä olleiden oli vaikea vastata joihinkin kysymyksiin, 5) kyselylomak-
keen avulla on vaikea tavoittaa erityisesti sähköisen viestinnän moninaisia 
tehtävänkuvia.

Lisäksi kyselyä moitittiin kysymysten kapea-alaisuudesta, vastausvaihtoeh-
tojen yksinkertaisuudesta – kun kysytyt asiat ovat kuitenkin monimutkai-
sia – ja kysymyksenasettelujen asenteellisuudesta: ”Ikään kuin työ olisi yk-
sinomaan työntekijää ja hänen elämäänsä kurjistavaa ja ahdistavaa.” Eräs 
kommentoijista koki, että lomakekyselyt mittaavat asenteita huonosti, ja toi-
nen koki kysymysten liittymisen politiikkaan ongelmalliseksi:

”Tässä tutkimuksessa oli suhteellisen paljon politiikkaan liittyviä kysymyksiä. 
Elämässä on paljon muitakin tärkeitä asioita. Mielestäni kaikkien journalis-
tien ei tarvitse katsoa maailmaa ainakaan yksinomaan politiikan silmälasi-
en läpi.”

Avovastauksille ja kommenteille osoitettu tila koettiin joissakin kommen-
teissa liian pieneksi, toiset vastaajat taas olivat kokeneet kyselyn liian pit-
käksi: parikymmentä minuuttiakaan ei ollut riittänyt lomakkeen täyttämi-
seen. Osa vastaajista puolestaan kiitti kyselyä mielenkiintoiseksi, se oli ”he-
rättänyt kysymyksiä ja pistänyt pohtimaan asioita”. 

Vastaajien kritiikki lomakekyselyä kohtaan osuu oikeaan siinä, että asete-
tut kysymykset ja annetut vastausvaihtoehdot väistämättä pelkistävät ilmi-
öiden monimuotoisuutta ja pakottavat vastaajat typistämään kokemuksen-
sa vastausvaihtoehtojen kaavamaisuuteen. Tätä kyselyn heikkoutta pyrit-
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tiin parantamaan kysymällä myös avokysymyksiä eri aiheista, jotta vastaa-
jilla olisi mahdollisuus tuoda esiin asioita, joita kysymysvaihtoehdot eivät 
tarjonneet pohdittaviksi. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus kom-
mentoida kyselyä tai sen teemoja vapaasti lomakkeen lopussa, mikä tuotti-
kin runsaasti kommentteja ja pohdittavaa tutkimuksen tekijöille, myös tu-
levia tutkimuksia silmälläpitäen.

Lomakekysely tutkimusmuotona tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden laa-
jan ja vertailukelpoisen aineiston keräämiseen. Tutkimuksessa hyödynnet-
tiin myös aiempien kyselyjen kysymysmalleja, jolloin tuloksia voitiin ver-
tailla myös näihin ja tavoittaa siten mielenkiintoisia muutoksia journalisti-
kunnan ajattelussa sekä eroja tai yhtäläisyyksiä journalistien ja muiden suo-
malaisten välillä. Tämän jatkuvuuden tavoittelu saattaa toki tuottaa tut-
kimukseen myös tietynlaista staattisuutta: tulevien tutkimusten tekijöiden 
pohdittavaksi jääkin, miten aiempina vuosikymmeninä laaditut kysymys-
muodot palvelevat nykyisten, varsin nopeiden yhteiskunnallisten muutos-
ten ymmärtämisessä ja miten em. vertailtavuuden vaatimus voidaan sovit-
taa näiden muutosprosessien tavoittamiseen ja tulkitsemiseen.   
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9. Päiväkirjatutkimus

Tiivistelmä
Päiväkirjatutkimukseen vastasi yhteensä 33 henkilöä. Toimittajia pyydettiin 
vapaamuotoisesti kertomaan työstään, sen ongelmakohdista, siinä tapahtu-
neista muutoksista ja ennustamaan oman työn tulevaisuudennäkymiä. Päi-
väkirjamenetelmän tuottaman laadullisen aineiston avulla haettiin myös ai-
neistoa kyselyn tuottaman määrällisen tiedon täydentämiseksi. Näin pyrit-
tiin saamaan selville, millaisia asioita toimittajat itse spontaanisti kokevat 
ongelmallisiksi tai olennaisiksi omalle työlleen ja sen kehitykselle. 

Päiväkirjatutkimusta on kuvattu tarkemmin verkossa julkaistavassa osios-
sa, ja tähän lukuun on tiivistetty vain osa tuloksista. Ne tuovat kiinnosta-
van lisän kyselytutkimuksen tuloksiin, mutta pienestä kirjoittajamäärästä 
ja sen mahdollisesta valikoituneisuudesta johtuen päiväkirjatutkimuksen 
tuloksia ei voi sellaisenaan yleistää koko journalistikunnan ajatuksia ja ko-
kemuksia koskeviksi

Vastaajia pyydettiin:

1) kirjoittamaan lyhyt versio omasta ammatillisesta elämänkerras-
taan ja pohtimaan omia ammatillisia valintojaan, 

2) käymään läpi tavanomaista työpäiväänsä ja sen aikana tehtäviä 
valintoja sekä 

3) lyhyesti visioimaan oman työnsä tulevaisuutta seuraavien 5–10 
vuoden aikana (liite). 

Tavanomaisen työpäivän kuvauksissa hallitsivat aikataulut ja kiire. Kiireen 
kokeminen vaihteli kuitenkin medioittain. Esimerkiksi aikakauslehtityö 
poikkesi muusta journalistisesta työstä siinä, että ajankäyttö on paremmin 
toimittajan hallussa: kun työtä voi jakaa paloihin, kirjoittamiseen, viimeis-
telyyn sekä taittoon näyttäisi jäävän riittävästi aikaa. Aikakauslehtityö voi 
olla paljolti yksin tekemistä, kun taas sanomalehden tai sähköisen median 
journalisti joutuu säännöllisemmin lähtemään toimituksen tai työpisteen 
ulkopuolelle esimerkiksi tiedotustilaisuuksiin. 

Toimittajat sanovat, että heille on tärkeää tietää heti aamusta ”missä men-
nään”, minkä selvittämiseksi käydään läpi nettisivuja, nettilehtiä ja kes-
kustelupalstoja. Internet on korvannut tässä muita välineitä eikä vain tul-
lut niiden rinnalle. Netin keskustelupalstoista näyttäisi tulleen merkittävä uu-
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si juttujen ja ideoiden lähde. Toimittajat eivät itse osallistu paljonkaan verk-
kokeskusteluihin. Internet on kiihdyttänyt aikatauluja niin, että ”tunti ei 
ole enää mitään, nyt puhutaan minuuteista”, kun videopätkä tai pika-uuti-
nen pitäisi saada nettiin jo samalla, kun itse tapahtuma, kuten tiedotusti-
laisuus, on vielä kesken. 

Päiväkirjoissa esille tulevat toimittajan työnkuvan muutokseen vaikuttavat 
asiat vastaavat aika pitkälti alan yleisiä muutostrendejä. Taloudellisten tehok-
kuusvaatimusten lisääntyminen on johtanut siihen, että tuotantoprosessia on 
tehostettu muun muassa vähentämällä toimituksellisen henkilökunnan mää-
rää suhteessa tuotettavaan journalistiseen sisältöön. Tuotannon aikataulu-
jen rytmi on tihentynyt ja siitä on monissa tapauksissa tullut lähes ympä-
rivuorokautista. Yksittäiseltä toimittajalta vaaditaan suurempaa työpanosta 
kuin aiemmin, ja viime vuosina ”työtahti on rankistunut”. Toimittajat nä-
kevät jopa muuttuvansa ”liukuhihnatyöntekijäksi”, ja monet pelkäävät, että 
journalistinen ammattitaito ja henkinen pääoma jäävät siinä rytäkässä hyö-
dyntämättä. Työaika silppuuntuu uuden, internetin määrittämän julkaisu-
ajoituksen myötä. Lisääntyneet vaatimukset vaikuttavat toimittajan jaksa-
miseen. Moni vastaajista on jossain vaiheessa polttanut itsensä loppuun tai 
pelkää sitä. Joillakin jaksaminen nousi päiväkirjan pääteemaksi.

Koventuneen työtahdin seuraukset eivät kuitenkaan ole yksioikoisia. Kun 
aiheita joudutaan valikoimaan tarkemmin kiireen takia, ei ehditä juosta niin 
paljon tiedotustilaisuuksissa, vaan ”uutisia rakennetaan itse”. Tehokkuusvaa-
timusten kasvun ohella pulmaksi nähdään johtamisen ja resurssien puutteet, 
jotka heikentävät työmotivaatiota. Resurssipula ei koske kaikkia päiväkir-
jaan vastanneita, vaan mukana on myös sellaisia työpaikkoja, joissa resurs-
seja tai johtamiskulttuuria ei koeta ongelmallisiksi. Siirtyminen ”uutistyön 
teollistumiseen” (Aslama & Kivikuru 2003, 147) tai ”uutisteolliseen tuo-
tantotapaan” (Pietilä 2007) voi olla hyvin erilaisessa vaiheessa mm. medi-
an tyypistä, koosta ja rahoitusmuodosta riippuen. Kirjoittajat peilaavat te-
hokkuusvaatimuksia erityisesti työn laatuun, jolla oli aikaisemmin suurem-
pi merkitys. ”Enää laatuvaatimuksia ei ole (…) Olennaista on, että ohjelma 
tulee nopeasti tehdyksi”. 

Journalistit reagoivat eri tavoilla liian suuriksi kasvaneisiin paineisiin: jotkut 
opettelevat sanomaan ei, toiset vaihtavat työpaikkaa ja monet asettavat itseen-
sä kohdistuvat vaatimukset realistiselle tasolle. Monet esittivät myös itsesyy-
töksiä, kun ei aktiivisesti ole huolehtinut palautumisestaan työn rasituksista. 
Paljon vaatiminen itseltään näyttäisi journalistien kertomusten mukaan ole-
van tyypillisempää naisille kuin miehille. Jotkut arvioivat, että ammatillises-
ti hyvin kunnianhimoisten toimittajien alkaa olla vaikea löytää tiedotusvä-
lineitä tai työpaikkoja kunnianhimon toteuttamiselle, kun tehokkuusvaati-
mukset alkavat ulottua kaikkiin viestimiin samalla voimakkuudella. 
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Päiväkirjoissa puhutaan paljon organisaatiomuutoksesta. Mediaorganisaati-
oissa tehtävien muutosratkaisujen taustalla nähdään ensisijassa liiketoimin-
nan paineet ja arvot. Muutama mainitsee turhautuneensa siitä, että pienis-
säkin toimituksissa asiat joudutaan tekemään yhteneväisesti emokonser-
nin ehtojen mukaan, vaikka ne eivät välttämättä ole toimitukselle järkeviä 
toimintatapoja. Tällaisen ”konsernikulttuurin” tulo voi sekoittaa vanhoja, 
hyviksi koettuja käytäntöjä ja toimintatapoja, mikä aiheuttaa epävarmuut-
ta ja muutosvastarintaa ja mikä koetaan liian yhdenmukaistavaksi. Sen si-
jaan eräässä pienessä verkkojulkaisussa työskentelevä toimittaja pitää tule-
vaa organisaatiomuutosta myönteisenä, koska ”mitä suuremmaksi media-
yhtiö kasvaa, sen tarkemmin sen on seurattava työelämän säädöksiä, ja se 
puolestaan luo turvaa”.

Vaatimusten kasvu näkyy työnkuvien laajentumisena, kun uusia teknolo-
gisia välineitä on otettava käyttöön ja kun jutuista tehdään enenevästi eri 
versioita eri kanaviin multimediaympäristössä. Journalistin työvaiheet voi-
maperäistyvät, kun entisten aikataulujen sisällä tehdään jatkuvasti aiem-
paa enemmän. 

Suurimmassa osassa päiväkirjoista nostetaan vahvasti esiin päälliköiden ja 
johtajuuden suuri merkitys. Päällikköasemassa olevalla henkilöllä ja hänen 
johtamiskyvyillään koetaan olevan vahva vaikutus työpaikan ilmapiiriin ja 
motivaatioon. Johdon journalistisen asiantuntemuksen puute saa kritiikkiä, 
samoin kuin henkilöstöjohtaminen. Myönteisiä esimerkkejä hyvästä johta-
juudesta on vähemmän. 

Päälliköiden tai esimiesten suhtautuminen journalisteihin tuottaa monelle 
henkilökohtaisella tasolla katkeraa puhetta. Usein henkilövaihdosten seu-
raukset tai jonkun toisen valinta tai ”suosiminen” työpaikkoja täytettäessä 
aiheuttaa voimakkaan, jopa työpaikasta irtisanoutumiseen johtavan reak-
tion. Joissakin päiväkirjoissa kritisoidaan sitä, että työyhteisöjen sisällä työ 
on muuttunut ylhäältä ohjautuvaksi niin, että yksittäinen toimittaja on ka-
dottamassa vapauttaan.

Kollegat, työyhteisö ja sen ilmapiiri ovat voimavara, joihin toimittaja voi en-
simmäiseksi turvautua ongelmia kohdatessaan. Tehokkuusvaatimusten voi-
mistuminen heijastuu kielteisesti työpaikan ilmapiiriin, jos journalistien kes-
kinäinen kilpailu lisääntyy. Kollegoilla ja työyhteisöllä on merkitystä pait-
si sosiaalisena tukiverkostona myös ammatillisena resurssina. Työyhteisön 
kautta saa tietoa, pysyy ajan tasalla ja pääsee mukaan verkostoihin. Erityi-
sesti freelance-toimittajat kaipaavat työyhteisöä.

Freelance-toimittajien päiväkirjoissa nousee esiin puhe ”itsensä tuotteista-
misesta”. Kiristyvässä kilpailussa toimittajan pitää pystyä yhä paremmin 
markkinoimaan itseään, omaa osaamistaan ja tuotoksiaan. Aloittelevalta 
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freelance-toimittajalta puolestaan vaaditaan paljon markkinoille pääsyyn. 
Jotkut freelance-toimittajat kertovat, että tuntevat jonkinasteista oman ase-
mansa suhteellista vahvistumista, kun suuret, vakiintuneetkin mediayhtiöt 
ovat viime vuosina joutuneet irtisanomaan vakinaista henkilöstöä. Tämän 
seurauksena niiden joukko, jotka voisivat tuntea asemansa turvatuksi, on 
media-alalla pienentynyt.

Yhtenä journalismin muutostrendinä pidetään viihteellistymistä, johon päi-
väkirjoissa otetaan paikoin vahvasti kantaa. Monessa päiväkirjassa kritisoi-
daan sitä, että viihteellisyys uhkaa syrjäyttää yhteiskunnallisesti tärkeiden 
asioiden pohtimisen. Myös toimittajat itse nähdään osana tätä viihteellis-
tymisprosessia: yhdessä päiväkirjassa mainitaan ”juontaja-hölöttäjien” val-
lanneen jo ns. asiallisetkin radiokanavat ja toisessa päiväkirjassa todetaan, 
että aikakauslehtipuolella toimittajasta on tullut osa ”julkkiskiertoa”. Ko-
rostetaan myös, että juttujen helppolukuisuus ja ihmisläheisyys eivät vält-
tämättä tarkoita pinnallisuutta. Viihteellistyvää tarjontaa kritisoidaan sen 
sisältämien arvojen ja journalismietiikan näkökulmasta. 

Kirjoittajien mielestä juttujen aiheet ovat keventyneet, koska tehtävänannot 
suuntautuvat enemmän ”pinnallisuuteen kuin syvällisyyteen”. Viihteellis-
tymisen ”vastastrategiana” monissa päiväkirjoissa korostetaan sitä, että lu-
kija- ja vastaanottajasuhdetta on ylläpidettävä jatkuvasti ja siitä on huoleh-
dittava. Lukijoita ei saisi aliarvioida: jos jutut alkavat ”haista tuote-esitte-
lyiltä”, lukijat alkavat miettiä lehtitilauksensa uusimista. 

Toimittajan työnkuvaa muuttaa teknologinen kehitys ja monimediaalisuus. Se 
on luonut toimittajalle uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Yhdessä päiväkir-
jassa toimittajan todettiin olevan pian ”yhden miehen orkesteri”, joka tekee 
kaiken mahdollisen useaan eri välineeseen. Toisessa päiväkirjassa viitattiin 
alan koulutuksen ongelmiin sillä, että mediaoppilaitoksissa koulutetaan lä-
hinnä moniosaajia, ”nimenomaan teknisiä osaajia”. Huolta kannettiin sub-
stanssiosaamisen jatkumisesta. Päiväkirjoista heijastuu ainakin lievänä sel-
lainen ennuste, että nyt olisi aika journalistisen työn syventämiselle ja kas-
vulle sisäänpäin. Päiväkirjojen perusteella useimmille nuorille toimittajille 
uuden tekniikan ja monien eri välineiden hallinta alkaa olla itsestäänselvyys. 
Osa vanhemmista toimittajista on opetellut teknisiä taitoja siinä tahdissa 
kun on niitä tarvinnut, jotkut kokevat pudonneensa kelkasta aikaa sitten. 

Suurimmassa osassa päiväkirjoista puhutaan myös journalistisista ihanteis-
ta ja journalistisista periaatteista. Ihanteet nähdään jännitteisessä suhteessa 
kaupallisten arvojen kanssa. Journalistiset ihanteet ulotetaan koskemaan 
myös itseä. Vallitsevia malleja ja arvoja pitäisi muistaa arvioida kriittisesti 
”vieraannuttamalla” itseään koko ajan arkikäytännöistä ja tarkastelemalla 
journalismin kehitysilmiöitä hieman ”ulkopuolisena”. 
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Journalistin yhteiskunnallisen roolin muutospuheissa mainitaan roolit vahti-
koira, paikkakunnan äänitorvi, maailmanparantaja, tiedonvälittäjä ja por-
tinvartija. Muutamassa päiväkirjassa todetaan myös se, kuinka uudet vies-
tintäteknologiat – You Tube, blogit jne. – ovat muuttaneet viestintäkenttää 
niin, että yleisöllä on suora yhteys lähteeseen, minkä vuoksi toimittajan pe-
rinteinen portinvartijan rooli on muuttumassa. Monelle on tärkeää se, miten 
hyvin pääsee työssään edistämään tai pitämään näkyvillä itselleen tärkeitä 
arvoja ja asioita aihe- ja juttuvalinnoillaan. 

Ammatin tulevaisuuden visioissa näkyvät jatkuva monimediaalistuminen, 
kaikenlaisen tekniikan korostuminen, vertaisjournalismin lisääntyminen, 
juttujen lyheneminen, uusien juttumuotojen syntyminen, ympärivuorokau-
tinen työskentely mediataloissa, kuormittuminen, toive viihteellistymisen 
loppumisesta. Kaiken uuden myllerryksessä askarruttaa toimittajan rooli. 
Häviävätkö vanhat roolit? Entä tuleeko niiden tilalle uusia? Eräs toimitta-
ja toteaa, että vahtikoiran roolin ei tarvitse kadota, vaan ammattikunnan 
täytyy vain muistaa pitää ”ääntä ja meteliä”. Hän lisää, että on turha pu-
hua, että lehdet olisivat olleet ennen parempia kuin nyt, koska ei se välttä-
mättä ole niin: ”asiat eivät ole mustavalkoisia”. 

Tulevaisuuden visioissa kaikkea katsotaan paljolti internetin näkökulmasta. 
Netin uhkaavina puolina nähdään mm. nopeusvaatimusten kasvu, julkai-
suaikataulujen kiristyminen ja julkaisumäärien kasvu, jotka asettavat uu-
sia osaamisvaatimuksia journalisteille. Lähetystaajuuksien hallinta oli en-
nen yleisradiotoiminnan harjoittajan vahvuus, mutta nyt perinteiset lehti-
talot julkaisevat sisältöjä web-tv:ssä, joten lehdet ja sähköiset viestimet kil-
pailevat aikaisempaa enemmän samalla viivalla. Myös tässä nopeudesta tu-
lee kilpailutekijä. 

Päiväkirjoista huokuu, että usko journalismin tulevaisuuteen on monella 
kirjoittajalla koetuksella. Yhtäältä on keskipakoisia tekijöitä, kuten internet 
ja mobiiliviestimet ja toisaalta on keskihakuisia trendejä, kuten työn sisään-
päin syventäminen ja omien prosessien laadun parantaminen. 



8888

10. Päätelmiä
Journalistisen median viimeaikaisia kehityspiirteitä on luonnehdittu erilai-
silla muutoksilla, jotka heijastuvat monella tapaa mediayhtiöissä työsken-
televän journalistisen henkilöstön toimintaan. Organisaatiomuutosten ja 
niiden vaikutusten tutkiminen on erityisen tärkeää mediaorganisaatioissa, 
koska ideointi, luovuus ja tiedon moninainen käsittely ovat niissä keskeisiä 
toimintoja. Journalismin viimeaikaisia kehityspiirteitä ovat taloudellisten 
tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, monimediaalisuuden yleistyminen 
sekä elämyksellisen ja viihteellisen media-aineiston määrän kasvu. Uudet 
viestintäteknologiat ovat osaltaan luoneet mahdollisuuksia journalistien ja 
yleisöjen uudentyyppiselle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalle. 

Journalismissa tapahtuvat muutokset ovat hitaita prosesseja, koska järjestel-
mässä on ainakin kaksi pysyvyyttä ylläpitävää piirrettä. Pysyvyyttä yllä-
pitävät ensiksikin yleisön odotukset, ja pyrkiessään kysynnän ennustetta-
vuuteen ”median on toimittava tavalla, jonka yleisö voi ennakoida”. Pysy-
vyyttä tuottaa myös journalismin ”rutinoitu tuotantokoneisto”, joka tekee 
”kustannustehokkaan toiminnan mahdolliseksi” (Luostarinen & Uskali 
2006, 199). Ennustettavuutta sanomien tuotannossa ja tasalaatuisen lop-
putuotteen turvaamisessa lisää ”uutistyön teollistuminen” (Aslama & Ki-
vikuru 2003, 147). 

Mediayhtiöt ovat siirtymässä uutisteolliseen tuotantotapaan, jossa toimitta-
jien on sopeuduttava monenlaisiin mullistuksiin, jotka aiheuttavat paineita 
kustannussäästöihin, tuotantoaikataulun tihentämiseen ja aiempien työme-
netelmien kriittiseen arviointiin sekä uusien toimintamallien kehittämiseen 
(Pietilä 2007, 290). Tällaiset muutokset mediaorganisaatioissa koskevat se-
kä toiminta- ja työtapoja että rakenteita. Esimerkiksi työnkuviin on tullut 
teknologisten uudistusten takia uudenlaista osaamista edellyttäviä työtehtä-
viä ja ”konsernikulttuurin” läpivienti mediayhtymän kaikissa osissa raken-
taa uuden toimintaympäristön vaikkapa lehden verkkosivustolle. 

Kyselytutkimuksessa ja siihen liittyvässä päiväkirjatutkimuksessa ”Journa-
listit muuttuvassa mediassa” pyrittiin pureutumaan näiden muutosten kes-
kellä työskentelevien journalistien kokemuksiin niin lehdistön, kustannus-
alan kuin sähköisen viestinnänkin aloilla.

* * *
Tulosten arvioinnissa on otettava huomioon, että kyselyn vastausprosentin 
jääminen alle 50:n prosentin voi merkitä sitä, että vastaajiksi on valikoitu-
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nut keskimääräistä aktiivisempia ja mahdollisesti kriittisempiä journaliste-
ja. Päiväkirjatutkimuksen vastaajissa voi taas olla sellaisia, joilla on ollut jo-
kin omaan työ- tai elämäntilanteeseen liittyvä suuri muutosvaihe, joka on 
myötävaikuttanut tai laukaissut oman tilanteen pohdinnan.

* * *
Suuri enemmistö (84 prosenttia) kyselyyn vastanneista kaikissa ikäryhmis-
sä on työhönsä tyytyväisiä. Vuonna 1993 toteutettuun vastaavaan kyselyyn 
verrattuna tyytyväisten osuus oli jopa hiukan noussut. Tyytyväisten suu-
ri määrä voi tuntua yllätykselliseltä, kun sitä suhteutetaan niin tässä tutki-
muksessa kuin laajemminkin journalistien esittämiin kriittisiin komment-
teihin. Tyytyväisyyttä lisää muun muassa se, että journalisteilla on mahdol-
lisuus vaikuttaa omiin työaikajärjestelyihinsä, työn sisältöön ja omiin työ-
olosuhteisiinsa. Tämän tutkimuksen mukaan he luottavat toisiin työnteki-
jöihin eivätkä koe suureksi ongelmaksi keskinäistä kilpailua tai autoritaa-
rista johtamistyyliä. Eniten iloa ja tyydytystä tuottavat vaikutusmahdolli-
suus omiin työaikajärjestelyihin ja työyhteisön ilmapiiri. Luottamus työn-
tekijöihin ja työyhteisöltä saatava tuki myötävaikuttavat päivittäisten työ-
tehtävien sujumiseen. 

Journalistien kokemia suurimpia ongelmia olivat kaikissa ikäryhmissä ai-
kataulupaineet, kiire, kova työtahti ja liiallinen työmäärä. Kiire oli useim-
min esiintynyt yksittäinen sana työn suurinta ongelmaa kuvaavissa avovas-
tauksissa, ja erityisesti vanhin ikäryhmä koki sen ongelmaksi. Ratkaisuk-
si ehdotettiin lisää työntekijöitä, työnkuvien selkeyttämistä, töiden parem-
paa organisointia ja suunnittelua. 

Kun kysyttiin viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana tapahtunutta 
muutosta työssä, vastaajien mielestä eniten oli lisääntynyt juttujen tekemi-
nen useampaan kuin yhteen välineeseen, juttujen määrä viikossa toimitus-
henkilöä kohden ja juttujen suuntaaminen erityisille kohderyhmille. Ta-
loudellisen tulosvastuun koettiin pysyneen ennallaan ja sen kuormituk-
sen koki lisääntyneen vain pieni osa vastaajista. Muihin kuormitustekijöi-
hin verrattuna taloudellisen tulosvastuun melko vähäinen kuormittavuus 
oli yllättävä tulos. Tämä voi johtua siitä, että vaikka tehokkuusvaatimus-
ten koetaan lisääntyneen, niin taloudellisen tulosvastuun ei koeta ulottu-
van yksittäisen työntekijän tasolle, vaan pikemminkin kehystävän tuotan-
non suuntaa yleisemmin. 

Merkittävin muutos ajankäytössä oli yhden jutun tekemiseen käytettävissä 
olevan ajan vähentyminen. Yhden jutun tekemiseen käytettävissä oleva ai-
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ka on vähentynyt enemmän sähköisessä kuin painetussa viestinnässä. Ul-
komaisessa tutkimuksessa oli havaittu, että työmäärä ei ole toimittajille eri-
tyinen huolenaihe, mutta tärkeätä heille on sen ajan määrä, jonka he voivat 
omistaa kuhunkin juttuun tai tuotokseen. Ajan vähenemistä yhden jutun 
tekemiseen voidaan pitää merkittävänä median muutoksen seurauksena. 

Kysyttäessä journalistien omia vahvuuksia ja missä he katsovat olevansa eri-
tyisen hyviä, useimmin mainittuja vahvuuksia olivat kirjoittaminen, mo-
nipuolisuus, ideointi, ihmissuhdetaidot, kokonaisuuksien hallinta ja kieli-
taito. Vahvoiksi henkilökohtaisiksi ominaisuuksikseen journalistit ilmoit-
tivat nopeuden, luovuuden, tarkkuuden, luotettavuuden, innostavuuden, 
joustavuuden ja tehokkuuden. Kirjoittamisen sijoittuminen ensimmäisek-
si voi osittain johtua siitä, että vastaajakunta oli painottunut kirjoittavaan 
journalistikuntaan, mutta se näkyi myös kauttaaltaan niin avovastauksis-
sa kuin päiväkirjoissakin tärkeimpänä perusteena uravalinnalle. Kirjoitta-
minen oli ollut ’lähellä sydäntä’ jo varhain ja sitä moni haluaa ’aina tehdä’, 
vaikka kaikki muut toiminnat ja rakenteet muuttuisivatkin. Kirjoittami-
sen suuri merkitys vastaajille muistuttaa kirjailijan puhetta kirjoittamisen 
tärkeydestä. Huomionarvoista on myös se, että ominaisuuksissa vain vähän 
mainintoja saivat analyyttisyys, kriittisyys, ja kyseenalaistaminen. 

Tulevaisuuden kehitystä koskevat vastaukset olivat varsin tuttuja viime vuo-
sien keskustelusta: Journalistien enemmistö arvioi, että journalistien itsenäi-
syys ja autonomisuus vähenevät. Myös analyyttisyyden, journalismin kriit-
tisyyden sekä ammattieettisten sääntöjen noudattamisen arveltiin vähene-
vän. Journalismin arveltiin lähenevän muuta sisältötuotantoa. Vastaavasti 
journalismin elämyksellisyyden, viihteellisyyden ja omaa työtä koskevan 
taloudellisen tulosvastuun arvioitiin lisääntyvän. 

Kun kysyttiin journalistien mielipiteitä suomalaisesta yhteiskunnasta ja val-
lankäytöstä nojauduttiin osittain samoihin kysymyksiin, joita Elinkeino-
elämän valtuuskunta on käyttänyt kartoittaessaan suomalaisten asenteita. 
Vastausten vertailu osoittaa, että journalistit suhtautuvat muita suomalaisia 
kriittisemmin naisten ja miesten tasa-arvon riittävyyteen, talouskasvuun se-
kä tieteen ja tekniikan mahdollisuuksiin ratkaista tämän päivän suuria on-
gelmia. Myös ydinvoiman lisärakentamiseen journalistit suhtautuvat mui-
ta suomalaisia epäilevämmin. Tuloksia arvioitaessa on syytä muistaa tämän 
kyselyn vastaajaprosentti: emme tiedä johtuvatko erot koko journalistikun-
nan ja muun väestön mielipiteiden erosta, vai johtuuko ero siitä, että tähän 
kyselyyn ovat vastanneet erityisen kriittisesti suhtautuvat toimittajat. 

Toimittajat eivät uskoneet rooliinsa mielipidejohtajina läheskään samassa 
määrin kuin muut suomalaiset. Kaksi kolmasosaa tämän kyselyn vastaa-
jista ei hyväksynyt väitettä ”toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomes-
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sa”, kun taas EVAn tutkimuksessa vuonna 2006 lähes kaksi kolmannesta 
suomalaisista kannatti tuota väitettä. 

* * *

Journalistikyselyn avovastauksista ja päiväkirjatutkimuksesta heijastuu sel-
västi tiedonvälityksen nykyvaihetta leimaavan digitaalisen tiedonkäsitte-
lyn tunkeutuminen journalistien arkeen. Langaton tiedonsiirto, kehittyneet 
kännykät ja internetin tarjoamat linkit ovat luoneet ’kaikkiallisen tietotek-
niikan’ ja ubiikin median: journalistit voivat saada käyttöönsä välittömäs-
ti mitä tahansa tietoa, missä tahansa ja milloin tahansa. Myös henkilöiden 
ja haastateltavien tavoitettavuus on periaatteessa miltei riippumatonta pai-
kasta ja ajasta, vaikka samalla puheluihin vastaamattomuus ja haasteltavi-
en tavoittamattomuus vaikeuttaa journalistista työtä. Tässä ja nyt tapahtu-
va tiedon hankinta, käsittely ja muokkaus ovat myös mahdollisia missä ta-
hansa ja milloin tahansa. 

Journalistien on paljon vaikeampi ylläpitää rooliaan portinvartijoina, jotka 
valikoivat ja raportoivat ’uutisia’, sellaisessa ympäristössä, jossa ihmisillä on 
periaatteessa pääsy samoihin tietolähteisiin kuin journalisteilla ja jossa käyt-
täjistä tulee myös tärkeitä sisällön luojia, vaikka ei samassa mielessä ’tuotta-
jia’, kuin mediaorganisaatioissa työskentelevät journalistit. Tämä journalis-
tin roolin muutoksen pohdinta näkyi selvästi niin päiväkirjoissa kuin kyse-
lyn avovastauksissa huolena oman rooliaseman heikentymisestä.

Välittömyys ja välittömästi tapahtuva on uusi läpinäkyvyyden ja avoimuu-
den muoto. Digitalisoitunut media on ”vienyt meidät mukaansa uudelle alu-
eelle, joka on kaukana mediaorganisaatioista, mediatuotannosta ja medi-
an käytöstä” (Van Loon 2008, 146). Journalistit joutuvat työskentelemään 
tässä uudessa ympäristössä, joka on parhaillaan vasta muokkautumassa sa-
malla kun mediayhtiöt hakevat internetissä toimimiselle kannattavia liike-
toimintamalleja ”tekemällä oppimisen” menetelmällä. 
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Liitteet

Liite 1: Otantasuunnitelma ja toteutus
Perusjoukoselytutkimuksissa näiden ryhmien vastausmäärät ovat olleet hy-
vin pieniä. Ruotsinkieliset (1,200) ovat mukana, mutta kyselylomake on 
vain suomenkielinen lähinnä työ- ja kustannussyistä. 

Taulukko 1. Perusjoukon määrittely koko SJL:n jäsenkunnasta
Kaikki jäsenet 31.12.2006 14794

Eläkeläiset -2293

Opiskelijat -962

Työttömät ja muut -562

Ahvenanmaa -43

Osoite ulkomailla -114

Perusjoukko 10820

Perusjoukon kooksi muodostui näin vajaat 11,000 edustaen työssäkäyvää 
jäsenistöä ja 73.1 prosenttia koko jäsenkunnasta. 

Otosyksikkönä on yksi SJL:n jäsen.

Koska tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa työssä tapahtuneista muu-
toksista, on tärkeätä, että otokseen saadaan edustava ja monipuolinen ku-
va perusjoukossa edustettuina olevissa erityyppisissä viestimissä työskente-
leviltä. Jäsenkunnassa edustettuina olevia suurimpia media-aloja ovat sa-
nomalehdistö, sähköinen media (Radio- ja Televisiotoimittajien Liitto) ja 
aikakauslehdistö (Suomen aikakauslehden toimittajain liitto SAL). Nämä 
kolme ryhmää, sanomalehdistö, sähköinen media ja aikakauslehdistö va-
litaan ositteiksi.

Oletuksena on, että perusjoukon ulkopuolelle jätetyt (eläkeläiset, opiske-
lija, työttömät ja muut) jakautuvat tasaisesti koko jäsenkunnassa. Tätä ei 
ole tarkistettu.

Koska ositteet ovat erisuuruisia, otos tehdään suhteellisella kiintiöinnillä, 
jolloin jokaisesta ositteesta valitaan prosentuaalisesti yhtä paljon tutkittavia 
(Taulukko 2). Jokaisesta ositteesta tulee näin valittavaksi joka 7. jäsen vas-
taajaksi. Kunkin ositteen sisällä vastaajat valitaan satunnaisotannalla.
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Taulukko 2. SJL:n jäsenkunnan jakautuminen media-aloittain 2006 
ja jako ositteisiin (otos 1500)
Media-ala Jäseniä Osite 

Sanomalehdistö 7243 49.0 % 734

Sähköinen media 4783 32.3 % 485

Aikakauslehdistö 2768 18.7 % 281

Yhteensä 14794 100.0 % 1500
Kyselylomakkeen postitus- ja koodauskustannusten rajoittamiseksi tutki-
muksen yhtenä tavoitteena on saada sähköiseen e-lomakkeeseen vastaajia 
mahdollisimman paljon. 

Kaikilla perusjoukkoon kuuluvilla ei ole sähköpostisoitetta. Osoitteet saat-
tavat olla vanhentuneita. Osoitteita voi olla myös useita käytössä. Kaikkien 
jäsenten sähköpostiosoitetta ei ole keskitetysti SJL:n hallussa, vaan yhdis-
tyksillä, joita on 19. Jos tutkimuksen vastaajiksi valituille haluttaisiin lähet-
tää sähköpostitse tieto e-lomakkeen verkkosivulinkistä, se pitäisi lähettää 
yhdistysten jäsensihteerien, puheenjohtajien luottamushenkilöiden ja mah-
dollisesti muiden kautta, joilla on sähköpostien osoitelistoja. 

Otannan toteutus:

1)  SJL maksaa ja postittaa paperipostitse ensimmäisen saatekirjeen, jos-
sa on e-lomakkeen linkkiosoite. Saatteessa vastaajia vedotaan täyttä-
mään lomake verkon kautta. Lomakkeen paperiversiota ei lähetetä kir-
jeessä.

2) Koodataan lähetetyt kirjeen niin, että voidaan myöhemmin seurata, 
ketkä ovat vastanneet. 

3) SJL maksaa 1. karhukirjeen postituksen, jossa on mukana lomakkeen 
paperiversio. 

4) Jäsenrekisteristä poimitaan joka 7. työssäkäyvä jäsen (yht. 1500) edel-
lä esitetyistä kolmesta ryhmästä niiden suhteellista osuutta vastaten.

5) Lähetetään kotisoitteeseen saatekirje, jossa on e-lomakkeen linkkisoi-
te. Kopio osoitetarroista tallennetaan. 

6) Lähetetään 1- kohdassa mainittu saatekirje sähköisesti niille, joiden 
osoite on tiedossa. 

7) Odotetaan sähköisesti palautettavia vastauksia noin viikko.

8) Lähetetään 1-kohdassa saatekirje + paperilomake niille, jotka eivät ole 
vastanneet. Pyydetään heitä vastaamaan kahden päivän kuluessa. 



97
97

9) Laitetaan kehotus (ja mahdollisesti linkkiosoite) SJL:n kotisivulle. 

10) Pyritään saamaan vastauskehotus ja linkkisoite Journalisti-lehteen.

11)  Lähetetään vielä 2. pyyntö sähköisesti niille, jotka eivät vastanneet uu-
sintapyynnön jälkeen. Lähetetään haluttaessa postitse kyselylomakkeen 
paperiversion, ilmoittakoon osoitetietonsa puhelimitse, postitse tai säh-
köpostitse.

12)  Noin kolme viikkoa 1-kohdan viestin lähettämisen jälkeen pyydetään 
laajasti Journalistiliiton tiedotuskanavia käyttäen kaikkia jäseniä vas-
taamaan sähköisellä lomakkeella.
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Liite 2: Kyselylomake 

1

Journalistit muuttuvassa mediassa
[Vastausten prosenttijakautumat ovat lihavoituina kokonaislukuina vastausvaihtoehtojen jälkeen.
Vastaajien kokonaismäärä (N = 614) vaihtelee vähäisesti kysymyksittäin. Poikkeuksena on kysymysryhmä
27, jossa vastaajamäärä vaihteli välillä 462-579.]

I VASTAAJAN TAUSTATIEDOT (Rengasta tai kirjoita vastaus)

1 Sukupuoli
1 Nainen 61 2 Mies 39

2 Ikäryhmä
1 Alle 25 –vuotias 1
2 26-35 –vuotias 31
3 36-45 –vuotias 26

4 46-55 –vuotias 27
5 55 –vuotias tai vanhempi 16

3 Koulutus (korkein suoritettu koulutus)
Rengasta yksi vaihtoehto.
1 Toisen asteen koulutus

(ammattikoulu tai lukio) 15
2 Yliopisto- tai korkeakoulu-

opintoja (ei tutkintoa) 18
3 Ammattikorkeakoulututkinto 8

4 Alempi korkeakoulututkinto
(FK, HuK, LuK, insinööri) 10

5 Ylempi korkeakoulututkinto 38
6 Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 2
7 Muu, mikä?                                  8

4 Mikä on viestintäalan ammattikoulutuksesi?
Rengasta sinua koskevat vaihtoehdot.

1 Journalistisen alan yliopisto- tai
korkeakoulututkinto, jossa journalismin
opinnot pääaineena (laudatur) tai pitkänä
sivuaineena (cum laude) 25

2 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto, jossa
muu viestintäalan koulutus kuin
journalismi pitkänä sivuaineena 11

3 Viestintäalan ammattikorkea-
koulututkinto 7

4 Sanoma Oy:n toimittajakoulu 1
5 Ammattiopisto toimitus- ja

ohjelmatyössä 6
6 Muu, mikä?                                    18
7 Ei viestintäalan ammattikoulutusta 33

5 Millaisella paikkakunnalla työpaikkasi sijaitsee?
Rengasta yksi vaihtoehto.
1 Pääkaupunkiseutu 54 2 Maakunnan pääkaupunki 25 3 Muu kaupunki tai kunta 21

6 Kuinka kauan olet toiminut nykyisessä työtehtävässäsi? (keskiarvo 9,5) vuotta

7 Kuinka kauan olet kaikkiaan työskennellyt toimitustyössä?(keskiarvo 16,3)vuotta

8 Mihin ryhmään kokonaisansiosi sijoittuivat tammikuussa 2007?
Kokonaisansiolla tarkoitetaan ennakonpidätyksen alaista kokonaispalkkaa, johon on laskettu mukaan lisät ja
luontoisedut. Rengasta sinua koskeva vaihtoehto.

(Freelancer: bruttotulot = liikevaihto, josta vähennetty YEL-maksut ja ammatinharjoittamismaksut.)

1 Alle 2500 euroa 31 2 2501–2900 euroa 25 3 2901–3300 euroa 22 4 yli 3300 euroa 22
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II NYKYISET TYÖTEHTÄVÄSI
Rengasta joko kohdasta 9 tai kohdasta 10 se tehtäväryhmä, johon nykyinen tehtävänkuvasi lähinnä
kuuluu tai minkä ryhmän tehtäviä siinä on eniten?

9 Lehdistö ja kustannusala
1 päätoimittaja, toimituspäällikkö 7
2 uutispäällikkö 3
3 tuottaja 3
4 toimitussihteeri, taittava toimittaja 14
5 kirjoittava toimittaja 43
6 lehtikuvaaja, kuvatoimittaja 6
7 visualisoija, graafikko 5

8 verkkotoimittaja tai verkkotuottaja 2
9 toimituksellinen tukitehtävä (arkistonhoitaja,

toimituksen siht., kuvankäsittelijä tms.) 2
10 kustannustoimittaja 5
11 kustannuspäällikkö/toimituspäällikkö

(kustannusyhtiö) 0
12 muu, mikä?                                            10

10 Sähköinen viestintä
1 päätoimittaja, toimituspäällikkö,

ohjelmapäällikkö, osaamiskeskuksen
päällikkö 3

2 toimitussihteeri, suunnittelija,
uutispäällikkö 7

3 tuottaja
4 verkkotoimittaja tai verkkotuottaja 9
5 uutistoimittaja, reportteri 21
6 juontaja 8
7 ohjaaja 5
8 TV-kuvaaja, suunnitteleva kuvaaja 2

9 kameramies, kuvaaja 1
10 äänisuunnittelija, äänittäjä, äänitarkkailija 1
11 valosuunnittelija 0
12 visualisoija, graafikko 4
13 kuvaussihteeri 1
14 mediatoimittaja, media-assistentti 3
15 kääntäjä 5
16 suunnittelija, kouluttaja 0
17 arkistotoimittaja, informaatikko 1

18 muu, mikä?                                            21

11 Työpaikkani on:   
1 valtakunnallinen päivälehti tai

iltapäivälehti 6
2 maakunnallinen tai aluelehti 19
3 lehtien yhteisen liitteen tai sivuston

toimitus 0
4 paikallislehti 8
5 ilmaisjakelulehti tai kaupunkilehti 3
6 yleis- tai erikoisaikakauslehti 11
7 ammatti- tai järjestölehti 5
8 asiakaslehti 2
9 verkkojulkaisu (itsenäinen,

pääasiassa vain verkossa toimiva) 1
10 valtakunnallinen radio tai siihen

rinnastettava radio (ei YLE) 0
11 paikallinen radiotoiminta tai

TV-toiminta (ei YLE) 0

12 uutis-, tieto- tai kuvatoimisto 1
13 MTV3 2
14 Nelonen Media 1
15 Yleisradio/asia- ja kulttuuri-YLE 5
16 Yleisradio/YLE24, uutis- ja urheiluohj. 6
17 Yleisradio/Visio, lapset ja nuoret, viihde,

populaarimusiikki 1
18 Yleisradio/Svenska YLE 4
19 ohjelma- tai tuotantoyhtiö 1
20 kustannusyritys 6
21 olen freelancer, ensisijaisesti lehdistö 8
22 olen freelancer, ensisijaisesti sähköinen

viestintä 2
23 muu, mikä?                                            7
24 olen työtön 0

12 Nykyinen työsuhteesi
1 Vakituinen (voimassa toistaiseksi) 72
2 Määräaikainen 14

3 Yrittäjä 9
4 Jokin muu, mikä?                                  5

13 Teetkö enemmän vai vähemmän työtunteja päätoimessasi kuin haluaisit?
1 Vähemmän 6 2 Saman verran kuin haluankin 68 3 Enemmän 26

14 Toimitko nykyisessä päätoimessasi työnjohtotehtävissä?
1 Ei 59 2 Osittain 28 3 Kyllä 12

15 Toimitko jonkin erikoistehtävän vastaavana toimittajana tai tuottajana?
1 Ei 62 2 Osittain 21 3 Kyllä, minkä tehtävän? 18
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KYSYMYKSET 16.—18. ON TARKOITETTU VAIN FREELANCEREILLE.

16 Kuinka monta toimeksiantajaa sinulla oli vuonna 2006?
1 1 kpl 9 2 2-5 kpl 41 3 6-10 kpl 32 4 yli 10 kpl 18

17 Mitkä ovat toimeksiantajiasi pääasiassa?
Rengasta sinua koskevat vaihtoehdot.

1 Sanomalehdet tai ilmaislehdet 29
2 Yleis- tai erikoisaikakauslehdet 38
3 Ammatti-, asiakas- tai järjestölehdet 41
4 Media- tai viestintätoimistot 10

5 Radio 6
6 Televisio 25
7 Verkkojulkaisut 6
8 Jokin muu mikä?         4

18 Työskentelen pääasiassa
1 Yksin 74 2 Ryhmässä tai yrityksessä26, jossa on toimituksellista henkilöä (keskiarvo
11,7)

KYSYMYKSET JATKUVAT KAIKILLE.

19 Mitkä seuraavista asioista merkitsevät sinulle eniten nykyisessä työssäsi?
Rengasta yksi numero, joka parhaiten
vastaa käsitystäsi.

Ei merkitse
minulle
mitään

Melko vähä-
pätöinen

Ei merkityk-
setön, muttei
tärkeäkään

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

1. Saan toteuttaa ja ilmaista itseäni 0 2 11 42 44

2. Työn haastavuus 0 5 13 52 30

3. Mahdollisuus edetä työurallani 9 17 37 28 8

4. Voin vaikuttaa työaikajärjestelyihini 1 6 16 40 37

5. Voin käyttää omaa osaamistani
monipuolisesti 1 2 8 41 48

6. Mahdollisuus tehdä useille työn- tai
toimeksiantajille 39 23 18 10 10

7. Palkan suuruus 2 7 24 49 18

8. Työpaikan pysyvyys 3 4 12 34 47

9. Paikkakunta, jossa työskentelen 3 7 18 35 36

10. Mahdollisuus seurata mitä maailmassa
tapahtuu 3 7 17 42 30

11. Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan 4 15 28 37 17

12. Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet 2 8 15 40 35

13. Muu, mikä? Ks. Taulukko 3.1.

20 Kuinka tyytyväinen olet työhösi?
1 Erittäin tyytymätön 2
2 Melko tyytymätön 13
3 En osaa sanoa 1
4 Melko tyytyväinen 63
5 Erittäin tyytyväinen 21
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21 Miten suurina pidät työpaikallasi seuraavia ongelmia?
Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Erittäin pieni
ongelma

Melko pieni
ongelma

En osaa
sanoa

Melko suuri
ongelma

Erittäin suuri
ongelma

1. Kiire ja kasvaneet aikataulupaineet 2 18 10 47 22

2. Palkka ja palkkiot eivät vastaa
työtehtävien vaativuutta 3 20 18 36 23

3. Työpaikan liian hierarkkiset rakenteet 17 31 19 23 10

4. Työntekijöiden eriarvoisuus 17 34 19 19 11

5. Autoritaarinen johtamistyyli 27 27 14 21 12

6. Työntekijöiden keskinäinen kilpailu 30 40 17 10 2

7. Työntekijöiden epäluottamus toisiinsa 36 35 14 12 3

8. Töiden huono organisointi 10 28 18 29 15

9. Vähäinen mahdollisuus vaikuttaa työn
sisältöön 21 42 16 17 4

10. Vähäinen mahdollisuus vaikuttaa omiin
työaikajärjestelyihini 31 42 11 12 4

11. Vähäinen mahdollisuus vaikuttaa omiin
työolosuhteisiini 22 37 16 19 6

22 Mikä on ollut suurin ongelmasi journalistin työssäsi vuonna 2006?
Ks. Taulukko 4.2.

23 Miten tämä ongelma työssäsi pitäisi mielestäsi ratkaista?
Ks. Taulukko 4.3.

24 Mitä asioita työpaikallasi haluaisit parantaa?
Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Ei juuri
parantamista

Vain vähän
parantamista

En osaa
sanoa

Jonkin verran
parantamista

Huomattavasti
parantamista

1. Ennen jutuntekoa annettava ohjeistus
ja opastus 15 23 17 34 11

2. Toimituksen yhteiset jälkipalaverit,
joissa ruoditaan julkaistuja juttuja 9 13 14 37 27

3. Työaikajärjestelyjen joustavuus 28 32 15 20 6

4. Mahdollisuus edetä työurallaan 11 17 25 30 16

5. Kouluttautumismahdollisuudet 11 22 11 38 18

6. Tasa-arvo työyhteisössä 24 22 18 24 12

7. Työntekijöiden sitoutuminen
työyhteisöön 21 27 20 24 8

8. Yhteistyö toimitusorganisaatiossa 10 22 14 37 16

9. Jokin muu, mikä? Ks. Taulukko 4.1.
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III TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET JA NIIDEN SEURAUKSET

25 Miten arvioit seuraavien asioiden muuttuneen vuoden 2005 alun jälkeen
omalla työpaikallasi?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Vähentynyt
erittäin paljon

Vähentynyt
jonkin verran

Vaikea sanoa Kasvanut
jonkin verran

Kasvanut
erittäin paljon

1. Juttujen merkki- tai sanamäärä
(pituus, kesto) 8 33 47 9 3

2.
Tehtyjen juttujen määrä viikossa
kutakin toimitukseen kuuluvaa
henkilöä kohden

0 7 36 45 11

3. Toimitushenkilöstön määrä suhteessa
tuotetun sisällön kokonaismäärään 13 40 35 11 2

4. Juttujen suuntaaminen joillekin
erityisille kohderyhmille 0 5 50 37 8

5. Juttujen tekeminen useampaan kuin
yhteen välineeseen 1 2 31 44 22

6. Juttujen hankinta toimituksen
ulkopuolelta 3 13 47 31 6

7. Juttuvaihto saman yhtiön tai
konsernin sisällä 1 2 53 31 13

8. Juttuvaihto oman ja muiden yhtiöiden
tai konsernien välillä 2 3 79 11 5

26 Minkä verran seuraavien tekijöiden aiheuttama kuormitus on muuttunut
viimeisen työvuotesi aikana?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Vähentynyt
erittäin paljon

Vähentynyt
melko paljon

Kuormitus
pysynyt
ennallaan

Lisääntynyt
jonkin verran

Lisääntynyt
erittäin paljon

1. Kokouksiin käyttämäni aika 5 11 46 30 8

2. Puhelujen lukumäärä työpäivän
aikana 3 13 54 24 5

3. Sähköpostien lukumäärä työpäivän
aikana 1 2 23 44 30

4. Tapaamisten lukumäärä työpäivän
aikana 2 9 63 23 3

5. Työrauhan häiriöt toimitustiloissa 2 6 47 31 15

6. Työni hoitamiseen liittyvän
välttämättömän byrokratian määrä 1 4 49 33 12

7. Taloudellinen tulosvastuu 2 2 71 19 6

8. Paine tehdä ylitöitä 2 7 46 33 12

9. Töiden vieminen kotiin 2 6 56 27 8

10. Vastuu työtehtävistä työajan
ulkopuolella 3 3 54 29 11
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27 Mieti kuinka paljon harmia ja/tai iloa ja tyydytystä seuraavat työn piirteet
aiheuttavat sinulle.

Rengasta vasemmalta puolelta, kuinka paljon kyseinen piirre aiheuttaa harmia ja oikealta puolelta, kuinka

paljon se aiheuttaa iloa. Muista rastittaa yksi numero jokaisen kohdan molemmilta puolilta.

1
Ei aiheuta/
ei koske minua

2
Aiheuttaa vähän

3
Aiheuttaa jonkin
verran

4
Aiheuttaa melko
paljon

5
Aiheuttaa erittäin
paljon

Aiheuttaa harmia   Aiheuttaa iloa

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13 30 28 22 8 1. Työtehtävien määrä 11 25 36 21 6

59 29 8 4 1 2. Työhön liittyvä matkustaminen ja liikkuminen 24 17 23 23 14

25 37 24 12 3 3. Uusien työmenetelmien tai teknologioiden opettelu 14 28 27 24 8

76 13 7 3 1 4. Esimiehenä oleminen 66 8 10 12 4

38 27 18 12 6 5. Vaikutusmahdollisuus omiin työolosuhteisiini 12 23 27 23 15

45 30 14 8 3 6. Vaikutusmahdollisuus omiin työaikajärjestelyihini 7 18 23 30 22

28 29 21 13 8 7. Työyhteisön ilmapiiri 12 14 23 31 19

66 20 10 2 1 8. Näkyvillä tai julkisuudessa oleminen 50 19 20 8 3

38 21 24 12 5 9. Jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen 63 24 10 3 0

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Aiheuttaa harmia   Aiheuttaa iloa

1
Ei aiheuta/
ei koske minua

2
Aiheuttaa vähän

3
Aiheuttaa jonkin
verran

4
Aiheuttaa melko
paljon

5
Aiheuttaa erittäin
paljon
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IV TYÖTAPOJEN MUUTOKSET

28 Miten sitoutumisesi tai samastumisesi määrä on viime vuosina muuttunut
seuraavilla alueilla?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Vähentynyt
erittäin paljon

Vähentynyt
melko paljon

Pysynyt
ennallaan

Lisääntynyt
jonkin verran

Lisääntynyt
erittäin paljon

1. Sitoutumiseni toimittajan ammatti-
identiteettiin 5 13 50 26 7

2. Sitoutumiseni lähimpään työosastoon 6 16 51 23 3

3. Sitoutumiseni työpaikan työyhteisöön 7 19 43 26 5

4.
Sitoutumiseni siihen
tiedotusvälineeseen, johon teen
työtäni

6 17 42 27 8

5. Sitoutumiseni koko yritykseen, yhtiöön
tai konserniin 12 24 40 19 5

29 Miten ajankäyttösi seuraaviin työvaiheisiin on viime vuosina muuttunut
suhteessa käyttämääsi kokonaisaikaan?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Vähentynyt
paljon

Vähentynyt
jonkin verran

Pysynyt
ennallaan

Lisääntynyt
jonkin verran

Lisääntynyt
paljon

1. Ideointi ja suunnittelu 9 22 29 31 9

2. Aineiston hankinta ja käsittely 3 17 36 35 9

3. Kirjoittaminen/kuvaaminen,
koostaminen 4 15 44 30 6

4. Monitekeminen eli työn tekeminen eri
välineillä ja eri välineisiin 2 4 48 34 11

5. Yhden jutun tekemiseen käytettävissä
oleva aika 14 38 40 6 2

6. Muu, mikä? Ks. Taulukko 5.1.
                                                                                                                               

30 Kuinka usein saat palautetta tai kommentteja jutuistasi tai töistäsi alla
mainituilta henkilöiltä tai ryhmiltä?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen
se numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Ei juuri
koskaan

Muutaman
kerran
vuodessa

Kerran
kuukaudessa

Muutaman
kerran
kuukaudessa

Päivittäin tai
useita kertoja
viikossa

1. Ylimmän tason johdolta tai johtajilta 56 25 9 7 4

2.

Keskitason johtajilta, jotka ovat
työorganisaatiosi hierarkiassa
yläpuolellasi johto-, esimies- tai
päällikkötehtävissä

17 29 15 24 14

3. Työtovereiltasi tai kollegoiltasi muissa
tiedotusvälineissä 18 29 19 27 7

4. Jutuissa mainituilta asiantuntijoilta tai
tietolähteiltä 21 33 24 21 2

5. Toimeksiantajilta tai tilaajilta i 38 28 19 13 3

6. Yleisöltä tai vastaanottajilta (lukijat,
kuulijat, katselijat) 11 28 23 27 10
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31 Mikä on mielestäsi suurin vahvuutesi tai missä katsot olevasi erityisen
hyvä työssäsi?
Ks. Taulukko 3.2.                                                                                                                                            

32 Miten tuota vahvuuttasi pitäisi mielestäsi vaalia, että se säilyisi ja jatkuisi
työssäsi?
Ks. Taulukko 3.3.

33 Miten arvioit seuraavien asioiden kehittyvän tulevaisuudessa?
Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se
numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi.

Vähenee
selvästi

Vähenee
hieman Vaikea sanoa Lisääntyy

hieman
Lisääntyy
selvästi

1. Journalistisen työn arvostus 9 39 32 18 3

2. Journalistien merkitys yhteiskunnassa 3 28 29 34 6

3. Oman työsi yhteiskunnallinen
merkitys 4 20 49 25 3

4. Journalistien itsenäisyys ja
autonomisuus 15 49 26 10 1

5. Taloudellinen tulosvastuu omassa
työssäsi 1 2 36 50 12

6. Toimitusorganisaation johtaminen
liikeyrityksenä 0 1 19 47 33

7. Journalistisen ja muun
sisältötuotannon välinen ero 14 37 30 14 5

8. Elämyksellisyys ja viihteellisyys
journalismissa 1 3 6 50 41

9. Analyyttisyys ja kriittisyys
journalismissa 18 42 22 17 2

10. Journalistien ammattieettisten
sääntöjen noudattaminen 14 43 36 7 0

34 Missä määrin koet, että työtehtäviesi ammattitaitovaatimukset ovat
nykyisin suuremmat kuin mihin katsot oman pätevyytesi riittävän?

1 Huomattavasti pienempiä 9
2 Hieman pienempiä 14
3 Pysynyt ennallaan 53

4 Hieman suurempia 23
5 Huomattavasti suurempia 2

35 Millä tehtäväalueella ammattitaitovaatimukset ovat viime vuosien aikana
nousseet eniten? Ks. Taulukko 5.2.
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36 Seuraavassa on lueteltu eräitä journalismia ja media kehitystä koskevia
yleistäviä luonnehdintoja Miten ne vastaavat sitä kokonaiskuvaa, joka sinulla
on nykyisestä suomalaisesta mediasta?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se numero, joka
lähinnä vastaa käsitystäsi.

Ei
lainkaan

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

1. Juttujen lukumäärää korostetaan liikaa sisällön laadun
kustannuksella 2 12 24 51 11

2. Paikallinen tai alueellinen uutishankinta heikentyy tuotannon
kalleuden takia 3 15 24 48 11

3.
Journalismia suunnataan yhä enemmän erityisille
kohderyhmille eikä puheenvuoroksi yhteiskunnalliseen
keskusteluun

0 10 17 59 15

4. Suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun
kustannuksella 0 5 9 53 32

5. Kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle
journalistieettisiin arvoihin verrattuna 1 4 10 50 35

6. Asiajournalismi viihteellistyy ja ”vaikeat” ja ”raskaat” aiheet
jäävät syrjään 0 7 10 55 27

7. Viihdeaineiston kasvu mediatarjonnassa heikentää
kansalaisten aktiivista halua vaikuttaa asioihin 2 9 21 43 25

8. Markkinointi- ja PR-aineistoa sisällytetään uutisiin yhä
useammin, koska oman uutishankinnan resurssit vähenevät 1 13 24 47 15

9. Tavalliset kansalaiset pääsevät journalismissa liian vähän
ääneen yhteiskunnallisesti tärkeissä asioissa 2 26 26 33 13

10. Suomalaisen journalismin laatu ei heikkenisi, vaikka
Julkisen Sanan Neuvosto lakkautettaisiin 22 34 30 10 4

11. Journalistin ohjeet auttavat usein ratkaisemaan eettisiä
ongelmia työssäni 5 19 32 38 6

Ei
lainkaan

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin
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V SUOMALAINEN YHTEISKUNTA, SEN KEHITYSNÄKYMÄT JA
ERILAISET ARVOT
37 Miten suhtaudut seuraaviin asenneväittämiin?

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen se numero, joka lähinnä
vastaa käsitystäsi.

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

1. Mikään puolue ei aja juuri minulle tärkeitä asioita 5 23 12 47 13
2. Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät

päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden
kautta kuin puolueiden kautta

7 46 26 20 2

3. Naiset ja miehet ovat Suomessa nykyisin riittävän tasa-
arvoisia 5 25 8 42 22

4. Jos naiset saisivat päättää enemmän työelämässä, siitä
hyötyisi koko yhteiskunta 13 37 31 16 3

5. Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan
useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat 2 17 16 46 19

6. Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain
taloudelliseen kasvuun 1 10 10 47 32

7. Omistus keskittyy maassamme huolestuttavasti 30 45 14 9 2
8. Ilmastomuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka

torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin
kaikissa maissa

53 35 8 3 1

9. Suomeen pitäisi rakentaa viidennen lisäksi kuudeskin
ydinvoimala 7 14 24 23 32

10. Maassamme tulisi yksityistää suuri osa julkisista
palveluista, jotta palveluitten tuotanto tehostuisi 2 11 14 37 35

11. Ammattiyhdistysliike on nykyisin maassamme
pikemminkin yhteiskunnallisen kehityksen jarru kuin
moottori

4 16 25 37 18

12. Työttömyyttä ei voida merkittävästi alentaa ilman
työelämän syvällekäyviä rakenteellisia uudistuksia ja
etujärjestöjen varpaille astumista

6 27 30 27 9

13. Suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin
ylikierroksilla ja niin kovan paineen alla, että monet ihmiset
palavat ennenaikaisesti loppuun

47 43 6 3 1

14. Vaikka maassamme viime aikoina toteutetut irtisanomiset
ovat herättäneet julkisuudessa paljon paheksuntaa, ne
ovat olleet taloudellisesti välttämättömiä

1 12 21 45 21

15. Maamme koulutusjärjestelmä on nykyisin niin
teoreettisesti suuntautunut, ettei käytännön ammatteihin
pian enää löydy riittävästi osaajia

17 49 15 16 3

16. Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa
omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä
vastaan

15 38 18 20 9

17. Taantuvien alueiden sijasta maassamme tulisi tukea
työllisyyden ja kasvun vetureina toimivia
kaupunkikeskuksia

3 19 23 41 14

18. Toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa 2 12 19 47 20
19. Tiedotusvälineet kohtelevat poliitikkoja usein

epäasiallisesti ja vihamielisyydellään vähentävät politiikan
arvostusta kansalaisten keskuudessa

3 17 16 45 19

20. Politiikan vähäinen arvostus on kokonaan puolueiden ja
poliitikkojen omaa syytä, ei tiedotusvälineiden syytä 10 40 20 26 4

Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Jokseen-
kin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä
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38 Seuraavassa on lueteltu aakkosjärjestyksessä joukko yhteiskunnallisia
vaikuttajia. Arvioi kutakin erikseen sen mukaan, pidätkö kyseisen vaikuttajan
valtaa maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä.

Rengasta jokaiselta riviltä erikseen
se numero, joka lähinnä vastaa
käsitystäsi

Liian paljon valtaa Sopivasti valtaa Liian vähän valtaa

1. Ammattiyhdistysliike 22 65 13

2. Eduskunta 5 76 20

3. Euroopan unioni, EU 53 43 3

4. Hallitus 12 85 3

5. Iltapäivälehdet 61 38 1

6. Kirkko 34 56 9

7. Kuntien päätöksentekijät 11 63 26

8. Luonnonsuojelijat 12 51 36

9. Mainonta ja markkinointi 74 25 1

10. Oikeuslaitos 4 86 10

11. Pankit 54 45 1

12. Perhe 2 43 55

13. Poliisi 9 79 12

14. Poliittiset puolueet 19 77 4

15. Puolustusvoimat 20 76 4

16. Suuryritykset 80 20 1

17. Tasavallan presidentti 10 78 12

18. Tiedotusvälineet, media 13 82 5

19. Työnantajajärjestöt 35 63 2

20. Virkamiehistö 38 60 2

21. Yksityinen kansalainen 2 29 68

22. Yleensä kansalaisjärjestöt 3 42 55

23. Yliopistot ja korkeakoulut 3 62 35

Liian paljon valtaa Sopivasti valtaa Liian vähän valtaa

KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄ!
Tarkista, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin.
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KOMMENTTEJA?
Seuraavaan voit kirjoittaa mitä tahansa näkemyksiäsi journalistien asemasta muuttuvassa mediassa tai tästä
tutkimuksesta. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita ja arvokkaita!

Ks. Taulukko 8.1.

Palautusohje

Taita tämä lomake kahtia ja palauta oheisessa vastauslähetyskuoressa.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti niin, etteivät yksittäisten vastaajien
tiedot ole tunnistettavissa.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Suomen Journalistiliiton lahjoittamina yksi 100 euron ja
kaksi 50 euron lahjakorttia kirjakauppaan

Jos haluat osallistua arvontaan, täytä oheinen yhteystietolomake ja palauta kyselylomakkeen välissä
vastauslähetyskuoressa.

Arvontaan osallistuvien yhteystiedot toimitetaan Journalistiliittoon, joka suorittaa arvonnan.

Huom.!

Tällä kyselylomakkeella kerättyä tietoa täydennetään myöhemmin ns. laadullisella
aineistolla, jota varten noin 100:lta tähän lomakekyselyyn vastanneelta pyydetään
vapaamuotoisia kertomuksia omasta työstään, sen ongelmakohdista ja siinä
tapahtuneista muutoksista. Vastaajat valitaan siten, että he edustavat lehdistöä ja
sähköistä viestintää jäsenkunnan koostumusta vastaten.

Kertomusaineiston avulla täydennetään tämän kyselylomakkeen antamia numerotietoja
kuvailevammilla ja konkreettisemmilla kokemuksilla.

Jos haluat osallistua tähän laadulliseen tutkimukseen omalla kertomuksellasi, ole hyvä ja
ilmoittaudu siihen täyttämällä oheinen lomake ja palauttamalla sekin
vastauslähetyskuoressa. Ohjeet lähetetään sähköpostitse, joten kirjoita sähköpostiosoite
selvästi.

Kiitos.

Journalismin Tutkimusyksikkö
Tampereen yliopisto
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Journalistit muuttuvassa mediassa
1. Lomakekyselyn vastauksia kuvioina ja tulosten laajempi 
yhteenveto

Tässä verkkoliitteessä on ”Journalistit muuttuvassa mediassa” painetusta julkaisusta ja 
sen verkkoversiosta tilanpuutteen takia poisjätettyjä kuvioita ja taulukoita. 
Kuvioiden jälkeen on lyhyet sanalliset yhteenvedot sekä keskiarvoja koskevat havainnot. 
Kuviot ovat samassa järjestyksessä, kuin niitä koskevat kysymykset ovat 
kyselylomakkeessa. 
Tutkimuksen kyselylomake, johon on merkitty vastausten prosenttijakaumat, on 
julkaisun verkkoversion liitteenä. Vastausten keskiarvot löytyvät verkkoliitteen osassa 4 
olevista yksiulotteisista jakaumista.
Avovastauksia yhteen kokoavat taulukot on esitetty niistä avovastauksista, joita ei ole 
raportoitu painetussa ja verkkojulkaisuissa. Taulukoiden numero viittaa kyselylomakkeen 
kysymykseen ja sen alakohtaan.
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Vastaajien taustatiedot, työtehtävät ja työalat

Kyselyn vastaajia kuvaavien taustatietojen ja vastausten jakautumatiedot on esitetty lukumäärinä, 

prosenttijakautumina ja keskiarvoina liitteessä (yksiulotteiset jakautumat). 

Naisten osuus vastaajajoukossa oli 61,0 prosenttia, kun osuus Journalistiliiton jäsenkunnassa on 

55,8 prosenttia ja miesten 39,0 prosenttia. 95 prosentin luottamusväli otoksen prosenttiosuudelle on 

57,3 – 64,8 prosenttia eli tämän mukaan naiset ovat otoksessa aavistuksen verran yliedustettuina.

Lehdistö- ja kustannusalaa edusti 75 prosenttia vastaajista. 95 prosentin luottamusväli otoksen 

prosenttiosuudelle oli tällöin 71,5 – 78,5 prosenttia. Kysely lähetettiin jäsenille siten, että heistä 

lehdistöä edusti 67,7 prosenttia, josta 49 prosenttia sanomalehdistöä ja 18,7 prosenttia 

aikakauslehdistöä, ja 32,3 prosenttia sähköistä mediaa. Sähköinen media jäi loppujen lopuksi 

hieman aliedustetuksi (otoksen prosenttiosuuden 95 prosentin luottamusväli oli siis 21,5 – 31,5 

prosenttia). Kyselyn vastausprosentiksi tuli 41.

Ikäryhmä
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alle 25-vuotias 26-35 v. 36-45 v. 46-55 v. 55 v. tai vanhempi

%

Sitä, kuinka hyvin otos on edustava iän suhteen, on vaikea arvioida, sillä liitto on käyttänyt eri 

luokitusta kuin tässä kyselyssä käytettiin. Pienimmät ryhmät kuitenkin olivat alle 25-vuotiaat (1 %) 

ja yli 55 vuotiaat (16 %). Suurin ryhmä oli 26-35 –vuotiaat (31 %), toisaalta myös 36-45 –
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vuotiaiden ja 46-55 –vuotiaiden ryhmät olivat hyvin edustettuina (26 % ja 27 %). Tällainen 

jakauma oli kaiketi odotettavissa oleva tulos, sillä muun muassa opiskelijat ja eläkeläiset jätettiin 

otoksen ulkopuolelle. 

Koulutus
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toisen asteen koulutus

yliopisto- tai
korkeakouluopintoja

ylempi korkeakoulututkinto

%

Avovastauksessa (3/7) omaksi koulutuksekseen ilmoitti 29 vastaaja jonkin muun kuin lomakkeessa 

mainitun koulutuksen, joka tosin saattoi olla sama kuin seuraavassa kysymyksessä 4 tiedusteltu 

viestintäalan ammattikoulutus. Koulutuksekseen ilmoitti alan jonkin oppilaitoksen 11 vastaajaa 

(Lahden taideteollinen opisto, Sanoma Oy:n toimittajakoulu, RTI (Radio- ja televisioinstituutti, 

Yle), TAIK (Taideteollinen korkeakoulu), YLE:n ammattiopisto, opistoasteinen taideteollinen 

koulu), kahdeksan ilmoitti kaupallisen koulutuksen (merkonomi, yo-merkonomi, kauppaopisto) ja 

kuusi vastaajaa opistotason ja neljä perus- tai keskikoulun. 
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Viestintäalan ammattikoulutus

1

6

7

11

18

25

33

0 5 10 15 20 25 30 35

sanoma oy:n toimittajakoulu

ammattiopisto toimitus- ja ohjelmatyössä

viestintäalan ammattikorkeakoulututkinto

yliopisto- tai korkeakoulututkinto, jossa muu viestintäalan
koulutus kuin journalismi pitkänä sivuaineena
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journalismin opinnot pääaineena tai pitkänä sivuaineena

ei viestintäalan ammattikoulutusta

%

Avovastauksessa (4/6) saattoi ilmoittaa myös muun kuin lomakkeessa mainitun viestintäalan 

ammattikoulutuksen. Ammattikoulutuksen taustat olivat mainintojen perusteella moninaisia: 

viestintäalan ammattitutkintoja, ammattiopistoja, kansankorkeakouluja, korkeakoulututkintojen 

sivuaineita, taideteollisia oppilaitoksia, ulkomaisia tutkintoja ja työssä oppimista. Avovastauksista ja 

rengastetuista vaihtoehdoista voidaan päätellä, että journalistin ja kustannusalan töihin tullaan hyvin 

erilaisten, eritasoisten ja erikestoisten ammatillisten koulutusväylien ja –linjojen, ammatillisten 

kurssien, täydennyskoulutuskurssien sekä alan ulkopuolisten koulutuksien kautta. Kymmenesosa 

(10 kpl) vastaajista ilmoitti opintojen olevan kesken. Keskenjääneiksi tai kesken olevat opinnot 

olivat kaikki yliopistotutkintoja. 

Kysymys 4/6. Viestintäalan ammattikoulutus: jokin muu, mikä?
                                                                                      

Ammattioppilaitos, ammattikoulu 25
Sanoma Oy:n toimittajakoulu 3
Kansanopisto, kansankorkeakoulu 13
Ammattikursseja, työssä oppinut 13
Alan korkeakoulututkinto, sivuaineopintoja 21
Taideteollinen, valokuvakoulutus 13
Muu korkeakoulututkinto (DKK, FM) 13
Tutkinto tai opiskelu ulkomailla 3
Avoin yliopisto, yliopiston täydennyskoulutus 5

                                                                                      

Yht. vastaajia 104, yht. mainintoja 109 kpl
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Ammattitutkinnoista vastaajat mainitsivat: AV-viestinnän ammattitutkinto, Johtamistaidon 

erikoistutkinto, Kuvankäsittelyn perustutkinto, Markkinointi-instituutin tiedottajatutkinto, Media-

assistentin ammattitutkinto, MTi, MAT, Media-assistentti, Tietoliikenneteknikko, Tiedottajan 

tutkinto, Toimittajatutkinto, Valokuvaajan ammattitutkinto (VAT), Viestintäalan perustutkinto. 

Ulkomailla hankitusta koulutuksesta mainittiin USA (BA Media Production, Bournemouth 

University ja M.A. Radio-TV-Filmi -alalla), Ruotsi (Mainosgraafikoiden koulu, Beckmans), Radio- 

Saksa (opistotasoinen tutkinto). Muina korkeakoulututkintoina mainittiin FL (yleinen historia), 

diplomikielenkääntäjä (2), FM (kääntäminen), FM (suomen kieli), FM (suomen kieli ja 

kirjallisuus), teologia (kirkkososiologia) ja sosiologia. Korkeakouluopinnot taustakseen 

ilmoittaneista 21:stä puolet ilmoitti tutkinnon olevan kesken. Nimeltä mainittuja oppilaitoksia tai 

koulutuspaikkoja olivat: Ateneum, Rastor, Markkinointi-instituutti, MTV:n koulutus, Sanoma Oy:n 

toimittajakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen yliopiston tiedotusoppi, toimittajatutkinto 

ja täydennyskoulutus, Yleisradion ammattiopisto. Myös eräitä ammatillisia erikoiskoulutuksia 

mainittiin, kuten ”Journalismin maisteriohjelma, muuntokoulutus”, ”Tiede- ja 

ympäristöjournalismin koulutusohjelma”, ”Videokuvaaja kokeilukoulutus 1988-1990”. Neljä 

vastaajaa mainitsi koulutustaustakseen ”työssä oppiminen” ja yksi ”oppisopimus”.

Työvuodet nykyisessä työtehtävässä
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Keskimäärin vastaajilla oli työvuosia nykyisessä työssä kertynyt 9,5 vuotta. Alle 10 vuotta 

nykyisessä tehtävässä oli työskennellyt yli kaksi kolmasosaa (68 %) ja yli 10 vuotta vajaa 

kolmannes (32 %). 
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Työvuodet toimitustyössä kaiken kaikkiaan
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Vastaajat olivat työskennelleet toimitustyössä keskimäärin 16,3 vuotta. Alle 10 vuotta 

toimitustyössä oli työskennellyt kaksi viidesosaa (41 %) ja yli 10 vuotta kolme viidesosaa (59 %). 

Kokonaisansiot tammikuussa 2007?
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Palkkaa tai kokonaisansioita koskevilla vastauksilla on tässä kyselyssä vain suuntaa-antava 

merkitys. Journalistiliitto on tehnyt yksityiskohtaisia jäsenkyselyitä omaan käyttöönsä, viimeksi 

vuonna 2006 (SJL:n työmarkkinatutkimus 2006). 
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Lehdistö ja kustannusala

Lehdistön ja kustannusalan vastaajia pyydettiin valitsemaan yhdestätoista tehtäväryhmästä se, johon 

nykyinen tehtävä ”lähinnä” kuuluu tai minkä ryhmän tehtäviä siinä on ”eniten” (kysymys 9). 

Yhteensä 480 vastaajaa valitsi jonkin tehtäväryhmän. Ammatti- ja tehtäväkuvien ryhmittely on 

hankalaa, koska perusteltuja ryhmittelyjä voi olla monia, kuten palkkataulukot, lehden tai 

kustannusyhtiön omat tehtävänimekkeet, jotka voivat erota toisistaan samantyyppisissä lehdissäkin, 

henkilön virallinen nimeke voi poiketa siitä, mitä hän oikeasti tekee, joku voi tehdä puoliksi kahden 

tehtäväryhmän töitä jne. Tämä vaikeus tuli esille myös luonnosteltaessa kyselylomaketta 

Journalistiliiton työvaliokunnan kokouksissa. Ryhmittelyssä käytettiin hyväksi melko pitkälle 

Journalistiliiton aikaisempien jäsenkyselyjen ja työmarkkinatutkimuksen (2006) luokitteluja. Tässä 

kyselyssä ei haettu mitään uutta tai erityistä tehtäväryhmittelyä, vaan pyrittiin tosiasiallisia tehtäviä 

kysymällä saamaan yleiskuva vastaajajoukosta. –Samat pulmat koskevat myöhemmin esiteltävää 

sähköisen viestinnän tehtäväkuvaryhmittelyä. 

Tehtäväryhmä: lehdistö ja kustannusala
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Avovastauksessa (9/12) vastaaja saattoi kertoa myös jonkin muun kuin lomakkeessa mainitun 

yhdestätoista tehtäväryhmästä. Muun tehtäväryhmän mainitsi 47 vastaajaa, joista tehtäväryhmän 

mainitsi 7 prosenttia kaikista lehdistö- ja kustannusalan vastaajista. Eniten mainintoja sai 

tehtäväryhmä, jossa mainitaan ainakin kaksi seuraavista tehtävistä: ”kirjoittava, kuvaava, taittava 

10



toimittaja” (8 kpl), jotka lomakkeessa oli eroteltu ryhmiin 4 ja 5. Muita mainittuja tehtäväryhmiä 

olivat osaston tai toimituksen esimies (3), aluetoimittaja (2), toimittaja, toimitussihteeri (2), 

ryhmän/tiimin vetäjä (2), päätoimittaja-toimitussihteeri-toimittaja (1), graafikko, sarjakuvapiirtäjä 

(1), sarjakuvatoimittaja (1), featurevastaava (1), freelancer (1), suomentaja-toimittaja (1), 

englanniksi tekstejä kokoava ja toimittava (1), tiedottaja (1), viestintäkonsultti (1), kuvankäsittelijä 

(1), kuvausjärjestäjä (1), toimituksen sihteeri (1) sekä lisäksi tv-ohjaaja, mediatoimittaja (1) ja 

radiotoimittaja (1). Kaikkiaan 31:stä avovastuksissa mainitusta tehtävänimekkeestä yhdeksän oli 

mainittu lomakkeessa. Avovastuksissa mainittujen tehtävänimekkeiden perusteella voidaan 

arvioida, että noin puolet tehtäväalueista (16) voitaisiin lukea ryhmiin 4 ja 5, ”kirjoittava, kuvaava, 

taittava toimittaja”. 

Osa avovastauksissa olleista tehtävänimikkeistä (toimitussihteeri, taittava toimittaja; graafikko; 

toimituksen sihteeri; kuvankäsittelijä) oli mainittu lomakkeessa. Sen sijaan tehtävää ”kirjoittava ja 

kuvaava” toimittaja ei mainittu lomakkeessa erikseen, vaan kuvaamisen ajateltiin sisältyvän 

”kirjoittavan” toimittajan tehtäviin. 

Sähköinen viestintä 

Sähköisen viestinnän alalla työskenteleviä vastaajia pyydettiin valitsemaan 17 tehtäväryhmästä se, 

johon nykyinen tehtävä ”lähinnä” kuuluu tai minkä ryhmän tehtäviä siinä on ”eniten”. Yhteensä 206 

vastaajaa valitsi jonkin tehtäväryhmän. Lehdistö- ja kustannusalaan verrattuna huomataan sähköisen 

viestinnän tehtäväkuvien tasaisempi jakautuminen, sillä kaksi ryhmää, ”jokin muu tehtäväkuva” ja 

”uutistoimittaja, reportteri” saivat yhteensä saman osuuden (42 %), kuin lehdistön kirjoittava 

toimittaja. Verkkotoimittajien ja –tuottajien osuus (9 %) on sähköisessä selvästi suurempi kuin 

lehdistössä (2 %). Juontajien osuus on vajaa kymmenesosa (8 %). Yleisradiotoiminnassa käytössä 

oleva tilaaja-tuottaja –malli näkyy siten, että tuottajien osuus (6 %) on kaksinkertainen lehdistöön 

verrattuna. Myös juontajien (8 %) ja ohjaajien (5 %) osuudet ovat merkittäviä. Erityisesti 

televisiossa tarvittavien äänen, kuvan ja valon tuottamiseen sekä taustatoimittamiseen osallistuvia 

henkilöryhmiä on paljon, vaikka niiden osuudet kokonaisuudesta ovat melko pieniä. Sähköisen 

viestinnän vastaajakunnassa ei ole yhtä silmiinpistävästi esille nousevaa ryhmää kuin kirjoittava 

toimittaja lehdistössä ja kustannusalalla. Kun otetaan huomioon avovastauksissa mainitut 

tehtäväryhmät, sähköisen viestinnän vastaajista selvästi suurin ryhmä muodostuu uutistoimittajan ja 

reportterin tehtäväryhmästä. 
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Tehtäväryhmä: sähköinen viestintä
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Avovastauksessa (10/18) saattoi kertoa myös jonkin muun kuin lomakkeessa mainitun 

tehtäväryhmän. Muun tehtäväryhmän oli lomakkeelta valinnut 43 vastaajaa, joista tehtäväryhmän 

mainitsi 36 vastaajaa eli 17,4 prosenttia kaikista sähköisen viestinnän alan vastaajista. Kolmannes 

maininnoista (12 kpl) on lähinnä lomakkeen tehtäväryhmää 5 ”uutistoimittaja, reportteri”, kuten 

erikoistoimittaja, freelance radiotoimittaja, kulttuuritoimittaja, käsikirjoittaja, tiedottaja-tuottaja-

toimittaja. Toiseksi eniten mainintoja (7 kpl) oli kuvaamiseen ja kuvien editointiin liittyviin 

tehtäviin, kuten leikkaaja (4), kuvamiksaaja (2) ja kuvaaja. Muita tehtäväalueita olivat tekniikka (4), 

kuten lähetyksenvalvoja, toimittaja-ohjaaja (3), tuotantotoimittaja (2), esimies, kuuluttaja, selostaja, 

tutkija. Avovastuksissa mainittujen tehtävänimekkeiden perusteella voidaan arvioida, että noin 

puolet tehtäväalueista (18) voitaisiin lukea ryhmiin 2, 5 ja 6 ”toimitussihteeri, toimittaja, reportteri, 

juontaja”. 

Tulevissa tutkimuksissa sähköisen viestinnän tehtäväryhmien jaottelua on kehitettävä ja otettava 

huomioon ns. monimediatekemisen – juttujen ja ohjelmien tekeminen moneen eri välineeseen ja 

kanavaan sekä internetiin monimuotoisilla esitystavoilla – vaikutuksen tehtäväkuviin ja 

-nimekkeisiin. 

Lehdistö- ja kustannusalaa edusti 75 prosenttia vastaajista. 95 prosentin luottamusväli otoksen 

prosenttiosuudelle oli tällöin 71,5 – 78,5 prosenttia. Kysely lähetettiin jäsenille siten, että heistä 49 
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prosenttia edusti sanomalehdistöä, 18,7 prosenttia aikakauslehdistöä ja 32,3 prosenttia sähköistä 

mediaa. Huomataan siis, että sähköinen media jäi loppujen lopuksi hieman aliedustetuksi (otoksen 

prosenttiosuuden 95 prosentin luottamusväli oli siis 21,5 – 31,5 prosenttia).

Työpaikka
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Vastaajien työpaikoista suurin osuus oli maakunnan sanoma- tai aluelehdissä viidenneksen 

osuudella (19 %). Aikakauslehdistössä työskenteli 18 prosenttia ja kustannusalalla 6 prosenttia. 

Sähköisen alan työpaikoista suurin osa oli Yleisradiossa, joita oli 16 prosenttia kaikista. 

Freelancereita oli 10 prosenttia, joista lehdistössä 8 prosenttia. 

Avovastauksessa (11/23) saattoi kertoa myös jonkin muun kuin lomakkeessa mainitun työpaikan. 

Muun työpaikan oli lomakkeelta valinnut 43 vastaajaa, joista tehtäväryhmän mainitsi 38 vastaajaa 

eli 6,2 prosenttia kaikista sähköisen viestinnän alan vastaajista.

Eniten avovastauksissa mainittiin Yleisradioon liittyviä työpaikkoja (12 kpl), kuten Yleisradio-

tuotanto (5), alue-, maakuntaradio/tv (3), tekniikka (1), tietopalvelu (1), ohjelmistokeskus (1), 

henkilöstölehti (1). Toiseksi eniten mainittiin julkisen sektorin tai järjestön työpaikka (7 kpl), kuten 

julkishallinnon viestintäyksikkö, kaupunki, kunnan verkkoviestintä, seurakunnan viestintä, 

kansalaisjärjestö ja urheilujärjestö. Kolmanneksi useimmin mainittiin jokin yritys (6 kpl), kuten 

kaupan alan, tekstitysyritys, liikelahjayritys. Yritysten kanssa yhtä paljon mainintoja tuli koulutus- 

ja tutkimusyksiköille (6 kpl), kuten yliopistoviestintä ja tutkimuslaitos. Seuraavaksi eniten 
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mainintoja sai jokin muu media (4), kuten henkilöstölehti tai viikkosanomalehti. Lisäksi työpaikaksi 

mainittiin ”freelancer”, joka oli mainittu omana kohtanaan lomakkeessa.  

Avovastauksessa (12/4) valitsi työsuhteeksi jonkin muun 32 vastaajaa, joista sen mainitsi 15 eli 2,6 

prosenttia kaikista vastaajista. Eniten mainittiin ”freelancer” (6 kpl) eri muodoissaan, kuten 

”tarvittaessa töihin”, ”verokortilla”, ”työsuhteinen”, muita mainintoja olivat: eläkkeellä tai osa-

aikaeläkkeellä (2 kpl), vuorotteluvapaasijaisuus, asuu ulkomailla, osuuskunnan jäsen, 

tuotantorahoituksen hakija. 

Suuri osa (62 %) vastaajista ilmoitti, että omien työtehtäviensä ohella hänellä ei ole mitään 

erikoistehtävää vastuullaan. Vajaa viidennes (18 %) vastaajista ilmoitti työskentelevänsä vastaavana 

toimittajana tai tuottajana jossakin erikoistehtävässä ja osittain näitä tehtäviä oli viidenneksellä (21 

%).

Avovastauksessa (15/3) ilmoitti 17 prosenttia kaikista vastaajista eli 107 vastaajaa toimivansa 

jonkin erikoistehtävän vastaavana toimittajana. Heistä lähes kaikki (92 %) eli 18 prosenttia kaikista 

vastaajista (612) mainitsi jonkin tehtäväalueen. Jotkut mainitsivat useampiakin erikoistehtäviä, sillä 

eri mainintoja oli 104 kpl. 

Vastaajien mainitsemat erikoistehtävät voidaan jakaa viiteen suurehkoon ryhmään. Kolmannes (33 

%) ilmoitetuista erikoistehtävistä sisälsi päätoimittajana, esimiehenä, tuotantovastaavana tai näiden 

sijaisena toimimista tai sitten vastaamista laajahkosta sisältöalueesta, kuten yleisönosastosta, 

urheilu/kulttuuri/viihdeosastosta, ulkoisesta tiedotuksesta, kirjaprojekteista, atk-tuesta. 

Kysymys 15. Toimiiko jonkin erikoistehtävän vastaavana toimittajana tai tuottajana? (%)
                                                                                          

Laaja erikoistehtävä, esimies, tuotantovastuu 32,7
Erikoissisältöalueen seurantavastuu 30,8
Teema- ja erikoissivustot, erikoisohjelmat 17,3
Verkkovastaava, internetsivut, netti-tv 12,5
Taitto, visuaalinen suunnittelu 6,7

                                                                                          

Yht. vastaajia 107, mainintoja yht. 104 100,0

Journalisteilla voi olla oman työnsä ohella ja lisäksi hoidettavanaan erilaisia erikoistehtäviä tai 

vastuualueita. Vastuualueet voivat määräytyä medioiden jonkin sisällöllisen osa-alueen, laajahkojen 
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sisältökokonaisuuksien, vastaanottajiin suuntautuvien projektien tai uuteen mediaan liittyvien 

erikoistehtävien perusteella. 

Freelancerit

Freelancereilta kysyttiin erikseen toimeksiantajien lukumäärää, millä joukkoviestinnän lohkolla 

pääasiallinen toimeksiantaja toimii, minkä kokoiselle yritykselle työskentelee.  

Kuinka monta toimeksiantajaa oli vuonna 2006? (Freelancerit)
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Mitkä ovat toimeksiantajia pääasiassa? (Freelancerit)
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Avovastauksessa (17/8) muita toimeksiantajia mainitsi kahdeksan eli 5 prosenttia vastaajista. Näitä 

olivat kustannusyhtiöt (2), tieto-, uutistoimisto (2), yritykset (2), paikallislehti (1) ja verkkojulkaisu 

(1). 

Jos työskentelee ryhmässä tai yrityksessä, niin kuinka monta 
toimituksellista henkilöä on mukana? (Freelancerit)
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Ryhmässä tai yrityksessä työskenteleviä freelancereita ilmoitti olevansa 32, joista 22 ilmoitti myös 

toimituksellisen henkilöstön lukumäärän ryhmässä tai yrityksessä. Toimitushenkilöstön keskiarvo 

noissa yrityksissä oli 11,7 henkilöä. 

Työtehtävien ilot ja harmit 

Jotkut journalistin työhön liittyvät vaiheet tai piirteet voivat yhtäältä tuottaa harmia ja toisaalta 

samalla iloa ja tyydytystä. Esimerkiksi työtehtäviin liittyvä matkustaminen tai esimiehenä 

toimiminen voi tuottaa samanaikaisesti harmia, mutta myös iloa. Tällaiset tuntemukset (kysymys 

27) saattavat olla suhteellisen pysyviä, mutta myös väliaikaisia kulloisistakin tehtävistä ja 

toimenkuvasta riippuen. Tuntemukset voivat vaihdella myös lyhyellä aikavälillä, jos vaikkapa 

matkustamista ruuhkautuu paljon samalle työjaksolle. 

Lomakkeessa kysytty asia saattoi olla myös sellainen, että se ei aiheuta harmia tai iloa tai ei koske 

vastaajaa (esim. ei toimi esimiehenä), mitä varten lomakkeessa oli oma vastausvaihtoehto. 

Yhdeksän työn piirrettä käsitellään seuraavassa samassa järjestyksessä kuin ne ovat 

kyselylomakkeessa (kysymys 27). 

Keskiarvojen perusteella eniten harmia aiheuttavat työtehtävien määrä (2,8), työyhteisön ilmapiiri 

(2,5), uusien työmenetelmien ja teknologioiden opettelu (2,3) sekä jatkuva käytettävissä tai 

tavoitettavissa oleminen (2,3). Eniten iloa tuottivat vaikutusmahdollisuus omiin 

työaikajärjestelyihin (3,4), työyhteisön ilmapiiri (3,3) ja vaikutusmahdollisuus omiin 

työolosuhteisiin (3,1). Työyhteisön ilmapiirillä näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta kumpaankin 

suuntaan tuottaen kuitenkin enemmän iloa kuin harmia. 

Kolme työhön liittyvää piirrettä – työtehtävien määrä, uusien työmenetelmien opettelu ja 

työyhteisön ilmapiiri – ovat kysytyistä asioista niitä, jotka siis koskettavat suurinta osaa 

vastaajakunnasta. Nimittäin kysytyistä yhdeksästä työn piirteestä ”työtehtävien määrä” koski 

useimpia, sillä niiden osuus, joita se ei koskenut oli 13 prosenttia tai joille se ei aiheuttanut harmia 

tai iloa oli 11 prosenttia, jotka olivat pienimmät osuudet kysytyistä asioista. Vastaavasti toiseksi 

pienimmät osuudet koskivat ”uusien työmenetelmien tai teknologioiden opettelua”, 25 prosenttia ja 

14 prosenttia. Kolmanneksi pienimmät osuudet tulivat ”työyhteisön ilmapiirin” aiheuttamasta 

harmista tai ilosta, 28 prosenttia ja 12 prosenttia. 
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Vähiten koko vastaajajoukkoa koskevat asiat – eli joihin suurin osa vastasi ”ei aiheuta/ei koske 

minua” olivat ensinnäkin ”esimiehenä oleminen”, 76 prosenttia (ei aiheuta) ja 66 prosenttia (ei 

koske), toisena ”näkyvillä tai julkisuudessa oleminen”, 66 prosenttia ja 50 prosenttia, ja kolmantena 

”jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen”, 38 prosenttia ja 63 prosenttia. Nämä kolme 

työhön liittyvä piirrettä – esimiestyö, julkisuus ja jatkuva tavoitettavuus – olivat niitä, jotka koskivat 

pienintä osaa vastaajakuntaa. 

Työtehtävien määrä
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Työtehtävien määrän kokemisessa ei ole suuria eroja. Keskiarvot olivat myös täsmälleen samat 

(2,8). ”Aiheuttaa harmia” -osuus pienenee tasaisesti asteikolla siten, että niiden osuus on joille 

työmäärä aiheuttaa ”erittäin paljon” harmia on alle kymmenesosa (8 %), mutta se on kuitenkin 

hieman suurempi kuin niiden, joille työmäärä aiheuttaa iloa ”erittäin paljon” (6 %). Vähintään 

”jonkin verran” harmia työmäärästä kokeneiden osuus (58 %) on kuitenkin pienempi kuin 

vastaavasti iloa kokeneiden (63 %).
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Työhön liittyvä matkustaminen ja liikkuminen
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Työhön liittyvä matkustaminen näyttäisi vastaajien mielestä aiheuttavan enemmän iloa (ka. 2,9) 

kuin harmia (ka. 1,6). ”Vähän” (29 %) tai enemmän harmia matkustamisesta ja liikkumisesta 

kokeneiden osuus vähenee kuitenkin siten, että niiden osuus, joille ne aiheuttaneet harmia ”erittäin 

paljon” on yksi prosentti. Selvä enemmistö (60 %) on kokenut vähintään ”jonkin verran” iloa 

matkustamisesta ja liikkumisesta.  
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Uusien työmenetelmien ja teknologioiden opettelu

25

37

24

12

3

14

28
27

24

8

0

10

20

30

40

ei aiheuta/ei koske minua aiheuttaa vähän aiheuttaa jonkin verran aiheuttaa melko paljon aiheuttaa erittäin paljon
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Keskiarvojen perusteella uusien työmenetelmien ja teknologioiden opettelusta aiheutuu enemmän 

iloa (2,8) kuin harmia (2,3). Niiden osuus, joille uusien työmenetelmien ja teknologioiden opettelu 

aiheuttaa enemmän kuin ”vähän” harmia pienenee tasaisesti 37 prosentista 3 prosenttiin. Uusien 

työmenetelmien ja teknologioiden opettelu aiheuttaa melko tai erittäin paljon iloa kolmasosalle (32 

%) ja harmia joka seitsemännelle (15 %) vastaajista. Kaikkiaan niiden osuus, joille uuden tekniikan 

opettelusta on aiheutunut vähintään jonkin verran iloa (59 %) on viidesosan suurempi kuin niiden, 

joille on aiheutunut samassa määrin harmia (20 %). Niiden osuus, josta uusien menetelmien 

opettelusta on koitunut ”vähän” harmia on kuitenkin lähes kaksi viidesosaa (37 %). 
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Esimiehenä oleminen
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Aiheuttaa harmia Aiheuttaa iloa

Keskiarvojen perusteella esimiehenä oleminen aiheuttaa hieman enemmän iloa (1,8) kuin harmia 

(1,4). Esimiehenä oleminen aiheutti harmia neljäsosalle (24 %) tai iloa kolmasosalle (34 %) 

vastaajista, joten esimiestyö ei aiheuttanut harmia tai iloa tai koskenut suurta enemmistöä 

vastaajista. Esimiehenä oleminen aiheutti enemmän harmia kuin iloa vain siinä ryhmässä, jossa se 

aiheutti jompaakumpaa ”vähän”. Kaikkiaan iloa katsoi siitä aiheutuvan 34 prosentille vastaajista, 

kun taas harmia selvästi harvemmalle, 24 prosentille. 
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Vaikutusmahdollisuus omiin työolosuhteisiin
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Aiheuttaa harmia Aiheuttaa iloa

Keskiarvojen perusteella omiin työolosuhteisiin vaikuttaminen aiheuttaa selvästi enemmän iloa 

(3,1) kuin harmia (2,2). Omiin työolosuhteisiin vaikuttaminen aiheuttaa iloa jonkin verran, melko 

paljon tai erittäin paljon kahdelle kolmasosalle (65 %) vastaajista ja vastaavan määrän harmia 

runsaalle kolmasosalle (36 %). Vaikutusmahdollisuuden aiheuttama harmi vähenee kuitenkin 

tasaisesti siten, että kun ”vähän” harmia siitä kokeneiden osuus on runsas neljännes (27 %), niin 

”erittäin paljon” harmia kokeneiden osuus on tästä runsas neljäsosa (6 %). 
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Vaikutusmahdollisuus omiin työaikajärjestelyihin
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Aiheuttaa harmia Aiheuttaa iloa

Vaikutusmahdollisuus työaikajärjestelyihin tuo keskiarvojen perusteella selvästi enemmän iloa (3,4) 

kuin harmia (2,0). On myös huomattava, että vaikutusmahdollisuus omiin työaikajärjestelyihin 

tuottaa keskiarvojen perusteella enemmän iloa (3,4) kuin edellisen taulukon vaikutusmahdollisuus 

omiin työolosuhteisiin (3,1). Työaikajärjestelyihin vaikuttamismahdollisuus tuo myös vähemmän 

harmia (2,0) kuin vaikutusmahdollisuus työolosuhteisiin (2,2). Kaikkiaan niiden osuus, joille 

vaikutusmahdollisuus aiheutti vähintään ”vähän” iloa, oli 93 prosenttia, kun vastaavasti harmia 

kokeneiden osuus oli 55 prosenttia. Yli puolelle vastaajista (52 %) vaikutusmahdollisuus omiin 

työaikajärjestelyihin aiheutti iloa melko tai erittäin paljon, kun taas saman verran harmia oli 

kymmenesosalle (11 %). Työaikajärjestelyihin vaikutusmahdollisuuden aiheuttama harmi vähenee 

kuitenkin tasaisesti siten, että kun ”vähän” harmia siitä kokeneiden osuus on vajaa kolmannes (37 

%), niin ”erittäin paljon” harmia kokeneiden osuus on tästä kymmenesosa (3 %). 
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Näkyvillä tai julkisuudessa oleminen
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ei aiheuta/ei koske minua aiheuttaa vähän aiheuttaa jonkin verran aiheuttaa melko paljon aiheuttaa erittäin paljon

Aiheuttaa harmia Aiheuttaa iloa

Näkyvillä tai julkisuudessa oleminen aiheuttaa keskiarvojen perusteella hieman enemmän iloa (1,9) 

kuin harmia (1,5), mutta suurta osaa se ei kosketa tai aiheuta harmia tai iloa. Näkyvillä tai 

julkisuudessa olo aiheuttaa harmia tai iloa vajaalle puolelle vastaajista. Kymmenesosalle (11 %) ne 

aiheuttavat melko tai erittäin paljon iloa ja hyvin pienelle osalle (3 %) vastaavan määrän harmia. On 

huomattava, että yli puolelle (66 % ja 50 %) vastaajista näkyvillä olosta ei aiheudu iloa tai harmia 

tai se ei kosketa heitä. Tätä selittää vastaajajoukon erilaisten tehtävien luonne lehdistössä, 

sähköisessä mediassa ja kustannusalalla suhteessa ”näkyvillä tai julkisuudessa” oloon. 
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Jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen

38

21
24

12

5

63

24

10

3
0

0

10

20

30

40

50

60

70

ei aiheuta/ei koske minua aiheuttaa vähän aiheuttaa jonkin verran aiheuttaa melko paljon aiheuttaa erittäin paljon

Aiheuttaa harmia Aiheuttaa iloa

Jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen aiheuttaa keskiarvojen perusteella selvästi 

enemmän harmia (2,3) kuin iloa (1,5). Jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen ei 

kuitenkaan koske tai ei aiheuta harmia tai iloa suurelle osalle vastaajista. Kaikkiaan niiden osuus, 

joille tästä on vähintään ”vähän” harmia, on 62 prosenttia, kun taas vastaavasti niiden osuus, joille 

tästä aiheutuu ”vähän” iloa, on 37 prosenttia. On huomattava, että kaikista kysytyistä yhdeksästä 

asiasta, vain tässä työn piirteessä, oli niiden osuus jotka vastasivat ”ei aiheuta iloa/ei koske minua” 

(63 %) oli suurempi kuin niiden, jotka vastasivat ”ei aiheuta harmia/ei koske minua” (38 %). 
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Vastausten tarkastelua alan, ikäryhmän, sukupuolen ja muiden 
taustatekijöiden mukaan
Lehdistö ja kustannusala tai sähköinen viestintä

Juttujen merkki- tai sanamäärä (pituus, kesto)

10

2

42

12

37

76

9 8
3 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Lehdistö ja kustannusala
(N=393)

Sähköinen viestintä
(N=128)

Ala

%

vähentynyt erittäin paljon vähentynyt jonkin verran vaikea sanoa kasvanut jonkin verran kasvanut erittäin paljon

Lehdistö- ja kustannusalalla juttujen merkki- ja sanamäärä näyttää vähentyneen enemmän kuin 

sähköisessä viestinnässä juttujen pituus tai kesto. Sähköisessä viestinnässä tämän arviointi on 

kuitenkin selvästi vaikeampaa.
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Toimitushenkilöstön määrä suhteessa tuotetun sisällön kokonaismäärään
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Lehdistö ja kustannusala
(N=395)

Sähköinen viestintä
(N=130)

Ala

%

vähentynyt erittäin paljon vähentynyt jonkin verran vaikea sanoa kasvanut jonkin verran kasvanut erittäin paljon

Toimitushenkilöstön määrä suhteessa tuotetun sisällön kokonaismäärään näyttäisi vähentyneen 

enemmän sähköisessä viestinnässä. 

Juttujen tekeminen useampaan kuin yhteen välineeseen
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Lehdistö ja kustannusala
(N=389)

Sähköinen viestintä
(N=127)

Ala

%

vähentynyt erittäin paljon vähentynyt jonkin verran vaikea sanoa kasvanut jonkin verran kasvanut erittäin paljon

Juttujen tekeminen useampaan kuin yhteen välineeseen on kasvanut selvästi enemmän sähköisessä 

viestinnässä kuin lehdistö- ja kustannusalalla. 

27



Töiden vieminen kotiin
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Lehdistö ja kustannusala
(N=397)

Sähköinen viestintä
(N=135)

Ala

%

vähentynyt erittäin paljon vähentynyt melko paljon kuormitus pysynyt ennallaan
lisääntynyt jonkin verran lisääntynyt erittäin paljon

Töiden vieminen kotiin on lisääntynyt selvästi enemmän lehdistö- ja kustannusalalla, kun taas 

sähköisessä sen kuormitus on pysynyt selvästi enemmän ennallaan. 

Oma sitoutuminen koko yritykseen, yhtiöön tai konserniin
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(N=136)

Ala
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vähentynyt erittäin paljon vähentynyt jonkin verran pysynyt ennallaan lisääntynyt jonkin verran lisääntynyt erittäin paljon

28



Sitoutuminen koko yritykseen, yhtiöön tai konserniin on viime vuosina kummallakin alalla selvästi 

enemmän vähentynyt kuin lisääntynyt. Lehdistön ja kustannustoimen alalla sitoutuminen on 

pysynyt enemmän ennallaan kuin sähköisissä viestimissä. 

Ideointi ja suunnittelu
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(N=409)

Sähköinen viestintä
(N=134)

Ala

%

vähentynyt paljon vähentynyt jonkin verran pysynyt ennallaan lisääntynyt jonkin verran lisääntynyt paljon

Ajankäytössä ideointiin ja suunnitteluun käytetty aika suhteessa kokonaisaikaan on lisääntynyt 

painetussa viestinnässä hieman sähköistä viestintää enemmän. 
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Monitekeminen eli työn tekeminen eri välineillä ja eri välineisiin
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(N=125)

Ala

%

vähentynyt paljon vähentynyt jonkin verran pysynyt ennallaan lisääntynyt jonkin verran lisääntynyt paljon

Monitekeminen eri välineillä ja eri välineisiin on lisääntynyt sähköisessä viestinnässä selvästi 

enemmän kuin lehdistön ja kustannusalalla. Yli puolella lehdistö- ja kustannusalan vastaajista 

monitekeminen on pysynyt ennallaan, joka voi myös tarkoittaa, että sitä ei juurikaan ole. 

Yhden jutun tekemiseen käytettävissä oleva aika
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(N=404)
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Ala

%

vähentynyt paljon vähentynyt jonkin verran pysynyt ennallaan lisääntynyt jonkin verran lisääntynyt paljon
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Yhden jutun tekemiseen käytettävissä oleva aika on vähentynyt kummallakin alalla selvästi, mutta 

enemmän sähköisessä kuin painetussa viestinnässä. 

Palaute keskitason johtajilta, jotka ovat työorganisaation hierarkiassa yläpuolella johto-
, esimies- tai päällikkötehtävissä
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(N=406)

Sähköinen viestintä
(N=135)

Ala

%

ei juuri koskaan muutaman kerran vuodessa kerran kuukaudessa
muutaman kerran kuukaudessa päivittäin tai useita kertoja viikossa

Muutaman kerran kuukaudessa tai useammin palautetta näyttäisivät ylemmältä johdoltaan vastaajat 

saavan enemmän lehdistö- ja kustannusalalla kuin sähköisessä viestinnässä. Kerran vuodessa tai ei 

juuri koskaan palautetta saavien osuus on sähköisessä viestinnässä suurempi kuin painetussa. 
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Palaute yleisöltä tai vastaanottajilta (lukijat, kuulijat, katselijat)
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(N=405)
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(N=134)

Ala

%

ei juuri koskaan muutaman kerran vuodessa kerran kuukaudessa
muutaman kerran kuukaudessa päivittäin tai useita kertoja viikossa

Sähköisessä viestinnässä niiden osuus, jotka eivät saa palautetta yleisöltä juuri koskaan tai 

muutaman kerran vuodessa, on selvästi suurempi kuin painetuissa viestimissä. 

Elämyksellisyys ja viihteellisyys journalismissa
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Lehdistö ja kustannusala
(N=411)

Sähköinen viestintä
(N=137)

Ala

%

vähenee selvästi vähenee hieman vaikea sanoa lisääntyy hieman lisääntyy selvästi
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Lehdistö- ja kustannusalalla työskentelevät näkevät elämyksellisyyden ja viihteellisyyden 

lisääntyvän journalismissa hieman enemmän kuin sähköisessä viestinnässä työskentelevät. On 

kuitenkin huomattava, että kysymys koski journalismia yleensä, ei sitä alaa, jossa itse työskentelee. 

Analyyttisyys ja kriittisyys journalismissa
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Lehdistö ja kustannusala
(N=410)

Sähköinen viestintä
(N=137)

Ala

%

vähenee selvästi vähenee hieman vaikea sanoa lisääntyy hieman lisääntyy selvästi

Analyyttisyyden ja kriittisyyden vähentyminen tai niiden lisääntyminen nähdään hyvin 

samansuuntaisesti kummallakin alalla: enemmistöisesti sen nähdään vähenevän. 
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Suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kustannuksella
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Lehdistö ja kustannusala
(N=411)

Sähköinen viestintä
(N=135)

Ala

%

ei lainkaan melko huonosti vaikea sanoa melko hyvin erittäin hyvin

Niin painetussa kuin sähköisessäkin viestinnässä työskentelevien enemmistön käsitystä vastasi 

melko tai eri hyvin väite, että suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kustannuksella. 

Ikäryhmittäinen tarkastelu: alle 35-vuotiaat, 36-55 –vuotiaat ja yli 55-vuotiaat

Paikkakunta, jossa työskentelee
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Ikäryhmä

%

ei merkitse minulle mitään melko vähäpätöinen ei merkityksetön, muttei tärkeäkään melko tärkeä erittäin tärkeä
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Paikkakunta, jossa työskentelee, on erittäin tai melko tärkeä suurelle enemmistölle kaikissa 

ikäryhmissä. 

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet
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Ikäryhmä

%

ei merkitse minulle mitään melko vähäpätöinen ei merkityksetön, muttei tärkeäkään melko tärkeä erittäin tärkeä

Työpaikan ilmapiirillä ja ihmissuhteilla on suuri merkitys kaikissa ikäryhmissä. Kuitenkin niiden 

osuus, joille se on erittäin tärkeä, pienenee hieman siirryttäessä nuoremmista ikäluokista 

vanhempiin. 
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Kiire ja kasvaneet aikataulupaineet
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Ikäryhmä

%

erittäin pieni ongelma melko pieni ongelma en osaa sanoa melko suuri ongelma erittäin suuri ongelma

Kiire ja kasvaneet aikataulupaineet ovat erittäin tai melko suuria ongelmia kaikissa ikäryhmissä, ja 

niiden osuus, joille se on erittäin suuri ongelma, on suurin vanhimmassa ikäryhmässä. 

Työntekijöiden keskinäinen kilpailu
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yli 55 v.
(N=94)

Ikäryhmä

%

erittäin pieni ongelma melko pieni ongelma en osaa sanoa melko suuri ongelma erittäin suuri ongelma

Työntekijöiden keskinäinen kilpailu näyttäisi muuttuvan ikäryhmittäinen siten, että niiden osuus, 

joille se on melko suuri ongelma, kasvaa tasaisesti nuoremmista vanhempiin ikäluokkiin. Niiden 
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osuus joille se on erittäin tai melko pieni ongelma, on suurin nuorimmassa ikäluokassa, ja 

vanhempiin siirryttäessä osuus pienenee. 

Työntekijöiden epäluottamus toisiinsa
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%

erittäin pieni ongelma melko pieni ongelma en osaa sanoa melko suuri ongelma erittäin suuri ongelma

Työntekijöiden epäluottamus toisiinsa näyttäisi olevan erittäin tai melko pieni ongelma mitä 

nuoremmasta ikäluokasta on kyse. On merkittävä, että vanhimmassa, yli 55-vuotiaiden ikäluokassa 

ei ollut yhtään vastaajaa, jolle työntekijöiden epäluottamus toisiinsa olisi erittäin suuri ongelma. 
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Tasa-arvo työyhteisössä
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%

ei juuri parantamista vain vähän parantamista en osaa sanoa jonkin verran parantamista huomattavasti parantamista

Niiden osuus, jotka katsovat, että työyhteisön tasa-arvossa on huomattavasti parantamista, kasvaa 

tasaisesti siirryttäessä nuoremmasta ikäluokasta vanhempaan, samoin kasvaa niiden osuus, jotka 

katsovat, että siinä ei ole juuri parantamista. 

Oma sitoutuminen lähimpään työosastoon
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vähentynyt erittäin paljon vähentynyt jonkin verran pysynyt ennallaan lisääntynyt jonkin verran lisääntynyt erittäin paljon
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Sitoutumisessa lähimpään työosastoon on niiden osuudet, jotka katsovat sen vähentyneen erittäin tai 

melko paljon, kasvaneet kaikissa ikäryhmissä ja vastaavasti niiden osuudet, jotka katsovat sen 

lisääntyneen pienentyneet. Kuitenkin niiden osuus, jotka katsovat tämän sitoutumisen pysyneen 

ennallaan, on suurin kaikissa ikäluokissa ja tämä osuus on suurentunut nuoremmasta ikäluokasta 

vanhempaan siirryttäessä. 

Elämyksellisyys ja viihteellisyys journalismissa
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%

vähenee selvästi vähenee hieman vaikea sanoa lisääntyy hieman lisääntyy selvästi

Niiden osuus, jotka katsovat, että elämyksellisyys ja viihteellisyys journalismissa lisääntyvät 

selvästi, kasvaa tasaisesti siirryttäessä nuorimmasta ikäluokasta vanhimpaan. 
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Suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kustannuksella
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%

ei lainkaan melko huonosti vaikea sanoa melko hyvin erittäin hyvin

Kaikissa ikäluokissa vastaajien selvän enemmistön mielipidettä vastaa erittäin tai melko hyvin 

väite, että suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kustannuksella. 

Kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle journalistieettisiin arvoihin 
verrattuna
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Mitä vanhempi ikäluokka, niin sitä suurempi osuus on niitä, joiden omaa käsitystä vastaa erittäin 

hyvin väite, että kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle journalistieettisiin arvoihin 

verrattuna. 

Asiajournalismi viihteellistyy ja 'vaikeat ja 'raskaat' aiheet jäävät syrjään
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Mitä vanhempaan ikäluokkaan vastaaja kuuluu, sitä suuremman osan sen ikäluokan vastaajien omaa 

mielipidettä vastaa erittäin hyvin väite, että asiajournalismi viihteellistyy ja ’vaikeat ja raskaat’ 

aiheet jäävät syrjään. 
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Viihdeaineiston kasvu mediatarjonnassa heikentää kansalaisten aktiivista halua 
vaikuttaa asioihin
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Niiden osuus, joiden omaa mielipidettä vastaa melko tai erittäin hyvin väite, että viihdeaineiston 

kasvu mediatarjonnassa heikentää kansalaisten aktiivista halua vaikuttaa asioihin, on selvästi suurin 

kaikissa ikäluokissa ja kasvaa tasaisesti vanhempaan siirryttäessä. 

Vastaukset sukupuolen mukaan

Voi käyttää omaa osaamistaan monipuolisesti
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Yli puolelle naisista on erittäin tärkeätä, että voi käyttää omaa osaamistaan monipuolisesti. 

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet
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Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet on erittäin tärkeä suuremmalle osalle naisista kuin miehistä ja 

vastaavasti se on melko vähäpätöinen tai ei merkitse mitään suuremmalle osalle miehistä kuin 

naisista. 
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Kouluttautumismahdollisuuksissa suurempi osa naisista kuin miehistä näkee jonkin verran tai 

huomattavasti parantamista. 

Tasa-arvo työyhteisössä
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Työyhteisön tasa-arvossa huomattavasti suurempi osa miehiä kuin naisia katsoo, ettei siinä ole juuri 

parantamista tai vain vähän parantamista. Vastaavasti suurempi osa naisia kuin miehiä näkee siinä 

jonkin verran tai huomattavasti parantamista. 
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Työntekijöiden sitoutuminen työyhteisöön
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Työntekijöiden sitoutumisessa työyhteisöön ei ole merkittäviä eroja sukupuolten välillä. 

Paine tehdä ylitöitä
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Viimeisen työvuoden aikana kuormitus paineesta tehdä ylitöitä on lisääntynyt jonkin verran tai 

erittäin paljon hieman enemmän naisilla kuin miehillä. Miehistä hieman yli puolella ylitöiden 

kuormitus on pysynyt ennallaan. 
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Palaute ylimmän tason johdolta tai johtajilta
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Miehet saavat useammin ja hieman tiheämmin palautetta ylimmän tason johdolta tai johtajilta kuin 

naiset. 

Tarkasteluja muiden taustatekijöiden mukaan
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Runsaalle kahdelle kolmasosalle vakituisessa, määräaikaisessa tai freelancer-yrittäjä –työsuhteessa 

työskentelevälle on paikkakunta, jossa työskentelee melko tai erittäin tärkeä. 

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet
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Nykyinen työsuhde
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On luonnollista, että työpaikan ilmapiirillä ja ihmissuhteilla on vakituisessa ja määräaikaisessa 

työsuhteessa työskenteleville suurempi merkitys kuin freelancer-yrittäjille. Kuitenkin yli puolelle 

(58 %) freelancereista ja yrittäjinä toimivista työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet ovat melko tai 

erittäin tärkeitä. 
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Mahdollisuus edetä työuralla
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Mahdollisuus työuralla etenemiseen näyttäisi olevan hieman tärkeämpi sähköisessä viestinnässä, 

sillä 43 prosenttia piti sitä melko tai erittäin tärkeänä, kun vastaavasti lehdistössä ja kustannusalalla 

heitä oli 34 prosenttia. 

Palkan suuruus
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Palkan suuruus on lehdistö- ja kustannusalalla hieman tärkeämpi, sillä heistä 70 prosenttia piti sitä 

melko tai erittäin tärkeänä, kun sähköisessä viestinnässä heidän osuutensa oli 60 prosenttia. 

Työpaikan pysyvyys
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Työpaikan pysyvyys on yhtä tärkeä lehdistö- ja kustannusalan ja sähköisen viestinnän työntekijöille, 

sillä kummassakin 82 prosenttia vastaajista piti sitä melko tai erittäin tärkeänä.

Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan
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Lehdistö- ja kustannusalalla työskentelevät pitävät mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskuntaan hieman 

suurempana kuin sähköisessä viestinnässä työskentelevät, sillä melko tai erittäin tärkeänä sitä piti 

58 prosenttia ja sähköisessä viestinnässä vastaavasti heitä oli 43 prosenttia. 

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet
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Sähköisessä viestinnässä työskenteleville työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet on hieman tärkeämpi, 

sillä 80 prosenttia heistä piti sitä melko tai erittäin tärkeänä ja vastaavasti 73 prosenttia lehdistö- ja 

kustannusalan työntekijöistä.
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Palkan suuruus
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Tekeekö enemmän vai vähemmän työtunteja päätoimessaan kuin haluaisi?

%

ei merkitse minulle mitään melko vähäpätöinen ei merkityksetön, muttei tärkeäkään melko tärkeä erittäin tärkeä

Palkan suuruus näyttäisi olevan hieman tärkeämpi niille, jotka tekevät enemmän työtunteja kuin 

haluaisivat. Heistä palkan suuruutta piti melko tärkeänä 64 prosenttia ja erittäin tärkeänä 78 

prosenttia. Haluamaansa vähemmän työtunteja tekevien vastaavat osuudet olivat 58 prosenttia.
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Työpaikan pysyvyys näyttäisi olevan niille tärkeämpi, jotka tekevät työtunteja saman verran tai 

enemmän kuin haluaisivat verrattuna niihin, jotka tekevät vähemmän työtunteja kuin haluaisivat. 

Työpaikan pysyvyyttä piti melko tai erittäin tärkeänä 83 prosenttia niistä, jotka tekevät saman 

verran, ja 84 prosenttia niistä, jotka tekevät enemmän työtunteja kuin haluaisivat, kun vastaavasti 

tärkeänä piti 57 prosenttia niistä, jotka tekivät vähemmän työtunteja kuin haluaisivat. 

Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet
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Tekeekö enemmän vai vähemmän työtunteja päätoimessaan kuin haluaisi?
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Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet näyttäisivät olevan niille hieman tärkeämpiä, jotka tekevät 

saman verran tai enemmän työtunteja kuin haluaisivat, sillä heistä 76 prosenttia ja 77 prosenttia 

pitää niitä melko tai erittäin tärkeinä, kun vastaavasti vähemmän kuin haluaisivat tekevistä heitä on 

59 prosenttia. 
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Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet
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Toimiiko nykyisessä päätoimessa työnjohtotehtävissä?
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Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet ovat yhtä tärkeitä niille, jotka eivät toimi työnjohtotehtävissä 

kuin niille jotka toimivat, sillä kummassakin ryhmässä näitä piti melko tai erittäin tärkeänä kolme 

neljäsosaa vastaajista (74 % ja 76 %). Tärkeämpiä työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet olivat niille, 

jotka toimivat osittain työnjohtotehtävissä, sillä heistä 80 prosenttia piti niitä melko tai erittäin 

tärkeinä. 
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Yhteenveto tuloksista

• Nykyisissä työtehtävissä eniten merkitsivät vastaajaosuuksien suuruusjärjestyksessä: voi 
käyttää osaamistaan monipuolisesti, pysyvä työpaikka, pystyy toteuttamaan itseään, voi 
vaikuttaa työaikajärjestelyihin, työpaikan ihmissuhteet, haastava työ, voi seurata maailman 
tapahtumia, palkan suuruus, voi vaikuttaa yhteiskuntaan, voi työskennellä useille 
toimeksiantajille ja eteneminen uralla.

• Avovastuksissa eniten työssä merkitsevinä asioina mainintamäärien suuruusjärjestyksessä 
olivat työn luonne, toimeentulo ja toiveammatti, työyhteisö, kollegat ja hyvätyönantaja ja 
työn yhteiskunnallinen tehtävä ja yleisön palvelu.

• Suuri enemmistö (84 prosenttia) vuoden 2007 kyselyyn vastanneista kaikissa ikäryhmissä 
on työhönsä varsin tyytyväisiä. Vuonna 1993 vastaavassa kyselyssä tyytyväisten osuus oli 
77 prosenttia. Sen sijaan tyytymättömiä vuonna 2007 oli 15 prosenttia, kun heitä vuonna 
1993 oli 10 prosenttia.

• Yli puolelle journalisteista suurimmat ongelmat olivat kiire ja aikataulupaineet sekä se, 
että palkka ei vastaa työn vaativuutta. Enemmistöllä vastaajista on mahdollisuus vaikuttaa 
omiin työaikajärjestelyihinsä, työn sisältöön ja omiin työolosuhteisiinsa. Journalistien 
enemmistö luottaa toisiin työntekijöihin eikä koe suureksi ongelmaksi keskinäistä kilpailua 
tai autoritaarista johtamistyyliä. Työyhteisö ja vaikutusmahdollisuudet oman työn 
edellytyksiin eivät näyttäisi aiheuttavan ongelmia. 

• Journalistien itsensä kertomana selvästi suurimman ongelmaryhmän edellisenä työvuonna 
2006 muodostivat aikataulupaineiden, kiireen, kovan työtahdin, liiallisen työmäärän yms. 
aiheuttamat ongelmat käytettävissä olevaan aikaan nähden sekä näiden seuraukset, kuten 
väsymys, uupuminen ja motivaation vähentyminen. Kiire oli useimmin esiintynyt 
yksittäinen sana työn suurinta ongelmaa kuvaavissa avovastauksissa. Kiire yhdistettiin 
useimmiten tehtävien lisääntymiseen, huonoon johtamiseen, resurssien puutteeseen, 
henkilöstön vähentämiseen ja työn epätasaiseen jakautumiseen työpäiville, palautumisajan 
puuttumiseen sekä huoleen journalistisen työn laadun heikkenemisestä. 

• Avovastauksissa lähes kaikki kyselyn vastaajat ehdottivat jonkin keinon työn suurimman 
ongelman ratkaisemiseksi. Ratkaisukeinot jakautuivat osittain sen mukaan, ehdotettiinko 
jotain määrällistä ratkaisua, kuten ”lisää väkeä” tai ”lisää resursseja”, tai laadullista 
kehittämistä, kuten ”parempaa kommunikaatiota” tai ”tuettava työyhteisön avoimuutta”. 
Osalla ratkaisuehdotuksia oli selvä organisatorinen kohde, kuten työnjohto tai 
Journalistiliitto. Freelancereiden ongelmien ratkaisuehdotuksissa korostui tarve parantaa 
heidän kaikinpuolista yleistä asemaansa, mutta samalla ehdotettiin myös hyvin konkreettisia 
ratkaisuja. Kaikissa niissä ongelman ratkaisuehdotuksissa, joissa haluttiin lisää tai enemmän 
jotakin, eniten (62 prosenttia) haluttiin ”lisää työntekijöitä” ja toiseksi eniten 
”suunnittelua”. Lisäksi ratkaisuksi ehdotettiin keskinäisten työnkuvien ja töiden 
organisoinnin sekä eri työvaiheiden kehittäminen. Henkilöresurssien lisääminen nähtiin 
ainoaksi keinoksi ylläpitää nykyistä sisällön laatua. 
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• Yli puolet vastaajista halusi parantaa toimituksen yhteisiä jälkipalavereita, yhteistyötä ja 
jutunteon etukäteisohjausta sekä kouluttautumismahdollisuuksia ja uralla etenemistä. 
Parannettavina asioina mainittiin myös työaikojen joustavuus ja sitoutuminen työyhteisöön. 
Työpaikan tasa-arvossa nähtiin vain vähän parantamista. 

• Vuoden 2005 jälkeen ovat vastaajien mielestä eniten kasvaneet juttujen tekeminen 
useampaan kuin yhteen välineeseen, juttujen määrä viikossa toimitushenkilöä kohden 
ja juttujen suuntaaminen erityisille kohderyhmille. Kuormitus on kasvanut erityisesti 
sähköpostien lukumäärässä työpäivän aikana. Yhdeksässä kysytyistä kymmenestä asiasta 
suurempi osa vastaajista katsoo kuormituksen pysyneen ennallaan kuin lisääntyneen tai 
vähentyneen. Joka seitsemäs koki kuormituksen pysyneen ennallaan taloudellisessa 
tulosvastuussa. Vuoden 2005 jälkeen tulosvastuun koki lisääntyneen vain neljännes 
vastaajista, joka oli pienin osuus kaikista asioista, joissa kuormituksen lisääntymistä oli 
koettu.

• Eniten iloa ja tyydytystä tuottavat vaikutusmahdollisuus omiin työaikajärjestelyihin ja 
työyhteisön ilmapiiri. Vastaavasti eniten harmia aiheutui työtehtävien määrästä ja myös 
työyhteisön ilmapiiristä. 

• Omiin työolosuhteisiin vaikuttaminen tuottaa iloa kahdelle kolmasosalle vastaajista ja 
harmia runsaalle kolmasosalle. Työtehtävien määrä ja esimiehenä oleminen aiheuttivat yhtä 
paljon harmia ja iloa. Journalistien näkyvillä tai julkisuudessa olo tuottaa enemmän iloa kuin 
harmia, mutta suurta osaa se ei kosketa tai aiheuta kumpaakaan. Jatkuva käytettävissä tai 
tavoitettavissa olo aiheuttaa selvästi enemmän harmia kuin iloa.

• Toimittajien sitoutumisen ja samastumisen määrä omaan ammatti-identiteettiin, työpaikan 
työyhteisöön ja lähimpään työosastoon sekä tiedotusvälineeseen, johon tekee työtään, 
näyttäisi pysyneen ennallaan viime vuosina vajaalla puolella vastaajista, vajaalla 
kolmasosalla lisääntyneen ja runsaalla viidesosalla vähentyneen. Vain omassa 
sitoutumisessa koko yritykseen, yhtiöön tai konserniin on sitoutumisen vähentymisen osuus 
suurempi kuin lisääntymisen. 

• Merkittävin muutos ajankäytössä eri työvaiheisiin oli yli puolella vastaajista yhden jutun 
tekemiseen ja vajaalla kolmanneksella ideointiin ja suunnitteluun käytettävissä olevan ajan 
vähentyminen. Monitekeminen eli työn tekeminen eri välineillä ja eri välineisiin oli pysynyt 
ennallaan ja vajaalla puolella vastaajista lisääntynyt. Muita ajankäytön muutoksiin 
vaikuttaneita suuria asiaryhmiä olivat journalistisessa työssä tapahtuneet muutokset, hallinto 
ja palaverit, tehtävien lisääntyminen yleensä sekä tietotekniikka.

• Tyypillisesti journalistit saavat jutuistaan tai töistään palautetta muutaman kerran vuodessa 
yleisöltä, keskitason johtajilta, työtovereilta tai tietolähteiltä. Juttujen toimeksiantajilta, 
tilaajilta ja ylimmän tason johdolta tai johtajilta palautetta ei saada juuri koskaan tai 
korkeintaan muutaman kerran vuodessa. Vähintään muutaman kerran kuukaudessa 
palautetta saadaan keskitason johtajilta, jotka ovat työorganisaation hierarkiassa heidän 
yläpuolellaan johto-, esimies- tai päällikkötehtävissä. Heiltä palautetta saadaan muutaman 
kerran kuukaudessa, mutta päivittäin tai useita kertoja viikossa selvästi harvemmilta. 
Neljännes saa palautetta yleisöltä muutaman kerran kuukaudessa ja joka kymmenes saa 
yleisöpalautetta päivittäin tai useita kertoja viikossa.
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• Työtovereilta tai kollegoilta muissa tiedotusvälineissä sai palautetta kolmannes muutaman 
kerran kuukaudessa, päivittäin tai useita kertoja viikossa. Ylimmältä johdolta tai johtajilta 
sai palautetta joka kymmenes muutaman kerran kuukaudessa tai useammin.

• Omina vahvuuksinaan tai alueina, joissa journalistit ovat erityisen hyviä omassa työssään, 
vastaajat ilmoittivat mainintojen lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä: 
kirjoittaminen, monipuolisuus, ideointi, ihmissuhdetaidot, kokonaisuuksien hallinta, 
kielitaito, ammattikokemus, organisointikyky, ammattitaito ja kuvallinen ajattelu. 
Henkilökohtaisina vahvoina ominaisuuksinaan ja asenteinaan vastaajat mainitsivat 
lukumäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä: nopea, luova, tarkka, luotettava, 
innostava, joustava ja tehokas. 

• Vastaajien itsensä mainitsemina vahvuuksiensa säilyttämis- ja vaalimiskeinoina eniten 
mainintoja saivat työtehtävien monipuolisuuteen, laaja-alaisuuteen, vaihteluun ja työntekijän 
päätösvallan lisäämiseen kohdistuvat maininnat. Tehtävänkuvan selkeyttämistä ja 
työntekoon liittyvän vapauden ylläpitoa korostettiin. Kokeilua, sisältöjen monipuolistamista, 
erilaisten näkökulmien ja ideoiden toteuttamista pidettiin vahvuuden jatkamiselle tärkeänä. 
Aikaa tarvittaisiin lisää erityisesti työprosessin alkuvaiheisiin, ideointiin, kypsyttelyyn, 
suunnitteluun, kirjoittamiseen sekä ajatteluun työprosessin eri vaiheissa. 

• Vahvuuksien vaalimisen esteinä pidettiin kiirettä ja riittämätöntä aikaa työtehtävistä 
selviämiseksi. Tärkeänä vahvuuksien ylläpitokeinona pidettiin koulutusta, 
kouluttautumista ja jatkuvaa opiskelua, joihin osallistumisen katsottiin vaativan myös 
omaa aktiivisuutta. 

• Vastaajista yli puolet arvioi, että tulevaisuudessa vähenevät journalistien itsenäisyys ja 
autonomisuus, analyyttisyys ja kriittisyys journalismissa, journalistien 
ammattieettisten sääntöjen noudattaminen sekä journalistisen ja muun 
sisältötuotannon välinen ero. Kaikissa näissä neljässä asiassa niiden osuus, jotka arvioivat, 
että kysytty asia ”vähenee selvästi” on suurempi kuin niiden, jotka arvioivat, että se 
”lisääntyy selvästi”. Viidennes vastaajista arvioi, että tulevaisuudessa hieman tai selvästi 
lisääntyvät journalistisen työn arvostus ja journalistisen ja muun sisältötuotannon välinen 
ero. 

• Vastaajien enemmistö arvioi seuraavien asioiden tulevaisuudessa lisääntyvän: 
elämyksellisyys ja viihteellisyys journalismissa, toimitusorganisaation johtaminen 
liikeyrityksenä ja taloudellinen tulosvastuu omassa työssä. Kaksi viidesosaa arvioi 
selvästi lisääntyvän elämyksellisyyden ja viihteellisyyden journalismissa, kolmannes 
toimitusorganisaation johtamisen liikeyrityksenä ja runsas kymmenesosa taloudellisen 
tulosvastuun omassa työssä.

• Yli puolet vastaajista arvioi, että työtehtävien ammattitaitovaatimukset ovat pysyneet 
ennallaan suhteessa siihen, mihin katsoo oman pätevyytensä riittävän, neljännes katsoi 
vaatimusten olevan nykyisin hieman tai huomattavasti suurempia ja vajaa neljännes hieman 
tai huomattavasti pienempiä.

• Ammattitaitovaatimusten nähtiin eniten nousseen viime vuosina uuden tietotekniikan 
hallinnassa, monimediatekemisessä, verkkojulkaisemisessa ja moneen eri välineeseen 
tehtävien sisältöjen täsmäosaamisessa. Myös kuvaamisen, visualisoinnin ja oman 
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erikoisalueen sisällön osaamisessa oli koettu selvästi vaatimusten kasvua. Vaatimusten 
kasvua oli koettu myös nopeudessa, kielitaidossa ja taloudellisessa tehokkuudessa.

• Merkittävä enemmistö arvioi oman käsityksensä vastaavan hyvin väittämää, että 
suomalaisessa mediassa kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin etusijalle 
journalistieettisiin arvoihin verrattuna, suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun 
kustannuksella ja asiajournalismi viihteellistyy ja ’vaikeat’ ja ’raskaat’ aiheet jäävät syrjään. 

• Runsaasti yli puolen omaa käsitystä vastasi hyvin väittämä, että journalismia suunnataan yhä 
enemmän erityisille kohderyhmille eikä puheenvuoroksi yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, viihdeaineiston kasvu mediatarjonnassa heikentää kansalaisten aktiivista 
halua vaikuttaa, markkinointi- ja PR-aineistoa sisällytetään uutisiin yhä useammin, koska 
oman uutishankinnan resurssit vähenevät, juttujen lukumäärää korostetaan liikaa sisällön 
laadun kustannuksella ja paikallinen tai alueellinen uutishankinta heikentyy tuotannon 
kalleuden takia. 

• Yli puolen käsitystä omaa käsitystä ei vastannut se väittämä, että suomalaisen journalismin 
laatu ei heikkenisi, vaikka Julkisen Sanan Neuvosto lakkautettaisiin. Vain kymmenesosa 
oli väitteen kanssa samaa mieltä.  

• Lehdistö- ja kustannusalalla juttujen merkki- ja sanamäärä näyttää vähentyneen 
enemmän kuin sähköisessä viestinnässä juttujen pituus tai kesto. Juttujen tekeminen 
useampaan kuin yhteen välineeseen on kasvanut selvästi enemmän sähköisessä viestinnässä 
kuin lehdistö- ja kustannusalalla. Töiden vieminen kotiin on lisääntynyt selvästi enemmän 
lehdistö- ja kustannusalalla, kun taas sähköisessä sen kuormitus on pysynyt selvästi 
enemmän ennallaan. 

• Sitoutuminen koko yritykseen, yhtiöön tai konserniin on viime vuosina niin lehdistössä 
kuin sähköisessäkin viestinnässä selvästi enemmän vähentynyt kuin lisääntynyt. 
Monitekeminen eri välineillä ja eri välineisiin on lisääntynyt sähköisessä viestinnässä 
selvästi enemmän kuin lehdistön ja kustannusalalla. 

• Yli puolella lehdistö- ja kustannusalan vastaajista monitekeminen on pysynyt ennallaan. 
Yhden jutun tekemiseen käytettävissä oleva aika on vähentynyt kummallakin alalla 
selvästi, mutta enemmän sähköisessä kuin painetussa viestinnässä. 

• Muutaman kerran kuukaudessa tai useammin palautetta näyttäisivät ylemmältä johdoltaan 
vastaajat saavan enemmän lehdistö- ja kustannusalalla kuin sähköisessä viestinnässä. 
Kerran vuodessa tai ei juuri koskaan palautetta saavien osuus on sähköisessä viestinnässä 
suurempi kuin painetussa. Sähköisessä viestinnässä niiden osuus, jotka eivät saa palautetta 
yleisöltä juuri koskaan tai muutaman kerran vuodessa, on selvästi suurempi kuin painetuissa 
viestimissä.

• Lehdistön ja kustannusalalla työskentelevät näkevät elämyksellisyyden ja 
viihteellisyyden lisääntyvän journalismissa hieman enemmän kuin sähköisessä viestinnässä 
työskentelevät. On kuitenkin huomattava, että kysymys koski journalismia yleensä, ei sitä 
alaa, jossa itse työskentelee. Analyyttisyyden ja kriittisyyden vähentyminen tai niiden 
lisääntyminen nähdään hyvin samansuuntaisesti kummallakin alalla: enemmistöisesti sen 
nähdään vähenevän.
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• Kiire ja kasvaneet aikataulupaineet ovat erittäin tai melko suuria ongelmia kaikissa 
ikäryhmissä, ja niiden osuus, joille se on erittäin suuri ongelma, on suurin vanhimmassa 
ikäryhmässä. 

• Työntekijöiden keskinäinen kilpailu näyttäisi muuttuvan ikäryhmittäin siten, että niiden 
osuus, joille se on melko suuri ongelma, kasvaa tasaisesti nuoremmista vanhempiin 
ikäluokkiin. Niiden osuus, joille se on erittäin tai melko pieni ongelma, on suurin 
nuorimmassa ikäluokassa, ja vanhempiin siirryttäessä osuus pienenee. 

• Niiden osuus, jotka katsovat, että työyhteisön tasa-arvossa on huomattavasti parantamista, 
kasvaa tasaisesti siirryttäessä nuoremmasta ikäluokasta vanhempaan, samoin kasvaa niiden 
osuus, jotka katsovat, että siinä ei ole juuri parantamista. 

• Sitoutumisessa lähimpään työosastoon ovat niiden osuudet, jotka katsovat sen vähentyneen 
erittäin tai melko paljon, kasvaneet kaikissa ikäryhmissä. Vastaavasti niiden osuudet, jotka 
katsovat sen lisääntyneen, ovat pienentyneet. Kuitenkin niiden osuus, jotka katsovat tämän 
sitoutumisen pysyneen ennallaan, on suurin kaikissa ikäluokissa ja tämä osuus on 
suurentunut nuoremmasta ikäluokasta vanhempaan siirryttäessä. 

• Niiden osuus, jotka katsovat, että elämyksellisyys ja viihteellisyys journalismissa 
lisääntyvät selvästi, kasvaa tasaisesti siirryttäessä nuorimmasta ikäluokasta vanhimpaan. 

• Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet ovat erittäin tärkeitä suuremmalle osalle naisista kuin 
miehistä ja vastaavasti ne ovat melko vähäpätöisiä tai eivät merkitse mitään suuremmalle 
osalle miehistä kuin naisista. Työuralla etenemisessä selvästi suurempi osa naisista kuin 
miehistä näkee jonkin verran tai huomattavasti parantamista. Suurempi osa naisista kuin 
miehistä näkee jonkin verran tai huomattavasti parantamista 
kouluttautumismahdollisuuksissa. 

• Työyhteisön tasa-arvossa huomattavasti suurempi osa miehiä kuin naisia katsoo, ettei 
siinä ole juuri parantamista tai vain vähän parantamista. 

• Työntekijöiden sitoutumisessa työyhteisöön ei ole merkittäviä eroja sukupuolten välillä. 
Viimeisen työvuoden aikana kuormitus paineesta tehdä ylitöitä on lisääntynyt jonkin verran 
tai erittäin paljon hieman enemmän naisilla kuin miehillä. Miehistä hieman yli puolella 
ylitöiden kuormitus on pysynyt ennallaan. 

• Miehet saavat useammin ja hieman tiheämmin palautetta ylimmän tason johdolta tai 
johtajilta kuin naiset. 

• Mahdollisuus työuralla etenemiseen on hieman tärkeämpi sähköisessä viestinnässä kuin 
lehdistössä ja kustannusalalla heitä. Palkan suuruus on puolestaan lehdistö- ja 
kustannusalalla hieman tärkeämpi. Työpaikan pysyvyys on yhtä tärkeä lehdistö- ja 
kustannusalan ja sähköisen viestinnän työntekijöille, sillä kummassakin huomattava 
enemmistö vastaajista piti sitä melko tai erittäin tärkeänä. 

• Sähköisessä viestinnässä työskenteleville työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet on hieman 
tärkeämpi, sillä 80 prosenttia heistä piti sitä melko tai erittäin tärkeänä ja vastaavasti 73 
prosenttia lehdistö- ja kustannusalan työntekijöistä.
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• Journalisteista vuonna 2007 kaksi kolmasosaa on eri mieltä väitteestä, että ”toimittajat 
ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa”, kun taas Elinkeinoelämän Valtuuskunnan 
tutkimuksessa vuonna 2006 suomalaisista lähes yhtä suuri osa oli päinvastaisesti samaa 
mieltä. Merkittävää on, että journalisteista viidennes ja suomalaisista hyvin pieni osa oli 
väitteestä täysin eri mieltä. 

• Journalisteista suurin osa ja suomalaisista puolet oli eri mieltä väittämästä 
”tiedotusvälineet kohtelevat poliitikkoja usein epäasiallisesti ja vihamielisyydellään 
vähentävät politiikan arvostusta”, kun samaa mieltä journalisteista oli viidennes ja 
suomalaisista vajaa kolmannes. 

• Journalisteista puolet ja suomalaisista yli puolet oli samaa mieltä väitteestä ”politiikan 
vähäinen arvostus on kokonaan puolueiden ja poliitikkojen omaa syytä, ei 
tiedotusvälineiden syytä”. Samaa mieltä väitteestä oli vajaa kolmannes journalisteista ja 
viidennes suomalaisista. 

• Lähes kaksi kolmasosaa journalisteista ja puolet suomalaisista on eri mieltä siitä, että naiset 
ja miehet ovat Suomessa nykyisin riittävän tasa-arvoisia. Täysin eri mieltä journalisteista 
oli viidennes ja suomalaisista joka kuudes. Huomattavasti suurempi osa suomalaisista kuin 
journalisteista pitää tasa-arvoa riittävänä. Journalistit ovat suomalaisia selvästi kriittisempiä 
naisten ja miesten tasa-arvon riittävyyteen, mutta puolet niin journalisteista kuin 
suomalaisistakin oli samaa mieltä siitä, että naisten suurempi päätösvalta hyödyttäisi koko 
yhteiskuntaa.

• Journalistit suhtautuvat talouskasvuun kriittisemmin kuin suomalaiset. Lähes neljä 
viidesosaa journalisteista on eri mieltä väitteestä, että ”ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen 
voi perustua vain taloudelliseen kasvuun”, kun suomalaisista heitä on vajaa puolet. 

• Myös ydinvoiman lisärakentamiseen journalistit suhtautuvat suomalaisia selvästi 
epäilevämmin. Puolet journalisteista ja vajaa kolmannes suomalaisista on eri mieltä 
väitteestä, että ”Suomeen pitäisi rakentaa viidennen lisäksi kuudeskin ydinvoimala”. 

• Journalistit ovat suomalaisia kriittisempiä yleensäkin tieteen ja tekniikan 
mahdollisuuksiin, sillä heistä lähes kaksi kolmasosaa ja suomalaisista vajaa kaksi 
viidesosaa oli eri mieltä siitä, että ”tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan 
useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat”. Suomalaisista kaksi viidesosaa oli väittämästä 
samaa mieltä, kun taas journalisteista viidennes. 

• Journalistit suhtautuvat suomalaisia kriittisemmin myös seuraavaan kolmeen työelämän 
muutoksia koskevaan asiaan: journalistien enemmistön mielestä julkisia palveluita ei tulisi 
yksityistää eikä ammattiyhdistysliike ole kehityksen jarru sekä siihen, että työttömyyttä 
voidaan alentaa ilman rakenteellisia uudistuksia ja etujärjestöjen varpaille astumista. 

• Väittämästä ”maassamme tulisi yksityistää suuri osa julkisista palveluista, jotta palveluitten 
tuotanto tehostuisi” oli eri mieltä journalisteista lähes kolme neljäsosaa ja suomalaisista 
puolet. 

• Yli puolet journalisteista ja alle puolet suomalaisista oli eri mieltä siitä, että 
”ammattiyhdistysliike on nykyisin maassamme pikemminkin yhteiskunnallisen kehityksen 
jarru kuin moottori”. 
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• Valtaenemmistö journalisteista kuin suomalaisistakin on samaa mieltä väittämästä 
”suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin ylikierroksilla ja niin kovan paineen 
alla, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun”.

• Suomalaiset ovat enemmän samaa mieltä kuin journalistit väittämistä: ”Mikään puolue ei 
aja juuri minulle tärkeitä asioita”, ”Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa 
omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan” ja ”Maamme 
koulutusjärjestelmä on nykyisin niin teoreettisesti suuntautunut, ettei käytännön 
ammatteihin pian enää löydy riittävästi osaajia”. 

• Journalistikyselyn vastaajista kolme neljäsosaa katsoo, että mainonnalla ja markkinoilla on 
liian paljon valtaa. Selvä enemmistö katsoo myös iltapäivälehdillä olevan liian paljon 
valtaa. Sen sijaan tiedotusvälineillä ja medialla yleensä katsoo yli neljä viidesosaa olevan 
sopivasti valtaa ja liian paljon valtaa vain runsas kymmenesosa.

• Vuonna 1987 tehdyssä Suomen Sanomalehtimiesten Liiton jäsentutkimuksessa 
”Tuntemattomat toimittajat” (Kehälinna & Melin 1988) olleista asenneväittämistä 
yhteiskunnallisten vaikuttajien määräysvallasta käytettiin 14:ää myös tässä tutkimuksessa. 
Uusista mukana olevista vaikuttajista kolme: markkinointi ja mainonta, iltapäivälehdet ja 
Euroopan unioni, sijoittuvat keskiarvojen perusteella viiden ensimmäisen joukkoon, joilla 
on vastaajien mielestä ”liikaa valtaa”, suuryritysten ja pankkien kanssa, jotka molemmat 
saivat korkeimmat osuudet ”liian suuri valta” vuoden 1987 kyselyssä: suuryritykset 81 
prosenttia ja pankit 86 prosenttia. 

• Vuoden 2007 kyselyssä erityisesti niiden osuudet, jotka vastasivat, että kysytyn 
yhteiskunnallisen vaikuttajan valta on ”sopiva”, on merkittävästi kasvanut, sillä sen osuus 
on kasvanut kaikissa kysytyissä 14:ssä kohdassa. Suurin osuuden kasvu 
”sopivasti”-luokassa oli puolueiden vallan arvioinnissa. Vuonna 1987 vastaajista kolmannes 
katsoi puolueilla olevan ”sopivasti” valtaa ja vuonna 2007 näin vastanneiden osuus oli yli 
kaksinkertainen, lähes neljä viidesosaa. Tämä viittaa jonkinlaiseen mielipiteiden 
suuntautumiseen ääripäistä kohti yhdenmukaisempaa ja jollakin tavalla mielipiteiden 
’konsensusluonteista’ tasoittumista näiden yhteiskunnallisten vaikuttajien vallasta. 

• Tutkimuksessa verrattiin journalistikyselyn vastaajien ja EVAn tekemiä suomalaisten 
asenteita koskevia tuloksia vuodelta 2006 siitä, millaisena he pitävät yhteiskunnallisten 
vaikuttajien valtaa. Euroopan unionilla katsoo kummankin ryhmän enemmistö, 
journalisteista 53 prosenttia ja suomalaisista 70 prosenttia, olevan liian paljon valtaa. 
Toiseksi eniten liian paljon valtaa katsoo kumpikin ryhmistä olevan virkamiehistöllä 38 
prosenttia ja 32 prosenttia.

• Niin journalistit kuin suomalaisetkin pitävät yhteiskunnallisten instituutioiden valtaa 
enimmäkseen sopivana. Suomalaisista lähes kaksi kolmasosaa pitää tiedotusvälineiden ja 
median valtaa liian suurena, journalisteista vain runsas kymmenesosa. Selvästi suurempi osa 
journalisteista kuin suomalaisista katsoo, että liian paljon valtaa on kirkolla, poliisilla ja 
puolustusvoimilla. Suomalaisista suurempi osa kuin journalisteista pitää oikeuslaitoksen, 
poliisin ja puolustusvoimien valtaa liian pienenä. Suurempi osa journalisteista pitää kaikkien 
talouselämän toimijoiden valtaa liian suurena kuin suomalaisista ja suurempi osa 
suomalaisista pitää toimijoiden valtaa sopivana kuin journalisteista. 
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• Enemmistö niin journalisteista kuin suomalaisistakin pitää ammattiyhdistysliikkeen, 
luonnonsuojelijoiden ja puolueiden valtaa sopivana. Suurempi osa suomalaisista pitää 
puolueiden, luonnonsuojelijoiden ja ammattiyhdistysliikkeen valtaa liian suurena kuin 
journalisteista. Journalisteista puolestaan suurempi osa pitää yleensä kansalaisjärjestöjen, 
perheen ja luonnonsuojelijoiden valtaa liian pienenä kuin suomalaisista. Yksityisen 
kansalaisen valtaa pitää liian pienenä hieman suurempi osa suomalaisista kuin 
journalisteista.
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Journalistit muuttuvassa mediassa
2. Lomakekyselyn avokysymyksiin tulleiden vastausten 
laajempi raportti

Tässä liitteessä esitetään avokysymyksiin tulleita vastauksia laajemmin kuin mitä 
varsinaisessa raportissa oli mahdollista. 

Avovastaukset on ryhmitelty taulukoissa kuvattuihin ryhmiin. 

Sitaatit esitetään näiden ryhmien mukaisesti taulukoiden jälkeen, raportin lukujen 
mukaisessa järjestyksessä.
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Työn merkitys
Journalisteilta kysyttiin heille työssään eniten merkitsevistä asioista (kysymys 19). Annettujen 
vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat halutessaan kertoa jonkin muun kuin tarjotun 
vaihtoehdon. (Ks. myös luku 3.1.)

Taulukko 3.1 Mitkä asiat merkitsevät eniten omassa työssä: jokin muu, mikä?
                                                                                                     %  
1) Työn luonne, toimeentulo, toiveammatti 67,9

Itsenäisyys, vapaus, voi vaikuttaa työjärjestelyihin 24,5
Mahdollisuus oppia uutta, monipuolinen työ 17,0
Työ antaa toimeentulon, työllistyminen 15,1
Toiveammatti 11,3

2) Työyhteisö, kollegat, hyvä työnantaja 18,9
Työyhteisö, vuorovaikutus 13,2
Hyvä työnantaja, esimies 5,7

3) Yhteiskunnallinen tehtävä, yleisön palvelu 11,3
Vaikuttaminen asioihin 5,7
Yleisön palveleminen 5,7

4) Muu, eläkkeellä 1,9
                                                                                                      
Yht. mainintoja 53 100,0

1) työn luonne, toimeentulo ja toiveammatti: 
”Hauskuus” 
”Vaihtelevuus”
”Voin työskennellä oman jaksamisen mukaan”
”Vapaus valita jutut”
”Itsenäisyys”
”Työntekijän vapaa-ajan kunnioitus”. 
”Mahdollisuus oppia lisää jatkuvasti myös kouluttautumalla” 
”Mahdollisuus kokeilla tv-työtä lehtiuran välissä”
”Monipuolinen tehtävänkuva”
”Oppia uutta – ei ikärasismia siis haittana”
”Uuden tiedon hankkiminen työn kautta”.
”Mahdollisuuden kirjoittaa ja saada siitä vielä rahaa”
”Että on yleensäkin töitä”, ”itsensä elättäminen ennen eläkeikää”
”Mahdollisuuden työskennellä vähintään 65-vuotiaaksi, mielellään kuolemaan asti 
haluamassani määrin ja tulla kohtuullisesti toimeen tällä työllä: lehdet ostavat juttuja ja 
maksavat kohtuullisen korvauksen”.
”Kaikesta huolimatta unelma-ammattini”
”Voi toimia eettisiä periaatteita noudattaen”
”Kerran ’partiolainen’, … aina ’partiolainen’”.

2) työyhteisö, kollegat, hyvä työnantaja:
”Avoimuus”
”SJL:n tuki työssä”
”Yhteistyö työnantajan/kustantajan kanssa hyvää” 
”Kollegiaalinen vuorovaikutus”
”Työyhteisö, jota ei ole nyt”
”Työilmapiirin huonous vaikuttaa paljon” 
”Täysjärkinen esimies” 
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”Työnantajan halu ja kyky kehittää lehteä”
”Työpaikka järjestää hoitajan sairaalle lapselle”. 

3) Yhteiskunnallisen tehtävän toteuttaminen tai yleisön palveleminen:
”Ylläpitää suomenruotsalaista kulttuuria”
”Kontaktipinta Suomeen”
”Urheilujournalismi on väylä lapsiin ja nuoriin” 
”Paljon lukijoita”
”Materiaalin välittäminen katsojille”. 

Omat vahvuudet työssä
Vastaajia pyydettiin kertomaan avovastauksella (kysymys 31) suurin vahvuutensa tai missä katsoo 
olevansa työssään erityisen hyvä. (Ks. myös luku 3.2.)
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Taulukko 3.2 Vastaajien mainitsemia sanoja vahvuuksistaan (kpl). (Vähintään kaksi mainintaa.)
                                                                                                                        
I Taidot, tiedot, kyvyt, osaaminen:

kirjoittaa, kirjoittaja, kirjoittaminen, kirjoitus 84
monipuolinen osaaminen, monipuolisuus, moniosaaminen 81
ideointi, idearikkaus, ideointikyky 75
ihmissuhdetaidot, ihmistuntemus, yhteydet ihmisiin, ihmisläheisyys 41
kokonaisuuksien hahmotus, kokonaisuuden hallinta 41
kielitaito, kielitaju, kielenhuolto, oikeakielisyys 40
kokemus, kokenut, ammattikokemus, elämänkokemus, työkokemus 32
organisoija, organisointi, organisointikyky, järjestelmällisyys 31
ammattitaito, ammatillinen osaaminen 30
kuvan taju, kuvallinen ajattelu, valokuvaus 30
paine, paineensieto, stressin sieto, kiireessä työskentely 22
tekninen osaaminen, tekniset taidot 20
asiantuntemus, asiantuntijuus, asiantuntija 18
yleissivistys, yleistieto, laaja sivistys 18
visuaalisuus, visuaaliset taidot 17
editointi 16
suunnittelu 10
analysointi 7
kritiikki, kriittisyys 6
reagointi 5
esiintymistaito, esiintyminen 4
kyseenalaistaminen 3
Yht. mainintoja kpl (631)

II Ominaisuudet, lahjakkuus, asenteet, arvot:

1) nopea, nopeus 81
2) luova, luovuus 27
3) tarkka, tarkkuus 26
4) luotettava, luotettavuus 19
5) innostava, innostunut 18
6) joustava, joustavuus 17
7) teho, tehokas, tehokkuus 15
8) ahkera, ahkeruus 12
9) oppivainen, uuden oppiminen 9
10) sitkeä, sitkeys, peräänantamattomuus 8
11) täsmällinen, täsmällisyys 7
12) asenne työhön, asennoituminen 6
13) rohkeus 6
14) sitoutuminen työhön, sitoutuneisuus työpaikkaan 5
15) perusteellisuus 5
16) kritiikki, kriittisyys 4
17) ennakkoluuloton 3
18) motivaatio, motivoitunut 3
19) uteliaisuus, utelias 2
Yht. mainintoja kpl (273)

                                                                                                                        
Yht. vastaajia I-II, 551, mainintoja yht. 904 904

1) Kirjoittaminen: 
”Kykenen kirjoittamaan joustavasti eri brandeihin” 
”Kirjoittaminen selkeästi ja lukijaystävällisesti” 
”Olen hyvä kirjoittamaan ja tulen keikalta kuin keikalta jutun kanssa kotiin.”
”Vältän kaavaan kirjoittamista”
”Sanovat minua omaperäiseksi kirjoittajaksi.”
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”Kohderyhmälähtöinen kirjoittaja”
”Elämänmakuinen kirjoittaja”. 

2) Monipuolisuus: 
”Seuraan monipuolisesti ja innokkaasti alaani”
”Olen toimituksen moniosaaja, joka kasaa tarvittaessa koko lehden painokuntoon.”
”Monipuolinen ammattitaustani antaa eväät käsitellä aiheita tyhjentävästi ja 
lähestyä/ymmärtää niitä eri tasoilla” 
”Monipuolinen työkokemukseni monista eri medioista ja monista eri tyyppisistä 
ohjelmista.” 
”Monipuolisesti vahva ilmaisussa, substanssissa ja organisoinnissa”
”Osaan kaikkea: kirjoittaa, kuvata, käsitellä kuvia, piirtää, taittaa, hoitaa toimituksen 
tietotekniikkaa, suunnitella sivupohjia ja ulkoasua, neuvotella asiakkaiden kanssa 
ilmoitusliitteistä, suunnitella niitä, jopa myydä ilmoituksia ja valmistaa niitä sekä hoitaa 
tilaajarekisteriä” 
”Vahva ja monipuolinen kielitaito”
”Monipuolinen yhteiskunnan tuntemus”.

3) Ideointi: 
”Kohtuullisen hyvä otsikoija ja kuvausideanikkari”
”Lehden sisällön ideointi” 
”Juttujen ideointi”
”Olen nopea kirjoittaja, luotettava, tehokas tiedonhankkija. Vastapainoksi huono ideoija.” 

4) Ihmissuhdetaidot ja –verkot: 
”Syvä yhteysverkko alani arkeen ja ihmisiin” 
”Tulen hyvin toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Kun pyydän haastattelua, siitä ei juuri 
koskaan kieltäydytä.” 
”Koen pääseväni ihmisiä lähelle ja pystyn tuomaan heidän näkökulmansa esille.” 
”Tulen hyvin toimeen kaikkien ihmisten kanssa työssäni, (sidosryhmät). Aito ihmisten 
huomioon ottaminen.”
”Osaan välittää ihmisten tuntoja ja ajatuksia lukijoille.” 
”Osaan suhtautua eri-ikäisiin ihmisiin.”
” Osaan olla ihmisten kanssa. Kuunnella, poimia oleellisen”. 

5) Kokonaisuuksien hallinta: 
”Havainnoin yksityiskohtia, mutta hahmotan myös kokonaisuuksia, mutkikkaat aiheet eivät 
tuota vaikeuksia.” 
”Kokonaisnäkemys ja -työote, jota yhden hengen toimituksessa tarvitaan.”
”Jutun ja kuvituksen suhteen ja lehden luonteen taju.”
”Luen käsikirjoituksen paneutuen ja annan paljon kommentteja kirjoittajalle siitä, mitkä 
seikat mielestäni parantavat tekstiä sekä kirjaa kokonaisuutena.” 
”Hyvä dramaturgian ja kokonaisuuksien taju”
”Olen hyvä suunnittelemaan kokonaisuuksia ja pyrin sinnikkäästi tekemään juttuni niin, että 
saisin itsestäänselvyydet mahdollisimman vähiin ja oivallukset maksimiin”
”Pystyn jäsentelemään sekavia kokonaisuuksia. Johdonmukaisuus. Selkeä käsitys lehden 
linjasta.” 
”Jutun kokonaisuuden hahmottaminen visuaalisesti, dramaturgia”
”Lankojen käsissä piteleminen pienessä toimituksessa, jossa lehteä tehdään käytännössä 
avustajien voimin.” 
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6) Kielitaidot: 
”Vieraat kielet (7 mainintaa)” 
”Elävä puhekielen hallinta”
”Kansankielisyys”
”Kielellinen luovuus”
”Kielenhuolto”
”Kielitaju”
”Kieliasu” 
”Lähdekielen tuntemus”
”Oikeakielisyys”
”Verbaalisuus”. 

7) Ammattikokemus: 
”Pitkän työurakan tuoma kokemus, mitkä helpottaa päätöksentekoa.”
”Monipuolinen työkokemukseni monista eri medioista ja monista eri tyyppisistä ohjelmista. 
Tämä heijastuu idearikkautena ja näkemyksenä siitä, minkälaista tavaraa teen.” 
”Kokemus on tuonut paineensietokykyä.
”Pitkä kokemus miltei kaikista toimituksen töistä, sovellun moniin eri tehtäviin. 

8) Organisointikyky: 
”Olen hyvä lähetysten juontamisessa ja koostamisessa - organisoinnissa.”
”Duktig på att organisera”
”Kyky hahmottaa olennainen ja organisoida työ”. 

9) Ammattitaito: 
”Opiskelussa hankittu ammattitaito, joka kohenee kaiken aikaa työn kautta ja harrastusten 
kautta, jotka ovat osin samat kuin työni!”
”Raudanluja kirjoittamisammattitaito”
”Tässä toimituksessa tekstiileihin ja käsitöihin liittyvä lisäammattitaitoni auttaa asianosaista 
toimittajaa, toimitussihteereitä ja taittaja-kollegoita, joiden ei tarvitse taistella 
käsityöohjetaittojen kanssa.” 
”Vuosien kerryttämä ammattitaito, josta tosin ei ole mainittavampaa hyötyä.”
”Laaja-alainen perusammattitaito kaikilla tv-urheilutoimittajan osa-alueilla”
”Monipuolinen ammattitaito: toimittaminen, kuvaaminen + editointi”.

10) Kuvallinen ajattelu: 
”Sanan ja kuvan taju, lehtikonseptin hallinta”
”Kuvakerronta ja kuvien suunnittelu”
”Valokuvan ja tekstin yhdistäminen kokonaisuudeksi, taiton näkeminen silmissä etukäteen 
jutun teossa”
”Kekseliäisyys. En ole erityisen ahkera, mutta olen esimerkiksi kohtuullisen hyvä otsikoija 
ja kuvausideanikkari.”
”Kuva-aineiston käsittely ja videoklippien teko”
”Nopeus kuvaustilanteissa”
”Kuvaan yhä enemmän ja se tuo valtavasti mielihyvää.”
”Toimitan, kuvaan ja leikkaan. Vahvuuteni on hyvä tasapaino kaikkien näiden erilaisten 
työtehtävien hoitamisessa.”
”Valokuvauksen ja tekstinteon yhdistäminen”. 
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11) Paineensieto: 
”Kestän painetta, kiirettä ja epävarmuutta.”
”Olen paineen ja kiireenkin keskellä rauhallinen ja keskittymiskykyinen.”
”Kokemus on tuonut paineensietokykyä”
”Melko hyvä stressinsietokyky, opittu vuosien varrella urheilun iltavuoroissa.” 

12) Tekninen osaaminen: 
”Vahvat tekniset taidot”
”Teknisesti hyvin kouluttautunut, niin että laatu on tasaista.”
” Olen suhteellisen taitava uusien tekniikoiden oppija”
”Uusien tekniikoiden oppiminen ja niihin sopeutuminen.” 

13) Asiantuntijuus: 
”Asiantuntijuus, joka on muodostunut vuosien saatossa”
”Olen erikoisalani asiantuntija. Lisäksi minulla on pitkän ajan kuluessa hankittu laaja 
kontaktiverkko.”
”Asiantuntemus seuranta-alalla”
”Asiantuntevuus ja intohimo selostettavaa lajia kohtaan”
”Asiantuntijuus, se pohja jolta ponnistan, kentän tuntemus”. 

14) Yleissivistys mainittiin sellaisenaan tai siihen liitettiin maininnat yleissivistyksen laajuudesta tai 
vahvuudesta.

15) Visuaaliset taidot:
”Vahva näkemys myös visuaalisesta puolesta sanomalehdessä”
”Vahva visuaalinen silmä”
”Visuaalinen lahjakkuus”
”Olen erittäin visuaalinen ihminen.”
”Visuaalisen kokonaisuuden hahmotus sisällön ehdoilla”. 

16) Editointi: 
”Tekstin editointi, sen sujuvuudesta huolehtiminen. (Kustannustoimittajana)”
”Muiden tekemien genreen kuuluvien juttujen editointi on helppoa”. 

17) Suunnittelu: 
”Kuvakerronta ja kuvien suunnittelu”
”Sivujen suunnittelu”
”Koko lehden suunnittelu”. 

Omien vahvuuksien vaaliminen
Avovastauksella (kysymys 32) tiedusteltiin myös vastaajien näkemyksiä heidän vahvuuksiksi 
nimeämiensä piirteiden vaalimiskeinoista. (Ks. myös luku 3.3.)

70



Taulukko 3.3 Miten tuota vahvuuttasi pitäisi mielestäsi vaalia, että se säilyisi ja jatkuisi työssäsi?
                                                                                                   

kpl %
1) Työtehtävien laatu, monipuolisuus, vapaus 167 24,3
2) Ajan lisääminen tehtävien mukaan 129 18,8
3) Koulutus, kouluttautuminen, opiskelu 113 16,4
4) Palaute, kannustus, tunnustus, arvostus 105 15,3
5) Oma toiminta, itsensä kehittäminen, tekeminen 95 13,8
6) Palkkaus, työsuhteen vakinaistaminen 55 8,0
Muu 23 3,3
                                                                                                   
Yht. vastaajia 521, mainintoja yht. 687 100,0
Ei osaa sanoa, ei vastausta, yht. 103

1) Työtehtävien laatu, monipuolisuus ja vapaus: 
”Selvillä toimeksiannoilla”
”Mahdollisuus erilaisten juttutyyppien kirjoittamiseen”
”Annettaisiin tilaa ja aikaa keskittyä yhteen tai muutamaan asiaan (jatkuvan ns. 
monitekemisen ja sijaisuuksissa hyppimisen sijaan)”
”Kaikki muut työtehtävät tuntuvat vievän ajan juuri tältä ydintehtävältä (ideointi ja 
suunnittelu)”
”Työkiertoa pitäisi hidastaa, nyt hommat vaihtuvat liian usein.”
”Lisätä työn itsenäisyyttä sekä työntekijän omaa panosta työn suunnittelussa ja 
organisoinnissa” 
”Että saisin itse päättää mahdollisimman paljon juttujeni aiheista” 
”Juttupituuksia ei voi enää lyhentää”
”Ideoita voisi rohkeasti toteuttaa, vaikka se olisi jotain sellaista jota ei ole aiemmin tehty, 
jossa esimies ei ole asiantuntija tai joka saattaa aiheuttaa tiukkaakin keskustelua.”
”Kirjoitusnopeus ja uutisnokka pysyvät terässä vain tekemällä haasteellista perustyötä. 
Duuni pitää yllä ammattitaitoa.”
”Tuotteen (ohjelmien) monipuolisuuden lisääminen (tätä on voimakkaasti supistettu, 
kavennettu)”
”Ei hyödyntää tehokkuuttani tukahduttamalla sitä niin, että rutiinien lisäksi tulee joka vuosi 
uusia isoja kokonaisuuksia, jotka muutetaan rutiineiksi vuodessa ja kuormaa lisätään taas 
seuraavana vuonna, mikään ei jää pois uusien 'haasteiden' tieltä!”
”Tietty työntekoon liittyvä, sitä pitäisi vaalia edelleen. Että myös yhtiön johto tunnustaisi 
avoimesti, että journalistinen työ on yhtiömme kulmakivi. Nyt vain markkinointi on se jota 
kehutaan.”
”Päästä enemmän keskittymään tiettyihin asioihin; nyt kun kaikki tekevät kaikkea, tilanne ei 
ole ideaali.”
”Ei pitäisi panna niin typeriä merkkimäärärajoituksia. Tiedän pomoja paremmin milloin 
jutussa on tärkeät asiat kirjoitettu.”
”Tarjolla on oltava mahdollisuus tehdä haastavia juttuja, joiden aineiston kokoaminen vaatii 
työtä ja vaikeuksien voittamista. Vastakkainasetteluja.”
”Työnantajan pitäisi ymmärtää, että ilman toimittajia kuvaajia jne eli henkilöstöä koko firma 
ei ole mitään. Nyt käytännössä toimituksen ihmiset tuntevat olevansa vain biomassaa jota 
allokoidaan miten sattuu epäpätevien uutispäälliköiden toimesta ja johtoa kiinnostaa vain 
firman menestys, omien optiot”
”Joskus voisi kokeilla räväkämpiäkin ideoita, varman päälle pelaamisen sijaan, kun ei 
tarvitsisi huolehtia siitä, että miellyttää juuri tiettyjä ihmisiä.”
”Antamalla toimittajan olla toimittaja, ei sisällöntuottaja.”
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”Ettei, kuten nyt on tapahtunut, että työkuvaa muutetaan koko ajan. Että olisi selkeä visio 
miten lehti toteutetaan ja että päätöksiä tehtäisiin tietopohjalta eikä kuten nyt, mutu-
pohjalta.”
”Selkeyttämällä erityisesti toimittajan ja kirjantekijä välistä vastuuta ja valtaa: on 
epäkiitollista työjuhtana paikkailla ja korjailla toisten tuotoksia ja vieläpä pyydellä anteeksi 
puuttumista.”
”Pitempien juttujen kirjoittaminen”
”Jättämällä työnteosta pois turhan virkamieslähtöisyyden. Tekemällä juttuja 
mahdollisimman erilaisten ihmisten näkökulmista ja toteuttamalla ne uusilla, tuoreilla 
tavoilla.”
”Uralla on voitava edetä, vaikka on nainen. Tehtäviä ja luottamusta on saatava, vain siten 
voi mitata omia kykyjään.” 
”Enemmän tehtäviä, joissa saa itse luoda ja kehitellä ideoita. Bulkkikaman tekeminen tappaa 
kaiken luovuuden.”
”Juttujen suhteen pitäisi olla enemmän vapauksia toteuttaa erilaisia ideoita. Uusien 
toteuttamistapojen kokeilemiseen pitäisi myös rohkaista, vaikka välillä sattuisikin 
epäonnistumisia.” 

2) Työtehtävien vaatima aika: 
”Antaa aikaa suunnitella ja ideoida”
”Antaa aikaa perehtyä monimutkaisiinkin asioihin ja ilmiöihin pikauutisten ohella”
”Aikaa seurata kuvattavaa ennen kuvausta.”
”Kiireessä ei synny mitään ajatuksia, jutuista tulee viimeistelemättömiä, kukaan ei ehdi 
käsitellä eikä ideoita ehdi jalostaa kenenkään kanssa. Lehdestä tulee sutaistun näköinen, eikä 
sillä ole omaa selkeää linjaansa.”
”Työhön käytettävää aikaa ei voi kiristää enää ollenkaan.”
”Mahdollisuudella lepoon ja ajalla uusien ideoiden etsimiseen.”
”Sekä perustekemiseen että uusiin asioihin aikaa, ajankäytön jakautuminen kuntoon”
”Riittävästi aikaa, vapautta ja joutenoloa”
”Riittävän ajan varaamisella ihmissuhteisiin ja työyhteisön johtamiseen arjen rutiinien 
keskellä”
”Aikaa myös levolle.”
”Tarpeeksi aitoa vapaa-aikaa, jotta innostus ja intohimo säilyisi. Kukaan ei jaksa tehdä 
täysillä 40 tuntia viikossa vuodet ympäriinsä.”
”Mitä enemmän kiire kasvaa, sitä vähemmän juttuihin tulee persoonaa. pian kaikki jutut 
muuttuvat konemaisiksi ja hengettömiksi”
”Jaksottaa työtä niin, ettei kiire ja "hektisyys" jatku liian pitkään yhtäjaksoisesti”
”Freelancervuosinani jouduin jatkuvasti työskentelemään paljon enemmän kuin kukaan 
vakituinen toimittaja, eikä palkkioilla silti elänyt. Se uuvutti.” 
”Ennen oli enemmän aikaa ajatella ja tavata ihmisiä”
”Aikaa pitäisi olla joskus myös joutenoloon.”
”Vanhetessa lisää ajankäyttöä yhteen juttuun.”
”Kirjoittamiseen ja ajatteluun pitää saada käyttää riittävästi aikaa.”
”Tarvitsen aikaan lukemiseen ja ihmisten tapaamiseen.”
”Antaa lisää aikaa, jotta vältyttäisiin kiireestä aiheutuvalta huonolta jäljeltä ja 
huolimattomuuksilta”
”Pitää olla aikaa ajatella puhki asioita ilman että ainoana lähtökohtana on 'kuis monta 
merkkiä tästä tulee, 1800 vai 2800 ja faktaboksi'.”
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”Oppimalla sanomaan 'ei' jatkuvasti esiin tuotaville lisätehtäville, varaamaan riittävästi aikaa 
yhden jutun työstämiseen. Ideoimalla juttuja työkavereiden ja esimiesten kanssa, nyt siihen 
ei oikein osaa ottaa aikaa.”
”Kiirettä pitäisi vähentää. Pitäisi ehtiä myös ideoimaan (ja joskus vaikka syömään)”
”Omat laatukriteerini ja työhön käytettävissä oleva aika eivät kohtaa. Vaativiin juttuihin 
pitäisi antaa enemmän aikaa. Tarvitsen sitä myös ideointiin ja asioiden kypsyttelyyn.”
”Töiden suunnittelua pitäisi arvostaa enemmän ja ymmärtää, että siihen pitää käyttää aikaa 
sekä yksin että yhdessä. Se ensimmäinen idea on vasta lähtökohta, sitä ei aina muisteta.”
”Luovuus voi kärsiä, jos aina joutuu paahtamaan kiireessä. Hyviä ideoita syntyy, jos välillä 
ehtii pulputtaa jouten ja ennen kaikkea jos ehtii työstää näkökulmia eteenpäin kollegoiden ja 
toimittajien kanssa”
”Siihen asti kun on tunnetta ja sitä myöten kiinnostusta lajia kohtaan, se vaalii itse itseään. 
Konkreettisesti ajateltuna, pitemmät lomanjaksot voisivat pitää liekin palamassa”. 

3) Koulutus, uuden opiskelu, kouluttautuminen, elinikäinen oppiminen, ammatillinen 
täydennyskoulutus: 

”Päivittämällä ammattitaitoa koulutuksella”
”Esimieskoulutusta, jotta mahdollisuuteni motivoida ja johtaa työtä omien laatukriteerien 
mukaisesti kasvaisi”
”Ehkä myös käydä välillä koulutuksessa”
”Työmenetelmien tarkastelu kokeneen ulkopuolisen ammattilaisen kautta ja sen tuloksena 
laadukas tarpeisiimme suunniteltu koulutus”
”Kielenhuoltokurssi silloin tällöin pitää jutut luettavina, luovuus löytyy jostain muualta”
”Säännöllisesti esim. koulutusvapaata, että ammattitaito pysyisi yllä, pääsisi pois hetkeksi 
arjen tekemisestä, aivot saisivat olla ideoinnista jouten ja jotta alitajunta saisi tehdä työtä 
rauhassa” 
”Lisäkoulutusta dramaturgian rakentamisesta.” 
”Kouluttaa itseäni muun muassa kielissä.” 
”Yleisesti ottaen sitä pitäisi vaalia tai edesauttaa kiinnittämällä asiaan enemmän huomiota 
toimittajien koulutuksessa (oikeakielisyys)”
”Koulutusta pitäisi lisätä. Siihen on mahdollisuus, mutta oma aktiivisuus hakeutua 
koulutukseen on ollut suurin este, ei työnantaja, joka kannustaa koulutuksiin.”
”Koulutusta ja uusia tehtäviä tarjottava ikääntyvillekin”
”Koulutusta, jotta osaisin tehdä monipuolisempia haastatteluita ja uusia oivalluksia 
taitossa.” 
”Pitäisi kurssittaa itseään: luova kirjoittaminen, talouskirjoittaminen jne”
”Itseopiskelulla, seuraamalla viimeisimpiä tutkimuksia jne. Tarjolla oleva koulutus liian 
perusasioita.”
”Kouluttaa kirjantekijöistä parempia kirjoittajia”
”Osallistuminen alan tutkimustapahtumiin ja oma kouluttautuminen. Pelkkä toimitustyö 
puuduttaa, jos ei pääse laajentamaan perspektiiviään oman työpaikan ulkopuolelle.”
”Työnantajan pitäisi antaa johtamiskoulutusta myös päätoimittajuuksien vakituisille 
tuuraajille.”
”Liitolta enemmän tukea koulutukseen ja koulutuksen järjestämistä yrittäjänä toimiville. 
Yrityksen pyörittäminen eli oman työpaikan turvaaminen vaatii erityisosaamista.”
”jatkuvaa koulutusta uusien medioiden ja niiden vaatiman tekniikan hallintaan”
”Koulutan itseäni luovan kirjoittamisen opeilla ja kirjoitan elävää kieltä siitä huolimatta, että 
kirjoitan kuiviin sanomalehtiin ja ammattijulkaisuihin. Verbeillä saa eloa hautaankin!” 
”Jatkaa ikuista opiskelua ja oppimista”. 

73



4) Palaute, kannustus, tunnustus, arvostus ja kunnioitus: 
”Työilmapiirin parantaminen ja palautteen saaminen pitävät mielen virkeänä jolloin työkin 
sujuu.” 
”Useimmiten päälliköiden päivittäispalaute on tyyliä kuva oli heikko, juttu oli huonosti 
taitettu, eikä tunnu että kovalla vaivalla tehtyä juttua on edes luettu.” 
”Kannustamalla ja rohkaisemalla.”
”Nykyisessä työssäni en halua antaa luovaa panosta työnantajalleni sen täydessä 
laajuudessa, koska luottamus on kadonnut.”
”Kannustava kritiikki ei satu sanojaan. Rakentava keskustelu ja totuudessa pysyminen 
edesauttavat parempiin suorituksiin”
”Saamalla siis ulkopuolista palautetta ja näkemystä tekstiin”
”Antaa mahdollisuus, kannustaa omaperäisiin juttuihin”
”Kehua, kun se tuottaa tulosta sekä kertoa, missä pitää parantaa, kun ei suju hyvin.”
”Johtajilta kuuntelua, ei käskyttämistä. Käskyt ovat menneeltä ajalta. Johtajat puoliväliin 
vastaan!” 
”Riittävä palaute, myös kriittinen”
”Asiallinen palaute”
”Palautetta pitäisi saada enemmän” 
”Positiivinen palaute ylimmältä johdolta antaa pontta jatkaa yhtä tehokkaana kuin ennenkin”
”Palautetta, palautetta, palautetta!! kritiikkiä mutta ennenkaikkea kannustusta, jota en saa 
juuri koskaan”
”Esimies saisi antaa enemmän palautetta ja olla kiinnostunut tekemisistäni”
”Kunnioittamalla sitä (kokemus, monipuolisuus, nopeus sivujen koostamisessa)” 
”Sitä (kielitaito ja kielen taju ) pitäisi arvostaa, mutta säilyyhän se kuitenkin; jos yrittää 
huomauttaa räikeistä kielioppivirheistä, kollegat pitävät dinosauruksena”
”Työnantajan pitäisi kannustaa uusiin tehtäviin; antaa kiitosta ja myönteistä palautetta”
”Työnantaja voisi pikkuhiljaa ryhtyä arvostamaan työpanostani.”
”Kun jäin osaeläkkeelle, on usein työssä sellainen olo kuin minua ei olisi työyhteisölleni 
silloinkaan olemassa.”
”Kirjoittamistyölle lisää arvostusta - sitä ei osaa tehdä kuka tahansa”
”Minulla on ollut kannustava esimies. Näillä eväillä on hyvä jatkaa.”
”Varmaan pitäisi saada enemmän positiivista palautetta esimiehiltä.”
”Työnantajan ja johdon pitäisi kunnioittaa ja arvostaa sitä (työni kokonaisuuden hallinta)”
”Arvostakaa, herra mun varjele, minua edes joskus!!!”
”Vuoropuhelua ylemmän johdon kanssa, palautekeskusteluja (ei kirjallista)”
”Tähän asti saatu palaute rohkaisee, ja jos sellainen jatkuu, niin hyvällä tiellä ollaan.”
”Esimiehiltä rehelliset mielipiteet jutuistani, ja rehelliset kiitokset tehdyistä työtehtävistä.”
”Vahvuuksiani arvostava palaute riittäisi.
”Kaipaisin enemmän työnantajan tunnustusta sekä työlleni että hiljaisemmalle 
työskentelytavalleni, että motivaationi säilyisi ennallaan tai jopa lisääntyisi”
”Työyhteisössä vallitsee kateus ja juoruilun ilmapiiri. Ratkaisu löytyisi tällöin jostain sieltä, 
että kuunneltaisiin aidosti jokaista ja oltaisiin avoimia.”
”Työyhteisöstä ja työkavereilta saatu tuki on parasta lääkettä.”
”Hyvällä palautteella ja toisaalta asiallisella kritiikillä.”
”Joustavuutta työnantajalta, kiitoksia, kehuja, bonusta, huomiota”
”Ylimmän johdon ja työnjohdon pitäisi kohdella henkilöstöä arvostavasti ja tasapuolisesti 
eikä pompotella ja komennella heitä”
”Ammattitaitoisten kollegojen tuki on ratkaisevaa”. 

5) Oma toiminta, oma aktiivisuus, itsensä kehittäminen ja itse tekeminen:
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”Treenaamalla että fysiikka pysyy hyvänä.”
”Tutkimalla muiden ja oman työn jälkeä”
”Pääasiassa ko. vahvuuden (hyvä henkilöjohtaja) vaaliminen riippuu kuitenkin minusta 
itsestäni”
”On tärkeää säilyttää ilo ja rentous työssä. Se onnistuu näillä vuosilla parhaiten pitämällä 
vapaat, säätelemällä ylitöiden määrää, olemalla kiinnostunut muustakin kuin työstä ja 
huolehtimalla jaksamisestaan fyysisesti ja henkisesti.”
”Harjoitella ja olla itsereflektoiva. Pyrkiä parantamaan omaa osaamista ja seurata 
laitteistojen kehitystä.”
”Tutustumalla asioihin hyvin ja monipuolisia tietolähteitä käyttäen ennen niiden 
kommentointia”
”Pitäisi päästä ylläpitämään verkostoja paremmin tekemällä nykyistä enemmän perustyötä”
”Lukea muutakin kuin suoraan työhön liittyviä tekstejä, harrastaa kulttuuria monipuolisesti”
”Lukea, tankata uusia asioita ja tietoa. haluaisin lukea, kokea ja elää muutenkin kuin luupin 
läpi katsottua elämänmenoa.”
”Jatkuva alan seuranta ja oman työn kehittäminen”
”Suhteista kaikenlaisiin ihmisiin on jatkuvasti pidettävä hyvää huolta, jotta voi toimia 
luotettavasti toimittajana paikkakunnalla, jossa kaikki tuntevat toisensa. Jos maine menee, 
menevät työmahdollisuudetkin.”
”Osallistua enemmän infoihin ja konferensseihin -> haistella tuulia”
”Pidettävä huolta, että jaksaa käydä ihmisten pakeilla eikä turvaudu puhelimeen liikaa”
”Seurata, miten kehitys etenee maailmassa ja miten kieli muuttuu.”
”Vaalia terveyttä että jaksaa pysyä virkeänä ja uteliaana.”
”Edellyttää välillä etäisyyden ottamista työpaikkaan ja –kavereihin”
”Jatkaa vaan omaa linjaa jos ei kukaan valita”
”Taidon kehittyminen tietysti vaatii lisäksi alan kirjallisuuden seuraamista ja muiden 
kustantajien kirjojen tarkastelua.”
”Paneutua kirjoittamiseen vielä perusteellisemmin”
”Kai sitä vaan pitää painaa perkeleesti eteenpäin ja uskoa siihen, että jotkut lukevat vielä 
lehtiä Suomessa, kun välillä tuntuu, että jotkut vaan katsoo tositeeveetä.”
”Olen liian hidas, joten vahvuutta ei ole syytä vaalia. Haastatteluun kuluu liikaa aikaa, jutun 
kirjoittaminen kestää enemmän kuin on työajan puitteissa mahdollista käyttää.”
”Harrastaa kriittistä ajattelua ja seurata maailmaa, mutta journalistinen työ ei enää ole 
sellaista. Toisin sanoen, kriittisen ajattelun hyödyntäminen työssä käy entistä 
vaikeammaksi.”
”Seurattava mitä tapahtuu ja pidettävä korvat auki-asennossa.”
”Hakemalla uusia näkökulmia yhteistyöllä mahdollisimman erilaisten tahojen ja 
yhteistyökenttien kanssa.”
”Jatkuvaa luotausta sidosryhmiin ja maailmalle alamme asioista.”
”On kiinni omasta aktiivisuudestani. Luen paljon ja seuraan kotimaisia ja ulkomaisia 
tiedotusvälineitä poikkeuksetta joka päivä.”
”Omatoimisuudelle pitää antaa mahdollisuuksia, muuten luovuus heikkenee.”
”Verkostoa hoidetaan kuin hyvää ystävää - ei välttämättä kaikkia joka päivä, mutta jokaista 
joskus.”
”Pysyä ajan tasalla, myös teoreettisesti, jotta osaa purkaa ilmiöitä.”
”Jatkuva tietojen päivittäminen, oman tietokannan ylläpitäminen keskeisistä erityisalueista”
”Pitää olla innostunut ja saada välillä laiskotella ja viettää boheemia elämää”
”Seurata ulkomaisia medioita ja tehdä kenttätutkimuksia”. 

6) Palkkaus, työsuhteen vakinaistaminen ja oikeudenmukainen korvaus työstä: 
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”Oikeudenmukainen palkkaus, joka kertoo, että työtäni arvostetaan”
”Ei enää määräaikaisuuksia.”
”Palkankorotuskaan ei olisi pahasta”
”Siten, ettei lehden tekemisen kuluista jatkuvasti valitettaisi ja edes kuunneltaisiin, miksi ja 
mihin rahaa kuluu. Kunnollista lehteä ei pysty tekemään ilmaiseksi enkä kaikkea suostu 
repimään omasta selkänahastani.”
”Ylimmältä johdolta tuli pyytämättäni palkankorotus, vaikka yleensä 60-vuotiaita sanotaan 
talosta ulos tai odotetaan että lähtisivät eläkkeelle. Lisää 200 euron korotuksia ja työtaakan 
helpottamista!”
”Aluetoimittajan rooli pitäisi palauttaa statuksena ja palkkauksena. Sehän on ajettu alas, 
mikä on suuri virhe”
”Mielestäni edeltäjääni verrattuna kaksinkertainen työpanokseni pitäisi näkyä myös 
palkassani.”
”Olisi pitänyt olla mahdollisuus edetä uralla. nythän freenä ei voi kuin pysyä ikuisesti 
ulkoistettuna, vailla mitään puheoikeuksia. työsuhteet eivät vakiinnu, tulot eivät kehity. 
kohdallani ne laskivat tasaisesti vuodesta 1998 vuoteen 2004 vaikka työmäärä pysyi 
samana”
”Olen niin kauan tehnyt nälkäpalkalla isoja tv-juttuja, että voimani alkavat kieltämättä 
hiipua. Jatkuva huoli toimeentulosta, siitä, miten saa laskut maksettua ja kuinka jaksaa taas 
tämänkin viikonlopun tehdä töitä, kuluttaa.”
”Tuskin enää auttaa mikään. Olen tehnyt johtopäätökseni jatkuvasta työmäärän kasvusta, yt-
neuvotteluista ja heikosta palkkakehityksestä. Suunnittelen alan vaihtoa.”
”Jos voisi luottaa työn jatkuvuuteen jaksaisi paremmin. Epävarmuus kalvaa työkykyä ja 
luovuutta.”. 

Muita omia vahvuusalueita ylläpitäviä asioita: 
”Enemmän yhteistä suunnittelua toimittajien ja kuvaajien kanssa”
”Tarpeeksi lepoa välillä ja pirteitä ihmissuhteita”
”Työssäjaksamisesta pitää huolehtia, jotta mieli pysyy avoimena ja virkeänä. Paska pomo 
pystyy pilaamaan todella paljon!”
”Päällikkötehtävissä vaikea vaalia”
”Lisää ajatustenvaihtoa toimitukseen”
”Yhteydet toimituksen ulkopuolelle auttavat suhteuttamaan asioita. Erityisen tärkeätä olisi, 
että toimituksen sisällä tällaista tietoa välitettäisiin eteenpäin. Ongelmana tietysti on, että 
'entisen toimittajan' ennakkoluulot helposti siirtyvät myös nuoremmille.”
”No ei ne siellä toimituksessa istumalla löydy.”
”Lisätä sidosryhmiä”
”Ei tarvitse vaalia - ne ovat luonteenpiirteitä.”
”Ei mitenkään. diplomatia ei välttämättä kuulu toimittajalle tarpeellisiin valmiuksiin.”
”Pitäisi saada olla tekemisissä ihmisten kanssa.”
”Kiinnostus ihmisiin ja elämään yleensä”. 

Mitä työpaikalla halutaan parantaa?
Kysymyksen 24 yhteydessä vastaajilla oli mahdollisuus annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi 
tuoda avovastauksella esiin myös muita parannettavia asioita (ks. myös luku 4.4). 
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Taulukko 4.1 Mitä asioita työpaikalla pitäisi parantaa: jokin muu mikä? (%)
                                                                                          
Työilmapiiri, yhteistyö, palaute 32,4
Työnjohto, johtaminen, 18,3
Työolot 11,3
Sisäinen viestintä, tiedonkulku 8,5
Lisää työntekijöitä 7,0
Parempi palkka, määräaikaisuus pois 5,6
Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus 5,6
Osaamisen parantaminen 4,2
Ei koske minua, freelancer 7,0

                                                                                          
Yht. vastaajia 68, mainintoja yht. 71 100,0

1) Työyhteisöön ja ilmapiiriin liittyvät parannettavat asiat:
”Ammattitaidon arvostaminen”
”Avoimuus päätöksenteossa”
”Erilaisuuden arvostaminen”
”Freelancereiden ottaminen mukaan työyhteisöön”
”Ikärasismi”
”Työilmapiiri”
”Kaikenlaisten kollegoiden suvaitseminen”
”Kannustus”
”Keskustelun ja yhteistyön lisääminen”
”Laiskottelun opetteleminen”
”Luottamus työntekijään”
”Palaute”
”Yhdessä tekeminen vapaa-ajalla”
”Yksin työskentelevistä huolehtiminen”. 

2) Työnjohtoon ja johtamiskulttuuriin liittyvät parannukset: 
”Ei meillä tarvitse vaihtaa kuin pomot”
”Henkilöstöpolitiikka talon sisällä”
”Johtamiskulttuuri tasavertaisemmaksi”
”Johtaminen, työnjohto”
”Lisää taitoa ja viitseliäisyyttä johtamiseen”
”Organisaatiouudistusten vähentäminen”
”Päälliköt poimivat liikaa itseään kiinnostavia juttuja tehdäkseen, mikä tekee ilmapiiristä 
kiireisen, johtaisivat vaan!”
”Työnjohdon sitoutuminen työhön”
”Ylimmän johdon käyttäytyminen”
”Ylin johto voisi olla kiinnostuneempi”
”Yrityksen toiminnan johdonmukaisuus”. 

3) Työolosuhteet, resurssit ja työtilat:
”Pois maisemakonttorista!”
”Liikaa muita kuin lehteen liittyviä tehtäviä”
”Töiden suunnittelu”
”Yleisötiloihin satsataan, muttei toimituksen.”
”Työnjako toimituksen sisällä”
”Työtilat ja –välineet”. 
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4) Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen: 
”Parempaa tiedottamista konsernin sisällä.”
”Yhteydet emokonserniin”
”Tiedonkulku toimituksilta freelancereille”. 

Työpaikan suuret ongelmat

Vastaajia pyydettiin nimeämään suurin ongelma työssään kyselyä edeltäneenä vuotena (kysymys 
22). (Ks. myös luku 4.6.)

Taulukko 4.2 Mikä on ollut suurin ongelma omassa journalistin työssä vuonna 2006?
                                                                                            %  
Aikataulupaineet, kiire, stressi 27,4
Journalistisen työn luonne, laatu 17,7
Johtaminen, organisointi, esimiehet 16,6
Palkka, palkkiot, korvaukset 10,3
Työn jatkuvuus, epävarmuus, pätkätyö 9,3
Työolot, resurssit, laitteet 8,9
Toimenkuvan epäselvyys, työtehtävien moninaisuus 6,8
Muu 3,0

                                                                                                 
Yht. vastaajia 513, mainintoja yht. 632 100,0

1) Aikataulupaineet, kiire, stressi: 
”Aika ei riitä tekemään työtä viimeisen päälle hyvin”
”Ei ole aikaa tehdä niin hyvää työtä kuin haluaisi”
”Henkilökunta vähenee, työt kasautuvat jäljelle jääneille, koska uutta henkilökuntaa ei 
palkata”
”Työnjohto arvostaa enemmän määrää kuin laatua. Kun tehdään kiireellä, ei aina edes päästä 
riman yli”
”Kiire ja koko ajan lisääntyvät uudet mediat joihin on tungettava juttua ja tavaraa”
”Suurin haitta on suuren vastuun, valtavan kiireen ja pienen palkan yhdistelmä”.

2) Journalistisen työn luonne, sen muutos ja laatu: 
”Kasvava rutiinien määrä/versiointi vie aikaa ajattelulta/taustatyöltä”
”Työpaikallamme ei enää 'ehditä' kaikessa rauhassa istua miettimään mitä teemme, miksi 
teemme ja miten teemme. Se johtaa hiljalleen siihen, että liian usein tilanteet vain tulevat 
eteen ja sitten on edessä käskytys, ei johtaminen.” 
”Työhön perehdytys, briiffaus ja palaute oli minimaalista, joten vuosi oli todella stressaava. 
Kaikki oli uutta. Lisäksi työpisteeni on eri paikassa toimitusta kuin missä osasto, jossa 
työskentelen. Näin ollen kuulemalla ja keskustelemalla oppimista ei tapahdu.”
”Juttujen ennalta kategorisointi ja tarkka ennakkomitoitus asian mahdollisesta tehdessä 
nousevasta tärkeydestä ja sisällöstä välittämättä.”
”Miten sopeuttaa omat kiinnostuksen kohteet, maailmankatsomus ja eettiset näkökulmat 
yrityksen uuden omistajan toiveisiin suuremmista lukijamääristä ja kulujen leikkauksista.”
”Pomoportaassa vahvistuu asenne, ettei laadulla ole niin väliä. Tämä liittyy erityisesti 
monen eri tehtävän tekemiseen saman päivän aikana, laadukkaasti sitä ei voi tehdä työajan 
puitteissa, joten vaihtoehtona on joko tehdä kaikki ja heikosti tai venyttää päivää ilman 
ylityökorvauksia.”
”Uutisjuttujen kestojen lyheneminen n. puolella minuutilla / juttu. Jutuista tulee torsoja.”
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”Ylen tilaajajärjestelmä vie päätöksenteon yhä kauemmaksi toimittaja- ja tuottajaportaasta. 
Tuottajat ovat nykyisin pelkkiä hallinnollisia ohjelmayliassistentteja.”
”Kaupallisten toimijoiden, pr:n, mainostajien, jne. vaikuttaminen journalistiseen työhön. 
itsesensuuri”
”Työyhteisössä journalistista työtä tekee moni, jolla ei ole journalistin koulutusta tai mieltä”
”Liian yksipuoliset työtehtävät (pelkkää saman lähetyksen juontoa noin 4 kertaa viikossa ja 
yksi reportteripäivä)”
”Alisuorittaminen ja haastavien työtehtävien puute, osaamisen ohittaminen.” 

3) Johtaminen, johto, esimiestyö, töiden organisointi: 
”Esimiesten tuen puuttuminen, heikot yhteydet esimiehiin. Journalistisen laadun 
arvostuksen puute konsernissa. Talouden ylikorostuminen journalismin kustannuksella”
”Oma osaaminen taantuu, kun työnjohto määrää lähes kaiken, mm. jutunaiheet. Omat aiheet 
saa unohtaa.”
”Sivusta katsoen ylimmän johtoportaan päätöksestä johtunut journalistisen työn täydellinen 
aliarvostus: erityisalan toimittajiksi palkattiin muita kuin toimittajankokemusta omaavia 
ihmisiä olemattomalla työhön tutustumisajalla niin, että kyseiset ihmiset menivät paineen 
alla rikki.”
”Epäluottamus johdon ja työntekijöiden välillä sekä tuen puute. Toimituksen päälliköt ovat 
menneet konsernin mukana pörssimaailman kiemuroihin, eivätkä puolusta toimitusta. Jos 
toimitus puolustaa itseään osastona, sitä vähätellään, halveksitaan ja toimituksen väki 
koetaan yhteistyökyvyttömäksi.”
”Esimiehen kyvyttömyys organisoida työtehtäviä, antaa palautetta, jakaa vastuuta ja luottaa 
alaisten tekemiin päätöksiin.”
”Johdon sekava käsitys siitä mitä olemme tekemässä, liian usein he innostuvat kuin 
pikkulapset jostain uudesta (joka sitten yhtäkkiä on hirmu tärkeää), väittelevät alaisten 
kanssa kun heillä itsellään eivät pysy hommat käsissä.”
”Johtajat eivät halua keskustella asioista saman pöydän ääressä, vaan työtehtävät tippuvat 
monen pomoportaan välityksellä ja yleensä myöhässä, jolloin on yhdentekevää, miten 
tehtävän hoitaa, kun haukut siitä kumminkin tulee.”
”Johdossa ei ole kykyä eikä halua nähdä tulevaisuuden haasteita ja organisoida toimintaa 
sen pohjalta, tai näkemykset ovat täysin vääriä, mikä on johtanut levikin laskuun. Johdolla 
ja esimiehillä pitäisi olla visio eikä sitä nyt ole. Vääriä esimiehiä.”
”Työnjohdon jäykkä työn suunnittelu ja heikko kyky muuttaa ennakkosuunnittelua 
tilanteiden muuttuessa. Hierarkkinen tyyli tappaa luovuutta.”
”Toimituksen ylimmän esimiehen ja alaisten huono kommunikointi, autoritaarinen 
johtamistapa, kannustuksen ja arvostuksen puute”
”Työpaikan ilmapiiri on käsittämättömän huono. Muualla lehdessä (onneksi ei omalla 
osastollani) esimiehinä on ihmissuhdetaidottomia kyykyttäjiä, joiden toiminta heijastuu 
kaikkien hyvin(pikemminkin pahoin-)vointina. Ja päätoimittaja siunaa kaiken.”
”Työpaikan ammattitaidoton johto, surkea esimiestyöskentely, toimittajien säntäily ja 
sinkoilu sen vuoksi.” 

4) Palkkaus, palkkiot ja vaativammaksi muuttuneesta työstä maksettavat korvaukset: 
”Kasvanut työtaakka ei ole myöskään vielä näkynyt tilipussissa.”
”Erittäin vaativasta työstä ja erittäin hyvästä suoriutumisesta maksetaan suhteessa huonosti. 
Lisävaivannäöstä ei palkita mitenkään, vaikka sitä jatkuvasti odotetaan.”
”Heikko palkka, palkkiot vaihtelevat kk:sittain, free-suhdetta toimeksiantajaan ja 
alihankkijoihin joutuu aina selittelemään.”
”Palkka ei mielestäni vastaa koko ajan laajentuvia vastuualueitani.”

79



”Palkkiosuositukset eivät vastaa reaalimaailmaa. Juttujen verkkolevityksestä ei makseta 
friikuille. Kuvien oletetaan sisältyvän juttupakettiin. Toimeksiantajista osa haluaa, että 
matkat ja kuvat sisältyvät palkkioon, jonka on näytettävä tekstipalkkiolta eli oltava alviton”
”Lönesituationen”
”Työtehtävät lisääntyvät ja vaikeutuvat, palkka pysyy samana”
”Minulle ei haluttu maksaa sitä palkkaa, joka työnkuvan perusteella kuuluu. Teen 
kuvaussihteerin työn ohessa toimittajan työtä”
”Työaikajärjestelyt ja niiden myötä palkan pieneneminen.”
”Palkka ja arvostus eivät vastaa työtäni, kuvausjärjestäjän palkka mutta teen toimittajan 
työtä.” 

5) Työsuhteen epävarmuus, määräaikaisuus ja pätkätyö:
”Suurin työsuhteeseen liittyvä ongelma on perusteeton määräaikaisuus, joka vaikuttaa 
kaikkeen: palkasta on vaikea neuvotella ja onnistumispaineet ovat kovat. Jos ei onnistu ja 
veny, ei välttämättä saa seuraavaa pätkää. Sitä ei välttämättä saa, vaikka olisikin tehnyt 
työnsä hyvin.”
”Jatkuvien uudistamis- ja ulkoistuspaineiden aiheuttama epävarmuus, joka syö työrauhaa: 
alalla villejä kansainvälisiä kilpailijoita, jotka palkkaavat opiskelijoita nälkäpalkalla ja 
polkevat näin hintoja sekä alan arvostusta.”
”Koska työsuhde on määräaikainen, joskus meinaa hällävälismi ja kunhan hänessä on 
-asenne yllättää kirjoittajan.”
”Määräaikaisia työsuhteita toisensa perään. Työsuhteen jatkumisesta ilmoitettiin aina viime 
tingassa, ja lomat paloivat.”
”Määräaikaisuuden tuoma paine näyttää kykynsä ja saada aikaan hyvää jälkeä yhdistettynä 
uuteen toimenkuvaan ja minulle uuteen mediaan.”
”Alalla täytyy olla tosi paljon freetarjontaa, koska varsinkin isot lehdet ostavat aiheita 
nihkeästi. Kirjoittaminen on lasten leikkiä siihen verrattuna mitä on aiheiden myyminen.”
”Määräaikaiset pätkäsuhteet, jotka ovat johtaneet työhön, jossa en viihdy sen sisällön 
vuoksi.” 

6) Työoloihin, resursseihin, työtiloihin, laitteisiin ja välineisiin liittyvät ongelmat: 
”Liian kovat tavoitteet resursseihin nähden.”
”Jatkuva muutos, jonka tavoite ei ole selvillä”
”Liian paljon ohjelmia liian pienillä budjeteilla.”
”Työyhteisön huono henki ja töiden suunnittelemattomuus”
”Vähäiset etenemismahdollisuudet alan pienuuden johdosta: ns. väliportaita on vähän 
suorittavan ja johtavan työn välillä.”
”Avokonttorimelu-> vaikeuttaa keskittymistä, työn vaativuuden lisääntyessä ei palkkaa ole 
korotettu -> syö motivaatiota”
”Avokonttorityöskentely, joka vaikeuttaa ja hidastaa työntekoa”
”Ns. avokonttorin tuleminen, työrauha hävinnyt, eriarvoisuus”
”Resurssien puute suhteessa kasvaneeseen työmäärään”
”Ostavat toimittajat alistavat, ovat kyynisiä, kylmiä, välinpitämättömiä, töykeitä, mittaavat 
avustajan vain lukijaäänten ja rahan perusteella”
”Kokousten määrän kasvu”
”Kollegan kanssa yhteinen kamera. Kuvaajana ja toimittajana yhtä aikaa – kameran oltava 
kunnossa.” 

7) Toimenkuvan ja työtehtävien epäselvyys, niiden sisältöjen ”paisuminen” tai 
”kapeneminen”: 
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”Työnkuva muuttunut lehtien sähköistymisen vuoksi.”
”Esimieshenkilöiden vähäinen kiinnostus työnkuvan kehittämiseen.”
”Journalistinen työ (toimitussihteeri ja toimittaja) kietoutuu sekavalla tavalla osaksi muita 
tiedottajan töitä (tiedotteet, esitteet yms.). Paljon erilaista ja erityyppistä tekstityötä.”
”Työnkuvan paisuminen yhä enemmän ja aina kasvava työmäärä.”
”Oman työnkuvan hahmottomuus ja siihen liittyvät erilaiset paineet - vähän kaikkea pitäisi 
ehtiä tehdä”
”Erikoisosastomme (3 henkeä) pienuus ja 'ohuus'. Jos yksikin on poissa, koko 'kone yskii'. 
Tuuraajiakin on vaikea saada, kun yhteistuotantotekemisessä on omat erityissääntönsä.”
”Hajanainen työnkuva. Monipuolisuus on toisaalta myös onni.”
”Joudun tekemään samaa työtä vuodesta toiseen ja toimenkuva mieluummin kapenee”
”Työhön kuuluu myös muuta kuin journalistista työtä, byrokratiaa, sopimuksia jne.”
”Työn hajanaisuus, venyminen liian monille tehtäväalueille”
”Työn kuvasta kiinni pitäminen”
”Työtehtävä pitää sisällään liian paljon erilaisia, toisistaan poikkeavia tehtäviä ja vastuita.”
”Työtehtäväni eivät osittain vastaa koulutusta ja kykyjäni, mutta niihin ei ole lupauksista 
huolimatta muutosta. Tähän vaikutti ennen kaikkea yritysjärjestelyjen epäonnistunut 
organisointi.”
”Koska olin alun alkaen kuvankäsittelijä, mutta nyt myös joudun tekemään toimituksen 
sihteerin ja tekstinkirjoittajan töitä samalla palkalla kolmea hommaa ei oikein hyvä”
”Työtehtävien lyhytnäköinen suunnittelu ja tempoilevuus.” 

8) Muita suuria ongelmia: 
”Innostus mallinnuksiin. Kaikki yritetään nykyisin kangistaa kaavoihin.”
”Ison firman tuoma byrokratia, joka uhkaa vain kasvaa.”
”Eriarvoisuus”
”Epätasainen työnjako”
”Työtehtävien jakautuminen epätasaisesti, eli niin sanottu nakkikone-ilmiö, joka koskettaa 
erityisesti minua toimituksen nuorimpana.”
”Syrjäyttäminen päätoimittajan paikalta”
”Alaiseni alkoholiongelma”
”Sairaus”
”Pitkä, vakava sairaus, joka sai aikaan mielettömän paperisodan!”
”Työni hidastaa graduni valmistumista.”
”Yksinäisyys”
”Herjaava palaute”
”Kiusaaminen”
”Olin työtön”
”Lack of sufficient work” 
”Irtisanomiset, jotka olivat kaiken lisäksi ikärasistiset eli ne painottuivat kokeneimpiin 
työntekijöihin.” 
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Miten työn suurin ongelma pitäisi ratkaista?

Vastaajat saivat myös esittää avovastauksella ratkaisuehdotuksia suurimmaksi kokemaansa 
ongelmaan (kysymys 23). (Ks. myös luku 4.7.)

Taulukko 4.3 Miten tämä ongelma työssäsi pitäisi mielestäsi ratkaista?
                                                                                        %  
Koulutus, keskustelu, arvostus 16,6
Työnkuvat, organisointi, työn eri vaiheet 16,0
Työntekijöitä, resursseja lisää 13,1
Johto, esimiestyö 12,5
Palkkaus, työsuhteen vakinaistaminen 11,4
Työn laatu, sisällön parantaminen 5,5
Suunnittelu, ennakointi 5,2
Freelancerin aseman parantaminen, freetyön lisäys 4,7
Aikaa lisää 4,5
Journalistiliiton hoidettava 2,5
Ratkaistu jo, ratkaisu lähellä 3,3
Eos., ei voi ratkaista 4,7

                                                                                                
Yht. vastaajia 599, mainintoja yht. 674 100,0

1) Ehdotuksia koulutuksen, keskustelun ja arvostuksen parantamiseen: 
”Kurssitusta… Pelisääntöjä.”
”Arvostus ammattitaidon perusteella”
”Koulutuksena, aikataulujen tarkistaminen, neuvottelut työntekijän/tilaajan välillä 
tiiviimpää”
”Avoin keskustelu ja päätös, että töitä tasataan/rajoitetaan”
”Toimituksessa tehdään toimitusosaston esityksestä keväällä ilmapiirikartoitus.”
”Älytöntä palaverirallia pitää rajoittaa.”
”Yliorganisoinnin purkaminen”
”Oppimalla sanomaan ei”
”Henkilöstöä olisi koulutettava niin, että useampi kykenisi tekemään erilaisia tehtäviä.”
”Koulutusta, sparrausta, keskustelua, vaikutusmahdollisuuksia, kehuja, kannustusta, kilpailu 
ja muihin lehtiin vertaaminen pitäisi pitää poissa toimituksesta. Tasavertainen kohtelu ja 
kaikkien erityistaidot käyttöön.” 
”Muutoksista pitäisi keskustella rehellisesti alkuvaiheessa, ja kaikenlaiset paikat, työtehtävät 
ja projektit pitäisi panna avoimesti hakuun, jotta sisäistä kiertoa syntyisi luonnollisesti.”
”Lisää kunnioitusta työntekijöiden osaamiselle”
”Ulkopuolinen arvioija voisi keskustella työntekijöiden kanssa ilmapiiristä, jonka jälkeen 
korjaavia toimenpiteitä (konkreettisia!)”
”Perehdyttämisjärjestelmiä tulisi kehittää.”
”Työnohjauksella tms ja jos muu ei auta niin tarjoamalla parille ns. ongelmatapaukselle 
muita töitä.”
”Johdolla pitäisi olla rohkeutta viedä esimies-alais-viestintää keskustelevampaan suuntaan, 
ja ehkä jopa luopua tiukasta hierarkiasta sujuvuuden ja tehokkuuden hyväksi.”
”Kouluttaa henkilökuntaa, tiimiyttää ja puhua ongelmista.”
”Tekijöiden toiveiden kuuntelu ja työpanoksen arvostaminen.”
”Yliopiston pitäisi tarjota parempaa graduohjausta, jotta opiskelijoiden gradut eivät jäisi 
roikkumaan ja häiritsemään työelämään siirtymistä.”
”Parempaa kommunikaatiota tekijöiden & päättävien tahojen kesken,”
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”Yrittää synnyttää ja vaatia todellista dialogia tilaajan ja osaamiskeskuksen välillä.”
”Pienentää kuilua ohjelmatekijöiden ja johtoryhmien välillä”
”Ei ole muuta keinoa kuin kustantajien järkiintyminen ymmärtämään vastuunsa myös 
yhteiskunnasta, ei vain taloudesta.”
”Yleinen työmoraali korkeammalle, en vain tiedä miten”
”Opitaan kuuntelemaan koko organisaatiota. Journalistista viisautta on organisaation kaikilla 
tasoilla, ei vain ylimmällä johdolla. Aloitetaan oikea yhteistoiminta. Luova 
asiantuntijaorganisaatio ei toimi hierarkkisen linjaorganisaation mallissa tehokkaasti.”
”Toimitus tarvitsee avoimempaa keskustelu- ja päätöksentekokulttuuria. Hankalistakin 
asioista pitäisi voida puhua ilman, että joutuu leimatuksi 'hankalaksi tyypiksi'. Tarvitsisimme 
rakentavampaa ilmapiiriä ja jämäkkää päättäjää, joka tukee työntekijöitä.”
”Jatkuva kehittäminen, tutkimusaineiston hyödyntäminen”
”Kehittämiskeskustelun ja henkilöstöjohdon avulla”
”Ottaa työntekijät mukaan työn organisointiin ja luottaa heidän ammattitaitoonsa.”
”Kuuntelemalla työntekijöitä ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin”
”Pitämällä säännöllisesti kehityskeskusteluja sekä järjestämällä työssäoppimisen seurantaa”
”Kun valitaan työntekijöitä ja johtajia organisaatioon niin pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota koulutustaustaan.”
”Unohtaa ajatusmalli jatkuvasta rahallisesta kasvusta”
”Autoritaarista johtamistyyliä tulisi vähentää, kuunnella alaisia ja luottaa heidän 
ammattiosaamiseen”. 

2) Työnkuvien selkeyttäminen, tehtävien karsiminen ja töiden parempi organisointi: 
”Töiden tasaamisella”
”On hyvä, että kaikki kokeilevat vähän kaikkea, mutta työn määrää ei voi koko ajan 
kasvattaa. Monitekemisvillitystä pitää siis vain hillitä ja antaa tilaa keskittyä yhteen/pariin 
asiaan kerralla. Myös älytöntä palaverirallia pitää rajoittaa.”
”Kertakaikkiaan lopettamalla (kolmen lehden) yhteisen toimituksen ja palaamalla entiseen 
systeemiin eli kaikilla lehdillä oma toimitus ja keskinäinen kilpailu, vaikkakin kuuluvat 
saman konsernin katon alle.”
”Jakaa töitä useammalle henkilölle. Käyttää tilapäistyövoimaa (freelancereita) hoitamaan 
sellaisia hommia, jotka eivät vaadi paljoa työhön perehdyttämistä, esim. tekstikorjaukset, 
vakiopalstojen taitot yms. Puhun siis AD:n näkökulmasta.”
”Työprosessien selkiyttäminen”
”Priorisointi auttaa”
”Jonkun tulisi vastata asioista, herrat ja kassapäät pompottelevat asiaa toinen toisilleen”
”Työpaikan organisaatiorakennetta muuttamalla.”
”Aluetoimittajana pitäisi olla oma harkintaoikeus, kuten oli 10 vuotta sitten ja 
aikaisemmin.”
”Työ on jaettava tasapuolisesti”
”Palkanlaskijan pitäisi tehdä palkanlaskijan työt, eikä esimerkiksi lomien kirjaaminen 
järjestelmään saisi kuulua toimittajan toimenkuvaan”
”Työtehtävien karsinta sekä joidenkin tehtävien ulkoistaminen.”
”Määritellä selkeästi toimituksen linja ja organisoida toimitus uudelleen. Silloin kukin voi 
tehdä päätöksen, haluaako siihen linjaan sitoutua.”
”Työtehtävien uudelleenjärjestelyllä”
”Paremmalla organisoinnilla”
”Uuden organisaation ja toimintamallien jalkauttaminen nopeasti käytäntöön kaikilla 
organisaation tasoilla”
”Käytännön järjestelyillä, järjestelmällisemmällä otteella.”
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”Lisää vapautta päättää työn tekemisestä, että työn ilo palaa”
”Perumalla päätös (organisaatiomuutos, irtisanomiset ja hyvin toimivan tiimin hajottaminen) 
ainakin osittain, eli vanha tiimi takaisin ja erikoisosaajat tekemään työtä nopeammin ja 
pienemmin kustannuksin.”
”Työn uudelleen organisoinnilla. Tehtäviinsä kyllästyneiden siirtämisellä toisiin tehtäviin, 
pois rasittamasta yksikköä.”
”Päättää, minkä tekemisestä voidaan luopua, kun tulee uusia velvoitteita. Pitäisi myös 
tarkemmin keskittyä ydintoimintoihin”
”Työyhteisön avoimuutta ja samalla yksityisyyttä tuettava, annettava jokaisen olla omassa 
'roolissaan'.”
”Monipuolistamalla työnkuvaa (kyllästyminen uutistuotantoon)”
”Työtehtävien jako tasaisemmin; vapaamatkustajien eliminointi.”
”Vastuualueet kuntoon. Kaikkien tulisi tietää mitä kenellekin kuuluu!!!”
”Ns. monitekeminen pitäisi jättää vain tarvittaessa käytettäväksi työkaluksi. 
Kuvaaja+toimittaja työparityöskentely tuottaa huomattavasti paremman tuloksen 
pienemmällä stressillä.”
”Antaa toimittajille takaisin heidän tarvitsemansa aika tehdä juttu koko mittaansa, mutta 
vain siinä tapauksessa, ettei se ylirasita alimiehitettyä toimittajakuntaa.”
”Ehkä keskittämällä yötyötä sellaisille, joiden elimistö kestää sitä paremmin, jos sellaisia 
on...” 
”Netti pitäisi paremmin huomioida työn osana eikä tehdä 'siinä sivussa'”. 

3) Henkilöresurssien lisääminen, määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen ja sijaisten 
käytön lisääminen: 

”Pitää osata sanoa ei joillekin tehtäville”
”Lisää työntekijöitä, joista osa tekisi pelkästään verkkoon”
”Vakinaistaa vähintäänkin ne kymmenkunta määräaikaista, jotka pitävät ainakin meillä 
uutistoimitusta pystyssä tällä hetkellä ja vakinaistaa sinne toiset kymmenkunta lisää.”
”Lehden kehityshankkeisiin pitäisi irrottaa joku päivittäisestä uutistyöstä vähäksi aikaa ja 
palkata hänen tilalleen sijainen”
”Lisää väkeä töihin, tai 'itseä niskasta' -periaatteella jotakin pitää oppia jättämään tekemättä”
”Henkilökuntaa lisäämällä tai mahdollistamalla joidenkin työn osien ulkoistus.”
”Käyttää tilapäistyövoimaa (freelancereita) hoitamaan sellaisia hommia, jotka eivät vaadi 
paljoa työhön perehdyttämistä, esim. tekstikorjaukset, vakiopalstojen taitot yms. Puhun siis 
AD:n näkökulmasta.”
”Toimituksen huikea ylityömäärä oikiintuisi yhden uuden toimittajan palkkaamisella”
”Pätkätyösuhteiden lukumäärä on pysynyt samana niin pitkään, että selkeästi osan niistä 
voisi vakinaistaa.”
”Lisätyövoimalla”
”Palkkaamalla tarpeeksi työntekijöitä epäinhimillisen kiireen poistamiseksi. Vakituisessa 
työsuhteessa työntekijä myös sitoutuu työpaikkaansa voimakkaammin, mikä puoltaa 
vakituistamista.”
”Palkkaamalla lisää kirjoittavia toimittajia tai heikontamalla tuotetta.”
”sijaisia silloin kun niitä tarvitaan. Nyt työt kasautuvat niille jotka jaksavat sinnitellä töissä.”
”Pitäisi olla tarkka ymmärrys sisällön ja työn resurssien mitoituksessa”
”lisää väkeä, mikäli lehti halutaan pitää tämän kokoisena ja työntekijät täyspäisinä”
”Ongelma syntyi kun maakuntaradioista vähennettiin väkeä ja uutispuolen organisaatio 
meni uusiksi. Työtä helpottaisi, jos meillä (omalla alueellani) olisi oma uutispäällikkö, joka 
vastaisi uutisten organisoinnista.”
”Tuotantoportaaseen lisää väkeä lukemaan juttuja taittovalmiiksi”. 
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4) Johtamiseen, johtoon, esimiestyöhön, henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan toimiin 
kohdistuneet ehdotukset:

”Tasa-arvoisemmin ja noudattamalla pitkäjänteisempää työnantajapolitiikkaa. Aikaisemmin 
lehtipatruunat kestivät huonompiakin aikoja, eivätkä irtisanoneet väkeään. Nykyisessä 
kvartaalifasismissa irtisanomisiin turvaudutaan helposti ja irtisanominen on näköjään myös 
helppoa.”
”Pomojen pitäisi enemmän olla perillä siitä millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee.”
”Kaipaisin johdolta selkeämpää kannanottoa suhteessa laatuun ja laatuperiaatteiden 
toteuttamista välttämättömine seurauksineen (jatkokoulutusta, rekrytointia, 
vastuunjakamista)”
”Ammattitaitoinen johtoporras olisi ehdottoman tärkeä”
”Vaihtaa työnjohtoa. Tulisi ainakin hetkeksi uusia aiheita (työnjohto määrää lähes kaiken, 
mm. jutunaiheet. Omat aiheet saa unohtaa.)”
”Johtamisosaamisen kehittäminen. Tehtäisiin vähemmän mutta laadukkaammin.”
”Johdolle pitäisi tehdä selväksi miten tärkeä osa meillä on ohjelmien tuotannossa. 
Painopistettä pitäisi siirtää hieman enemmän myynnistä tuotantoon.”
”Selkeyttä työnantajani strategiaan, missä tarvitaan printtiä ja missä sähköistä kanavaa.”
”Pomojen on kuunneltava toimittajia paremmin. Hierarkia pois, mahdollisimman paljon 
ajatuksia esille uusilla keinoilla.”
”Esimiesten pitäisi aistia paremmin toimituksen ilmapiiri. Ennakoida nykyistä paremmin 
henkilöstöjärjestelyjen vaikutukset. Toimittajat ovat hyvin herkkiä.”
”Johdolla pitäisi olla rohkeutta viedä esimies-alais-viestintää keskustelevampaan suuntaan, 
ja ehkä jopa luopua tiukasta hierarkiasta sujuvuuden ja tehokkuuden hyväksi.”
”Pitäisi kuunnella enemmän alaisia ja luopua ahdasmielisestä ja yksisilmäisestä 
johtamistavasta.”
”Huomattavasti nykyistä jämäkämmällä pääluottamusmiesten otteella niin lehti- kuin 
konsernitasolla”
”Valta ja esimiesasema pois henkilöiltä, joilla ei ole kapasiteettia toimia kyseisissä 
tehtävissä.”
”Päällikköpalkat pitäisi sitoa tehtävään, ei henkilökohtaiseksi; muuten on hankala nostaa 
'nuoria' päällikkötehtäviin, jos entiset päälliköt nauttivat pomojen palkkaa nykyisissä 
toimittajan tehtävissään. Päätoimittaja voisi olla muutenkin jämäkämpi lehden 
kehittämisessä.”
”Tarvitsemme parempia (ja harvempia) pomoja, jotka oikeasti osaavat johtamisen vaikean 
taidon”
”Huomiota esimiesten taitoihin/valintoihin”
”Siivous pitäisi aloittaa ylhäältä päin. Turhaa byrokratiaa tulisi karsia ja yhtiössä 
(=Yleisradiossa) pitäisi tehdä edes joskus kompetenssikartoitus kunkin erityisosaamisesta.”
”Moni asia on kiinni johtamisesta. Esimiehiltä edellytetään tässä päivässä kiinni pysymistä, 
kykyä kommunikoida, oikeasti johtaa tehtäviä ja ihmisiä.”
”Toimituksen johdon pitäisi selkeyttää tekemisiään ja niiden perusteita.”
”Johdon ja toimituksen tulisi yhdessä muotoilla tavoitteet ja uudistustarpeet ja uhkat - ja sen 
jälkeen kääriä hihat ja alkaa töihin”
”Esimiehiltä on vaadittava sitä osaamista, mitä esimiestehtävän hoitaminen edellyttää. 
Kyvyttömiä esimiehiä on voitava 'alentaa' takaisin esim. toimittajiksi.”
”kiinnittämällä erityistä huomiota tuottajien ja päälliköiden ammatilliseen ja muodolliseen 
pätevyyteen.”
”Esimiesten olisi enemmän kuunneltava alaistensa mielipiteitä ajankäytöstä ei tuotannoissa.” 
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5) Palkkaus, työsuhteen vakinaistaminen tai pitemmät työsuhteet:
”Parantamalla ilmapiiriä Yleisradiossa, tekemällä siitä turvallisempi - toisin sanoen 
vakinaistamalla määräaikaisia”
”Ainakin palkkausasia olisi ratkaistavissa maksamalla lisää liksaa”
”Solidaarisuudella! Kukaan alalla toimiva ei saisi tyytyä alihinnoiteltuihin palkkioihin saati 
ilmaistyöhön.”
”Jos/kun tehtävät sähköisen median myötä lisääntyvät, niin myös palkkaus on saatava 
tehtävien mukaiseksi.”
”Kullekin maksaa työnkuvan ja kompetenssin mukaan, tehtävänimikkeestä riippumatta”
”Meiltä tilataan juttuja kuin free-toimittajilta mutta palkka on kuvausjärjestäjän”
”Jos pätkät näyttävät jatkuvan yhdessä työpaikassa koko ajan, tulisi mielestäni työsuhde 
joko vakinaistaa tai tehdä ainakin jonkinnäköinen työsopimus, jotta työntekijällä olisi edes 
jonkinlainen käsitys työnsä kestosta. työsopimukset usein suullisia ainakin omalla 
kohdallani.”
”Solmitaan pidempiä työsuhteita, eikä polteta työntekijöitä loppuun ja oteta uusia tilalle”
”Nostaa palkka edes valtakunnalliselle keskitasolle. Vielä parempi jos tehtävästä 
maksettaisiin palkkaan oman erikoisosaamisen ja tehtävän vaatimusten mukaisesti.”
”Jos ei vakinaistaminen ole mahdollista, niin ainakin luvata pitempiä pätkiä kerralla. Ei 
kuukausi kerrallaan.”
”Annettaisiin mahdollisuus vakituiseen työpaikkaan, eikä etsimällä etsittäisi 
määräaikaisuudelle perusteita. Se ei ole pidemmän päälle työnantajankaan etu.”
”Yhtyneet-sopimus tv:n osalta määrittää käsittämättömän alhaiset minimipalkat. Ne pitäisi 
saada järjelliselle tasolle, ja kokemuslisä pitäisi olla selviö – 13 vuoden jälkeenkin minulle 
halutaan edelleen maksaa minimin mukaan”
”Löneförhöjning att motsvara åtminstone medellönen för avdelningen.”
”Palkankorotuksilla, mutta ennen kaikkea kohtuullistamalla työmäärää.”
”Paremmat peruspalkat. Luottamusmieskorvaus isommaksi, koska nykyään joutuu tekemään 
henkilöstöpäällikönkin töitä, kun konsernin kyseistä johtoporrasta karsittu.”
”Palkkioita korottamalla ja säädöksillä alan minimipalkoista.” 

6) Työn laadun tai sisällön parantaminen: 
”Journalismin tasoa pitää nostaa. Tuntuu siltä, ettei yleisökään sitä juuri arvosta.”
”Uusi journalistinen ote kehiin”
”Ei niin tärkeiden aiheiden uutisoimisesta luovuttava”
”Työtapoja tulisi myös uudistaa ja uskaltaa luopua aikansa eläneistä käytännöistä.”
”Kilpailulla ja laadulla”
”Lehtien pitäisi keskittyä kertomaan uutisia, ei tekemään tulosta.”
”Pakkopullien osuus pienemmäksi ja liikenevä aika käytettävä muiden juttujen ideoimiseen 
ja valmistelemiseen. Pitäisi myös olla varaa tehdä taustatyöt loppuun ja silti joskus jättää 
juttu julkaisematta, jos kärkeä ei löydykään.”
”Ei saisi olla niin lukkoonlyötyä ja kaavamaista ulkoasua, ettei pystytä elämään ja 
toimimaan uuden tilanteen ja uutistarjonnan mukaan.”
”Pitäisi käydä perusteellinen keskustelu siitä, mitä sisällöltä odotetaan, etteivät toimittajat 
yritä päivittäin suoriutua mahdottomasta yrittäessään saavuttaa tavoitteensa.”
”Pitäisi ottaa erilaiset näkemykset huomioon, ratkoa asiat asioina (mahdollisuus vaikuttaa 
omien lehtien sisältöön), eikä henkilökohtaisina ongelmina.”
”Journalistisen laadun pitäisi nousta  taas arvoksi myös esimiesten silmissä. Kaikkea ei voi 
mitata lyhytjänteisesti rahassa/tuotosten määränä.”
”Yrityksen omistajan pitäisi päättää, halutaanko tehdä nykyisenkaltaista älykästä lehteä 
pienemmälle yleisölle vai muuttaa lehti ja tehdä sitä selvästi isommalle yleisölle. Nykyinen 
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toive samanlaisesta lehdestä ja kaksinkertaisista lukijamääristä ei ole mielestäni mahdollinen 
ja vaatimusten ristiriita”
”Toimeksiantajien pitäisi antaa arvo myös työn laadulle ja ymmärtää, että yksityisten av-
käännöstoimistojen halvemmat hinnat perustuvat sopimuksiin, joiden laillisuutta voi vain 
arvailla.”
”Asiajournalismin menetelmien ja toimintatapojen tuominen esiin”
”Vähemmän (ohjelmia) on yhtäkuin laadukkaampaa.”
”Viihteen osuus maltillisemmaksi ja viihteentekijät sitä tekemään.” 

7) Parempi töiden suunnittelu ja ennakointi:
”Pitäisi olla työn suunnitteluun keskittyvää aikaa varattuna joskus”
”Lyhytjänteisestä ajattelusta pitäisi päästä pitkäkestoisempaan, mutta miten se tehdään, siitä 
minulla ei ole käsitystä.”
”Parempaa etukäteissunnittelua”
”Etukäteisuunnittelua pitää edelleen parantaa, vaikka edistystä on jo tapahtunut”
”Parempi suunnittelu”
”Suunnittelu ja koordinointi töiden suhteen pitäisi saada toimimaan paremmin.”
”Järkevämmällä suunnittelulla” (töiden suunnittelu)
”Suunnittelemalla enemmän etukäteen, mitä on tulossa, miten ja keneltä.”
”Töitä suunniteltaisiin pidemmälle aikavälille”
”Parhaansa mukaan sijoittelemalla/aikatauluttamalla/muutoin järjestelemällä, niin että 
saadaan aikaan kaikkia osapuolia vähintäänkin tyydyttävä ratkaisu.”
”Keskittymällä enemmän itse työn suunnitteluun ja toimivuuden lisäämiseen. Vähentämällä 
hierarkkisten kaavioiden ja muutosten suunnittelua.”
”Tekemällä pidemmän tähtäimen alustavia suunnitelmia tulevista teemalähetyksistä ja 
vaativimmista juttuaiheista.”
”Pidempi suunnittelukausi, mutta sitä on vaikea järjestää (johtuu myös itsestäni)”. 

8) Freelancereiden aseman yleinen parantaminen tai freelancereiden käytön lisääminen:
”Finnish media houses should be more responsive to freelancers”
”Muistuttaa työnantajaa, että free ei voi odottaa viikkokausia, että juttutarjoukseen 
vastataan”
”Alvin kiertäminen kuvista ja matkoista pitäisi saada loppumaan. Muuten yritysmäiselle 
toiminnalle ei ole kimmoketta; alv-etu hankinnoista menetetään. Suositustaulukoille jotakin 
kosketuspintaa todellisuudesta”
”Kelalta selkeä kanta siihen onko Yhtyneet-sopimuksella freelancerina töitä tekevä yrittäjä 
vai ei”
”Free-yhdistyksen terävöitymisellä, freelancerien aseman parantamisella toimituksissa, 
palkkariiston lopettamisella, palkkioiden nostamisella työsuhteisten tasolle, 
sosiaalipolitiikan muutoksella, pienyrittäjän kyykyttämisen lopettamisella etc.”
”Hankkia yhteinen työtila freelance-kollegoiden kanssa”
”Toimeksiantajille lisää tietoa siitä, että freelancerius on yrittäjätoimintaa ja sillä pitää elää”
”Toimeksiantajat ottaisivat vakavasti eräpäivän”
”Yritän löytää vastaavalla tavalla ideoihini suhtautuvia uusia asiakkaita. Se ei formaattien 
kulta-aikana ole helppoa”
”Luottaa kykyihini edelleen ja ymmärtää freelancerin sekä perheellisen vaihtuvat 
elämäntilanteet, jotka eivät heikennä aikaisemmin loistavaksi arvosteltua työtä tauonkaan 
jälkeen”
”En näe freenä muuta ratkaisua kuin valita asiakkaat, joihin voi luottaa” (kiista laskusta 
päätoimittajan kanssa)
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”Tarpeeksi monta asiakasta, ei liian isotöisiä tehtäviä, koska isoista töistä ei makseta 
tarpeeksi”
”Pitäisi opetella itsensä markkinointia, keksiä hyviä aiheita, olla aktiivinen. Voisin ottaa 
lyhyitä keikkasijaisuuksia, jotta tutustuisin eri lehtiin ja he minuun. Freeyhdistys olisi hyvä 
kanava sellaisille.” 

9) Ratkaisuna lisää aikaa:
”Ajattelulle”
”Joko aikataulua väljentämällä tai maksamalla ylitöistä mukisematta”
”Terapiaa ja kuntopäiviä sekä riittävän usein irtautumista (lomaa)”
”Liian vähän aikaa itsensä kehittämiseen ja sivistämiseen”
”Aikaa perehtyä uusiin laitteisiin ja vehkeisiin”
”Antaa toimittajille takaisin heidän tarvitsemansa aika tehdä juttu koko mittaansa, mutta 
vain siinä tapauksessa, ettei se ylirasita alimiehitettyä toimittajakuntaa.”
”Deadlinea pari tuntia eteenpäin nykyisestä klo 21:stä”
”Antaa tilaa keskittyä”
”Tarvitsisin kuukauden tai puolentoista mittaisen palkattoman vapaan”
”Kaipaan enemmän vapaa-aikaa ja lepoa, mutta omista taloudellisista syistä ei ole 
mahdollisuutta pitää esim. lomarahavapaita”
”Pysähtymällä analysoimaan tulevaisuutta”. 

10) Suomen Journalistiliitolle suunnattuja parantamisehdotuksia:
”Journalistiliiton jäsenistössä on tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän meitä 
tekstintekemisen sekatyöläisiä.”
”Journalistiliiton pitäisi ryhdistäytyä ja yrittää vaikuttaa lehtitalojen vakinaisissa 
työsuhteissa oleviin. Vakihenkilöstön pitäisi pyrkiä edistämään freelancereiden 
palkkiokehitystä.”
”Pitäisi kiinnittää enemmän huomioita määräaikaisuuksiin ja niiden perusteihin. Nykyisin 
yleisesti sallittu käytäntö. Sitä sen ei pitäisi olla. Liitonkin pitäisi kiinnittää asiaan enemmän 
huomiota kuin nyt.”
”SJL:n olisi tuotava asiaa enemmän esiin.”
”Asiaan (yli 30-vuotiaita ei palkata konserniin) pitää voida puuttua muuten kuin tekemällä 
kantelu valitsematta jättämisestä, mikä on ammatillinen itsemurha. Asia on sanottu ääneen 
laajalle joukolle, liitto on tietoinen, mitään ei olen tapahtunut.”
”Vaikuttamismahdollisuus liiton kautta, free-toimittajien edunvalvontaa parantamalla”
”Toivoisin, että Journalistiliiton avulla lyhyiden pätkätöiden ketjuttaminen saataisiin kuriin.”
”Freetoimittajille paremmat palkkiot. Journalistiliitosta tuskin on apuakaan muttei se kyllä 
mitään asian eteen sen puoleen teekään.”
”Siten kuin SJL on ehdottanut (päätoimittajuudesta syrjäyttämisen).”
”Journalistiliitossa on edelleen ratkaisematta mm. työnjohtovastuuta kantavan taittavan 
toimittajan palkkaluokka, jonka plm on sinne pari vuotta sitten vienyt. Tuntuu, ettei 
paikallislehtiväen ongelmat liittoa kiinnosta.”
”Erottaa liitosta päätoimittaja/toimitusjohtajat, palata yhteisiin palkkauksiin, koska 
yksittäinen toimittaja ei välttämättä tänä päivänä edes tiedä, mikä palkan pitäisi olla.”
”Journalistiliiton tulisi entistä pontevammin neuvotella palkka-asioista. Myös Ylen sisällä 
asia (suuren vastuun, valtavan kiireen ja pienen palkan yhdistelmä) on melko vaiettu.”
”Liiton pitäisi valistaa päätoimittajia ja juttujen ostajia free-työstä ja sen kuluista ja 
haasteista.”
”Liiton tulisi vedota lehtikustantajiin, jotta kohtuullinen ansiotaso tulisi”
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”Journalistiliiton tehostettava tiedottamista, vaikka viime aikoina tosin edistytty 
huomattavasti.” 

Yhteensä 32 vastaajaa katsoi, että ongelmaa ei voi ratkaista tai ei osannut sanoa mitään 
ratkaisua:

”Olen yrittänyt ratkaista sen tukemalla esimiestä, mutta ei näytä kantavan hedelmää. En osaa 
sanoa, mikä auttaisi.”
”Se olisi jo ratkaistu, jos sen voisi ratkaista. Firmassa on liian pienet taloudelliset resurssit.”
”Se on mahdotonta; menneisyyteen ei voi palata” (vain kansijuttuja, skuuppeja halutaan)
”Ei sitä voi minun kohdallani ratkaista mitenkään” (liian vähän töitä, liian vähän palkkaa), 
”Hän omistaa lehden. Ongelma ei ole ratkaistavissa.” (lehden omistaja päättää ja määrää 
mitä ja miten asioista kirjoitetaan)
”En näe kovin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa näihin ongelmiin.” (kysyntä on joskus 
epätasaista ja ohjelmapalkkiot eivät aina vastaa työpanosta)
”Täysin taloudellinen ongelma, johon en ole itsekään nähnyt ratkaisua...”(työsuhteiden 
määräaikaisuus, vaikkakin toistuvuus)
”Vaikea ratkaista pienen lehden pienellä levikkialueella, missä ollaan taloudellisesti täysin 
riippuvaisia ilmoittajista - varsinkin kun taloudellisen tulokset vaatijat ovat kauempana 
kentästä ja sen odotuksista.” (ulkopuolisilta haastateltavilta tuleva painostus siitä, mitä saa 
kirjoittaa tai mitä pitää jättää pois jutusta, jutun tarkastajat haluavat joskus jutun olevan 
imagonrakennustaan)
”Ikuisuusongelma, vaikea, lähes mahdoton ratkaista” (töiden ruuhkautuminen)
”Ei kai siihen oikein ole ratkaisua” (pelkona 'tippuminen kelkasta' ja urakehityksen 
tyssääminen äitiysloman takia). 

Lisäksi 22 vastaajaa katsoi, että ongelma on jo ratkaistu tai ratkaistaan lähiaikoina: 
”Asiaan on jo tullut parannus, koska työmäärää on vähennetty”
”Aion lähteä pois työpaikasta.”
”Ratkaisu onnistui ja joitakin kuukausia odoteltuani oma esimieheni ehdotti itse 
palkankorotusta.”
”Vaihtamalla työnantajaa ongelma ratkesi”
”Kehittämiskeskustelun ja henkilöstöjohdon avulla, asia on vireillä.”
”Ehkä töiden kierrätys, mutta resurssit käytännössä rajoittavat - omakohtainen ratkaisu on 
eläke” (kyllästyminen saman pyörittämiseen)
”Olen tehnyt henkilökohtaisen ratkaisuni irtisanoutumalla” (esimiesten tuen puuttuminen, 
heikot yhteydet esimiehiin. Journalistisen laadun arvostuksen puute konsernissa. Talouden 
ylikorostuminen journalismin kustannuksella)
”Enemmän tukea työterveyshuollosta” (alaisen alkoholiongelma).” 

Ajankäytön muutokset työn eri vaiheissa

Kysymyksen 29 yhteydessä pyydettiin mainitsemaan muita kuin kysymyksessä tarjottuja 
ajankäytön muutoksia (ks. myös luku 5.3).
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Taulukko 5.1 Ajankäytön muutokset: jokin muu, mikä? (%)
                                                                         
Journalistinen työprosessi 25,9
Hallinto, palaverit, kokoukset 22,2
Tehtävien lisääntyminen 22,2
Tietotekniikka, ohjelmistot 9,3
Resurssien vähyys 5,6
Muu 7,4
Eos . 7,4

                                                                         
Yht. mainintoja 54 kpl, vastaajia 42 kpl 100,0

 1) Ajankäytön muutokset journalistisessa työprosessissa: 
”Asioiden kirjo, jota pitäisi ehtiä seurata, kasvaa”
”Editointi, valvonta”
”Haastateltavien halu tarkistaa teksti”
”Jutun jäsentäminen ennen kirjoittamiseen alkamista”
”Jutut lyhentyneet mutta mä olen nopea ja rutinoitu”
”Vastuu: uutispäälliköksi”
”Yhä valmiimman aineiston tuottaminen”. 

2) Hallintoon, palavereihin ja byrokratiaan liittyvät ajankäytän muutokset:
”Hallinnollinen työ ja osallistuminen työryhmiin”
”Teknisiä ns. konttoritöitä lisätty koko ajan”
” Itsetarkoitukselliset kokoukset”
”Juttuihin liittyvä paperityö jälkikäteen”
”Jälkityöt”
”Sisältöilmoitusten, Teoston ym. tekeminen”
”Turhat palaverit lisääntyneet paljon”. 

3) Tehtävien lisääntyminen: 
”Aiheiden myyminen”
”Arvosteltavien kirjojen lukeminen omalla ajalla”
”Juttujen markkinointiin kuluva aika.”
”Juttumäärä/vko”
”Markkinointi”
”Talousvastuu”
”Työn tuloksien tarkastelu”
”Ulkopuolisten kouluttaminen”. 

4) Tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvät ajankäytön muutokset:
”Tietotekniikka ja toimituksen tukityöt”
”IT-tukena toimiminen”
”Indesignin kanssa ennakkosuunnittelu”.

Ammattitaitovaatimukset ja arviot niiden kehityksestä

Avovastauksina (kysymys 35) tiedusteltiin, millä tehtäväalueella ammattitaitovaatimukset ovat 
viime vuosien aikana nousseet eniten (ks. myös luku 5.5). 

90



Taulukko 5.2 Millä tehtäväalueella ammattitaitovaatimukset ovat 
viime vuosien aikana nousseet eniten? (%)

Tehtäväalue %
1) Tekniikka, moniosaaminen, verkkojulkaiseminen 53,3

Tekninen osaaminen, atk, it-osaaminen 27,0
Moniosaaminen, tekeminen eri välineisiin 15,1
Internet, verkkojulkaiseminen 8,7
Sähköinen media 2,5

2) Journalistisen työprosessin eri vaiheet 22,2
Kuvaaminen, kuvankäsittely 10,2
Kirjoittaminen, editointi, taitto 6,0
Aineiston hankinta ja käsittely 3,1
Ideointi, suunnittelu 2,9

3) Aihepiirin tuntemus, osaamisalueet, tehtäväalueet 19,7
Sisältöalueiden tuntemus, taitotiedot 11,0
Ajankäytön hallinta, nopeus 4,1
Esimiestyö, johtaminen 2,1
Hallinnolliset tehtävät, talousvastuu 1,2
Toimitussihteerin tehtävät 0,4
Kaikki tehtäväalueet 1,0

4) Vaatimukset vähentyneet, ennallaan, ei osaa sanoa 4,8
Ei millään alueella tai vaatimukset vähentyneet 2,3

 Ei osaa sanoa 2,5
Yht. vastaajia 445, mainintoja yht. 518 100,0

1) Tekniikka, moniosaaminen, verkkojulkaiseminen:
”Monimediatyö”
”Moniosaajuus”
”Monitekeminen”
”Monivälineisyys”
”Aiheiden käsittely rinnakkain useassa mediassa”
”Eri välineiden ja juttutyyppien hallinta”
”Täsmäkirjoittaminen eri välineisiin”
”Erityyppisten ohjelmien tekeminen eri kanaville ja yhtä aikaa”
”Kirjoittavan on tehtävä nettiin”
”Repeäminen monelle alueelle”. 
”Internet-sivuille kirjoittaminen ja sivujen päivitys”
”Internetin sisällöntuotanto”
”Verkkojulkaiseminen”
”Verkkoliiketoiminta”
”Osaa tiivistää verkkoon nopeasti”. 

2) Journalistisen työprosessin eri vaiheet: 
”Erilainen kevyesti kirjoittaminen”
”Kirjoittaminen erikoistoimialueista”
”Kuvaus ja kirjoittaminen yhtä aikaa”
”Moniulotteinen visualisointi”
”Taittotaito kirjoittavan toimittajan työssä”
”Taittamiseen liittyvä tekniikka”
”Uutisgrafiikka”
”Graafinen ilmaisu”
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”Tarinan kerronta ja rytmi”
”Taustoittaminen”
”Painokuntoonlaitto”. 
”Ennakointi”
”Kekseliäisyyttä ideoinnissa”
”Ideointi tuntuu muuttuvan yhtä tärkeämmäksi”
”Ideoinnin näkökulmien hionnassa”
”Kokonaisuuksien, rakenteiden suunnittelussa”
”Kuvan ja taiton ideoinnissa”
”Myyvien juttujen keksimisessä”
”Julkaistavan materiaalin suunnittelussa”
”Skuupin löytäminen joka viikko on todella vaikeaa”
”Web-sivujen suunnittelu”
”Uutisen löytäminen”. 
”Erilaisissa tiedonhankintamenetelmissä”
”Haastattelutekniikassa”
”Käsittelytyössä”
”Taustatiedon hankinnassa”
”Uusissa tiedonlähteissä”
”Tiedonhankinnassa internetin avulla”. 

3) Aihepiirin tuntemus, osaamis- ja tehtäväalueet:
”Talous” (eniten mainintoja) 
”Kielitaito” (toiseksi eniten mainintoja)
”Kielitaidon monipuolisuus”
”Kielentarkistus”
”Oikeakielisyys”
”Peruskielioppi”
”Juttujen moniulotteisuus”
”Kokonaisuuksien hallinta”
”Yhteiskunnan instituutioiden tuntemus”
”Laajempi ja tarkempi ympäröivän maailman seuranta”
”Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen”
”Kustannustehokkuus”
”Liikkeenjohdollinen ajattelukyky”
”Markkinointi”
”Tulosvastuu”
”Verkkoliiketoiminta”
”Myynti: se ei kuulu journalisteille”
”Tiedollinen määrä”
”Erikoistoimialueet”
”EU-byrokratia”
”Globaali talous”
”Makrotalous”
”Kuntien talousuutisointi”
”Pomojen visioiden toteuttaminen”
”Julkkisten ja tv-hömpän tuntemus”
”Viihteellisyys, hömppä” 
”Kansainvälisyys”
”Kestävän sisällön tuottaminen” 
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”Kilpailu muiden välineiden kanssa”
”Projektien talousvastuu”
”Projektien ohjaaminen”
”Kansainvälinen projektihallinta”
”Tekninen äänitysala”
”Ohjaaminen”
”Ihmissuhteet”
”Interaktiivisuus” 
”Suulliset esitykset”
”Tehokkuus”
”Röyhkeys”
”Naistenlehdissä on hallittava kaikki alueet, muoti, ruoka, sisustus, autot, tietotekniikka, 
lapset, nuoret, vanhukset”
”Tekijänoikeuksien ja sopimusten hallinta”
”Työmäärän kasvu vaatii jaksamista”. 
”Nopeus kaikilla aloilla”
”Nopea reagointi asioihin”
”Ajanhallinta, vaikuttaa kaikkiin tehtäväalueisiin” 
”Kiireen sieto”
”Paineensietokyky”
”Vieläkin nopeampi toiminta”
”Tietoteknisten yhteyksien luominen nopeasti”. 

Miten journalistit itse kokevat asemansa muuttuvassa mediassa?

Kyselylomakkeen lopussa oli tyhjä tekstikehys, johon vastaajat saivat halutessaan lisätä 
kommentteja kyselystä tai journalistien asemasta muuttuvassa mediassa (ks. myös luku 8). Alla 
esitetään lainauksia vastaajien kommenteista aihepiireittäin ryhmiteltynä (ks. taulukko 8.1).

Taulukko 8.1 Vastaajien kommentteja journalistien asemasta muuttuvassa mediassa, kyselystä ja 
muista asioista
                                                                       lkm                 %       
1. Journalismi, työtehtävät, työn sisältö 113 42,6
2. Media, yhteiskunta, maailma 27 10,2
3. Freelancereiden, yrittäjien asema 17 6,4
4. Yksittäinen media 10 3,8
5. Jokin erityisongelma, vaikea tilanne 9 3,4
6. Muu asia, työttömyys, hoitovapaa, SJL 20 7,5
7. Kommentit kyselyyn tai lomakkeeseen 69 26,0
                                                                                                    
Yht. vastaajia 204, mainintoja yht. 265 100,0

1. Journalismi, työtehtävät, työn sisältö
Journalismin asema ja muutos 

”Alalla on liian paljon pätkätöitä, minkä vuoksi sitoutuminen työtehtäviin ja 
mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa on heikkoa. Taustalla on talouskasvun ihannointi, 
jonka vuoksi syvälle luotaavia analyysejä ja kriittistä journalismia tehdään koko ajan 
vähemmän. Työtahdin kiristämisen vuoksi laatu kärsii kaikissa medioissa ja työntekijät 
palavat loppuun.” 
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”Alalle tulee liian köykäisen yleissivistyksen omaavia netinpyörittäjiä ja nuoleskelijoita, 
joista ei ole toimittajiksi.” 

”Sukupuolesta on tullut palkkauskriteeri. Työnantaja palkkaa mieluummin nuoren 
miehen kuin naisen. Pitkät määräaikaiset ketjutetut työsuhteet ovat arkipäivää, eikä kukaan 
tee mitään. Valtavasti turhaa energiaa työpaikoilla kuluu määräaikaisten työsuhteiden ja 
tulevaisuuden pohtimiseen. Perheen perustamista pitää punnita tarkkaan, ja jos lapsen 
saatuaan onnistuu pitämään työnsä, määräaikainen työsuhde pakottaa palaamaan töihin 
välittömästi äitiysloman jälkeen.” 

”Ammattitaitoisten journalistien asema ja arvostus saattavat parantuakin, kun yleisö 
kyllästyy hömppään. Se edellyttää esim. sanomalehdiltä pitäytymistä asialinjalla 
viihteellistymisen paineesta huolimatta.” 

”Eniten minua huolestuttaa se että työpaikoilla rutistetaan ihmisistä koko ajan enemmän 
ja enemmän. Varsinkin me pätkätyöläiset teemme ihan hulluna töitä, koska ei oikein ole 
varaa kieltäytyäkään.” 

”Epävarmuus tulevaisuudesta varmasti kasvaa. On selvää, että valtaosa toimittajista 
tekee entistä enemmän juttuja moneen välineeseen. Jo nyt verkkotoimittaminen on 
esimerkiksi sanomalehdissä työskenteleville arkea. 'Vakaviin' asioihinkin erikoistuneet 
toimittajat juoksevat tekemässä videopätkiä verkkoon. Oman naaman esillä olo lisääntyy. 
Työpaikoilla suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle helpottaa ehkä määräaikaisten 
tilannetta.” 

”Talouselämä määrää journalismin suunnan” 
”Journalistinen kenttä on tällä hetkellä todella isojen taloudellisten ja tuotannollisten 

myllerrysten keskellä ja kun kaikkea ohjaavat yritysten lyhytaikainen voitontavoittelu, ei 
siitä hyvää seuraa” 

”Printtipuolella pitäisi taustoittaa juttuja nykyistä enemmän, koska uutisia tulee joka 
tuutista. Mutta monipuoliset, tutkivat ja penkovat jutut vaativat aikaa ja työvoimaa, joihin 
välineiden omistajat eivät välttämättä halua satsata. Samaan aikaan alalla tehdään rahaa,” 

”Monesta tuutista tulee ihan samaa asiaa. Mielenkiintoisia, omaleimaisia medioitakin on, 
mutta niitä on vaikeampi löytää muun tulvanjoukosta. Mutta onneksi kiinnostavaa 
journalismia on yhä”

”Huolestuttava kehitys: vakavasti otettavat laatuvaatimukset antaneet periksi hömpön 
hömpön viihteelle. Toimittajat ovat kuin sopulilauma, jota päälliköt höykyttävät millaisilla 
jutunaiheilla hyvänsä … Kieli heikentynyt huomattavasti ja sitä käytetään miten sattuu.”

”JSN: ja Journalistin ohjeiden kunnioitus on vähentynyt. Niistä ei ainakaan meillä 
keskustella työpaikalla. Avustajilta ostetaan juttuja, jotka rikkovat eettisiä ohjeita 
(tyypillisimmillään tekstimainonnan kieltoa). Vähitellen tapa leviää muuallekin 
toimitukseen.” 

”On runsaasti tiedotusvälineitä, joissa kaupallisuus menee journalismin edelle. Omassa 
työssäni taas koen, ettei toimituksen yhteistyö markkinoinnin kanssa ole vaarantanut 
journalismia. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että nyt kun olen ollut alalla alle kymmenen 
vuotta, ala muuttuu mielestäni koko ajan vain mielenkiintoisemmaksi muun muassa 
mediakonvergenssin vuoksi. Nopea muutosvauhti sopii minulle.” 

”Journalismi 'puhtaana' on auringonlaskun ala, valitettavasti. Bisneksenä pysyy hyvässä 
elossa. Erillisjournalismi, tietylle ryhmälle suunnattu, lisääntyy” 

”Journalismi on jakaantumassa kahtia. Toisaalta on lehtiä ja toimittajia jotka pyrkivät 
edelleen laatuun, mutta yhä suurempi osa menee kaupallisuuden imuun iltapäivälehtien ja 
sensaatioaikakauslehdistön mukana.” 

”Journalismi on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi lähinnä teknologian 
mahdollistamana. Tällä tulee olemaan suuri vaikutus journalistien työn sisällön 
muotoutumiseen tulevaisuudessa, mutta lähinnä vain työtapojen osalta. Sisällöllisesti 
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journalismin tulee edelleen olla luotettavaa ja tarkkaa. Kansalaisjournalismin lisääntyminen 
on toisaalta hyvä, mutta toisaalta huolestuttava suuntaus. Sisällön oikeellisuutta ei tarkisteta 
ja virheellisyydet vaikuttavat siihen, miten maailma makaa” 

”Journalismi tuo (ehkä entistä enemmän) esiin Helsinki-keskeistä Suomi-kuvaa, koska 
suurin osa tärkeimmistä ja näkyvimmistä työyksiköistä sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Siellä 
asuu myös suurin osa tärkeistä journalisteista, jotka elävät hyväksymäänsä 
suurkaupunkikeskistä elämää. Myös suurin osa juttujen aiheista ja haastateltavista on 
pääkaupunkiseudulta. Piiri pieni pyörii. Kehittyvä sähköinen välineistö antaisi 
mahdollisuuden aivan toisenlaiseen journalismiin.” 

”Toivon, että toimituksissa säilyisi otollinen ilmapiiri ja tarvittavat resurssit valppaasti 
seurata ja arvioida, mitä yhteiskunnassa tapahtuu” 

”Journalismin asema on jonkin verran huonontunut siitä syystä, että toimittajat ovat 
antaneet tietyllä tavalla ammattitaitonsa rapistua ja ruvenneet kosiskelemaan rahvaalla 
tavalla lukijoita, radionkuuntelijoita ja tv:n katselijoita. Syynä tähän on myös se, että 
journalistiksi voi ryhtyä kuka tahansa kaduntallaaja - ammattiylpeys ammatista on kadonnut. 
Oikeista asiantuntijajournalisteista ja hyvistä kirjoittajista on huutava pula.” 

Journalistien asema ja työn muutokset
”Journalisteilta vaaditaan lisääntyvästi moniosaamista ja kirjo on kasvamaan päin. 

Vaikka se on joillekin motivoivaa ja tuo vaihtelua, se tuo myös aikapaineita ja pinnallisuutta. 
Todellista asiantuntemusta on vaikea saada sekä kuvallisessa että teksti-ilmaisussa kaikkine 
prosessointeineen, ja vielä monenlaisiin medioihin. Lukijalle aikapaineet ja tottuminen 
nettijournalismin lyhyempään formaattiin tekee vaikeammaksi keskittymisen syvempiin ja 
pidempiin teksteihin.”

”Journalisteista tulee koko ajan enemmän pelinappuloita, joita esimiehet siirtelevät 
mielensä mukaan. Yksittäisen toimittajan olemassaololla ei ole muuta merkitystä kuin 
kunkin työpäivän panoksen verran. Esimiehille toimittajat eivät ole inhimillisiä yksilöitä, 
joilla on toiveita ja suunnitelmia, hyviä ja huonoja päiviä. Joustavuuteen ei ole enää varaa. 
Toisaalta monilta toimittajiltakin on hävinnyt kyky olla nöyrä ja vastuuntuntoinen muutakin 
kuin omaan juttuaan, vaatimuksiaan ja napaansa kohtaan”

”Journalistien ammatti-identiteettiä tulisi vahvistaa käymällä jatkuvasti keskustelua 
journalismin rajoista ja mahdollisuuksista. Tämä keskustelu pitäisi käydä nimenomaan ns. 
ruohonjuuritasolla toimituksissa. Myös tutkijoiden tulisi ottaa tekijyys paljon nykyistä 
vakavammin, joten tämä tutkimus on varsin tervetullut.”

”Journalistien asema muuttuvassa mediassa muuttuu ja sen on pakko muuttua, niin kuin 
se on muuttunut aina. Journalisteista itsestään on kiinni se, miten kukin muutoksen ottaa 
vastaan ja osaa löytää muutoksesta mahdollisuutensa.” 

”Journalistien asema muuttuvassa mediassa näillä ylikoulutusmäärillä on surkea”
”Journalistien asemaa ja arvostusta heikentävät ne journalistit itse, joiden ihanteena eivät 

ole sivistys, valistus, hyvä kieli ja ihmisen henkisen pääoman kasvattaminen (vs. sen 
kutistaminen/haihduttaminen). Tästä kärsii pahimmillaan koko ammattikunta ja sitä kautta 
myös media. Journalistinen työ alkaa muistuttaa liukuhihnatyötä: onko valkokaulustyön 
yleinen trendi se, että ajatustyötä pidetään yhtä nopeana ja yksiselitteisenä prosessina kuin 
hiekan lapioimista?”

”Journalistien työ on koko ajan entistä enemmän ulkopuolelta ohjattua. Tarkoittaa 
toimitusten johtoa ja ulkopuolisia tahoja. Tästä johtuen toimittajien itsenäisyys ja 
mahdollisuus tehdä omia yhteiskuntaan vaikuttavia ratkaisuja on heikentynyt. Mitä 
toimittajalle tai jollekin TV-sarjan henkilölle on tapahtunut vie lukijoiden huomiota pois 
todellisesta elämästä. Tähän on osin vaikuttanut toimittajien oma toiminta, mutta myös 
paineet kustantajien taholta. Ajan henki ehkä, mutta ei kovin myönteinen.” 
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”Journalistien työmäärää kasvatetaan ja vaaditaan tekemään kaikkea tarpeetonta 
materiaali. Hyvä esimerkki on nettivideot, joita tehdään kun toisillakin on. Laadusta viis, 
kaikki käy kunhan kuva liikkuu.”

”Journalistien työssä lähdetään yhä harvemmin ulos työpaikalta ja erittäin harvoin ns. 
tavallisen kansan pariin. Puhelimitse haalitaan tiedot ja lausunnot nopeimman ja 
tehokkaimman kaavan mukaan. Siinä menee työstä ihmisläheisyys ja lopulta uskottavuus. 
Sopii kysyä, miten verkon suosio on niin nopeasti kasvanut: tuoko se uutta yhteisöllisyyttä 
ja yhteenkuuluvuutta, jonka mm. lehdet menettäneet.”

”Journalistien yleissivistyksen tasoa on äkkiä nostettava ja vaadittava journalisteilta 
todellista perehtymistä asioihin ennen kuin tehdään myyviä otsikoita. Hävettää lepsuus, jolla 
moni meistä tänä päivänä työskentelee. Mihin on kadonnut ammattiylpeys?”

”Journalistikunta on reilun 30 vuoden aikana muuttunut urakehitystään varmistelevaksi 
ja tarvittaessa ammattietiikkansakin myyväksi tahdottomaksi joukoksi, joka myötäilee 
vallanpitäjiä ja pystyy vain näennäiseen kriittisyyteen. Ammatin arvostus on myös 
romahtanut, koska alalle otetaan ammattiin kouluttamatonta väkeä korvaamaan 'kalliita' 
ammattilaisia. Toimeentulostaan huolissaan olevia ihmisiä on sitten taloudellista tulosta 
hakevien esimiesten helppo pyöritellä. Miten vastaa tähän liittomme?”

”Journalistin ammatti on häviämässä sellaisena ideaalina, jollaisena sen haluaisi nähdä. 
Sisältö liudentuu markkinointiviestintään, perinteinen journalistinen työ jää marginaaliin, 
joihinkin 'laatumedioihin'. Toimittajan ammatin suhteellinen kurjistuminen jatkuu, arvostus 
on vähenemässä, suhteellinen palkkataso jää yhä jälkeen muista (vrt. esim. virkamiehet). 
Puhe 'moniammatillisuudesta' yltyy, mikä rapauttaa journalismia. Television ylivalta (tv-
tabloidisoituminen) tyhmentää ja pinnallistaa.”

”Työtilannettani luonnehtii 'vapaus, joka on suuri vankila': mahdollisuus itse päättää 
tekemäni työn journalistisista sisällöistä on varsin suuri, mutta toisaalta yhden hengen 
toimituksen jatkuvan kiireen vuoksi mainitulla vapaudella ei oikein pääse 'irrottelemaan'”

”Journalistisen työn laadun täytyy parantua jatkuvasti, sillä pelkkänä 
tiedonsaantikanavana internet valtaa alaa jatkuvasti. Journalismilta vaaditaan yhä enemmän 
analyyttisyyttä, elämyksellisyyttä ja näkökulmia.”

”Journalistisen työn paineet erityisesti printtimediassa kasvavat jatkuvasti. On tehtävä 
sisältöä paitsi lehteen myös muihin julkaisukanaviin. Keskittyminen printtilehden juttuun 
keskeytyy jatkuvasti päivityksiin, sähköposteihin, puheluihin ja uusiin toimeksiantoihin. 
Ryntäillään liikaa myös vähemmän tärkeiden aiheiden suuntaan, koska pelko jutun 
'menettämisestä' toiselle medialle on niin suuri. Analyyttiset, kriittiset ja hyvin näkökulmin 
ideoidut jutut jäävät yhä enemmän unholaan.”

”Journalistista tehty liiaksi markkinavoimien sylikoira, häntää heilutettava rahatukon 
edessä.” 

Sisältömuutos, viihteellisyys, kaupallistuminen, laatu
”Kaupallisuuden ja viihteellisyyden (jotka ovat usein sama asia) lisääntyminen on suuri 

haaste journalismin sisällölle ja laadulle. Näyttää siltä, että se on vääjäämätön 
etenemissuunta. Se vähentää luottamusta painettuun sanaan. Mediassa esillä olemista 
pidetään tärkeänä niin muodikkaan brändiajattelun kannalta.”

”Kilpailu lukijoista, katselijoista on johtanut yhä kasvavaan seitsemänpäivää 
viihteellisyyteen. Suomessa uutiset yhä uutisia ja vain loppukevennys, mutta esim. CCN ja 
BBC saa nykyään hakemalla hakea muuta kuin human interest -tarinoita ja kevennyksiä. 
Meillä kuitenkin kirjoittelu melko asiallista, mutta jossakin toimitusten itsensä pitäisi vetää 
raja eikä lähteä mukaan viikosta toiseen esim. pääministerin hetken ja heilautuksen 
tyttöystävän tarinoihin. Iltapäivälehtiä mollataan turhaan”
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”Koen journalistisen alan työnantajat tällä hetkellä vastenmielisiksi, alan sisällä ei voi 
kai vaihtaa kuin ojasta allikkoon. Jos 30-vuotiaasta lähtien ihminen ei ole enää vakinaiseen 
työhön kelpaava, koska on liian vanha, niin mielestäni se kertoo kaiken tarpeellisen 
lehtitalon arvomaailmasta, tehtiin sitten mitä perheliitteitä mille kohderyhmälle tahansa. 
Sanoma Lehtimedia -konsernissa tämä periaate on ollut enemmän ja vähemmän julkinen jo 
10 vuoden ajan.”

”Kriittiselle/tutkivalle journalismille, esim. kriittiselle talousjournalismille ei ole enää 
juurikaan kanavia mediamaailmassa marginaalisia lehtiä, nettiä lukuun ottamatta, joten 
tällaisia osaajia ei kohta enää ehkä ole.”

”Journalisti on pohjimmiltaan aina huora, ja se journalismin maailma minkä vuoksi 
joutuu jatkossa huoraamaan, on entistä viheliäisempi. Ei kai pinnallistumiselle ole 
vaihtoehtoja. Eniten nuoremmassa, ylipäätään lahjakkaassa ja pystyvässä kollegakaartissa 
harmittaa huonot tiedot historiasta”

”Käsitykseni mukaan sanomalehtijournalismin taso ei ole laskenut viestimien 
kilpailutilanteen kiristyttyäkään. Suuria yleisöjä ei tavoiteta huonontamalla journalismia. 
Nyt kirjoitetaan parempia juttuja nopeammin.  Nykypolven toimittajat ovat 
ammattitaitoisempia ja organisaationsa tavoitteisiin suopeammin suhtautuvia kuin 
neljännesvuosisata sitten. 'Suuret sooloilijat' eivät enää pärjää suurten uutislehtien 
toimituksissa joissa pitää sietää myös kurinalaisuutta ja sovittujen sääntöjen seuraamista.”

”Journalismin viihteellisyys huolestuttaa ja on huolestuttanut monia jo pitkään. Joitain 
merkkejä tämän kehityksen taittumisesta saattaa kuitenkin ensi kertaa vuosiin olla 
näkyvissä. Journalistien tulisi miettiä miten tätä kehityssuuntaa tulisi vahvistaa.”  

”Lehdistö hakee liian innokkaasti tulosta pörssimaailman opein. Tästä johtuu, että 
kuvajournalismin taso on laskenut hälyttävästi.”

”Lisääntyvien taloudellisten paineiden alla toimittajan työstä tulee yhä raskaampaa kun 
pitää olla tuottava, mutta tuotoksen tulee myös aina olla virheetön. Samalla palkkataso 
laskee. Tällä hetkellä verkkotoimittajille toiset verkkosivut ovat usein tietolähde, ja verkossa 
vallitsevaa tekijänoikeuspolitiikkaa on hankala hahmottaa. Missä menee raja toisen 
julkaiseman tiedon uudelleen käytössä? Riittääkö lähteen mainitseminen antamaan kunnian 
sille, jolle se alunperin kuuluu?”

”Luova, kriittinen ja kulttuurissa kiinni oleva journalismi on vähentynyt. Journalismi on 
taloudellisten paineiden alla viihteellistynyt. Kehitys johtaa pitkässä juoksussa siihen, että 
journalisteista tulee entistä enemmän markkinamiesten pelinappuloita. Kehitys ei ole 
huolestuttava ainoastaan journalistien kannalta, vaan koskee koko yhteiskuntaa.”

”Tietyillä medioilla liikaa valtaa, tietyillä toimituksilla (talous, politiikka, kulttuuri) 
muutamissa välineissä aivan liikaa valtaa. Mutta suurin ongelma viihteellistyminen ja 
luotettavan ja ei-luotettavan journalistisen tiedon sotkeentuminen. Tarvitaan 
mediakasvatusta kiireesti mm. kouluihin”

”Pelkään, että journalismin arvostus median sisällä heikkenee, päätoimittajan rooli on 
muuttunut ja muuttumassa.”

”Median suurimmat muutokset ovat vasta tulossa. Juuri nyt eletään odottelun ja 
valmistautumisen aikaa: nettilehdet ja moneen eri mediaan työskentely ovat laajenemassa. 
Kunhan konsernit saavat omistuksensa järjesteltyä ja luotua omat strategiansa, isoja 
muutoksia on varmasti tulossa. Toimittajia tarvitaan aina, mutta mihin välineeseen ja mitä 
tekemään, on suurin kysymys. Vahvimmilla ovat tällä hetkellä paikalliset mediat, niillä on 
vähiten kilpailua.”

”En näe viihteellistymisen vaaraa, vaan itse asiassa vakava journalismi nostaa päätään - 
se voi olla erimuotoista kuin ennen mutta edelleen laadukasta journalismia. Esim. Ylessä 
puhutaan pitkästä aikaa jälleen sisällöistä ja ymmärretään laadukas sisältö kilpailuedun 
yhtenä keskeisenä tekijänä.”
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”Vallitseva työkulttuuri (erityisesti tiedonvälityksen nopeuden vaatimus, eli kiire) jättää 
journalismin porsaanreiät entistäkin avoimemmaksi kaikenlaiselle hyväksikäytölle ja muulle 
vilunkipelille. Monimutkaisten asiakokonaisuuksien ymmärtäminen ja toimittaminen 
eteenpäin lukijalle, katsojalle tai kuulijalle ei mielestäni oikein sovi yhteen nykyisten 
tehokkuusvaatimusten kanssa. Nykyjournalismissa ei tunnu olevan sijaa sille kaikkein 
olennaisimmalle, eli ajattelulle.”

”Viimeisen 10-15 aikana toimittajien työn kuormitus on lisääntynyt valtavasti. Ennen 
riitti kun toimittaja kirjoitti jutun. Nyt hänen pitää toimia työnsä tuottajana. Hänen on 
tehtävä paitsi juttu niin hankittava tiedot graafikolle/grafiikkaan, usein vielä järjestettävä 
kuvaajalle kuvaus, kerättävä tiedot tietolaatikkoon ja saman 7,5 tunnin aikana. Piilossa 
olevat ylityöt”

”On alkanut nykylehdissä riepoa se, että toimittajilta odotetaan ylimaallista viisautta: 
uutisen kainaloksi taitettavassa kommentissa - muutama sata merkkiä - toimittajan ajatellaan 
sanovan 'kuinka asiat oikein ovat' pahimmillaan moraalisella paheksunnalla höystettynä. 
Kirjoitin itse (olen juuri jäänyt eläkkeelle) mielelläni niitä kommenttipätkiä, mutta minusta 
niiden pitäisi olla korostetun henkilökohtaisia eikä Jumalallisia Totuuksia,”

”Monissa toimituksissa vaikuttaa löytyvän iso ikäluokka (yl. keski-ikä) toimittajia jotka 
keksivät toisilleen erilaisia esimiespaikkoja. Tämä tukkeuttaa työprosessin, sillä jokainen 
uusi pomo luo edellisille pomoille uutta byrokratiatyötä, eli he syövät toistensa resursseja, ja 
lopullinen panos työyhteisön puolesta heikkenee merkittävästi. Toimituksissa tarvitaan 
vähemmän (ja parempia) pomoja, ja enemmän suorittavia toimittajia.”

”Muodissa tulee entistä enemmän olemaan monen median toimittaja. Kun siihen tottuu 
alusta asti, se ei välttämättä huononna millään tavoin työn laatua. Viihteellisyyden 
lisääntyminen kiusaa vanhenevia toimittajia.”

”Netti on tuonut ainakin mulle ja monille tutuilleni lisää työtä siinä mielessä, että 
samasta aiheesta teen nykyään uutisen ja tekstariuutisen ja juttujen pitää muodoltaan sopia 
nettiin, radioon ja lehteen. Työnantajat on nykyään niin suuria ja vahvoja että tavallista 
tekstiduunaria ihan hirvittää. Onneksi oma työnantaja on vielä inhimillinen ja inhimillisen 
kokoinen.”

”Niin kauan kuin toimittajat pystyvät ammattilaisina erittelemään ja suodattamaan tietoa 
paremmin ja useammista näkökulmista/laajemmin kuin mattimeikäläiset, on toimittajille 
tarvetta, kysyntää ja tilaa 'muuttuvassa mediassa'. Sisällöntuotanto ja journalismi ovat 
jatkossakin kaksi eri asiaa.”

”Nuoret toimittajat ovat vanhempia selvästi heikommassa asemassa. Monissa 
toimituksissa nuoret toimittajat tekevät töitä, joita vanhemmat toimittajat eivät suostu 
tekemään, koska aikoinaan ei niitä ole heidän työsopimuksiinsa kirjattu. Ymmärrän senkin 
puolen asiasta, mutta se johtaa siihen, että nuorten toimittajien työtaakka kasvaa, kun he 
tekevät konkareiden puolesta esim. sähkeuutiset verkkoon muun työnsä ohessa. Nuoret 
toimittajat myös elävät pätkätöiden kierteessä.”

”Meistä toimittajista yritetään tehdä jonkin sortin sirkuspellejä tuottaaksemme lukijoille 
mielihyvää. Ihan tavallisen taviksen arkinen elämä ei kiinnosta ketään - tai ainakin niin 
lehden johdossa kuvitellaan. Itse tykkään lukea lehdistä henkilöjuttuja aivan tavallisen 
ihmisen elämästä, arjesta, ajatuksista samoin kuin siitä, miten selvinneet esim. vaikeista 
asioista elämässään. Ne pistävät ajattelemaan.”

”Usein hävettää, että on toimittaja. Tämä on uutta, mutta kaikki pettäjäpiispat ja 
salarakkaat ovat niin luotaantyöntävää journalismia, että ei haluaisi kuulua samaan 
ammattikuntaan.”

”On järkyttävää, että toimittajiksikin pikakoulutetaan ihmisiä ilman, että heitä 
velvoitetaan hankkimaan laaja yleissivistys. Julkkisjournalismi syö vakavan journalismin 
uskottavuutta. Kun sanomalehdessä visuaalinen ilme ja krumeluurit voittavat kirjoitetun 
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sisällön, tuntuu, että journalismin ydin on unohdettu. TV viihteellistynyt vähintäänkin yhtä 
paljon kuin lehdet. Piilomainonta kasvanut.”

”On pelottavaa, ahdistavaakin, että tiedotusvälineissä talojen johtoon/omistajiin ei voi 
luottaa siinä suhteessa, että journalismi säilyisi luotettavana ja fiksuna. Ollaan liian herkästi 
mukana "tirkistely- ja juorujournalismissa", koska "kansa haluaa sitä, myös arvostetuilta 
sanomalehdiltä ja televisiolta". Tätä en toimittajana kuitenkaan usko.”

”Pelkään, että tulevaisuudessa journalistien itsenäisyys sisällöntuottajina vähenee ja 
heidän on ryhdyttävä kirjoittamaan sitä mitä mainostajat sanelevat, koska tärkeintä varsinkin 
kaupallisissa lehdissä näyttää olevan tuottaa kustantajalle mahdollisimman suuret voitot 
mahdollisimman pienillä henkilöstömenoilla.”

”Pelkään, mitä journalismille tapahtuu, kun tiedotusvälineiden omistus keskittyy ja 
tekijöitä vähennetään. Miten käy laadulle ja paikallisuutisille, joita ihmiset kaipaavat? Kiire 
kasvaa koko ajan. Puhutaan, että ihmisten äänen pitää kuulua, mutta minusta todellista 
kuulumista ei ole se, että mielipiteitä haetaan vain nopeisiin gallupeihin. Kaipaan aikaa ja 
tilaa syvällisille jutuille, joissa asioita käsitellään tavallisten ihmisten näkökulmasta ja 
heidän kanssaan eikä vain virkamiesten suulla.”

”Rötösjournalismin kasvava osuus huolettaa. Pakotetaanko nuoret journalistit 'olemaan 
kovia' ja tekemään törkyjuttuja, jolloin esimerkiksi joku henkilö samalla väistämättä 
leimataan loppuiäksi. Miksi huuhaa-jutuilla koko ajan rahastetaan yhä enemmän (ip-lehdet, 
seiska, katso ym)? Joskus en enää edes kehtaa sanoa olevani toimittaja, vaikka työskentelen 
sanomalehdessä ja saan tehdä asiallista uutistyötä. Joskus suorastaan hävettää oman 
ammattikunnan puolesta.”

”Juorujuttu ja ns. julkkiskirjoittelu hämärtää tyystin perinteisen journalismin ja sen 
periaatteet. miten tämä kohukirjoittelu saataisiin pysymään aisoissa. Nyt esim. jotkin 
hallituksen ministerin sivu- ja ihmissuhteet syrjäyttävät tyystin varsinaisen 
asiapäätöksenteon ainakin iltapäivälehdissä ja samaan kelkkaan on joutumassa koko media”

”Journalistien tulisi vaalia ammattiylpeyttä, eikä alistua markkinavoimien paineessa 
tuottamaan heppoista, kertakulutukseen perustuvaa materiaalia. Kaipaan suomalaiseen 
julkisuuteen enemmän analyyttisyyttä, keskustelevuutta ja uusien näkökulmien avaamista. 
Sorrumme liikaa siihen, että teemme asiat helpoimman kautta, eikä siitä aina voi syytää vain 
taloudellisia paineita. Journalistin ammatti pitäisi myös säilyttää 'akateemisena', jotta se 
säilyttäisi luotettavuutensa.”

”Tarvitseeko journalisti akateemista koulutusta (vrt. ammattikorkeat)? Jos ei, seuraako 
siitä jotain?”

”Toimittajaan luotetaan, jos asiat eivät mene eteenpäin viimeinen oljenkorsi on 
toimittaja. Paikallislehden juttujen on oltava prikulleen oikein, ei asiavirheitä, ei 
asenteellisuutta. Palaute tulee välittömästi aamukuudelta, jos jotain on pielessä. Ns. suuret 
lehdet voivat fuskata, ihmiset sanovat, ettei niiden virheitä kannata korjata, ei ne kuitenkaan 
kuuntele eikä välitä. Usein otetaan yhteyttä paikallislehden toimittajaan, ja pyydetään 
kirjoittamaan totta, tai oikaisemaan isojen virheet.”

”Toimittaja voidaan pyörittää pikkurillin ympärille, joten oma ammattitaito ja kriittisyys 
pitää muistaa toimittajana. Pitää muistaa journalismi, ettei tee mainosjuttua.”

”Toimittajien olisi jo aika luopua objektiivisuuden harhasta. Neutraalia ja objektiivista 
tiedonvälitystä ei ole. Toimittajien pitäisi tuoda näkökulmansa esiin avoimemmin. Media on 
neljäs valtiomahti, jonka pitää toimia avoimin kortein.  Yleisön medialukutaitoa pitää 
parantaa.  Viihteellistyminen ja 'raskas asiasisältö' eivät ole toistensa vastakohtia. Taitava 
journalisti osaa rakentaa juttunsa niin, että se sisältää tiukkaa asiaa, mutta on myös helposti 
lähestyttävä ja ymmärrettävä.”

”Toimittajien tulisi olla kriittisempiä ja tuotava paremmin myös omia kantojaan esille.”
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Toimittajille on siirtynyt valtavasti graafisen alan ammattilaisten töistä: taittoa, 
kuvankäsittelyä ja materiaalin käsittelyä (taulukot ym.); jutun sisältöön kiinnitetään 
vähemmän huomiota sen ulkonäköön verrattuna”

”Toimitusten kutistaminen osana säästökampanjoita näkyy valitettavasti uutisoinnin 
laadussa. Enää ei ole aikaa eikä varaa tehdä juttuja yhtä hyvin kuin aiemmin. Alueellinen 
uutisointi on liian vähäistä, kun aluetoimittajien verkkoa on karsittu. Monet alalle tulevat 
nuoret toimittajat ovat pelottavan sivistymättömiä. Puutteita on aivan perusasioiden 
tietämyksessä.”

”Yksittäisen toimittajan tehtäviin ei enää läheskään aina kuulu ajattelu, vaan tilatun 
näkökulman esille tuominen juuri merkilleen oikean mittaisella jutulla ja mahdollisimman 
nopeasti. En ole aivan varma, että tuloksena on parempaa journalismia. Olen opiskellut 
yhteiskunnalliseen ammattiin. Tuntuu välillä vaikealta toteuttaa yhä viihteellisempiä aiheita”

”Tulevaisuudessa toimittajia tarvitaan kansalaisjournalismin ekspansiosta huolimatta, 
heitä tarvitaan simppeliyskonsultteina, jotka tulkkaavat ja yksinkertaistavat fraktaalista ja 
monimutkaista maailmaa.”

”Luotan siihen, että journalismin vahvat perusarvot ovat pysyviä ja ala menestyy 
säilyttämällä luotettavuutensa välittämällä oikeaa ja monipuolista tietoa itsenäisesti minkään 
eturyhmän ohjaukseen antautumatta.”

”Alan ihmisiä koulutetaan enemmän kuin tulevaisuudessa on tarvetta. Koulutus tulisi 
mitoittaa tarpeen ja myös muutoksen mukaan.”

”Työn luonne on muuttunut hurjasti. Ennen radioon uutisia tehneenä -- nyt värkätään 
lisäksi tv-uutisia, nettiuutisia ja teksti-tv uutisia! Monimediaalisuudesta ei ollut 
nuoruusvuosina tietoakaan. Sanomalehti enää puuttuu. Onneksi on myös välinekoulutusta ja 
muuta...”

”Työpaikaltani, suuren konsernin tulosyksiköstä, aiotaan vielä vesi- ja kahviautomaatit 
pois 'Amsterdamin tappioiden takia'. Mitä iloa on tehdä hyvää tulosta, kun kiitoksena on 
'aplodit itsellemme' toimituskokouksessa, ikuisesti samana pysyvät palkat ja lasillinen 
lämmintä kraanavettä?”

”Uskon ja toivon että HS:n tapainen riihikuiva, pelokas, opastava, korrekti, tahraton, 
hajuton, mauton, kädestä pitävä, yksilöä halveksiva, nationalistinen mutta asiallinen ja 
luotettava tapa lähestyä lukijaa tulee häviämään, pelkästään Suomen kulttuurisen 
kehityksenkin kannalta. Jo HS:n levikki on omiaan herättämään pelkoja. Kohti parempaa 
(avoimempaa, moniarvoisempaa) mediailmastoa ollaan kuitenkin menossa.”

”Syvällisen ja asiallisen journalismin arvo nousee seuraavan viiden vuoden aikana. 
Ammattitaitoisten, nuorten asiajournalistien määrä vähenee, koska nuorten journalistien aika 
ja energia hajaantuu monimedian opiskeluun, kuten videokuvaukseen. Myös taitavia 
kirjoittajia on aiempaa vähemmän, koska uusien journalistien tärkeimmät ominaisuudet ovat 
tehokkuus, nopeus, nöyryys ja into opetella uutta tekniikkaa. Sujuvaa kirjoittamista ja 
vahvaa ilmaisua ei pidetä enää tärkeänä taitona.”

”Kehitys tekee kaikista meistä journalisteista ihmisten silmissä samanlaisia tunkioiden 
tönkijiä ja sensaatioiden metsästäjiä. Maakuntalehden toimittajaakin väistellään ja syytetään 
haaskalla olosta, vaikka sormen pitäisi osoittaa juorulehtiin.”

”Viihde ja uutiset menevät sekaisin. Uutiset painottuvat paskankaiveluun ja siihen, miten 
surkeaa kaikki on; se ei voi olla vaikuttamatta ihmisten psyykeen. Mediatalot päättävät 
sisällöistä.”

”Viimeisten 30 vuoden aikana ammattikunnan koulutus on kasvanut/ ammattitaito 
pysynyt noin ennallaan.  Yleinen arvostus on pudonnut jyrkästi, muttei ole onnistunut 
kalvamaan ainakaan hieman pitempään alalla toimineiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
halua. Nuorimmat ja koulutetuimmat tuntuvat paneutuvan yhä enemmän viihteeseen, 
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lautapelitesteihin ja ajan ilmiöiden (tatuoinnit, irkkaus yms.) kuvaamiseen välittämättä tutkia 
niiden vaikutuksia käyttäjiin tai sosiaaliseen yhteisöön.”

”Vähemmän haluaisin paskoja julkkiksia esim. idols, maajussi, tähtitanssi, politiikkojen 
ym. jonninjoutavat lööpit, murhat ja paneskelut. Jokainen saa hoitaa omat asiansa rauhassa. 
Toisten ei pidä puuttua niihin.”

”Yhä selkeämmin sanomalehdenkin toimittaminen on sisällöntuottamista mainosten 
väliin. Viime hetken muutokset sanomalehdessä syntyvät yhä tavallisemmin - ei 
uutisilmiöiden muutoksista - vaan mainostilan viimehetken myynnistä. Yhä useammin 
sanomalehden toimituksellinen johto taipuu aikakauslehtien tavoin ilmoitusmyynnin ja 
markkinoinnin ehtoihin, mikä on suomalaisessa mediassa melko uusi ilmiö. Kepeä 
journalismi saa aina vain enemmän tilaa, asiajournalismin tekemiseen ei ole 
mahdollisuuksia.”

2. Media, yhteiskunta, maailma
”Kuten yrityksiä yleensä, myös mediayrityksiä - olivatpa ne yksityisiä tai ei - johdetaan 

samojen taloudesta lähtevien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Taustalla on globaali 
'laitevalmistajain' ja sijoittajain armeija, joiden tekemiset ohjaavat yrityksiä haluttuun 
suuntaan. Globaali taloudellisten toimintatapojen omaksuminen 'uudeksi uskonnoksi' on 
muuttanut ratkaisevasti yritysmaailmaa, myös yhteiskunnan omistamia yrityksiä ja niiden 
johtamistapoja. Tälle kehitykselle ei ole näkyvissä vaihtoehtoa”

”Tietoyhteiskunnan synty ei ole johtanut informaatiokumoukseen vaan enemmänkin 
sisältöjen latistumiseen ja välineiden omistuksen alueelliseen keskittymiseen. Jälkiteollisesta 
yhteiskunnasta ei näytä olevan niin paljon hyötyä kenellekään, kuin 1970-luvulla uumoiltiin. 
Perinteinen työvaltainen teollinen tuotanto siirtyy halvempiin maihin, koska siellä sijoitetun 
pääoman tuotto maksimoituu. Sille ei voi mitään.”

”Työpaineet kasvaneet, ylimpien johtajien autoritaarisuus lisääntynyt; lehtitaloja 
johdetaan kuin makkaratehtaita; tulos ja sijoittajien tyytyväisyys tärkeintä johdolle; 
viihteellistyminen jatkuu sisällössä; lehdet reagoivat yhä enemmän vain siihen, mitä tv:ssä 
on ollut”

”Se, että suuret konsernit omistavat pian kaikki mediat, hävittää yksilöllisyyden. Pienen 
lehden, esim. paikallislehden, työajasta liian suuri osa mene konsernibyrokratiaan ja 
konsernin vaatimusten täyttämiseen, lukijan kuulemiseen ei jää aikaa. On kohtuutonta vaatia 
samantasoisia taloudellisia  tuloksia kolmen hengen työyhteisöltä ja kolmen sadan hengen 
työyhteisöltä. Onko median ainoa tehtävä nykyisin tuottaa rahaa?”

”Median suurin muutos on mielestäni nyt se, että yleisö pirstoutuu ja tuntuu, että kaikki 
perinteiset mediat menettävät yleisöään varsinkin nuorissa ikäluokissa. Toisaalta netti tulee 
tilalle, enkä tiedä onko se voittopuolisesti hyvä vai huono juttu.”

”Median pirstaloituminen hajottaa sekä yleisön että tekijät. Maassamme kuitenkin on 
vain 5 miljoonaa ihmistä, joiden olisi kaikki tuotettu kulutettava. On mahdoton ajatus, että 
laatu (sekä yleisö) säilyisi, mikäli aina tuodaan uusia välineitä joihin on tuotettava sisältöä. 
Suurimmat media-alan toimijat pystyvät vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään 
kohtuullisesti. On myös kiinnostavaa nähdä, kuka kohta maksaa ja mistä: uusi sukupolvi on 
tottunut saamaan kaiken ilmaiseksi”

”Monimediaalisuus - ihanteena on köyhdyttänyt syvällistä tehtävään paneutumista. 
Tekniikan kokonaishallinta vie liian suuren osan sisällöstä. Oireellisen hälyttävää on se, että 
nykyisin puhutaan mediamaailmassa lukijoiden, katselijoiden ja kuuntelijoiden sijaan yhä 
useammin asiakkaista.”

”Taloudellinen tehokkuus syö ihmiset loppuun. Pitäisi lisätä työssä viihtymistä sekä 
työyhteisöön sitoutumista. Palkat tulisi saada kohdalleen ja niistä pitäisi voida puhua 
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avoimesti. Työuralla eteneminen pitäisi olla mahdollista myös saman talon sisällä ei vain 
hyppimällä kilpailijoiden välillä.”

”Huolestuttavinta on markkinoinnin ja journalismin sekoittuminen toisiinsa niin ettei 
kuluttajakaan tiedä kummasta on kyse, koskee niin pieniä paikallislehtiä kuin 
valtakunnallisia televisiokanaviakin”

”Olemme tehneet omassa lehtikonsernissa strategiatyötä, johon tietoa on hankittu useista 
eri tutkimuksista. Maakunta- ja aluelehtien menestystekijöiksi olemme arvioineet, että 
näiden lehtien on huolehdittava tulevaisuudessa nykyistä napakammin paikallisuutista. 
Myös kansalaisjournalismin aseman uskomme vahvistuvan. Yhtenä yksityiskohtana olemme 
todenneet, ettei keski- kokoisten lehtitalojen johdolla ole selkeää käsitystä, mikä on 
sähköisen ja printin suhde toisiinsa tulevaisuudessa.”

”Julkisesta palvelusta pitää kiinni eikä myydä sen periaatteita kaupallisten medioiden 
ehdoilla. JP on ainoa keino taata eri vähemmistöjen oikeutta samaan mediatarjontaan. Tv-
maksun aika alkaa olla ohi internetin aseman vahvistaessa, joten siirto veropohjaiseen 
rahoittamiseen tulenee välttämätöntä. Emme saa sivistyskulttuurissa antaa valtaa 
machoismille ja monikulttuurisen yhteisön vastustajille, vaan päinvastoin kaikin keinoin 
jakaa tietoja ja mielihyvinvointia kaikille.”

”Isoilla mediayhtiöillä on siinä mielessä liikaa valtaa, että he pystyvät liian paljon 
vaikuttamaan siihen mitä aiheita mediassa käsitellään ja mitä ei käsitellä. Nuoret freelance-
tekijät jäävät usein jalkoihin yrittäessään tarjota uudenlaisia ideoita tehtäväksi, kun isoissa 
yhtiöissä istuvat liian vanhanaikaiset ihmiset, jotka päättävät onko juttu sopiva tehtäväksi 
vai ei. Vaikutusvaltaisia ulostulokanavia on vielä liian vähän, mutta sekin muuttunee digi-
tv:n ja nettitelevisioiden ja –radioiden”

”Median ei pidä olla liian itseriittoinen. Peiliin voi myös katsoa.”
”Jos journalistit saavat lisää valtaa, niin kuin varmasti saavat, se tarkoittaa myös 

vastuuta. Missä vastuuta opetetaan uudella tavalla? Yliopistossa? Median pitää paneutua 
paljon tarkemmin laman jälkeisen Suomen muutoksiin, 2000-luvun muutoksiin. Miksi vielä 
puidaan sotia? Väitän, että nuorempien ääni pitäisi alkaa kuulua vahvemmin, mutta kun ei 
kuulu. Sukupolvien kuilu pois, ja ongelmat esille. Kun kaikilla on paineita, miten oma 
työyhteisö voisi niitä helpottaa.”

3. Freelancereiden, yrittäjien asema
”Aikakauslehtien puolella tilanne se, että freet tekevät lehden. Huolestuttava tilanne 

nuorten alalle tulevien toimittajien kannalta. Freeyrittäjän laskutus ei vastaa työmäärää. 
Sosiaalisia etuja ei ole. Tilanne ei parane tulevaisuudessa, jos vakinaisia työsuhteita ei 
solmita. Oma tilanne on 20-vuoden freeyrittäjyyden jälkeen ok”

”Lehtitalot vaihtavat kuukausipalkkaiset ihmiset freelancereiksi. Freelancerpalkkiot ovat 
niin matalat, että näin kannattaa ehdottomasti menetellä. Kun freetyö on halpaa, 
vakituisiakin voi painostaa tekemään yhä nopeammin työnsä.”

”Pätkätöiden yhteiskunnassa ansiosidonnaisen päivärahan käyttömahdollisuuden pitäisi 
olla freelancereille mahdollisimman helppoa, etteivät freelancerit kurjistu. 
Palkkiosuositusten uudistaminen niin, että ne voivat muuttua oikeasti työkaluksi kentällä.”

”Free-puolesta olisi paljonkin sanottavaa. Lähes kaikkialla palkkiot ovat tippuneet tai 
pysyneet samoina sen 10 vuoden aikana kun olen freenä toiminut. Jotain pitäisi tehdä myös 
eläkeasioille. En ole itse pystynyt ottamaan YELiä, koska tuloni ovat niin pieniä että 
eläkemaksujen jälkeen rahat eivät olisi riittäneet elämiseen.”  

”Freelancereiden suurimmat ongelmat ovat (omalta osaltani aikanakin) siinä ettei tietoa 
ja infoa saada toimituksista ajoissa, eikä esim. muuttuneista tilanteista muisteta tiedottaa 
freelancereille. Myös töiden ruuhkautumista voitaisiin välttää suunnittelemalla asiat 
etukäteen ja antamalla tieto freellekin ajoissa.”
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”Pätkätyöläisten ja freelancereiden työnkuva on nykyisin niin moniulotteinen”
”Freelancereille voisi tehdä oman tutkimuksen, koska he ovat paljon turvattomammassa 

asemassa kovenevan liike-elämän puristuksessa” 
“I am special category because I am an immigrant unemployed – euphemistically called 

a freelance journalist. That is why I left many questions unanswered because they do not 
apply to me. I hope you will take that into consideration. In that connection the 
questionnaire does not take into serious account freelance journalists in general and 
immigrant journalists in particular.”

”Yhä enemmän sanomalehtien toimitukset ulkoistavat töitään, mikä on tietysti meidän 
ns. vapaiden toimittajien kannalta hyvä asia. Toisaalta, en oikein osaa olla mielissäni tästä 
kehityssuunnasta. Se tulee lisäämään journalistisen osaamisen polkumyyntiä vapaiden 
toimittajien keskuudessa. Töitä on niillä, jotka tekevät paljon ja halvalla. Ja sekin kannattaa 
muistaa, että nykytekniikka antaa meille jokaiselle mahdollisuuden olla 'toimittaja', mutta 
ketkä sitten ovat niitä 'oikeita' toimittajia?”

4. Yksittäinen media
”Aikakauslehtien puolella tilanne se, että freet tekevät lehden. Huolestuttava tilanne 

nuorten alalle tulevien toimittajien kannalta”
”Etenkään aikakausilehdissä - juorulehdissä ja ex-laatulehdissä - ei välitetä laadusta; 

ehkä paranoidisesti tuntuu, että lukijoita jopa kosiskellaan huonolla suomen kielellä ja 
suttuisilla kuvilla: hei kattokaa ny, ei me olla teidän yläpuolella…”

”Uskon, että moniosaamisen tarve lisääntyy, eri ammattikuntien rajat toimituksissa 
hämärtyvät (toimittajat, erikoistoimittajat, toimitussihteerit ja -päälliköt) Aikataulupaineet ja 
kiireet jatkuvat edelleen, voivat  kasvaa entisestään. Kustannustehokkuus korostuu. 
Aikakauslehtimaailmassa, jossa itse työskentelen, kilpailu kasvaa ja uusia tuotteita syntyy ja 
kuolee nopeammassa tahdissa. Joitakin medioita mainoseurot voivat ohjailla liikaa 
tulevaisuudessa.”

”Median/varsinkin paikallislehdistön roolista: Nähdäkseni nimenomaan 
paikallislehdistön perint. rooli mielipiteiden MUOKKAAJANA on aikansa elänyt. Nyky-
yhteiskunta on kuitenkin jo sen varran avoin, että 'vallan vahtikoirista' taikka 'aina 
valppaasta paikallislehdistöstä' on turhaa enää puhua. TOTTA KAI asioista PITÄÄ 
raportoida ja faktat yleisölle KERTOA, mutta sen jälkeinen mielipiteiden muodostaminen 
jätettäköön yleisölle. Toimittaja voi sitten kolumnoida erikseen, jos kirjoituttaa/ahistaa.”

”Mediakenttä on pirstoutunut, ja eri tiedotusvälineet ovat hyvin erilaisia, joten toimittaja 
voi aika pitkälle valita kenen leipää syö ja lauluja laulaa.”

5. Jokin erityisongelma, vaikea tilanne 
”Kaikki irtisanottiin työpaikaltani viimevuoden puolivälissä.1½kk työttömyyden jälkeen 

oma toiminimi käytännön pakosta. Tulevaisuudessa ehkä vakityö kuvaajana ja 
henkilöstöassistenttina.”

”Lehden omistaja on erittäin hallitseva luonne. Hän määrää ja päättää kaiken. Lehteen 
laitetaan sellaiset kommentit ja tekstit jotka miellyttävät omistajaa. Niillä ei välttämättä ole 
mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Toimitussihteeri joutuu kestämään hänen hulluuttaan 
ja huutamistaan. Tilannetta ei voi muuttaa. En tiedä mitä ajattelisin tästä kaikesta. En 
uskonut, että tällaista voi olla.”

”Johtajia, esim. päätoimittajia ja muita, eivät saisi automaattisesti, ilman minkäänlaista 
ulkopuolista ja puolueetonta syynäämistä, istua johtajatuoleillaan kuinka kauan tahansa. 
Suomessa johtajat pitävät valitettavan usein toistensa puolta, vaikka heikkoja olisivat 
tehtävissään. 
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”Minun kohdallani ammatinvalinta on mennyt sikäli pieleen, ettei ura toimittaja ole 
urjennut toivomallani tavalla. Vain pätkätöitä pätkien perään, välillä pettymys kirvelee 
mieltä. Syiksi näen perheen perustamisen heti valmistumiseni jälkeen ja asumisen syrjäisellä 
pikkupaikkakunnalla, jossa työmahdollisuudet ovat olemattomat. Omat taipumukseni 
sopivat kuitenkin toimittajan työhön, joten sikäli ala on oikea. Toivoisin kovasti, että ainakin 
liikakoulutus tälle alalle lopetettaisiin,”

”Täällä Ylessä on kaikki ihan sekaisin. Ja se, miten yrittää itse selvitä, on ottaa etäisyyttä 
tähän kaikkeen. En minä ole toimittaja. Minä vaan teen toimittajan töitä. Jos ymmärrätte 
eron...”

”Perspektiivini toimittajan työhön on niin lyhyt ja perehtyneisyyteni politiikkaan ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen niin vähäistä, että vastaaminen joihinkin 
kysymyssarjoihin oli hyvin hankalaa.”

”Ympäristöliikkeiden valta on järisyttävä; toimittajat vihertävät trendikkäästi ja 
monistavat melko kritiikittömästi ihan täyttä soopaakin eteenpäin; esimerkiksi sopii Lapin 
metsätalouden alasajo Pohjois-Amerikan tapaan. MOT joskus pisti WWF:n koville, ei 
vaikuttanut mihinkään, urbaanit tehokuluttajat ostavat omantunnon rauhaa lahjoittamalla 
valehteleville ymp. järjestöille rahaa; suurin rahoittaja esim. Greenpeacen osalta on arvoitus, 
sitäkään ei maailman lehdistö- ym. journalistit ole selvillä”

6. Muu asia, työttömyys, hoitovapaa, ammattiliiton toiminta
”Liiton pitäisi tukea jäsenkuntansa kansainvälistymistä, taata mahdollisuus 

pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen sekä pitkiin työskentelyjaksoihin.…
Verkkosivustoille eloa, nyt staattisuus syö mielenkiintoa. Lehdestä puuttuu kentän ääni.”

”Journalistiliittoon kuuluu muitakin työntekijöitä kuin toimittajia.”
”Journalistiliitolta toivon ennen muuta dynaamisuutta, sopeutumisvalmiutta ja uskallusta 

omaan muutokseen vastaamaan tulevaisuuden haasteeseen entistä tehokkaammin 
jäsenkuntansa edunvalvojana. Journalistiliiton toivoisin pesevän kasvonsa”

”Ammatin arvostus on myös romahtanut, koska alalle otetaan ammattiin 
kouluttamatonta väkeä korvaamaan 'kalliita' ammattilaisia. Toimeentulostaan huolissaan 
olevia ihmisiä on sitten taloudellista tulosta hakevien esimiesten helppo pyöritellä. Miten 
vastaa tähän liittomme?”

”Pitkään kokemukseen perustuen hävettää nykyisin olla toimittaja, joka oli vielä 1970-
luvulla arvostettu ammatti. Nykyisin kiinnostaa mediaa avioerot naissuhteet ja hömppä ja 
lehdistö pilaa itsensä pahemman kerran. Syy on suoraan ammattikunnan ja myös 
ammattiyhdistysliikkeen. Journalistiliiton pitäisi pyrkiä pitämään sananvapauden miekka 
kiiltävänä ja puhtaana. Toimittajista vielä löytyy kansan puolella olevia ja asioihin 
paneutuvia ihmisiä, mutta työnantajat painostavat tekemään hömppää.” 

”Suomen Journalistiliiton pitäisi katsoa itseään peiliin ja päivittää toimintansa 
nykytilannetta vastaavaksi.”

”Journalistiliitolta toivon ennen muuta dynaamisuutta, sopeutumisvalmiutta ja uskallusta 
omaan muutokseen vastaamaan tulevaisuuden haasteeseen entistä tehokkaammin 
jäsenkuntansa edunvalvojana.”

”Muutamat räväkät, suuriegoiset toimittajat leimaavat ammattikuntaa. Tuntemani 
toimittajat haluavat tehdä työnsä hyvin tekemättä itsestään suurta numeroa. Onneksi 
Journalisti-lehti tuo esille hyviä perustoimittajia, jotka vuodesta toiseen tekevät erittäin 
hyvin työnsä, ovat monipuolisia ja perehtyvät aiheisiinsa. Ihailen tällaisia toimittajia. Työn 
tulos heikkenee, kun on pakko suoltaa juttuja eikä ole aikaa paneutua asioihin. Sääli. 
Vakiväkeä irtisanotaan, mikä on monelle suuri huolen aihe.”

”Kustannusalaan pitäisi journalistiliiton kiinnittää enemmän huomiota, eikä pitää alan 
jäseniä vain mukavana lisänä jäsenmäärään ja jäsenmaksujen maksajiin.”
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”olen mielestäni huono vastaamaan kyselyyn, koska kokemukseni journalismin 
maailmasta on vielä varsin lyhyt (½ vuotta mukana työelämässä) eikä varsinaista koulutusta 
alalle -> ei vastausta kaikkiin kysymyksiin kuitenkin tärkeä kysely, suuria muutoksia on jo 
tapahtunut ja tapahtuu koko ajan (media-alan ulkopuolelta tulleena moni asia näyttäytyykin 
varsin huvittavana esim. organisaatiorakenne ja johtamiskulttuuri, resurssien määrä versus 
odotukset jne) työolot eivät varmastikaan ole paranemaan”

”Olen vaihtanut työpaikkaa ja -tehtävää muutama kuukausi ennen vuodenvaihdetta, 
mikä luonnollisesti vaikuttaa vastauksiini. Jos olisin yhä entisessä työpaikassani, moni 
vastaus olisi nykyistä kielteisempi.”

”Oli vaikea vastata, silla olen ollut vuodet 2005 ja 2006 kotona hoitovapaalla pienen 
poikani kanssa.” 

”Täytyin tämän lomakkeen siltä pohjalta että meidän lehtitalossa ollaan tehty suuria 
muutoksia, pieni paikallislehti, jossa minä työskentelen, on liitetty kolme kertaa suurempaan 
alue-lehteen.”

7. Kommentit kyselyyn, lomakkeeseen ja yksittäisiin kysymyksiin
”Erittäin tärkeää, että tällaista tutkimusta tehdään. Journalistin asema on varmasti 5 

vuoden päästä todella erilainen kuin mitä se on nykyään, hyvinkin monessa mielessä.” 
”En pidä elämyksellisyyttä ja viihteellisyyttä samana asiana. Mielestäni elämyksellisyys 

ja 'vaikeat ja raskaat aiheet' eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Sen sijaan 
elämyksellisellä ja yksilön tasolta konkretiasta lähtevällä tyylillä kirjoittaen voi vaikeat ja 
raskaatkin aiheet tuoda lähelle lukijaa. Nykyään puhutaan paljon viihteellistymisestä, josta 
on rakennettu peikko. Siihen lasketaan niin iltapäivälehtien julkkisjutut ja poliitikkojen 
rakkauselämästä kertovat höpöjutut”

”Tärkeätä olisi myös tiedustella miten ikääntyvät toimittajat jaksavat työssään, missä 
koko ajan pitää opetella uutta. Itse pidän siitä kun saa oppia ja kehittyä, mutta kaikki eivät 
jaksa pysyä vauhdissa mukana.”

”Tässä tutkimuksessa häiritsi aika yksipuolinen journalistikäsitys. Itse en kirjoita juttuja 
enkä ole tekemisissä uutisten kanssa. Siksi kysymysten maailma jäi aika vieraaksi eikä tullut 
kovin lähelle. Olen pääasiassa editoiva aikakauslehtitoimittaja, jonka työnkuvaan liittyy 
myös visuaalista suunnittelua. Tämä onkin ilmiö, joka varmasti lisääntyy mediassa. 
Työnkuva monipuolistuu ja työntekijöiltä vaaditaan yhä laajempaa osaamista. Itse olen tässä 
suhteessa joustanut jonkin verran, mutta en ole” 

”Kyselyssä joihinkin kysymyksiin olisi sopinut vastaukseksi paremmin 'jonkin verran 
samaa/eri mieltä' kuin 'jokseenkin samaa/eri mieltä'. Lisäksi keskimmäinen 
vastausvaihtoehto oli parissa kysymyksessä muotoiltu ikävästi: ei osaa sanoa, vaikka olisi 
halunnut vastata että mikään ei.”

”Työnkuvani on nykyään niin moninainen, että kysymykset olivat liian kapea-alaisia. 
tällä hetkellä työskentelen journalistisen koulutuksen suunnittelijana ja yliopistossa 
opettajana - taidan olla väärässä liitossa? journalismi on kuitenkin ala, jolle varmaan palaan. 
valokuvaajana liiton papereissa raivostuttaa aina se, että sisällöt on tehty kirjoittajille. 
valokuvaajan toimittajaidentiteetti?? mediasta: ainoa vapaa journalismi on netissä ja 
kansalaisjärjestöissä.”

”Tämäkin tutkimus olettaa mielestäni liikaa, että kaikki toimittajat ovat kirjoittavia 
toimittajia. Editointityöläisiäkin on. Lisäksi olen äärimmäisen huolissani toimittajan työn 
arvostuksesta, sillä Seiskan ja muiden roskalehtien suuri näkyvyys syö myös 
asiajournalistien kunnioitusta. Häpeän kuulua samaan liittoon Seiskan toimittajien kanssa.”

”Taas tällainen ammattiin liittyvä kysely, jossa on unohdettu erottaa sähköisestä 
viestinnästä kokonaan leikkaajan ammatti! Leikkaaja ei ole sama asia kuin mediatoimittaja 
tai multimedia-assistentti!”
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”Yhä useammat kirjoittajat kuvaavat, jopa aikakauslehtiin. Tämän ilmiön kehittymisestä 
ei ole mitään, mutta se näkyy useissa lehdissä. Onko tutkijoiden mukaan niin, että asialla ei 
ole merkitystä, vai? Outoa painottaa jotain puolueteemaa kyselyssä, joka ei millään liity 
sellaisiin toimittajiin, jotka toimivat sitoutumattomissa lehdissä. Nämä kaipaisivat 
aikamoista selvitystä, jos tutkimukseen käytetään puolueiden taholta tullutta rahoitusta. 
Kysykää joskus aikakaus- ja erikoislehdistä!”

”Tutkimus yllätti asenteellisilla kysymyksenasetteluilla. Ikään kuin työ olisi yksinomaan 
työntekijää ja hänen elämäänsä kurjistavaa ja ahdistavaa. Uskon, että suurin osa kuitenkin 
nauttii haasteista ja onnistumisen kokemuksista, tai niin ainakin jaksaisi paremmin. 
Journalistinen urani ei kovin pitkä (7 vuotta alalla) ja koulutuskin on kesken, mutta 
muutoksia toki olen ehtinyt nähdä jo useita: lehtiä on myyty ja lakkautettu ja toimituksia 
yhdistelty. Kolme lehtiuudistusta on tehty ja uutta pukkaa.”

”Mielenkiintoisia kysymyksiä, taisin paikoin vastata ristiriitaisesti”
”Kohtuullinen kysely rastitustutkimukseksi. Mutta silti: vastausvaihtoehdot ovat useissa 

kysymyksissä yksinkertaistuksia, kun kysytyt ongelmat ovat hyvin monimutkaisia”
”Hyviä kysymyksiä. Tietoyhteiskunnan synty ei ole johtanut informaatiokumoukseen 

vaan enemmänkin sisältöjen latistumiseen ja välineiden omistuksen alueelliseen 
keskittymiseen. Jälkiteollisesta yhteiskunnasta ei näytä olevan niin paljon hyötyä 
kenellekään, kuin 1970-luvulla uumoiltiin. Perinteinen työvaltainen teollinen tuotanto 
siirtyy halvempiin maihin, koska siellä sijoitetun pääoman tuotto maksimoituu. Sille ei voi 
mitään.” 

”Kiitos – mielenkiintoinen tutkimus, joka herätti kysymyksiä ja pisti pohtimaan asioita”
”Men tack för att ni frågar oss hur vi upplever vårt jobb!!”
”Yllättävän hyvin koottu kysely.”
”Tutkimuksenne oli varsin mielenkiintoinen, pahoittelen vastauksen viivästymistä. 

Syynä on se, että olen irtisanoutunut työstäni radion toimituksessa.”
”Asenteita tällaiset lomakekyselyt mittaavat todella huonosti!”
”15-20 minuuttia, jota esititte käytettäväksi, ei riitä mihinkään, tai riittää se puoleen 

väliin, melkein”
”Tyhmä kysely.”
”Merkillisiä kysymyksiä”
”Tässä tutkimuksessa oli suhteellisen paljon politiikkaan liittyviä kysymyksiä. Elämässä 

on paljon muitakin tärkeitä asioita. Mielestäni kaikkien journalistien ei tarvitse katsoa 
maailmaa ainakaan yksinomaan politiikan silmälasien läpi.”

”Kysymykset sopivat huononlaisesti freelanserina työskentelevälle, kun työyhteisö on 
yksi henkilö!!! Lisäksi asenteita mittaavan osion kysymykset ovat mielestäni typeriä. Mitä 
ihmettä luulette ihmisten vastaavan ilmastonmuutosta koskevaan kysymykseen, ja mitä 
teette tällä tiedolla?”

”Olipas älytön toi valtakysely. Pitää pistää aasinnaamari kasvoille ja arvioida kohtalaisen 
monimutkaisia asioita jees/nou-akselilla. Yleensähän lastentarinoissa vaan on tällaisia 
hyviksiä ja pahiksia. Tästä saadaan aikaan ikävä kyselytulos, jonka mukaan me journalistit 
olla hupaisa antiajattelu-ammattikunta kun osataan erottaa niin hellyttävästi hyvä pahasta ja 
toisinpäin. Toivottavasti tota tulosta ei julkaista tai ainakaan intohimotangolla tulkita 
tuloksia villeiksi otsakkeiksi. = MASIOINTIA!”

”Liian pitkä kysely, osaan vastasin ihan summa mutikassa, vaan päästäkseen 
mahdollisimman nopeasti kyselyn loppuun.”

Vaikea vastata, koska…
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”Kysymyksiin oli vaikea vastata kahdesta syystä. Ensinnäkin minulla on niin vähän 
työkokemusta, että edes viime vuosien trendejä on vaikea arvioida. Toiseksi en tee kaikkein 
tyypillisintä journalistin työtä; en kirjoita juttuja vaan lähinnä editoin suomennoksia. Työni 
ei ensi sijassa ole yhteiskunnallista vaikuttamista vaan tarinankertomista ja elävän ja luovan 
suomen kielen ylläpitoa.” 

”Kysymyksiin oli vaikea vastata, sillä olen työskennellyt viimeiset 12 vuotta 
tiedottaja/toimitussihteerinä, jonka työssä journalistinen työ on vain osa. Tästä 
näkökulmasta katsottuna kysely oli huonosti laadittu. Tai sitten olen jäsenenä väärässä 
liitossa.” 

”Tutkimus suunnattu lehtitaloissa työskenteleville kirjoittaville journalisteille, 
soveltaminen kustannusalaan osin vaikeaa”

”On vaikea vastata tällaisiin kysymyksiin, tietysti. Varsinkin kun kysymykset eivät ole 
omalla äidinkielellä (ruotsi). En löytänyt edes sopiva ammatti itselleni alkukysymyksissä! 
Nyanssit jäävät ehkä ymmärtämättä. On myös vaikea olla jotain mieltä sellaisista asioista 
joita ei tunne, tunnen oman yritykseni (Yle) enkä muuta mediamaailmaa Suomessa. Yritin 
kuitenkin.”

”Koska tämä tutkimus oli mielestäni suunnattu kirjoittaville toimittajille, useimpiin 
kysymyksiin oli vaikea vastata koska en ole toimittaja”

”Svåra frågor! Kanske det är en yrkessjukdom att det är så svårt att klart säga ja eller nej 
när det finns så många olika aspekter och argument både för och mot.” 

”Miksi helvetissä nämä tilat on niin pienet ettei näihin mahdu kunnolla kommenttia. 
Kuka on suunnitellut näin ahtaat laatikot”

”Hei! Kaikkiin osioihin en osannut vastata, kun työni on research-tyyppistä työtä 
musiikin dokumentoijana.”

”Alituisena määräaikaisena on mahdotonta vastata kysymyksiin 25 ja 26. Joka 
tapauksessa kysymys 28 oli erittäin puhutteleva. Tajusin tosiaan miettiväni nykyisin entistä 
enemmän, että pirujakos tämän tai tämän talon asiat minulle kuuluvat ja miksi jotenkin 
leimautuisin näihin, olenhan tässäkin firmassa vain käymässä. Olisin kirjoittanut 
enemmänkin, mutta ei se sopinut laatikkoon. Ehkä parempi niin:-D. Onnea tutkimukseen ja 
aurinkolasi-ilmoja!”

”Joihinkin kysymyksiin oli aika vaikea vastata, koska mediakenttä on nykyään niin 
monipuolinen.”

”Joihinkin kysymyksiin oli vaikea vastata, ehkä en ymmärtänyt niitä oikein.” 
”Joihinkin osioihin oli vaikea vastata, koska kysymykset olivat enemmän journalistien 

kuin kustannustoimittajien työhön viittaavaa. Ehkä kannattaisi jakaa osiin, kuten 
freelanceriosiossa.”

”Jopa journalistilla on oikeus olla olematta yhtään mitään mieltä joskus jostakin asiasta 
tai yleisestä väittämästä. 'Totuusarvo' punnitaan kuitenkin vasta käytännön valintatilanteissa 
- ja niitähän elämässä piisaa. En suostu sanomaan, kellä meistä on liikaa tai liian vähän 
'valtaa, koska en kerta kaikkiaan tiedä. Tämän kaltaisten vahvojen (tai heikkojen) 
mielipiteiden aika on ohi...”

”Joukossa huonoja kysymyksiä, liian yksioikoisia, joissa vastaajakin joutuu muuttamaan 
liikaa mielipidettään. Esim. kysymys Politiikan vähäinen arvostus on kokonaan puolueiden 
ja poliitikkojen omaa syytä, ei tiedotusvälineiden syytä. Lisäksi esim. 38 kysymykset 21. 
kohta Yksityinen kansalainen: valtaa maassamme tällä hetkellä liian pienenä, sopivana vai 
liian suurena. Valtaakin on, mutta sitä yksityinen kansalainen ei osaa useinkaan käyttää.”  

”Tutkimuksen kysymyksenasettelu oli osittain omasta näkökulmastani katsoen hankala 
ja kysymyksiin vastaaminen todella vaikeaa”

”Kirjoitan freelancerinä. Vaikka kyselyssä oli jossain määrin otettu huomioon 
freelancereiden erilainen asema työelämässä vakitoimittajiin verrattuna, on osa 
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kysymyksistä selvästi laadittu vain vakituisia ihmisiä silmällä pitäen. Esimerkiksi kohdassa 
19 piti kirjata, mitä asioita piti 'nykyisessä työssään' minkäkin arvoisena - siellä kysyttiin 
mm. mahdollisuutta edetä työuralla ja työpaikan pysyvyyttä.” 

”Vastasin kysymyksiin pääosin viime vuoden lopun tilanteen mukaan, taaksepäin 
katsoen. Sittemmin olen irtisanoutunut työstäni. Ongelmalliseksi koin vastaamisen 
työpaikkaa koskeviin kysymyksiin: jos käsitän työpaikaksi oman yksikköni, vastaukset ovat 
aivan toisen näköisiä kuin jos otan mukaan taustalla vaikuttavan konsernin.” 

”Jälleen melko pitkä kyselyrakenne. Kokonaisuus voisi melkein olla kahdessa osassa, 
että mielenkiinto säilyisi loppuun saakka.”

”Kysymysten asettelu oli selkeästi tehty työsuhteisille kirjoittaville toimittajille kuten 
olin aavistellutkin. Yrittäjänä ja kuvaajana kysymyksiin oli moniin paikoin mahdotontakin 
vastata mielekkäästi. Kuvaajat ja toimittajat kun ovat oikeasti aivan eri ryhmää keskenään. 
Yrittäjille ei ollut oikeastaan yhtään järkevää kysymystä. Paneutukaa jatkossa kuvaajiin 
taikka älkää lähettäkö kysymyslomakkeita ollenkaan, ajanhukkaa.”

”Liian paljon kysymyksiä, ei jaksa keskittyä”
”Niin. Kai tämä on tyypillinen olo tällaisen pallukkavastauslomakkeen jälkeen, että ei 

se, miltä minusta tuntuu, tai minkälaista on, välity tässä ollenkaan.” 
”Tähän tutkimukseen oli jotenkin hankala vastata: vastaukset menivät usein täysin 

väärinpäin ja piti oikein tarkistaa mikä oli mitäkin.” 
”Läpikäydessäni lomaketta totesin, että kustannusalaan ja kustannustoimittajan työhön 

liittyviä väitteitä ja kysymyksiä oli erittäin vähän.”
”Muutama vastaukseni voidaan tulkita ristiriitaisiksi keskenään, mutta kun noissa 

jutuissa on useita eri puolia. Esim. journalisteilla on mielestäni liikaa valtaa siihen nähden, 
että jutut ovat yhä enemmän viihteellisiä, 'mutu'-meininkiä tai 'yleisen mielipiteen' 
toistamista ja vahvistamista. Jos tilanne olisi tältä osin parempi, valtaa olisi sopivasti tai liian 
vähän.”

”Media niin laaja että edellisiin kysymyksiin vaikea vastata. Eli kysymyksenasettelu ei 
ihan ok. Joissakin asioissa poliisilla liikaa valtaa tai puolueilla tai suuryrityksillä. Tosi 
vaikea valita kolmesta!!!!”

”Väittämäosio yrittää mielestäni rakentaa asetelmaa, jossa 'paljastuvat' uusliberaalit - 
kaikki ehdotetut muutokset olivat vanhan ajattelun mukaan 'oikeistolaisia', yhtään demari- 
tai vasemmistoajatusta ei esitetty. Saati jotakin sellaista kuin paikallisen demokratian tai 
osallistuvan talouden esittely.” 

”Kuten aina, tällaisen tutkimuksen kysymykset sopivat huonosti luonnontieteen alalla 
työskentelevän free lancerin vastattaviksi; laatijan mielessä on aina yhteiskunnallisten 
kysymysten tai uutisten parissa työskentelevä toimittaja. En tiedä, miten yleensä, mutta 
taloudellisesti tammikuu on minulla vuoden heikoin kuukausi. Toivottavasti se ei ole 
kaikilla muilla free lancereilla samoin; silloin tulotaso vääristyy pahasti!”

Kommentteja yksittäisiin kysymyksiin

”Tutkimus on tärkeä. Sen uskottavuudesta en ole kuitenkaan enää täysin vakuuttunut. 
Kaksi kysymyksenasettelun virhettä/epäselvyyttä (kysymykset 19 ja 34) on liikaa!” 

”Tutkimuksessa on aika monta kysymystä, joihin on mahdotonta vastata, jos ei ole 
lehtimies vaan kustannustoimittaja (mm. 24:1, koko 25). Jotkin kysymykset eivät oikein 
hahmotu tai niihin ei voi vastata yksiselitteisesti (miten kysymyksen 36 alakohta 11 
suhteutuu pääkysymykseen? Kysymyksen 36 alakohta 10: tarkoittaako 'vastaa 
kokonaiskuvaa – ei lainkaan', että taso heikkenisi, ja miten tämä liittyy kokonaiskuvaan?).” 
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”Tutkimuksen kysymyksenasetteluissa oletettiin, että vastaaja on ollut useita vuosia 
nykyisessä työpaikassaan (esim. kysymykset 25,26,28). Itse esimerkiksi olen ensimmäisessä 
työpaikassani ja työskennellyt siellä vasta puoli vuotta, mikä vaikuttaa vastauksiini.” 

”Kyselyn kohdat 36 ja 37 on huonosti laadittu. Lähes jokainen väittämä sisältää liikaa 
tulkinnallisia sanoja. Vastaajana en tiennyt aina, mihin oikeastaan vastasin. Esimerkkinä 
vain 37/16: 'Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä 
lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan'. Kyseiseen väittämään on piilorakennettu, että yhä 
lisääntyvä kansainvälisyys olisi vain pahaa. Toisaalta ilmaus 'tehokkaasti varjella' 
(kulttuurinsa omaleimaisuutta) on sekin liian hämärä” 

”Osa kysymyksistä ei oikein kohdannut omaa työtilannettani (muun kuin media-alan) 
organisaation ainoana toimituksellisen työn tekijänä. Moniin kysymyksiin oli vaikea vastata, 
meneillään olevat prosessit ovat ristiriitaisia...” 

”Parissa kysymyksessä on pyydetty arviota ongelmista ja parannuskeinoista 
nimenomaan työpaikalla (alleviivattu). Se voi olla ja minun kohdallani [freelancer] onkin eri 
asia kuin omassa työssä. Olen myös vastannut sen mukaan.” 
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Päiväkirjatutkimus
Lomakekyselyä täydennettiin päiväkirjatutkimuksella, jonka erityisen kiinnostuksen kohteena on 

kysymys siitä, millaista refleksiivisyyttä – kykyä arvioida oman ammatin nykytilaa – suomalaiseen 

journalismiin 2000-luvun alussa sisältyy. 

Päiväkirjatutkimuksessa tavoitteena oli kerätä journalisteilta sellaista tietoa median muutoksen 

kokemisesta, jota kyselylomakkeella ja sen avovastauksilla ei ole mahdollista saada. Näin toivottiin 

saatavan sellaista kokemustietoa, mikä jää kyselylomakkeella ei saada esiin. Tässä mielessä 

päiväkirjamenetelmällä koottu aineisto täydentää lomakkeella koottua määrällisiä ja avovastausten 

laadullisia tietoja. Päiväkirja-aineistolla oli mahdollista saada myös sellaista kertomuksellista 

aineistoa, jota kysely ei tuo esiin. 

Journalistit muuttuvassa mediassa –kyselylomakkeen lopussa oli mahdollisuus ilmoittautua 

päiväkirjatutkimukseen (liite). Ilmoittautuneita pyydettiin lähettämään kirjoitukset sähköpostin 

liitteenä. Päiväkirjoja saatiin 33 kpl. Vastanneista oli naisia 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia. 

Sanomalehdistöä vastaajista edusti 42 prosenttia, aikakauslehdistöä 15 prosenttia, sähköistä mediaa 

12 prosenttia ja muita työpaikkoja 30 prosenttia (uutistoimisto, ulkoinen tiedotus ym.). 

Freelancetoimittajia kaikista päiväkirjan lähettäneistä oli 24 prosenttia. Oman ilmoituksensa 

mukaan vastanneiden keskimääräinen ikä oli 42 vuotta ja työuran pituus 19 vuotta. 

Freelancetoimittajat olivat keskimääräistä vanhempia (48 vuotta) ja sähköisessä mediassa 

työskentelevät nuorempia (36 vuotta). Sanomalehdissä työskentelevillä työura oli keskiarvoa 

pitempi (24 vuotta) ja aikakauslehdistössä työskentelevillä lyhyempi (14 vuotta). Päiväkirjoissa oli 

keskimäärin seitsemän sivua, pisin 14 ja lyhin viisi sivua. Eniten oli kirjoitettu ammatillisesta 

elämänkerrasta ja vähiten oman työn tulevaisuudesta. Päiväkirjat olivat odotettua laajempia, kun 

otetaan huomioon, että niiden kirjoittaminen tuli lomakekyselyyn vastaamisen jälkeisenä lisätyönä. 

Monien toimittajien päiväkirjoissa esitetään hyvinkin yksityiskohtaista analyysia ammattikentässä 

tapahtuneista muutoksista, journalistisen työn ja journalismin nykytilasta sekä näiden journalistiin 

itseensä kohdistuvista seurauksista. Pitkän uran tehneillä toimittajilla on kokemusta arvioida 

muutosta jo pelkästään historiallisesta perspektiivistä, sillä he ovat itse olleet mukana monessa 

ammatin murrosvaiheessa. Joku toimittajista on syventänyt ammatillista näkemystään jatko-

opiskeluilla ja kytkee pohdinnoissaan journalistisen työnkuvan murroksia alan tutkimustietoon ja 

ammatilliseen keskusteluun Päiväkirjojen refleksiivisyyden painopiste riippuu paljolta toimittajan 

työpaikasta eli onko kyseessä paikallinen, maakunnallinen vai valtakunnallinen lehti, 
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yleisaikakauslehti tai järjestölehti, sähköinen media tai organisaation tiedotustoiminta. Myös 

työsuhteen laji – vakituinen, määräaikainen, freelance – vaikuttaa siihen, millaiset itseään koskevat 

asiat pohdinnoissa nousevat etusijalle. 

Päiväkirjamenetelmän tuottaman laadullisen aineiston avulla haettiin myös aineistoa verkkokyselyn 

tuottaman määrällisen tiedon täydentämiseksi ja sen keskeisten tulosten pohtimiseen. Näin pyrittiin 

saamaan selville, millaisia asioita toimittajat itse spontaanisti kokevat ongelmallisiksi tai 

olennaisiksi omalle työlleen ja sen kehitykselle.

Päiväkirjojen teemat 
Vastaajia pyydettiin: 

1) kirjoittamaan lyhyt versio omasta ammatillisesta elämänkerrastaan ja pohtimaan omia 

ammatillisia valintojaan, 

2) käymään läpi tavanomaista työpäiväänsä ja sen aikana tehtäviä valintoja sekä 

3) lyhyesti visioimaan oman työnsä tulevaisuutta seuraavien 5–10 vuoden aikana (ks. saatekirje 

liitteenä). 

Päiväkirjojen lähiluvun perusteella niistä hahmottui aluksi seitsemän suurehkoa pääteemaa: 

ammatti, talous, tekniikka, journalistinen tuote, organisaatio, sidosryhmät ja tulevaisuus. Kaikkien 

näiden pääteemojen alla eroteltiin ensin omaksi ryhmäkseen muutospuhe, eli mitä journalistit 

kirjoittivat esim. ammatin tai tekniikan muutoksesta. Tämän jälkeen kuhunkin pääteemaan liittyvät 

muut puhetavat luokiteltiin 3-5:een alateemaan. Nämä pää- ja alateemat olivat siis vastaajien 

kirjoituksista tulkittuja puhetapoja median muutoksen kokemisesta ja muista toimittajan työhön 

liittyvistä asioista, joita he kirjoituksissaan nostivat esille.

Seuraavassa vaiheessa päiväkirja-aineisto järjesteltiin pää- ja alateemojen perusteella Atlas.ti-

ohjelman avulla. Tämän jälkeen pääteemojen ja niiden alateemojen lähiluvulla aineisto järjestettiin 

seuraaviin kymmenen teeman: taloudelliset tehokkuusvaatimukset, organisaatiomuutos, päälliköt ja 

johtajuus, kollegat, viihteellistyminen, teknologinen kehitys ja monimediallisuus, journalistiset ihan 

teet ja periaatteet, toimittajien yhteiskunnallinen rooli ja ammatin tulevaisuus. 

Seuraavaksi kuvaillaan ensin journalistien tyypillistä työpäivää. Sen jälkeen raportoidaan 

päiväkirja-aineistosta näin tulkitut muutospuheet edellä mainittujen ryhmien järjestyksessä. 

Sitaattien jälkeen on suluissa ilmoitettu suluissa kolme tietoa lähteestä: päiväkirjan 

järjestysnumero/kirjoittajan sukupuoli isolla kirjaimella/työpaikka tai media isolla kirjaimella/free, 
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jos on freelancetoimittaja. Muut koodit ovat: S = sanomalehdistö, A = aikakauslehdistö, Sä = 

sähköinen media, T = tietotoimisto, tiedottaja, muu. Kaikki korostukset ovat raportin kirjoittajan.

1. Tyypillinen työpäivä
Päiväkirjan kirjoittajia pyydettiin kuvailemaan yhtä tyypillistä työpäivää, ajankäyttöä eri 

työvaiheisiin, yllättäviä muutoksia ja niihin suhtautumista, jutunteon käänteitä ja päivän aikana 

esiinnousseiden ongelmien ratkaisuja. 

Ensimmäinen – ja hieman odotettukin – havainto kertomuksista oli, että tyypillistä työpäivää ei ole, 

vaan tyypillistä on muuttuvuus. Kuitenkin kertomuksista selviää, että työpäivillä on selviä syklejä, 

esim. useilla näyttäisi toistuvan kahden päivän sykli. Ensimmäistä päivää hallitsee jutun 

raakaversion kirjoittaminen. Toisena päivänä raakaversio luetaan paperilta, valitaan kuvat, 

jäsennellään ja viimeistellään juttu valmiiksi. Omien juttujen lisäksi ja toimittaja käsittelee 

avustajien juttuja, oikolukee työkavereiden tekstejä ja suunnittelee tulevia juttuja tai juttumatkoja. 

Ongelmia tulee jutturuuhkista, jos esim. samalle päivälle on liikaa tiedotustilaisuuksia tai kutsuja. 

Tällöin tarvitaan työnjakoa, kollegoiden apua tai aikataulujen siirtoa. 

Työrytmit vaihtelevat suuresti julkaisun ilmestymisajankohdan mukaan. Päivittäisessä uutistyössä 

aikataulutus on ennakolta lukkoon lyöty. Freelancetoimittajan aikakauslehtijutun määräaika saattaa 

olla muutaman viikon päästä. Kerran viikossa ilmestyvän paikallislehden tuotantorytmi on 

vakiintunut ja ennakoitavissa. Silti kaikille tulee ennen määräaikaa kiire, kuten yksi kirjoittaja 

toteaa: ”muutokset ja viime hetkellä kaiken pistäminen uusiksi kuuluu asiaan” (4/M/A). Toisen 

mukaan 

”mitä helpompi päivä, sitä enemmän muutokset ärsyttävät. Kun päivä on täynnä säpinää ja 
kiirettä, pinna venyy sen mukaisesti ja yllättävät tapahtumat tuntuvat kuuluvan asiaan.” 
(5/N/S)

Kaksi vastaajaa oli kirjannut tarkkoina aikajaksoina työpäivän vaiheet: paikallislehden toimittaja ja 

organisaation tiedottaja-toimittaja. Kummankin päiväkirjaan oli kirjattu 21 kellonajan merkintää. 

Keskimääräiseksi aikajaksoksi tuli 22 minuuttia, vaihteluvälinä 5–30 minuuttia. Vaikka 

kummankaan päivään ei sisälly yllättäviä muutoksia, niiden aikana suunnitelmia ehditään ”rukata” 

useaan otteeseen. Monilla toimittajilla on käytössä myös työajan seuranta, ja lomakkeeseen 

merkitään mitä päivän aikana on tehty. Myös siihen menee aikaa. 

Toimittajille on tärkeätä tietää heti aamusta ”missä mennään”, jonka selvittämiseen käydään läpi 

”nettisivuja, nettilehtiä ja keskustelupalstoja”. Netin keskustelupalstoista on tullut merkittävä uusi  
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juttujen ja ideoiden lähde. Yhdessä sähköpostin ja lehtien selailun kanssa näihin rutiininomaisiin 

aamun avauksiin kuluu 1-1,5 tuntia. Ensimmäiset toimeksiannot pyritään sitten tekemään pian alta 

pois. Eräs freelancetoimittaja on huomannut, että jos muista saman työhuoneen 

freelancetoimittajista ”kukaan ei ole paikalla, jutunteko sujuu usein huonommin. Kun kaikki 

touhuaa, siinä se menee samalla” (7/N/A/free). Huomattavan moni valittaa sitä aikaa, joka nykyään 

kuluu henkilöiden tavoittamiseen puhelimitse. ”Vastaamattomuudesta ja kiireellä selittämisestä on 

tullut Suomessa käytäntö” (7/N/A/free) ja ”kurjimmaksi ongelmaksi voi aiheutua jutun 

tarkistaminen, haastateltava tahtoo nähdä tai kuulla sen, mutta häntä ei saa juuri nyt mistään kiinni” 

(9/N/S/free). 

Jotkut ovat maininneet juttuihin käytettyjä aikamääriä ja merkkimääriä. Vaikka vastaajilta ei 

pyydetty eri työvaiheisiin käytettyjä aikoja, päiväkirjoista voidaan löytää seuraavia likimääräisiä 

arvioita (kaikki sitaatteja): 

o Sähköpostin läpikäymiseen menee muutamasta minuutista puoleen tuntiin.

o Kun olen seulonut sähköpostini (siihen menee yleensä noin tunti)

o Kirjoitin yhden pikku-uutisen sähköpostiin tulleen tiedon pohjalta. Siihen ei mennyt 
montakaan minuuttia. 

o Paripalstaiseen meni ehkä 20-30 minuuttia sisältäen tiedotteen lukemisen ja kirjoittamisen.

o Parin liuskan uutisjutun kirjoittamiseen menee 30 min - kaksi tuntia

o Yhteen uutiseen kuluu aikaa korkeintaan tunti, jos se ei vaadi mitään taustatyötä.

o Juttukeikalle lähtiessä mukaan tulee yleensä aina kuvaaja, jonka kanssa tilanteissa viivytään 
yl. maks. tunti.

o Kirjoitin jotain 1 500 merkkiä, tunnin aikana

o Juttujen kirjoittamiseen ja valmisteluun kuluu päivittäin 1-2 tuntia.

o Tilaisuudessa oloon ja matkoihin tunti.

o Joku päivä voi olla 2 jopa 3 pientä uutiskeikkaa paikallislehdeltä, joku päivä vain 
erikoislehden juttu, jossa matkoineen menee haastatteluihin puoli päivää.

o Taittopäivinä teen yleensä ylitöitä, joita kertyy 8-10 tuntia lehteä kohti.

o Yhden [TV]jutun pystyy tekemään yhdessä päivässä yksin kaikkine työvaiheineen.
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o Parin aukeaman [aikakauslehti]artikkelin kirjoittamisessa menee hyvinkin useita työpäiviä. 
Merkkimäärinä se tarkoittaa 10 000-15 000 merkin juttua.

o Haastattelin puhelimitse neljää ihmistä, ja yhteensä kirjoitin noin 4 900 merkkiä, kun 
lasketaan sisäsivun ja premin jutut. Aikaa tähän meni yhteensä noin reilut kaksi tuntia 
haastoineen ja kirjoittamisineen.

o Viikolla tein (…) maanantaina yhden jutun (etukäteen tiistain materiaalia), tiistaina 
kymmenen juttua, keskiviikkona kolme. Torstain neljästä jutusta kaksi oli (…) ennakkoja 
perjantaille, jolloin en ollut (…) töissä. Perjantaina putsailin pöytien paperikasoja

o Ajan kuvaaminen millään luotettavalla keinolla on täysin mahdotonta. Olen freelancer juuri 
siksi, etten halua rytmittää, ajastaa tai kahlita muulla tavoin töitäni, joten en ota aikaa. 
Sähköposteihin kuluu noin kolmannes ajasta, kirjoittamiseen ja haastatteluihin loput. 
Arvelisin, että päivässä työskentelen 7-10 tuntia, joskus vain kolme, täysin tilanteesta 
riippuen.

Tyypillinen työpäivä ja työviikko hahmottuvat kirjoittajien teksteissä enimmäkseen tunnin 

jaksoihin. Kirjoittaminen ja jutun muokkaus muodostavat vain pienen osan kokonaisajasta. 

Seuraavissa esimerkeissä kuvastuu yhden työvuoron tapahtumat sanomalehden iltavuorossa, 

freelancetoimittajalla ja aikakauslehdessä. 

o Tyypillisenä työpäivänäni ensimmäinen työtunti iltavuorossa kuluu siihen, että perehdyn 
päivän asioihin lukemalla molemmat iltapäivälehdet, suunnittelemalla toisen iltavuorolaisen 
kanssa seuraavan päivän sivut ja valitsemalla niille tehtävät jutut, jakamalla työt ja 
neuvottelemalla uutispäälliköiden kanssa mahdollisista muutoksista. Sen jälkeen seuraava 
tunti sujuu tarkasti uutistoimistojen AFP ja Reuters sekä STT päivän uutisten läpikäymisessä 
sekä nettilehtien. Sen jälkeen alkaa materiaalin etsintä ja läpikäyminen omaa juttua varten ja 
jutun kirjoittaminen, johon menee noin kahdesta kolmeen tuntia. (12/M/S)

o Tunti tai kaksi kuluu päivittäin sähköpostin purkuun ja materiaalin tulostamiseen, tunnista 
kahteen erilaisiin kokouksiin tai keskusteluihin, tunnista kahteen sähköpostiin vastaamiseen, 
tunti lounaaseen ym. taukoihin. Lisäksi satunnaisesti menee tunti artikkelien julkaisemiseen 
netissä, tunti palkkionmaksuihin, joka toinen viikko viisi tuntia isoon kokoukseen 
valmisteluineen. Jos kirjoitan juttua, saan tehdä sitä vaikka kuusi tuntia kerrallaan mikäli 
olen hoitanut muut hommani. Jos luen toimittamani teemanumeron taittoa, siihen voi mennä 
puolestatoista kahteen työpäivää. Tunnista kahteen viikossa menee asiantuntijoiden 
metsästämiseen puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi pienessä työyhteisössä kaikilla on 
velvollisuus huolehtia yhteisten toimitilojen (keittiö, kopiokone jne.) siisteydestä ja 
toimivuudesta, tähänkin mennee tunnin verran viikossa. (27/M/A)

o Tyypillinen työviikko voisi olla sellainen, josta yhden päivän käyttää haastatteluun ja loput 
jutun kirjoittamiseen. Valitsen tavanomaiseksi työpäiväksi kirjoituspäivän. Jutun materiaali 
on siis pääosin kasassa. On toivottavasti tullut hankittua pohja- ja taustatietoa kirjallisista 
lähteistä kuten kirjoista, muista lehtiartikkeleista ja internetistä. Tai sitten monesti luottaa 
siihen, että asioista on tullut vuosien mittaan seurattua tarkkaan ja tuntee mainitun henkilön 
hyvin ja asiayhteyden, johon hän liittyy. Jutun kirjoittaminen on jutun kirjoittamista. On 
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erilaisia tapoja. Joku tekee sen ryhtymällä pudottamaan tekstiä niin kuin makkaraa tekisi, 
arvelen. Jutun rakennetta ei paljon mietitä, vaan juttu alkaa jostakin kohdasta. Siihen 
puretaan haastattelu joko nauhalta tai lehtiöstä. Sitten juttu loppu johonkin, ja siinä se on. 
(26/M/A)

Toimittajat kiinnittävät kiireen omaan ammatti-identiteettiinsä ja siihen ”vedotaan” ensimmäisenä, 

kun puhutaan omasta työstä. Kiire voi tulla yllättäen, jos jokin uutistapahtuma sattuu esimerkiksi 

lähelle lehden painoon menoa tai uutislähetystä, jolloin koko prosessi joudutaan muuttamaan 

toisenlaiseksi. Päiväkirjoissa heijastuu yhtäältä jatkuva kiire ja toisaalta tarve kiireettömiin hetkiin, 

varsinkin kirjoitusvaiheessa. 

Media-aloja vertaamalla näyttäisi siltä, että aikakauslehtityö poikkeaa muusta journalistisesta 

työstä, varsinkin päivittäisestä uutistyöstä, siinä, että ajankäyttö on paremmin toimittajan hallussa. 

Aikakauslehtityötä voi jakaa paloihin ja kirjoittamiselle, viimeistelylle sekä taitolle näyttäisi jäävän 

riittävästi aikaa. Aikakauslehtityö näyttäisi olevan enemmän yksin tekemistä, jolloin työhuoneen 

ulkopuolelle lähtemiseen, kuten ”verkostoitumiseen”, täytyy erikseen paneutua. Sanomalehden tai 

sähköisen median uutistoimittaja joutuu välttämättä ilman eri harkintaa tai päätöstä lähtemään 

toimituksen tai työpisteen ulkopuolelle, kuten tiedotustilaisuuksiin tai tapahtumiin. 

Uutisiin painottuvan verkkojulkaisun toimittaja puolestaan joutuu päivittämään jatkuvasti aineistoa 

uutiskilpailun ja ulkopuolelta määräytyvien aikataulujen mukaan. Kuvia muokataan ja juttujen 

keskinäistä järjestystä muutellaan koko ajan. 

o Välillä jutut voivat vielä kello kahdentoista aikaan yölläkin vaihtua maailman tapahtumien 
mukaan kokonaan niin että pitää kirjoittaa kiireessä kokonaan uudet jutut, taitetut ja painoon 
lähetetyt sivut pitää vetää takaisin ja koko prosessi hoitaa uudestaan, tällä kertaa pikavauhtia 
puolessa tunnissa

o Yllättävät muutokset työpäivän aikana eivät häiritse, jos ei ole kiirettä, mutta jos on, niin 
silloin muutokset eivät ole miellyttäviä. 

o Yllättäen putkahtava kiireellinen uutisaihe on tervetullut silloin, kun alkuperäinen työtehtävä 
ei ole kovin mielenkiintoinen. Toisinaan se harmittaa, jos käsissä jo on kiinnostava aihe, tai 
paneutumista vaativan jutun kirjoittaminen on kesken. Usein kiireellinen aihe on 
jonkinlainen onnettomuusuutinen, enkä koe niitä omikseni. 

o Kiirettä ei ole, lehti johon nämä jutut ovat menossa, ilmestyy vasta elokuussa. mutta neljä 
juttua purkamatta. Ja ainakin kahdella tulenpalava kiire.

o Työpäiviin kuuluu harvoin yllätyksiä, koska kiireellisiä asioita ei oikeastaan ole. 
Kuukausittainen kiire eli lehden painoon lähettäminen tiedetään jo vuodeksi etukäteen. 
Lehden viimeisten tekopäivien kiirerutiinit tarkoittavat myöhässä olevien juttujen 
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haalimista, tiivistä oikolukemista, viime hetken korjauksia vedokseen sekä kannen ja 
kansiotsikoiden perinpohjaista valmistelua

o Lähteiden kiinni saaminen on uutistoiminnassa yksi iso ongelma. Jos ne saa ajoissa kiinni, 
loppu sujuu mukavasti eikä tule kiire tai stressiä. Jos ministeri tai vastaava soittaa vasta 
myöhään iltapäivällä, kiire tulee, jos pitää hakea lapsi hoidosta tai on iltameno. 

o Niin kiire ei ole koskaan tai juuri koskaan, että en ehtisi syömään kunnollista kolmen 
ruokalajin lounasta. 

o Hyvä aikakauslehtijuttu syntyy vain ajan kanssa. Juttuidean kypsyttely saattaa vaatia aikaa, 
samoin taustatiedon hankkiminen ja sitten lopullinen kirjoitustyö. Kaikissa työvaiheissa on 
oltava riittävästi kiireetöntä aikaa

o Kun olen seulonut sähköpostini (siihen menee yleensä noin tunti), kirjaan kiireellisimmät 
asiat toimitusjärjestelmään. Netissä julkaistavat pika-artikkelit koetan laittaa nettiin, kunhan 
tekijät ovat hyväksyneet vedokset. Editoin niitä tarpeen mukaan lehden tyylin mukaisiksi, 
kirjoitan ingressin jne. Jos olen toimittamassa teemanumeroa, kiirehdin sen artikkeleita. 

o Tyypillinen työpäiväni ei ole kovinkaan kiireinen. Sitä sälää on paljon, mutta toisaalta työni 
on sellaista, että se ei tekemällä lopu, joten maltan lähteä ajoissa kotiin ja jatkaa taas 
seuraavana päivänä. Deadlineja tietenkin on, mutta ei läheskään niin paljon kuin päivä- tai 
edes kuukausilehdessä. 

o Jos juttukeikat on sovittu riittävän aikaisiksi tai puhelimitse haastateltavat tavoittaa heti, 
minulle tulee harvoin kova kiire kirjoittaa juttuja valmiiksi. 

Päiväkirjoissa on hyvin vähän mainintoja työpäivien aikana tapahtuvasta juttujen, julkaisujen tai 

ohjelmien palautteesta tai jälkiarvioinnista. Palauteasioista oli kuusi mainintaa 33:ssa päiväkirjassa. 

Voi tietysti olla, että esim. aamupalavereihin sisältyy aina tällainen jälkiarviointi, mutta se ei 

noussut päiväkirjoissa juurikaan esille. Sen sijaan esille nousivat lukuisat palaverit: aamu-, 

iltapäivä-, lehden, osaston, koko talon, puhelin-, uutistoimituksen tavoite-, kaupunkitoimituksen, 

uutispäälliköiden ja graafikoiden yms. palavereita. Palaverit eivät tuntuneet etukäteen toimittajia 

innostavilta ja niistä pyrittiin mieluusti poistumaan jutuntekoon, jos suinkin mahdollista. 

2. Taloudelliset tehokkuusvaatimukset
Päiväkirjoissa esille tulevat toimittajan työnkuvan muutokseen vaikuttavat asiat vastaavat aika 

pitkälti alan yleisiä muutostrendejä. Taloudellisten tehokkuusvaatimusten lisääntyminen on johtanut 

siihen, että tuotantoprosessia on tehostettu muun muassa vähentämällä toimituksellisen 

henkilökunnan määrää suhteessa tuotettavaan journalistiseen sisältöön. Tuotannon aikataulujen 

rytmi on tihentynyt ja siitä on monissa tapauksissa tullut lähes ympärivuorokautista. Se on osaltaan 

vaikuttanut siten, että yksittäiseltä toimittajalta vaaditaan suurempaa työpanosta kuin aiemmin. 
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Päiväkirjoissa todetaankin, että työn tahti on viime vuosina selvästi koventunut. Toimittajan 

nähdään jopa muuttuneen liukuhihnatyöntekijäksi ja pelätään, että varsinainen journalistinen 

ammattitaito ja henkinen pääoma jäävät siinä rytäkässä hyödyntämättä. Lisääntyneet vaatimukset 

vaikuttavat myös toimittajan jaksamiseen, ja aika moni päiväkirjatutkimukseen vastanneista on 

jossain vaiheessa polttanut itsensä loppuun tai parhaillaan pelkää jaksamisensa puolesta. 

Koventuneen työtahdin seuraukset eivät kuitenkaan ole yksioikoisia. Kun joudutaan valikoimaan 

aiheita tarkemmin kiireen takia, se voi vaikuttaa valittujen aiheiden käsittelytapaan: 

”Kaksi vuotta työelämästä poissa olleena selvä havainto on, että työn tekemisen tahti on 
koventunut ja aiheiden käsittely monipuolistunut. Tiedostustilaisuuksissa ei hypätä enää 
kuin ennen, vaan uutisia rakennetaan itse. Se kuormittaa, mutta tuottaa luonnollisesti myös 
enemmän tyydytystä kuin kissanristiäisistä raportoiminen.” (20/N/S)

Tehokkuusvaatimusten lisääntymisellä nähdään yhteys työn laatuun: 

”Työn sisältö kärsii siitä, että työlle ei saa antautua estottomasti, vaan töistä on muistettava 
poistua ajoissa ja ylitöitä tehdessäkin pitää kelloa vilkuilla jatkuvasti. Tuntuu, että kello (ja 
sitä kautta tietysti talous, koska ylityöt tuovat kuluja) on tärkeämpi määre jutun teolle kuin 
sisältö, jutun laatu.” (5/N/S)

Konkreettisina syinä tehokkuusvaatimusten kasvulle toimittajat näkevät toimituksellisen 

henkilökunnan määrän vähentämisen:

”Aikaa on monilla liian vähän. Kysymys ei ole ensisijaisesti siitä, että pomot hengittäisivät 
liikaa niskaan.(…) vakituista väkeä vähennetään monissa toimituksissa. Jäljelle jääneet 
joutuvat tekemään entistä enemmän lyhyemmässä ajassa, työaika silppuuntuu ja laatu 
huononee.” (26/M/A)

”Työtahti on rankistunut, kun nykyisen työpaikkani työntekijämäärä automaation myötä 
väheni kymmenestä seitsemään, vuosia vuosia sitten, yksityisen osakaspohjaisen lehden 
suopuessa maakuntalehden suojaan” (29/N/S)

Juttujen tekeminen verkkoon on nopeuttanut vauhdittanut uutisten julkaisurytmiä. Nopeuden 

vaatimus uutistyössä on selvästi kasvanut. Yhteen tuntiin ja jopa minuuttiin sisältyy enemmän 

työintensiteettiä kuin aiemmin.

”Vielä joitain vuosia sitten riitti jos uutinen oli seuraavana päivänä lehdessä eli elettiin 
eräänlaisessa vuorokausirytmissä. Sitten televisiouutisten yleistyminen ja lisääntyminen eri 
kanavilla tarkoitti sitä, että uutiset kerrottiin jo samana iltana eli vuorokausirytmistä 
siirryttiin noin viiden, kuuden tunnin rytmiin jonka sisällä uutiset kehittyivät ja vaihtuivat 
ja seuraavan päivän lehteen piti uutisesta keksiä jo uusi näkökulma.” (12/M/S) 
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”Internet on nopeuttanut tiedonvälityksen lähes järjettömälle tasolle. Toimittajan pitää 
kirjoittaa uutinen nettiin tai vieläpä kuvata siitä videopätkä nettiin jo samalla kun itse 
tapahtuma esim. oikeudenkäynti tai tiedotustilaisuus on vielä kesken. Tunti ei ole tässä 
taistelussa enää mitään, nyt taistellaan esimiesten piiskan läjähdellessä minuuteista.” 
(12/M/S)

”Osaamisvaatimukset kasvaneet ja se on toisaalta hyvä, koska lopputulos on aiempaa 
parempi mutta sitten mennään yli järjellisten rajojen ja vaaditaan vaan kaikenlaista eikä 
mietitä voiko tuota ja tätä saada aikaiseksi yhden työpäivän aikana” (25/M/S)

Tehokkuusvaatimusten kasvun ohella pulmana nähdään johtamisen ja resurssien puutteet sekä 

työmotivaation tuleva kehitys. Resurssipula ei koske kuitenkaan kaikkia päiväkirjaan vastanneita, 

vaan mukana on myös sellaisia työpaikkoja, joissa toimittajalla on tarvitsemansa resurssit ja 

esimiehen nopea apu. 

”Välillä kiirettä on niin, ettei vessassa ehdi käydä. Joskus harvoin on sitten hieman 
rauhallisempaa. Viime vuosien aikana kiire, stressi ja paineet ovat lisääntyneet 
moninkertaiseksi muun muassa epäpätevän johtamistavan sekä puutteellisten resurssien 
vuoksi.” (12/M/S)

”Lisätyöstä ei haluta työnantajan taholta maksaa lisää palkkaa, toimittajia ei kouluteta 
uusiin tehtäviin vaan mieluummin vanhemmat toimittajat irtisanotaan” (12/M/S)

”Sellaisista kehitysvisioista, joissa laatua voitaisiin nostaa samalla, kun taloudelle avautuisi 
uusia näkymiä, ei konserniomistaja innostunut.” (18/N/S)

”Ongelmana on resurssien kanssa kitsastelun ohella se, että meitä toimittajia koetetaan 
motivoida tekemään taloudellista tulosta, vaikka me haluamme rahan sijasta tehdä 
journalismia eli hyviä juttuja lukijoillemme. Toki ymmärrän sen, että yrityksen on 
katettava kulunsa ja mielellään tuotettava vähän voittoakin, varsinkin, jos voitolla 
kehitettäisiin lehteä edelleen.” (33/N/S)

Siirtyminen ”uutistyön teollistumiseen” (Aslama & Kivikuru 2003, 147) tai ”uutisteolliseen 

tuotantotapaan” (Pietilä 2007) voi olla hyvin erilaisessa vaiheessa mm. median tyypistä, koosta ja 

rahoitusmuodosta riippuen. Journalistit kokevat muuttuvansa ”liukuhihnatyöntekijöiksi”.

”En haluaisi tulla sisällöntuottajaksi, joka tyytyy liukuhihnalla referoimaan haastateltavia 
tai tiedotteita. Sellaiseksi työtahdin kiristyminen toimittajan työn tekee.” (33/N/S)

”Työstä ei pidä olla niin otettu, ei kannata sitoutua. Se on mielestäni kustantajien vahva 
viesti. Olette liukuhihnatyövoimaa, josta vanhemmiten olisi syytä päästä eroon.” (26/M/A)
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Kirjoittajat peilaavat tehokkuusvaatimuksia lopputulokseen ja erityisesti sen laatuun. Näissä 

puhetavoissa uutta tilannetta verrataan aikaisempaan käytäntöön, jolloin laadulla nähtiin olevan 

nykyistä suurempi painoarvo.

”Useimmiten juttu pitäisi tehdä jo siinä vaiheessa, kun jokin on idean asteella; ei malteta 
odottaa, että syntyy oikeita tuloksiakin, eikä pelkkää jaloa sananhelinää.” (4/M/S)

”Aikaisemmin oli olemassa käsite Yle-laatu, joka ei ollut mikään yksiselitteisesti 
määritelty direktiivi, mutta kaikki yleläiset sen käsittivät kuitenkin suurin piirtein samalla 
tavalla. (…) Enää laatuvaatimuksia ei ole, tai ainakaan niitä ei ole mitenkään määritelty. 
(…) olen laadusta kuullut esimiehiltäni lähinnä vain sellaisessa tilanteessa, jossa sanottiin, 
että: ’Ei ohjelmaa tarvitse tehdä niin hyvin kuin osaa, vaan vähempikin taso riittää. 
Olennaista on, että ohjelma tulee nopeasti tehdyksi’.”(19/M/Sä)

”Tärkeimpänä tekijänä journalismin laadun kannalta pidän aikaa. Sitä ei voi ratkaista 
nykyisellä ajattelulla, jossa on tarkoitus supistaa vakituinen toimitus mahdollisimman 
pieneksi. Työ siirtyy toisaalta samalla freelance-pohjalle, ja siihen liittyy laadun kannalta 
ongelmia. Kuinka monella freelancetoimittajalla on mahdollisuus riittävästi paneutua 
juttuun?” (26/M/A)

Työssä jaksaminen, uupuminen ja erilainen oireilu heijastuvat tehokkuusvaatimusten seurauksena. 

Journalisteilla on erilaisia reagointitapoja liian suuriksi kasvaneisiin paineisiin, kuten opettelu 

sanomaan ei, työpaikan vaihto tai itseensä kohdistuvien vaatimusten asettaminen realistiselle 

tasolle. Monet esittivät myös itsesyytöksiä, kun ei aktiivisesti ole huolehtinut palautumisestaan työn 

rasituksista. 

”Olen ollut työuupumuksen vuoksi sairaslomalla kahteen eri otteeseen. Jos ensimmäisellä 
kerralla syy oli itsessä, ettei nähnyt sairasoireita, niin toisella kertaa syy oli [lehdessä] ja 
liiallisessa ylitöiden teettämisessä. Ja toki myös siinä, etten osannut sanoa ei.” (10/N/S)

”Burn outhan siitä seurasi. Kun vaimo vielä ilmoitti olevansa raskaana, päätin vaihtaa 
töitä.” (3/M/S) 

”Olen “italialaisella menetelmällä“ tietoisesti vähentänyt uurastustani pahimmista 
“kunnianhimoisista“ vuosista, koska kuormittuminen puhkesi verenpainetaudin muodossa 
joku vuosi sitten. Ehkä yksi neljäsosa pois. Huomasiko kukaan? Mitään palautetta ei ole 
tullut.” (3/M/S)

”Vaikea kuvitella, että palaisin työhön, jota tehdään niska limassa ja kainalot keltaisena 
kellon minuuttiviisaria vilkuillen. Ne työt tehkööt jo nuoremmat. Mukavuudenhalu on 
saanut hyvän otteen keski-ikäistyneestä miehestä. Nyt kun jatkuva kiire on työpaikalla ohi, 
ei voi piiloutua kiireen taakse. Kuinka monesti on aikanaan tullutkaan sanottua, että 
tuostakin aiheesta olisi saanut hyvän jutun, jos olisi ollut aikaa. Nyt on aikaa.” (23/M/A)

”Kolmisen vuotta jaksoin ja viihdyin, sitten aloin oireilla kovien vaatimusten, jatkuvan 
joustamisen ja jatkuvan päivystämisen alla.” (11/N/S)
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”Hyvän journalismin (…) ei tarvitse olla kallista, jos ja kun itse kukin toimittaja jaksaa 
paneutua työnsä perustaan” (15/N/S)

”Uskon, että uran edetessä ainakin osa turhasta täydellisyydentavoittelusta on 
paikallislehtityön melskeessä karissut. (Yli)tunnollinen luoneeni on kyllä heitellyt minua 
jatkuvasti törmäyskurssille paikallislehtityössä kasvavien taloudellisten 
tehokkuusvaatimusten kanssa. Yleensä en ole osannut tehdä journalistisia kompromisseja, 
vaan olen toteuttanut sen, minkä olen oikeaksi katsonut – olkoonkin, että monesti yön 
tunteina, omalla ajalla ja tietäen, että kiitosta tuskin tulee miltään suunnalta. Minkäs sitä 
ittelleen mahtaa.” (18/N/S)

Paljon vaatiminen itseltään näyttäisi journalistien kertomusten mukaan olevan tyypillisempää 

naisille kuin miehille. Kun eräs naistoimittaja oli opetellut kunnolla uuden toimitusohjelmiston 

käytön, hänestä tuli pian ohjelmiston tukihenkilö. Uusi tehtävä tuli entisten tehtävien rinnalle ja 

aiheutti stressiä. Eräs miesvastaaja oli havainnut vastaavaa naisten lisäksi myös nuorilla:

”Burn out tuntuu olevan yleisempää kuin aiemmin eikä se välttämättä koske vanhoja vaan 
nuoria, etenkin naisia, jotka vaativat itseltään paljon (ja ehkä kilpailu määräaikaisuuksista 
ja vakipaikoista on aiempaa kovempaa” (25/M/S)

Joukkoviestimien uutis- ja sisältökilpailu haastaa toimittajia vastaamaan kilpailevan median 

suorituksiin. Joidenkin toimittajien hyvin voimakkaalle ammatilliselle kunnianhimolle voi tällöin 

nousta esteeksi se, että kunnianhimon toteuttamiselle saattaa olla tarjolla niukalti työpaikkoja. 

Muutama toimittaja muistuttaa siitä, että toimittajan ammatti on etuoikeutettu yhteiskunnallinen 

näköalapaikka.

”Toimintavastuu on kannettava tilanteessa, jossa tekemättä jättämisesi vertautuu 
seuraavan aamun kilpailevista lehdistä.” (3/M/S)

”Sitten on joitakin, jotka ehkä ovat syvemmin kiinnostuneita journalismista ja 
ammatistaan. Ovat niin sanotusti kunnianhimoisia journalisteja. Vain muutama voi 
kuitenkin päästä sellaiseen työpaikkaan, joka tyydyttää heidän journalistisia 
ambitioitaan. On entistä vähemmän välineitä, joissa kunnianhimoinen 
journalistinen työ on lähtökohta ja mahdollisuus. Monet törmäävät ennen pitkää 
käytännön esteisiin; turhautuminen ja kyynistyminen ovat ikäviä ammattitauteja.” 
(26/M/A)

”tämä on kuitenkin aika etuoikeutettu ammatti: pääsee paikkoihin, joihin muissa 
ammateissa ei pääse, saa tutustua monenlaisiin ihmisiin, saa paljon tietoa 
monenlaisista asioista. Missä muussa ammatissa yleistieto päivittyy koko ajan 
tällä volyymilla kuin tässä?” (10/N/S)
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3. Organisaatiomuutos
Päiväkirjoissa puhutaan paljon organisaatiomuutoksesta. Mediaorganisaatioissa tehtävien 

muutosratkaisujen taustalla nähdään ensisijassa liiketoiminnan paineet ja arvot. Suurin osa 

erilaisissa organisaatiouudistuksissa mukana olleista toimittajista on kokenut ne kielteisenä. 

Muutama mainitsee turhautumisensa siihen, että pienissä toimituksissakin asiat joudutaan tekemään 

yhteneväisesti emokonsernin ehtojen mukaan, vaikka ne eivät välttämättä ole toimitukselle järkeviä 

toimintatapoja. Tällaisen ”konsernikulttuurin” tulo voi sekoittaa vanhoja, hyviksi koettuja 

käytäntöjä ja toimintatapoja, mikä aiheuttaa epävarmuutta tai muutosvastarintaa. Pienessä 

verkkojulkaisussa työskentelevä toimittaja pitää lähitulevaisuudessa toteutuvaa 

organisaatiomuutosta kuitenkin myönteisenä, koska ”mitä suuremmaksi mediayhtiö kasvaa, sen 

tarkemmin sen on seurattava työelämän säädöksiä, ja se puolestaan luo turvaa” (28/N/Ve).

Organisaation muutos tuntuu olevan pysyvä tila monissa mediayhtiöissä. Sen myötä perustetaan 

projekteja, kehittämistyöryhmiä, uusia organisaatiolinjoja, mutta myös saatetaan purkaa 

byrokratiaa, madaltaa hierarkiaa ja lopettaa huonoksi havaittuja käytäntöjä. ”Konsernikulttuuri” 

antaa yleisen strategisen toimintalinjan kaikille yhtymän välineille, minkä jotkut kokevat liian 

yhdenmukaistavana. 

”Toimittajalle tekee hyvää myös laskeutua hetkittäin kyltyyrisfääreistään, mutta ei 
saisi aina sykäistä yli sieltä mistä aita on matalin. Lehtiyritys oli aikanaan 
humanistinen laitos, tiedon tuoja, kansan kehittäjä. Nykyisinhän se on 
viihdytysväline ja ennen muuta liikeyritys.” (29/N/S)

”Olemme koko ajan siirtyneet isompaan ja isompaan konserniin, jossa olemme yhä 
pienempi ja pienempi osanen. Kaikki tehdään emokonsernin standardien mukaan, 
kateprosenttivaatimuksia myöten. Ainoana ohjenuorana ovat talous (kasvuvaatimuksineen) 
ja konsernin ohjeet. Tämä uhkaa viedä työstä tekemisen ilon.(…) kirjoittavana toimittajana 
minulle jää aivan liian vähän aikaa ideoida ja luoda – kirjoitan vain rutiinilla jutun toisensa 
jälkeen kuin kone ja siirryn kohta taittamaan, kuvaamaan tai mitä milloinkin. Lisäksi 
tietotekniikan päivittäminen ja sen aiheuttamat komplikaatiot vievät työajastani turhaan 
aikaa, kun asiat tehdään konsernin ohjeiden mukaan eikä sillä perusteella, mitä me todella 
tarvitsemme.” (5/N/S)

”On tietysti myös jokaisen toimittajan etu, että palkanmaksajalla menee hyvin, eikä 
toimittajan kannata väheksyä sitä, jos hänen jutullaan on enemmän potentiaalisia lukijoita. 
Mutta jos toimittajaa patistetaan ajattelemaan työantajan pyrkimyksiä, häneltä nyhdetään 
hampaita.” (17/N/S)

”Toimenpiteet osoittavat hyvin sen, mihin suomalainen (aikakauslehti)journalismi 
on tullut. Nyt lehtiä uudistetaan voimakkaasti ja tuotteistumisen paineet ovat 
entistä kovemmat. Kukaan ei oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä ja mihin mennä.” 
(26/M/A)
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Organisaatiomuutoksen toteuttaminen vaatii muutoksia niin tuotantoprosessin eri vaiheisiin kuin 

henkilöstön johtamistapaankin. Henkilöstöpolitiikassa se voi näkyä työsuhteiden määrittelyssä ja 

rekrytoinnissa aiheuttaen henkilöstölle epävarmuutta. 

”Olen taas täysin kypsä, en työhön vaan nöyryyttävään henkilöstöpolitiikkaan. 
Konsernin strategiaan on täysin avoimesti kirjattu, että eläkkeelle jäävien tilalle 
vakinaistetaan vain alle 30-vuotiaita. (…) Samanaikaisesti on perustettu kolme 
uutta pikkupäällikön virkaa johtajille, jotka eivät ole onnistuneet työssään. 
Toimittajille ei suojatöitä löydy” (8/N/S) 

”Henkilöstöpolitiikka [ei] ole todellakaan mitenkään mairittelevaa, etenkään 
määräaikaisille. (…) vaikka henkilöstöpolitiikka olisi kuinka paskaa ja hanurista, 
tämä talo ei kuitenkaan määrittele minua ihmisenä. Saan kuitenkin tehdä työtä, 
josta pidän ja paras palaute tulee lukijoilta. (10/N/S)

”Elämme koko ajan pelossa, kuka irtisanotaan tai mitä omituisia uudistuksia 
johtoporras tällä kertaa jyrää läpi.” (12/M/A)

Pitkän työuran tehnyt kollega oli todennut eräälle päiväkirjan kirjoittajalle, ettei ole koskaan 

tuntenut aamulla ”lähtevänsä töihin, vaan Yleisradioon”. Tällä hän tarkoitti, ettei lähteminen ole 

aamulla tuntunut vastentahtoiselta, vaan ”joka päivä on lähdetty mielellään”. Nyt asiantila on 

muuttunut:

”Itse olen tuntenut pitkään samoin, mutta viimeistään nyt kun YT-neuvottelut 
koskevat myös itseäni, niin usko alkaa horjua. Henkinen sitoutuminen vähenee 
henkilöstön keskuudessa koko ajan.” (19/M/Sä) 

Syvälle käyvät organisaatiomuutokset, joiden taustalla on median liiketoiminnallisen tehokkuuden 

lisääminen, vaikuttavat myös journalististen lopputuotteiden – juttujen, ohjelmien, kuvien, teosten – 

tuotantoympäristöön ja sitä kautta myös työilmapiiriin. Työn tuotteiden pitää olla etukäteen 

helpommin mitattavissa ja ennakoitavissa.  

”’Taloudellinen ohjaus’ on voimakkaampaa. Puututaan yhä helpommin ns. 
journalistisiin sisältöihin. Se ei välttämättä ole suoraa käskyttämistä, vaan 
pikemminkin yleisessä ilmapiirissä tapahtunutta muutosta. (…) Nämä ylhäältä, 
journalistisen työprosessin ulkopuolelta tulevat sanattomat vaatimukset 
muokkaavat journalistisia sisältöjä. (…) Naistenlehdet ovat jo lähes pelkkiä 
tuotekuvastoja, joissa ei enää ole juurikaan journalistista sisältöä tai 
lähestymistapaa. Eli taloudellinen ohjaus, kaupallisista markkinoista tulevat 
vaatimukset, vaikuttaa journalistisiin sisältöihin ja monesti rapauttaa 
journalismia.” (26/MA) 
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”Lisäksi yleinen objektiivisuus tulee vähenemään, kun mainostajat, sidosryhmät 
ym. maksavat tahot saavat (rahalla) vaikuttaa juttujen sisältöön.” (27/M/A)

”Lehteä kehitetään, tuotteistetaan ja laitteistetaan ilmoittajien tarpeiden pohjalta.” 
(29/N/S)

”Ideoidaan teemasivuja ja tehdään niihin juttuja siitä lähtökohdasta, miten saadaan 
eniten haalituksi ilmoittajia. Joskus tuntuu siltä, että lukijat unohdetaan 
ilmoittajien kustannuksella.” (33/N/S)

Tällaista ilmoittajien ehdoilla kehystyvää journalistista kehitystyötä ei voida kuitenkaan pitää jonain 

absoluuttisena, vääjäämättömänä kehityksenä:

”Uuden miehityksen myötä alettiin vihdoin uskoa siihen, että ilmoitusmyynti 
kävisi joutuisammin, jos lehti olisi luettava” (23/M/A)

Tehokkuusvaatimusten kasvu näkyy myös työnkuvien laajentumisena, kun uusia teknologisia 

välineitä on otettava käyttöön, kun jutuista tehdään enenevästi eri versioita eri kanaviin 

multimediaympäristössä. Päiväkirjojen tehokkuuspuhe viittaa siihen, että voidaan puhua 

journalistin työvaiheiden intensivoitumisesta, voimaperäistymisestä, kun tihentyneiden 

julkaisuaikataulujen sisällä tehdään jatkuvasti aiempaa enemmän. 

”Työnkuvat tulevat siten laajenemaan. Yhden ihmisen on kuitenkin vaikeata 
hallita kunnolla monta eri osatehtävää, joten veikkaan radio- ja televisioilmaisun 
laadun kärsivän. Tästä konvergenssista haetaan lisää tehokkuutta ja 
kustannussäästöjä.” (19/M/Sä)

4. Päälliköt ja johtajuus
Suurimmassa osassa päiväkirjoista nostetaan vahvasti esiin myös päälliköiden ja johtajuuden suuri 

merkitys. Päällikköasemassa olevalla henkilöllä ja hänen johtamiskyvyillään koetaan olevan vahva 

vaikutus työpaikan ilmapiiriin ja motivaatioon. Monessa päiväkirjassa tämän seikan tärkeyttä 

suorastaan alleviivataan. Erityisesti johdon journalistisen asiantuntemuksen puute saa kritiikkiä, 

mutta myös henkilöstöjohtaminen. Huonon johtamisen lisäksi päiväkirjoissa kerrotaan 

työpaikkakiusaamisista ja jopa laittomista irtisanomisista. Myönteisiä esimerkkejä hyvästä 

johtajuudesta on vähemmän.

”Kun nyt katson työpaikkaani, nykypäivän journalismia ja johtamistapaa, mietin, 
minne oikein menisin ja mitä rupeaisin tekemään. Jääkaappini ovessa on lehdestä 
leikattu sitaatti, jossa joku sanoo, että “tämähän oli minulle unelma-ammatti, ja 
nyt koen, että helvettiin täältä ja äkkiä“.”(11/N)
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”Päälliköiden kyky tehdä etukäteistyö hyvin on heikentynyt ja uutisarvot 
madaltuneet, ainakin mielikuvani on tämä” (13/N/S)

”Kysymys on tietenkin myös esimiestehtäviin valittujen henkilöiden kyvyistä. 
Tuntuu siltä, että niihin tehtäviin valitaan tai valikoituu kaikkein heikkolaatuisin 
aines, jolla ei ole sen enempää journalistista kuin henkilöjohtamiseen liittyvää 
ammattitaitoa.” (26/M/A)

”Pienen lehden toimittajaa ei aina ole kytketty esimiehen valvontaan, eikä 
lannisteta lokeroonsa, kuten saattaa olla ison lehden toimittajana. Aktiivinen 
toimittajana paikallislehdessä on osittain oma herransa. Ainakin minun 
työpaikassani, kiitos päätoimittajan luottamuksen.” (29/N/S)

Päälliköistä ja johtajuudesta on päiväkirjoissa myös neutraalia tai yleistä puhetta sekä esimerkkejä 

myönteisistä kokemuksista. Johtajuuden vaatimuksena korostetaan asiantuntemusta ja koulutusta.

”Rohkeasti kriittinen journalisti päätoimittajana saattaisi olla avoimen kriittinen 
myös konsernin toimintatapoja kohtaan – siis vaarallinen.” (18/N/S)

”Man borde aldrig få utse en människa till chef ifall han eller hon inte har 
tillräcklig erfarenhet av branschen, eller om sådan fattas borde han eller hon ha 
gått kurser i avancerat ledarskap. Ett dåligt ledarskap kan förstöra otroligt mycket, 
till exempel kollegors relationer sinsemellan, men ett dåligt ledarskap tar också 
död på den sanna arbetsglädjen som bör finnas för att journalisten ska kunna göra 
ett bra jobb.” (22/N/S)

”Henkilökemioiden törmäys syö työyhteisöissä energiaa. Vaatii hyvää johtajuutta 
sauvoa karikoissa.” (29/N/S)

”Lehdessämme on hiljattain käynnistynyt toisen, suunnittelevan uutispäällikön 
kokeilu. Se on tuonut työhön uutta suunnitelmallisuutta ja syvyyttä, kun asioista 
on voinut keskustella päivänpolttavien asioiden yli ja ohi.” (20/N/S)

”Ilmapiiri töissä on loistava, koska pomoni on mielestäni onnistunut ottamaan 
töihin luotettavia, fiksuja ja hauskoja ihmisiä! En voisi kuvitella olevani töissä 
jossain, missä vitsiä ei väännettäisi pomoa myöten!” (28/N/Ve)

Päälliköiden tai esimiesten suhtautuminen journalisteihin tuottaa monelle henkilökohtaisella tasolla 

katkeraa puhetta. Usein henkilövaihdosten seuraukset tai jonkun toisen valinta tai ”suosiminen” 

työpaikkoja täytettäessä aiheuttaa voimakkaan, jopa työpaikasta irtisanoutumiseen johtavan 

reaktion.

”Putiikissa vaihtui johto, ja kuinka ollakaan; minut irtisanottiin “tuotannollisista ja 
taloudellisista syistä“. Shokki oli hirveä; minulla oli suunnitelmia toiminnan 
laajentamiseksi ja samalla oman roolini laajentamiseksi kokopäiväiseksi. (…) 
Minusta tuntuu, että en ole toipunut tästä iskusta vieläkään.” (4/M/S)
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”Aloitti uusi päätoimittaja, joka sai aikaan toimituksen ilmapiirin perinpohjaisen 
myllerryksen. En kuulunut hänen suosimaansa ihmistyyppiin ja pikkuhiljaa 
ymmärsin, että vakituista työpaikkaa tästä toimituksesta on turha haaveilla.” 
(6/N/S)

”Uusi päätoimittaja asetti ulkomaantoimitukseen johtoon oman suosikkinsa talon 
ulkopuolelta. Olin osaston ehdokas, mutta päätoimittaja teki selväksi, että olin 
väärää sukupuolta” (11/N/S)

Journalistien kokemukset päällikkötehtävien hoidosta aiheuttivat eräälle toimittajalle 

jaksamisongelmia:

”Esimies sai pian potkut, ja päätoimittajakin vaihtui. Nousin nyt osaston johtoon. 
Halusin nostaa osaston profiilia, saada hyvää palautetta asiakkailta ja saada myös 
ihmiset viihtymään. Kolmisen vuotta jaksoin ja viihdyin, sitten aloin oireilla 
kovien vaatimusten, jatkuvan joustamisen ja jatkuvan päivystämisen alla. Olin 
kaksi kertaa lyhyellä sairaslomalla.” (11/N/S)

Joissakin päiväkirjoissa kritisoidaan sitä, että työyhteisöjen sisällä työ on muuttunut ylhäältä 

ohjautuvaksi niin, että yksittäinen toimittaja on kadottamassa vapauttaan.

”Jutut on formatoitu ja omatoiminen ideointi lähestulkoon kiellettyä. Kaikki mikä 
tehdään sanellaan ylhäältä käsin ja juttutyypit ja niiden sisältö on tarkkaan 
etukäteen määrätty. Toimittajan oma vapaus on kadonnut lähes täysin.” (12/M/S)

”Kun suomalainen journalismi on jo hyvin tasapäistynyt, niin turha enää syyttää 
mitään you tube- tms. internet-lähteitä journalismin muutoksesta.” (15/N/S)

5. Kollegat ja työyhteisö
Taloudellisten tehokkuusvaatimusten voimistuminen heijastuu myös työpaikan ilmapiiriin. 

Journalistien keskinäinen kilpailu saattaa lisääntyä, minkä seurauksena ilmapiiri huononee. 

Kollegat, työyhteisö ja sen ilmapiiri heijastuvat päiväkirjoista selvästi voimavarana, joihin 

toimittaja voi ensimmäiseksi turvautua ongelmia kohdatessaan. 

”Ennen niin hyvä ilmapiiri lähimpien työkavereiden kesken alkoi muuttua 
kitkeräksi. Vakituiset “kadehtivat“ meidän tuntipalkkalaisten vapautta ja palkkaa. 
Tuntipalkkalaiset kadehtivat palkallisia kesälomia, mahdollisuuksia sairauslomaan 
ja tiettyä turvaa tulevaisuuden suunnitteluun.” (1/N/A)

”En ole riittävän nöyrä toimittajaksi tämän päivän tiedotusvälineissä, sillä 
nöyryyttä nuori toimittaja tarvitsisi aivan helvetisti.” (8/N/S)
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Monessa päiväkirjassa työkavereita pidetään pikemminkin suurena tukena ja voimavarana kuin 

kilpailijoina. Eräs yksin työskentelevä freelancetoimittaja kirjoittaa kaipaavansa eniten juuri 

työyhteisöä. 

”Olen hyvin sosiaalinen, vaikka kaipaan myös aika-ajoin täydellistä hiljaisuutta. 
Työhuone kotona ja täydellinen hiljaisuus sen jälkeen, kun mies on lähtenyt töihin 
ja lapset kouluun, on aika-ajoin ollut masentavaa. Olen kaivannut työyhteisöä. 
Joskus on ollut motivaatio kateissa ja kirjoittamisesta ei ole tahtonut tulla mitään.” 
(16/N/A/free)

”Työkaverit ovat kuitenkin lähellä ja kokoonnumme usein aulaan tai 
ruokailutilaan keskustelemaan ja suunnittelemaan. Koen olevani arvostettu 
työntekijä. Mielipiteitäni ja ideoitani kuunnellaan eikä niitä heti tyrmätä. Jos aihe 
ei tunnu olevan meidän lehteemme sopiva, mietitään yhdessä millä näkökulmalla 
sitä voisi kenties käsitellä.” (1/N/A)

”Kaikki teemme suurin piirtein virka-aikaa. Jos jollakin on stressi, se johtuu 
yleensä yksityiselämän kovista käänteistä, ei työuupumuksesta. Tätä yhtä 
yritetään yleensä auttaa vaikeuksissa.(…) Olemme markkinoilla toistemme 
kilpailijoita. Tästä ei ole tullut hankaluuksia. Päinvastoin olemme hyvin selvillä, 
mitä kentällä tapahtuu, yms.” (7/N/A/free)

”En kuitenkaan vielä ole hakenut muualla, koska työyhteisö on täällä mukava, siis 
työkaverit.” (10/N/S)

Vaatimusten kasvaessa niihin joudutaan vastaamaan koulutuksella tai kouluttautumisella. Joissakin 

tapauksissa kouluttautuminen voi muodostua ongelmaksi johdolle tai toimituskunnan muille 

jäsenille.

”Tämän hetken johtoporras on vielä niin kouluttamatonta, että kokee 
kouluttautuneet ehkä uhkaksi itselleen. Lähipomoiksi otetaan hyvin nuoria naisia. 
Joku voisi ajatella, että heitä on helpoin ohjailla.” (8/N/S)
Ongelman ytimeen asettautuu juuri tuo kouluttautuminen. Työnantajani 
toimituskunnassa vielä 2000-luvun alkupuolellakaan ei ollut kuin pari 
akateemisen loppututkinnon suorittanutta toimittajaa, ja siksi minun, joka jatkoi 
kouluttautumista, pelättiin olevan omalla kouluttautumisellaan uhka muille. 
(15/N/S)

Kollegoilla ja työyhteisöllä on merkitystä paitsi sosiaalisena tukiverkostona myös ammatillisena 

resurssina. Työyhteisön kautta saa tietoa, pysyy ajan tasalla ja pääsee mukaan verkostoihin. 

”Sitä sitoutuu jotenkin huomattavasti enemmän työhön, kun on oma työpöytä, 
melkein vakinainen työpaikka ja tekemäni työ on tärkeää ja minua tarvitaan.” 
(14/N/Sä)

”Eniten kaipaan lehtien sisäisiä yhteystieto- ja verkostoresursseja (…) Friikkuna 
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on aina vähän sellainen olo, että on kaiken ulkopuolella ja jäljessä.” 
(24/N/S/A/free)

”Kysymys on kokonaisuudessaan työilmapiiristä, joka on erittäin tärkeä seikka 
työprosessissa. Silloin työn eri vaiheisiin ideoinnista lähtien liittyy keskustelua 
sekä esimiesten että työtovereiden kanssa. Se parantaa työn laatua.” (26/M/A)

Varsinkin freelancetoimittajien päiväkirjoissa nousee esiin puhe ”itsensä tuotteistamisesta”. 

Kiristyvässä kilpailussa toimittajan pitää pystyä yhä paremmin markkinoimaan itseään, omaa 

osaamistaan ja tuotoksiaan. Aloittelevalta freelancetoimittajalta puolestaan vaaditaan paljon 

markkinoille pääsyyn. Jotkut freelancetoimittajat kertovat, että tuntevat jonkinasteista oman 

asemansa suhteellista vahvistumista, kun suuret, vakiintuneetkin mediayhtiöt ovat viime aikoina 

joutuneet irtisanomaan vakinaista henkilöstöä. Tämän seurauksena niiden joukko, jotka voisivat 

tuntea asemansa turvatuksi, on media-alalla pienentynyt. 

”Kilpailu aikakauslehtipuolella on tällä hetkellä tosi kovaa. Vaikka lehtiä on 
paljon, jutun tarjoajiakin tuntuu olevan paljon. Joskus miettii, miten aloittelija 
raivaa siinä tiensä.” (7/N/A/free/

”Työpaikkoihinsa vihkiytyneet ovat erkaantuneet jossain määrin elämästä. He 
ovat tottuneet siihen kuukausipalkkaansa, etuihin jne. Ei tarvitse kilvoitella ja 
uudistua. Toisaalta heillä on pieni pelko tässä media-myllerryksessä, että saavatko 
he palvella eläkeikään asti, vaan irtisanotaanko jossain vaiheessa.” (16/N/A/free/

”Ainut ongelma freelancerilla on työn epävarmuus: pitää olla aktiivisesti 
kauppaamassa itseään ja parhaimmillaankin töitä on tiedossa 2-3 viikoksi.” 
(26/M/A)

”Laskutuksen, kirjanpidon ja muiden rutiinien opetteleminen on vienyt aikaa ja 
voimia niin, etten ole pystynyt oikein kunnolla vielä kaupittelemaan itseäni.” 
(31/N/S/A/free)

”Jos pystyy tulemaan toimeen freelancerina, voi pitää itseään oikeana 
toimittajana.” (26/M/A)

6. Viihteellistyminen
Yhtenä journalismin muutostrendinä pidetään viihteellistymistä, johon päiväkirjoissa otetaan 

paikoin vahvasti kantaa. Monessa päiväkirjassa kritisoidaan sitä, että viihteellisyys uhkaa syrjäyttää 

yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden pohtimisen. Myös toimittajat itse nähdään osana tätä 

viihteellistymisprosessia: yhdessä päiväkirjassa mainitaan ”juontaja-hölöttäjien” vallanneen jo ns. 

asiallisetkin radiokanavat ja toisessa päiväkirjassa todetaan, että aikakauslehtipuolella toimittajasta 

on tullut osa ”julkkiskiertoa”. Parissa päiväkirjassa muistutetaan, että juttujen helppolukuisuus ja 
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ihmisläheisyys eivät välttämättä tarkoita pinnallisuutta. Viihteellistyvää tarjontaa kritisoidaan sen 

sisältämien arvojen ja journalismietiikan näkökulmasta. 

”Mediatalojen on enää turha vaatia eettisyyttä kehiin, koska se itse 
viihteellisyydelle kätensä annettuaan on jo luopunut vastuullisesta journalismista. 
Mikä tässä tilanteessa jää journalistin tehtäväksi?” (15/N/S)

”En nähnyt mitään mieltä siinä, että “journalismi“ on sensaatiohakuisen moskan 
levittämistä, onnettomuuksista, sodista ja kaikenmoisesta surusta raportoimista. 
Ketä tämä hyödyttää? En enää uskonut, että “tällaistahan ihmiset haluavat lukea“, 
ja “ihmisillä on oikeus tietää“.” (11/N/U)

”En voisi kuvitella olevani töissä kaupallisessa radiossa löpisemässä löysää 
puhetta levyjen ja mainosten väliin tai kirjoittamassa henkilöjuoruja turhista 
julkkiksista juorulehteen. Sen verran vanhanaikainen olen, että moiseen ammatilla 
huoraamiseen en ryhtyisi, mieluummin olisin vaikka työttömänä. Mielestäni on 
alentavaa, että kuvatun kaltaiset henkilöt käyttävät itsestään ammattinimikettä 
toimittaja ja he ovat täysivaltaisia Journalistiliiton jäseniä.”

Viihteellistymistä pohditaan päiväkirjoissa myös kaupallisuuden ja ammatillisuuden välisen suhteen 

kautta. Kirjoittajien mielestä juttujen aiheet ovat keventyneet, koska tehtävänannot suuntautuvat 

enemmän ”pinnallisuuteen kuin syvällisyyteen”. Toivoa paremmasta herätellään, erityisesti 

kokeneempien journalistien puhetavoissa.

”Olen kieltäytynyt kirjoittamasta päätoimittajan ehdottamia juorujuttuja, joissa 
olisi kerrottu paikkakunnan “seurapiiriuutisia“ eroista, uusista liitoista, muutoista 
ja muista juorunaiheista.” (5/N/S)

”Toivon, että viihteellistymiselle tulee stoppi, ja että asialle alkaisi löytyä 
enemmän tilaa. Kenties sanomalehdessä ja netissä aletaan tuottaa enemmän 
taustajuttuja.” (10/N/S)

”Sen sijaan, että pohdittaisiin mitkä asiat ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä tai 
merkityksellisiä, pohditaan sitä miten otsikosta saisi mahdollisimman hauskan, 
kiinnostavan ja lukijaa mielistelevän.” (12/M/S)

”Aiheet, joita pikkupäälliköt antavat, ovat keventyneet ja ainakin yli 60-vuotiaasta 
erilaiseen toimitustyöhön koulutetusta ne tuntuvat usein liian köykäisiltä.” 
(13/N/S) 

”Kaupallinen aikakauslehdistö on menossa yhä enemmän siihen suuntaan. Silloin 
toimittajan työprosessillakaan ei ole varsinaista merkitystä, se on vain tiettyä 
rutiinia, jota voi tehdä hyvinkin tiukalla aikataululla. Toimittajat itsekin ovat 
sopeutuneet siihen, että he ovat osa tätä julkkiskiertoa.” (26/M/A)
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Viihteellistymiskehitys liitetään päiväkirjoissa laatuun, suhtautumiseen vastaanottajiin ja siihen, 

miten kaupallisen median taustaryhmät vaikuttavat sisältötarjonnan kehittymiseen. Jotkut 

kyseenalaistavat väitteet laadun heikkenemisestä ja luottavat hyvän laatutason jatkumiseen. 

”Aikaisemmin oli olemassa käsite Yle-laatu, joka ei ollut mikään yksiselitteisesti 
määritelty direktiivi, mutta kaikki yleläiset sen käsittivät kuitenkin suurin piirtein 
samalla tavalla. Kuvan ja äänen tekniselle laadulle oli olemassa ihan selkeät raja-
arvot. Enää laatuvaatimuksia ei ole, tai ainakaan niitä ei ole mitenkään 
määritelty.” (19/M/Sä)

”On turha puhua että lehdet olivat ennen parempia. Ei se niin välttämättä ole.” 
(25/M/S)

”Otaksun kuitenkin, että työnantajani intressit esim. hyvin toimitettujen ja 
kielenhuollettujen julkaisujen suhteen eivät ole muuttumassa, vaikka 
julkaisuväline muuttuukin.” (27/M/A)

”Murheellista on, kun journalismia riepotellaan viihteelliseen suuntaan, 
pakotetaan määrämittaan. Asioiden tärkeys, perehtyneisyys, oikeakielisyys ja 
huolellisuus eivät paina. Myös painetaan viimeistelemätöntä, lyöntivirheitä löytyy 
jopa suurimmassa ja kauneimmassa, jonka huhutaan olevan ainoa lehti jolla on 
varaa oikolukijoihin.” (29/N/S)

Viihteellistymisen ”vastastrategiana” monissa päiväkirjoissa korostetaan sitä, että lukija- ja 

vastaanottajasuhdetta on ylläpidettävä jatkuvasti ja siitä on huolehdittava. Lukijoita ei saisi 

aliarvioida: jos jutut alkavat ”haista tuote-esittelyiltä”, lukijat alkavat miettiä lehtitilauksensa 

uusimista. 

”Riskialttiista ja ongelmallisesta ei saa kirjoittaa koska jatkuvasti pelätään lehden 
myynnin kärsivän ja lukijoiden vieraantuvan. Pitää kirjoittaa vain positiivisista ja 
iloisista ja ongelmattomista aiheista, ajoittaisia rikoksia ja onnettomuuksia 
unohtamatta. Päätoimittajan tiedotustilaisuuksissa ei ole enää vuosiin puhuttu 
juttujen journalistisesta sisällöstä vaan tuijotettu koomisen orjallisesti 
osavuotiskatsausten tuloksia kuin kenkätehtaalla.” (12/M/S)

”Isot, so. hitaat mediatalot haluavat tällä hetkellä yhä vain “viihdyttää“ 
(sitaateissa, koska viihdettä ei sen tarkemmin käsitteellistetä, vaan otetaan 
arkijärjen mukaisena ajankulun määritelmän pohjalta), mutta kriittisiä 
äänenpainoja on alkanut kuulla (esim. Aatos Erkko Sanomien toimittajakoulun 
avajaisissa toukokuussa sekä Niklas Herlinin käynnistämä Uusi Suomi 
-verkkolehti). Lukijatkaan eivät jaksa. Sanomalehtiä ei ole totuttu mieltämään 
“viihdepaketeiksi“, vaan päivittäisen agendan kartoittajaksi, jos kohta tässäkin 
päivälehdet ovat enemmän päiväkohtaisia kuin ajankohtaisia.” (15/N/S)

”Meillä puhutaan nyt suu vaahdossa asiakkuuksista. (…) koko henkilökunta 
määrättiin keväällä työpäivän mittaiseen (…) asiakkuuskoulutukseen, jossa 
konsultti puhui ja puhui. Toimituksen intresseissä ovat sitten lukija-asiakkaat, 
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ehkä myös haastateltava-asiakkaat. Hoh hoijaa!” (17/N/S)

”Juttumuodot ovat muuttuneet ja juttujen pituudet lyhentyneet. Nykyaikaiset 
aikakauslehdet ovat silppua, tilkkutäkeistä koottua mediakohinaa. Voi olla, että 
lukijat eivät muuta haluakaan.” (26/M/A)

”Kiinnostavimpia lukijapalautteen mukaan ovat kuitenkin jutut ihmisistä, 
julkkiksista ja toisaalta ihan tavallisista ihmisistä.” (29/N/S)

7. Teknologinen kehitys ja monimediaalisuus
Toimittajan työnkuvaa on muuttamassa teknologinen kehitys ja monimediaalisuus eli se, että 

toimittajat muokkaavat juttunsa useaan eri välineeseen. Se on luonut toimittajalle uudenlaisia 

osaamisvaatimuksia. Yhdessä päiväkirjassa toimittajan todettiin olevan pian ”yhden miehen 

orkesteri, joka suunnittelee ja ideoi jutut, hoitaa ja sopii haastattelut, videoi haastattelun ja leikkaa 

siitä pätkän nettiin ja lukee vielä juonnon videolle, tekee nettisähkeen mahdollisimman nopeasti ja 

lopulta vielä kirjoittaa juttunsa.” (12/M/S) 

Toisessa päiväkirjassa viitattiin alan koulutuksen ongelmiin sillä, että mediaoppilaitoksissa 

koulutetaan lähinnä moniosaajia, ”nimenomaan teknisiä osaajia”. Yksi kirjoittaja oli huolissaan 

substanssiosaamisesta, journalismin alueen asiasisällön hallinnasta. Muutamassa päiväkirjassa 

pohdittiin sitä, unohtuvatko journalistiset taidot täysin, kun keskitytään vain tekniikan opetteluun. 

Joku muistutti, että toimittajan päätyönä on edelleen ajattelu. 

”Tilalle ovat tulleet verkkosivujen suunnittelussa ja päivityksessä käytetyt 
työkalut. Monikanavainen julkaiseminen vaatii tämänkin työkalun hallitsemista. 
Haluaisin perehtyä siihen paremmin ja syvällisemmin, sillä pelkään, että ilman 
sitä minusta tulee avuton perässähiihtäjä, jonka työpanokselle ei olekaan jatkossa 
käyttöä.” (21/N/T)

”Moniosaaja tarkoittaa sitä, että ei osaa enää mitään kunnolla ja sitähän toimittajat 
oikeastaan ovat. Eivät he osaa mitään kunnolla, ja tulevaisuudessa entistä 
vähemmän, vaikka toisaalta yhteiskunta muuttuu yhä vaikeaselkoisemmaksi, 
verkottuneemmaksi ja pinnalta katsoen hämäävämmäksi. Voisi ajatella 
päinvastoin, että globalisoituva, verkottuva yhteiskunta vaatisi toimittajalta yhä 
syvempää substanssiosaamista ja kriittistä ajattelua, jotta kuluttajalle voitaisiin 
tarjota eväitä tämän maailman hahmottamiseen.” (26/M/A)

”Suunnittelu on tullut entistä vaikeammaksi, koska sähköposti ja muu netti tuo 
kaiken aikaa uutta käsiteltävää. Aiemmin sai käsityksen alkavan päivän töistä 
yleensä siinä vaiheessa, kun posti tuli.” (31/N/S/free)

”Näytämme palaavan aikaan, jossa ei niin korostettu ammattitaitoista jälkeä. Kuka 
tahansa toimittaja kuvaa ja editoi, kelpaavathan kännykkäkameraotoksetkin 
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julkaistaviksi.” (31/N/S/free)

Teknologiseen kehitykseen ja multimediaalisuuden lisääntymiseen liitetään päiväkirjoissa koulutus, 

osaaminen ja sisältöalueiden hallinta. Päiväkirjoista heijastuu ainakin lievänä sellainen ennuste, että 

nyt olisi aika journalistisen työn syventämiselle ja kasvulle sisäänpäin. 

Mediaoppilaitokset kouluttavat monialaista osaamista ja generalisteilla on harvoin 
spesialistin taitoja. Ylessä koulutettiin aikanaan tiettyyn ammattiin erikoistuneita 
tekijöitä. Journalistisen korkeakoulutus on suhteellisesti yhä harvemmilla 
toimittajaksi rekrytoiduilla. Ennen näille muun koulutuksen saaneille järjestettiin 
välinetaitojen koulutusta YLEn ammattiopiston radioilmaisun ja televisioilmaisun 
opettajien toimista, mutta enää tällaista ei ole olemassa.” (19/M/Sä)

”Nykyään ainakin sähköisen median puolella on erittäin paljon henkilöitä 
toimittajina, joiden päämääränä on oman itsensä markkinoiminen.” (19/M/Sä)

”Alle kolmekymppiset nuoret tiedottajamme kysyvät minulta neuvoa tai haluavat 
kommentteja juttuideoista tai teksteistä. Tätä kirjoittaessani tajusin, että työni ei 
olekaan enää niinkään uusien asioiden tai teknisten niksien oppimista. Nyt on 
tullut aika, jolloin työ syvenee ja kasvaa sisäänpäin. Sisältöihin perehtyminen ja 
syventyminen tuo tuttuun työhön uutta särmää.” (29/N/S)

”Toimittajakoulutus, jossa ei korosteta substanssin hallintaa – siis taloustieteen, 
politiikan tai juridiikan hallintaa. Toimitustyön pikkuniksit ja jopa kirjoittamisen 
oppii kyllä käytännön työssä, kriittistä yhteiskunnallista ajattelua ei. Sitä pitäisi 
tarjota varsinkin yliopistokoulutuksessa.” (26/M/A)

8. Henkilökohtainen suhtautuminen tekniikkaan
Päiväkirjojen perusteella useimmille nuorille toimittajille uuden tekniikan ja monien eri välineiden 

hallinta alkaa olla itsestäänselvyys. Osa hieman vanhemmista toimittajista on opetellut teknisiä 

taitoja siinä tahdissa kun on niitä tarvinnut, vaikka aluksi olisikin ollut hiukan kauhuissaan 

muutoksesta. Jotkut ovat innolla opetelleet kaikki uudet tekniset asiat ja olleet monessa suhteessa 

edelläkävijöitä työpaikallaan. Muutama tunnustaa puolestaan pudonneensa kelkasta jo aikoja sitten. 

Internetiin aletaan suhtautua arkipäiväisenä työvälineenä ja sitä arvioidaan kriittisesti yhtenä 

lähteenä muiden joukossa. 

”Digitaalisen äänen ja videon osaamistani ei kysytä pätkääkään. Jos 
videokuvaamista kysyttäisiin, opettelisin myös editointiohjelman käytön. Myös 
verkkojournalismin olen saanut kuopata. Mutta kuka käskee olla viisi vuotta 
edellä asioista, jokainen aalto haluaa tehdä itse alusta saakka ja kärsiä omat 
kuprunsa.” (2/N/S/A/free)

”Taitto-ohjelma (…) on aivan liian viisas minulle (…) kamera on turhan 
monimutkainen – ammatillinen pätevyys (…) ei enää riitä.” (4/M/A/free)
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”Itse olin uudesta tekniikasta sekä innostunut että kauhuissani. Uskoin kyllä, että 
se helpottaa työntekoa, mutta pelkäsin samalla, että se sitoo meidät jollain tavalla 
emoyhtiön tiukkaan syleilyyn. Lisäksi olin juuri palannut äitiyslomalta, ja tunsin 
olevani kaukana kehityksen kelkasta. Odotetuista vaikutuksista vain työn 
helpottuminen toteutui, eikä mennyt montakaan viikkoa, kun emme enää olisi 
luopuneet laitteista millään. Koska esimieheni oli hyvin epätekninen ja 
epäkäytännöllinen, minusta tuli alusta alkaen se henkilö, joka toimituksessamme 
vastaa tietotekniikkaan liittyvistä asioista.” (5/N/S)

”Minulle internet ei aiheuta työstressiä, koska emme ole mukana uutiskilpailussa. 
Netti on vain yksi työväline muiden joukossa, enkä koe, että se veisi jotenkin 
aikaa muulta tekemiseltä, koska muuta kirjoittamista on vähemmän kuin 
päivälehdessä.” (30/N/A)

”Internetissä on niin paljon vanhaa ja epätarkkaa tietoa, että lehtien ja kirjojen 
arvo säilyy. Lehtiä voi siirtyä yhä enemmän internetistä tilattuina luettavaksi, 
mutta silloinkin tarvitaan kirjoittajia, jotka osaavat onkia keskeiset asiat, 
kirjoittavat ymmärrettävää kieltä ja ovat luotettavia, pitävät kiinni sovituista 
aikatauluista.” (9/N/S/free)

9. Journalistiset ihanteet ja periaatteet
Suurimmassa osassa päiväkirjoista puhutaan myös journalistisista ihanteista ja journalistisista 

periaatteista. Ihanteet nähdään jännitteisessä suhteessa kaupallisten arvojen kanssa. ”Hyvän 

journalismin” kriteereitä pohditaan suhteessa johonkin aikaisempaan asiantilaan, ja näissä 

yhteyksissä tulee esille journalistien itsereflektiota: ihanteiden ja todellisuuden eroja peilataan omiin 

havaintoihin ja työkokemuksiin. 

”Jos uutiseni paljastaa ristiriidan, molempia osapuolia kuullaan. Faktoissa 
pysytään. Jos tulee virhe, se korjataan. En jutuissani turhista rähjää, enkä kitise, 
mutta epäkohdan löytäessäni kerron siitä silloin kun sillä on yhteiskunnallista 
merkitystä, vaikka se polkisi varpaitakin.” (3/M/S)

”Olen mieluummin rehellisesti töissä yrityksessä, joka ei väitäkään noudattavansa 
journalistisia periaatteita kuin töissä uutistoimituksessa, joka ratsastaa em. 
periaatteilla niitä noudattamatta.” (6/N/Ve)

”Nykyisessä työssäni tunnen, että minua arvostetaan mm. siksi, että minä 
noudatan journalistisia periaatteita parhaan kykyni mukaan. Ohjeet ovat minulle 
hyvä selkänoja ja ohjenuora sukkuloidessani uutisten ja markkinointiviestinnän 
rajapinnoilla.” (6/N/Ve)

”Hylkäsin tämän täydellisen objektiivisuuden ihanteen. Toki siihen vaikuttaa jutun 
tyyppikin. Mutta persoonallahan juttuja kirjoitetaan. Kantaahan ei tarvitse ottaa, 
mutta oma elämänkatsomus saa mielestäni näkyä jutuissa. Tietysti tietyin 
reunaehdoin. Tämä on kyllä asia, minkä kanssa puntaroin vieläkin. Mutta olen 
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tullut siihen tulokseen, että jos yleisesti ottaen on pienemmän ja heikomman 
puolella, se ei haittaa.” (10/N/S)

Journalistisia ihanteita tarkastellaan päiväkirjoissa kriittisessä valossa, joka ulotetaan koskemaan 

myös itseä. Eräs vastaaja muistuttaa, että vallitsevia malleja ja arvoja pitäisi muistaa arvioida 

kriittisesti koko ajan ”vieraannuttamalla” itseään arkikäytännöistä ja tarkastelemalla journalismin 

kehitysilmiöitä hieman ”ulkopuolisena”. 

”Kriittinen toimittaja ymmärretään liian kapea-alaisesti eikä ymmärretä 
kriittisyyden olevan kriittisyyttä itseään kohtaan. (…) toivon, että vielä löytyy 
foorumi, jossa ai-mä-luulin –journalismin rinnalle kelpaa journalismi, joka luottaa 
kokemukseen ja siitä kumpuavaan kehitystrendien ymmärtävään tulkitsemiseen.” 
(15/N/S)

”De journalistiska principerna och värderingarna anser jag att har kvarstått genom 
åren, och själv håller jag också hårt på dem.” (22/N/S)

”Ehkä työ oli ennen idealistisempaa, nykyisin tarkemmin mietitympää ja tietyssä 
mielessä professionaalisempaa, kun enemmän on selvillä lehtiyhtiön ja 
toimituksen tavoitteet, millaista lopputulosta halutaan.” (25/M/S)

”Oikeastaan työ muuttui moraalisesti yhä vastenmielisemmäksi, ja taustalla oli 
ainakin osittain iltapäivälehtijournalismin muutos. (…) omat ammatilliset 
vaiheeni näyttävät jälkeenpäin irtautumiselta jostakin, joka on käynyt ahtaaksi. Ne 
ovat ehkä olleet irtautumista tai epäviihtyvyyttä sellaisessa olotilassa, joka ei 
vastaa ammatillisia ihanteita. Ennen pitkää tilanne on käynyt sellaiseksi, että on 
etsittävät uusia ratkaisuja.” (26/M/A

10. Toimittajan yhteiskunnallinen rooli
Journalistin yhteiskunnallisen roolin ja aseman muutokset tulevat esille useassa päiväkirjassa. 

Toimittajan roolina vilahtavat esimerkiksi vahtikoira, paikkakunnan äänitorvi, maailmanparantaja, 

tiedonvälittäjä ja portinvartija. Muutamassa päiväkirjassa todetaan myös se, kuinka uudet 

viestintäteknologiat – You Tube, blogit jne. – ovat muuttaneet viestintäkenttää niin, että yleisöllä on 

suora yhteys lähteeseen, minkä vuoksi toimittajan perinteinen portinvartijan rooli olisi 

”murenemassa”. Yhdessä päiväkirjassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että toimittajan 

yhteiskunnallinen arvostus on viime vuosina laskenut. 

”Uusitun, yksipäiväisen lehden ensimmäistä pääkirjoitusta varten pohdin aika 
syvällisesti omaa näkemystäni paikallislehtityöstä. (…) oli tehnyt erittäin 
persoonallista, oman näköistään lehteä. Minä hahmottelin jonkinlaista 
näköispatsas-journalismia, joka ei olisi niinkään toimituskunnan vaan ympäröivän 
yhteisön kuva.” (18/N/S/free)
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”Vuonna 1972 Washington Post alkoi julkaista Bob Woodwardin ja Carl 
Bernsteinin selvityksiä Watergate-skandaalista. Tapahtumasarjaa uutisoitiin 
laajasti myös suomalaisissa tiedotusvälineissä, jolloin itse substanssin lisäksi 
journalistisesta työstä tuli mielenkiintoinen ja dramaattinen kertomus. Tässä 
tapauksessa konkretisoitui sen aikainen maailmankuvani eli yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden vaatimus, vallan väärinkäytösten paljastaminen ja 
journalismin rooli tässä prosessissa. Tuon tapahtumasarjan tiimoilta muodostuivat 
journalistiset ihanteeni ja haluni olla mukana vastaavanlaisessa työssä. (…) Ehkä 
nyt jo vanhanaikaiseksi käyneen käsitykseni mukaan toimittajat ja tiedotusvälineet 
aikaisemmin toimivat jonkin asian tai joidenkin arvojen edistämiseksi.” (19/M/Sä)

”Enimmäkseen päälliköt alalla ovat huonoja journalisteja ja epäonnistuneita 
esimiehiä, koska heillä ei ole mitään käsitystä siitä, miten luovaa 
asiantuntijaorganisaatioita (mielestäni toimitusorganisaatiot ovat sellaisia tai 
ainakin pitäisi olla) pitäisi johtaa.” (26/M/A)

”Toimittajien portinvartija-rooli muuttuu, ja se koskee koko journalismin kenttää. 
(…) Journalismi on kuollut ja tarkoitan pitkälti tietenkin journalismia 
jonkinlaisessa ihanteellisessa muodossa, tiedonvälitystehtävänä. (…) Resursseja 
vähennetään, toimittajien yhteiskunnallinen arvostus on lähes romahtanut ja 
suhteellinen palkkataso on heikentynyt. Enää toimittajia ei voi palkan puolesta 
verrata esimerkiksi virkamiehiin niin kuin oli vielä 1970- ja 1980-luvuilla.
” (26/M/A)

”Netti tarjoaa lukijoille mahdollisuuden mennä suoraan lähteille ja muodostaa 
keskenään tiedotus- ja keskusteluverkostoja, jotka paneutuvat erityiskysymyksiin. 
Se lisää ainakin paineita toimittajan ammattitaitoa kohtaan.” (31/N/S/free)

Toimittajan yhteiskunnallista roolia ja asemaa pohditaan päiväkirjoissa paljolta oman työpaikan ja 

oman tiedotusvälineen näkökulmasta. Paikallislehdessä tai suuressa maakuntalehdessä 

työskentelevien näkemykset roolistaan saattavat erota paljonkin toisistaan riippuen sen 

”yhteiskunnan” tai ”yhteisön” koosta, jossa tämän roolin ajatellaan toteutuvan. Monelle on tärkeätä 

se, miten hyvin pääsee työssään edistämään tai pitämään näkyvillä itselleen tärkeitä arvoja ja 

asioita. Moni vastaaja kertoo, että omien arvojen edistäminen vaikuttaa aihe- ja juttuvalintaan.  

”Journalismi on kuollut ja tarkoitan pitkälti tietenkin journalismia jonkinlaisessa 
ihanteellisessa muodossa, tiedonvälitystehtävänä. (…) politiikan journalismin 
alueella internet, blogit yms. johtavat siihen, että poliitikko voi kääntyä suoraan 
yleisönsä puoleen. Toimittajia tarvitaan entistä vähemmän välittäjinä ja tiedon 
kokoajina. Toimittajien portinvartija-rooli muuttuu, ja se koskee koko 
journalismin kenttää. (…) Kutsumusammatista ei kannata puhua; jossakin 
mielessä toimittajan työ on ollut kuitenkin monille tärkeä ilmaisutapa, osin jopa 
elämäntapa. Niin ei ole enää.” (26/M/A)

”Olen viihtynyt paikallislehtisaarnaajana, vaikka kuulijakunnat ovat pienemmät - 
puhumme vain tuhansille, emme kymmenille tai sadoille tuhansille. (…) 
Paikallislehtitoimittaja saa tyydytystä vaikuttajana, maailmanparantajana – jos 
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haluaa – välineessään: sen näkee niin kunnallispolitiikan kuin talouselämän 
alueella.” (29/N/S)

”Tuntuisi vaikealta palata uutistyöhön, jossa tärkeintä olisi nopea ja pinnallinen 
raportointi myös sellaisista aiheista, jotka eivät voisi vähempää kiinnostaa itseäni. 
(…) ei ollut lapsuuden toiveammattini, mutta jotenkin siitä tuli 
“kutsumusammatti“. Uraani on leimannut voimakas idealismi ja onnekkaasti 
myös omien unelmien toteuttaminen sitä mukaa kuin olen keksinyt ne. (…) saada 
työskennellä jonkin asian puolesta, johon todella uskoo, ja kokea samalla 
parantavansa maailmaa edes vähän.” (30/N/A)

”Ei tarvinnut miettiä valintojani kaupallisesta näkökulmasta, joka näytti 
vaikuttavat lehdistössä aina vaan enemmän. Uutisia ei tarvinnut valita 
mielenkiintoisuutta painottaen, vaan voin pitää kiinni maailmanparantamisen 
näkökulmasta. (…) Nautin myös piilovallasta, oikeudesta valita juttujen aiheita, 
haastateltavia ja näkökulmia ilman, että nimeni näkyi pitkään aikaan missään.” 
(31/N/S/free)

”Aloittaessani ajattelin, että voisin työssäni nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia 
asioita ja edes pikkuisen parantaa maailmaa. Kuvittelin tavoitteideni olevan 
realistisia, mutta parin vuoden kuluttua jouduin tunnustamaan, että minussa oli 
sittenkin liikaa maailmanparantajan vikaa. (…) Nyt minulla olisi siis keinoja 
parantaa maailmaa, mutta toisin kuin nuorena, en enää ole varma siitä, millaiseksi 
maailma oikein pitäisi muuttaa! Tietyt jo nuorena omaksumani ihanteet olen 
kuitenkin säilyttänyt” (33/N/S)

11. Tulevaisuus
Ammatin tulevaisuuden visioissa vilahtavat jatkuva monimediaalistuminen ja ylipäätään 

kaikenlaisen tekniikan korostuminen, vertaisjournalismin lisääntyminen, juttujen lyheneminen, 

uusien juttumuotojen syntyminen, ympärivuorokautinen työskentely mediataloissa, 

kuormittuminen, toive viihteellistymisen loppumisesta. Tulevaisuuden ammattiroolissa toimittajan 

”joustavuus” nähdään keskeisenä tekijänä. On osattava joustavasti ja nopeasti sopeutua erityisesti 

uutistuotannon asettamiin vaatimuksiin. Kaiken uuden myllerryksessä askarruttaa toimittajan rooli. 

Häviävätkö vanhat roolit? Entä tuleeko niiden tilalle uusia? Eräs toimittaja toteaa, että vahtikoiran 

roolin ei tarvitse kadota, vaan ammattikunnan täytyy vain muistaa pitää ”ääntä ja meteliä”. Hän 

kiistää, että lehdet olisivat olleet ennen parempia kuin nyt, koska se ei välttämättä ole niin: ”asiat 

eivät ole mustavalkoisia”. 

”Katson journalismin tulevaisuutta synkin mielin. En ymmärrä, miksi päivästä 
toiseen pitää raportoida onnettomuuksista, sodista, riidoista, poliitikkojen 
sanomisista ja repiä rikki julkisuudessa olevia ihmisiä. En halua lukea tällaista 
enkä olla mukana tätä tuottavassa prosessissa.” (11/N/T)

”Jos kuitenkin monimediaalisessa viestinnässä annetaan journalismin 
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viihteellistyä kun viihde samanaikaisesti journamillistuu, ymmärrän hyvin 
ikääntyvien kollegoiden pelon tulevaisuutta kohtaan.” (15/N/S)

”Työnkuvat tulevat siten laajenemaan. Yhden ihmisen on kuitenkin vaikeata 
hallinta kunnolla monta eri osatehtävää, joten veikkaan radio- ja televisioilmaisun 
laadun kärsivän. (…) Nopeudesta tulee vieläkin merkittävämpää. Ammatillinen 
joustavuus eri välineiden ja eri työtehtävien parissa, sekä joustavuus työsuhteen 
muodoissa, tulee koskemaan kaikkia työntekijöitä.” (19/M/Sä)

”Uskon kuitenkin, että jossain on kuitenkin tilaa ja kysyntää tulevaisuudessakin 
pohdiskelevalle ja hitaammin valmistuvalle journalismille. Vähän samaan tapaan 
kuin on olemassa fast-foodia ja slow-foodia. Journalismissa tämä saattaa 
tarkoittaa selkeämpää jakoa eliittimedioihin ja kansanpainoksiin. (…) 
kuormituksen lisäksi tulevat paineet lisätä tehokkuutta, niin tiedotusvälineissä 
työskentelevien jaksaminen tulee olemaan yhä kovemmalla koetuksella.” 
(19/M/Sä)

”Sitten on tietenkin tämä puhe moniosaajista. Se on viimeinen tae siitä, että 
journalismilla ei ole mediatalojen johdossa enää mitään roolia. Moniosaaja 
tarkoittaa sitä, että ei osaa enää mitään kunnolla ja sitähän toimittajat oikeastaan 
ovat. Eivät he osaa mitään kunnolla, ja tulevaisuudessa entistä vähemmän, vaikka 
toisaalta yhteiskunta muuttuu yhä vaikeaselkoisemmaksi, verkottuneemmaksi ja 
pinnalta katsoen hämäävämmäksi. Voisi ajatella päinvastoin, että globalisoituva, 
verkottuva yhteiskunta vaatisi toimittajalta yhä syvempää substanssiosaamista ja 
kriittistä ajattelua, jotta kuluttajalle voitaisiin tarjota eväitä tämän maailman 
hahmottamiseen. Nykyinen median ja journalismin kehitys ei siihen suuntaan 
mene. Moni ikääntyvä toimittaja on uskoakseni onnellinen, jos selviää eläkeikään 
saakka suhteellisen hengissä ja toimintakykyisenä. (26/M/A)

Tulevaisuuden visioissa kaikkea katsotaan paljolta internetin näkökulmasta. Netin uhkaavina 

puolina nähdään mm. nopeusvaatimusten lisääntyminen, julkaisuaikataulujen kiristyminen ja 

julkaisumäärien kasvu. Internetin haasteet vaativat uutta osaamista journalisteilta. Kun perinteiset 

lehtitalot julkaisevat nyt sisältöjä web-tv:ssä, niin yleisradiotoiminnassa lähetystaajuuksien hallinta 

ei ole enää niin tärkeä, ja näin mediayhtiöt kilpailevat nyt aikaisempaa enemmän ”samalla viivalla”. 

”Kaikista tiedotusvälineistä tulee tavalla tai toisella osia monimediataloista. 
Sisällön hankkiminen on iso kustannus, sen prosessointi ja julkaisu eri medioissa 
on pienempi kustannus. Julkaisemalla sisältöä vain yhdessä mediassa ei pärjää 
kustannuskilpailussa. (…) Kun perinteiset lehtitalot alkavat julkaista web-tv:ssä 
sisältöjä, jotka nopeutuvien laajakaistojen aikana ovat kuvan ja äänen osalta 
riittävän laadukkaita, niin silloin kaikki kilpailevat teknisesti samanlaisilla 
alustoilla. Lähetystaajuuksien hallinnasta tulee historiaa.” (26/M/Sä) 

”Työnkuvat eriytynevät säläntuottajiksi ja "oikeiksi toimittajiksi" ja tehtävät sen 
mukaan. Työsuhteissa lisääntyy entisestään määräaikaisten työsuhteiden määrä. 
Tehtäväkierto todennäköisesti lisääntyy. (…) Tekniset osaamisvaatimukset 
kasvavat, mutta toivottavasti journalistinen osaaminen ei siitä kärsi” (20/N/S)
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”I något större utsträckning än härtills kommer att anlita internet under de 
närmaste 5-10 åren – kraven på journalisternas kunnande skärps hela tiden, fler 
multijournalister behövs i små företag, hos större tidningar kan man specialisera 
sig, men på mycket små redaktioner måste "alla kunna allt".” (22/N/S)

”Jutut lyhenevät, tulee uudenlaisia juttumuotoja ja malleja, grafiikan ja ulkoasun 
rooli korostuu, yritetään tehdä helppolukuisempaa ja ihmisläheisempää vaikka ei 
se välttämättä tarkoita pinnallistumista (…) jos kaikki uusi tulee entisen lisäksi eli 
vain kuormitus kasvaa, ei järki. Herää myös kysymys, mitä vaikuttaa 
journalismiin jos halutaan tulevaisuudessa vain videoida kaikkea kivaa. Jääkö 
yhteiskunnan vahtikoiran homma vähemmälle. Ei välttämättä.” (25/M/S)

Päiväkirjoista huokuu, että usko journalismin tulevaisuuteen on monella kirjoittajalla koetuksella. 

Yhtäältä on keskipakoisia tekijöitä, kuten internet ja web-tv, ja toisaalta on keskihakuisia trendejä, 

kuten työn ”sisäänpäin syventäminen” ja omien prosessien laadun parantaminen. Tulevaisuuden 

visioinnin rinnalla muistutetaan siitä, että media-alan kehitys on riippuvaista yleisen taloudellisen 

suhdanteen kehityksestä. 

”Totta kai sitä odottaisi ja toivoisi, että journalismilla olisi tulevaisuus. Niin vain 
ei ole; se on toiveajattelua. (…) en paljon jaksa uskoa journalismin tulevaisuuteen, 
siinä mielessä kuin olen journalismin ymmärtänyt jonakin muunakin kuin 
viihteenä. Luulen, että samankaltaisia ajatuksia on monella muullakin kollegalla, 
joille tämä työ on joskus ollut tärkeää. Kutsumusammatista ei kannata puhua; 
jossakin mielessä toimittajan työ on ollut kuitenkin monille tärkeä ilmaisutapa, 
osin jopa elämäntapa. Niin ei ole enää.” (26/M/A)

”Lehtikuvien laatu, määrä ja suunnittelu paranee ja lehtien ulkonäköön 
panostetaan yhä enemmän. Laatujulkaisut tulevat aina vain paremmiksi ja 
roskajulkaisut huononevat. Seiskan kaltaiset suuren julkisuuden lehdet syövät 
vakavampien asiajulkaisujen arvovaltaa ja mainetta. Erityisen valitettavaa on 
kielenhuollon puute ja välinpitämättömyys oikeakielisyydestä. Lisäksi yleinen 
objektiivisuus tulee vähenemään, kun mainostajat, sidosryhmät ym. maksavat 
tahot saavat (rahalla) vaikuttaa juttujen sisältöön. (…) aikataulut artikkelien 
valmistumisessa luultavasti kiristyvät jatkuvaa julkaisemista kohden.” (27/M/A)

”Koko viestintäkentän kannalta pidän uhkana sitä, että taloudellinen nousukausi 
kääntyy lamaksi ja työllisyystilanne heikkenee edelleen sekä vakituisten että 
freelancerien osalta.” (31/N/S/A/free)

”Ulkoiset uhkat ja pelot ovat ne mitä kvartaalitaloudessa elävässä pörssiyhtiöttä 
aina: lyhytnäköisen kannattavuuden tavoittelu saattaa ykskaks aiheuttaa sen, että 
jokin yksikkö tai jotkut työt lopetetaan tai ulkoistetaan. (…) 
Organisaatiomuutoksia tulee yllättäen ja kirkkaalta taivaalta.” (32/N/T)

”Uhkana pidän myös liiallista yritystä miellyttää lukijoita ja ilmoittajia, koska 
sellainen syö uskottavuuttamme. Journalismi latistuu, ellei ketään saa koskaan 
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suututtaa.” (33/N/S)

”Joskus olisi mukava palata edes hetkeksi aikaan, jolloin toimituksissa oli aikaa 
pohtia maailmanmenoa ja jolloin sitä joskus puitiin yhdessä naapuritalon väenkin 
kanssa tuntikaupalla kesken työpäivän. Toimittajan päätyö ajattelu uhkaa jäädä 
tässä kiireessä sivuun.” (31/N/S/A/free)

* * * * *

Päiväkirjojen perusteella internet on monelle varttuneemmalle toimittajalle jotakin hieman 

uhkaavaa, joka ”tapahtuu” jossakin ”ulkopuolella”, mutta hän ei tunne olevansa selvillä, mitä siellä 

oikein tapahtuu. Tämä aiheuttaa jonkinlaista epäilyä ”todellisuuden” karkaamisesta, kun hän 

samalla kokee epävarmuutta omasta asemastaan ja roolistaan. 

Nuoremmille toimittajille netti on jo heti aamulla tärkeä ”ulkopuolisen” maailman tarkkailun väline, 

jonka keskustelupalstoista saadaan heti tuoreeltaan uusia juttuideoita, taustoitusta tekeillä oleville 

jutuille ja päivitystä siihen ”missä oikein mennään” eri asioissa ja tapahtumissa. 

Internetin tulo journalistiseen tuotantoprosessiin on vielä kesken ja murrosvaiheessa, mikä näkyy 

siinä, että verkon liiketoimintamallit ovat niin mediayrityksissä kuin viestinnän liiketaloudellisessa 

tutkimuksessakin vielä intensiivisessä kehittelyvaiheessa. Esimerkiksi verrattuna tietotekniikan ja 

mikrotietokoneiden yleistymiseen ja tulemiseen osaksi arkipäivää internet on vielä laajentumisen ja 

kasvun vaiheessa. Tämä internetin kehitysvaihe heijastuu monin tavoin journalismin 

kehityspiirteisiin, journalistien työtehtävien muutoksiin ja journalistisen tuotantoprosessin eri 

vaiheisiin lähivuosina. 

Liitteet
Päiväkirjatutkimuksen saatekirje
Päiväkirjatutkimuksen toteutus ja vastaajat
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Arvoisa Suomen Journalistiliiton jäsen

Parhaillaan tehdään Suomen Journalistiliiton 1500:lle jäsenelle suunnattua kyselytutkimusta 

”Journalistit muuttuvassa mediassa”. (Kyselylomake löytyy linkkiosoitteesta: 

https://secure.eduix.com/e25/lomakkeet/3786/lomake.html )

Lomakkeilla saatavaa määrällistä tietoa täydennetään nyt laadullisella aineistolla. Siihen pyydetään 

tällä sähköpostiviestillä noin 100:lta työssä käyvältä jäseneltä vapaamuotoisia kertomuksia omasta 

työstään, sen ongelmakohdista ja siinä tapahtuneista muutoksista. 

Sinut on valittu vastaajaksi tähän ns. päiväkirjatutkimukseen. Tutkimuskokonaisuutta on 

valmisteltu yhteistyössä Journalistiliiton kanssa, josta myös osoitetiedot on saatu. Tutkimuksen 

tekee Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö. 

Toivomme, että antaisit panoksesi tähän päiväkirjatutkimukseen. Kertomusten laatiminen voi auttaa 

sinua itseäsi kiinnittämään enemmän huomiota omaan tilanteeseesi ja siten voit tulla paremmin 

tietoiseksi työssä tapahtuneista muutoksista ja niiden seurauksista. Päiväkirjamenetelmällä saadaan 

selville, millaisia asioita toimittajat spontaanisti kokevat ongelmallisiksi tai muuten olennaisiksi 

omalle työlleen ja sen kehitykselle.

Nyt pyydettävien ammatillisten elämänkertojen, työn arjen ja tulevaisuuden kuvauksista etsitään 

jäsennyksiä, joilla toimittajat mieltävät oman asemansa, sen muutokset ja eri tasoiset 

mahdollisuutensa itse vaikuttaa ammattinsa tai työnkuvansa kehitykseen.

Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä luottamuksellisesti niin, etteivät yksittäisen vastaajan 

tiedot ole tunnistettavissa. 

Sinua pyydetään kirjoittamaan kolmesta alla olevasta aihepiiristä. Otsikoiden alla on mainittu 

yleisluonteisilla käsitteillä asioita, joita teksteihin voi sisällyttää, mutta ne on tarkoitettu vain 

suuntaa-antaviksi ’muistilapuiksi’. Omat kokemuksesi kaikista kolmesta teemasta ovat yhtä 

arvokkaita ja tärkeitä. Voit valita tekstin muodon ja pituuden itse. Toivomme 5-6 liuskan vastausta, 

mutta voit kirjoittaa enemmänkin.
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Journalistit muuttuvassa mediassa
Päiväkirjatutkimus

1. Kirjoita lyhyt versio omasta ammatillisesta elämänkerrastasi ja pohdi omia ammatillisia 
valintojasi

- uralle hakeutuminen, työuran eri vaiheet, työpaikat ja välineet
- pohdinnat ammatillisen urasi eri vaiheissa tekemistäsi valinnoista
- ammatillisten periaatteiden, käytäntöjen ja arvojen kehittyminen 
- muutokset ja niiden kokeminen työolosuhteissa, työmotivaatiossa, työviihtyvyydessä

2. Kerro tavanomaisesta työpäivästäsi ja sen aikana tekemistäsi valinnoista 

- valitse yksi mahdollisimman normaali työpäivä ja pyri kuvaamaan sen eri vaiheet
- pyri kuvaamaan eri vaiheisiin käyttämäsi aika
- mahdolliset yllättävät muutokset työpäivän kulussa ja suhtautumisesi niihin
- jutunteon eri vaiheissa tapahtuneet käänteet ja niiden vaikutus lopputulokseen
- käytettävissä olevat resurssit ja niihin liittyvät ongelmat
- esiinnousseiden ongelmien ratkaisu

3. Visioi lyhyesti oman työsi tulevaisuutta seuraavien 5–10 vuoden aikana

- journalismin ja muun sisältötuotannon suhteet
- työnkuvan, työtehtävien, työsuhteiden kehityssuunnat
- mediarakenteiden muutosten vaikutukset
- internetin vaikutukset journalistiseen työhön
- osaamisvaatimukset
- kuormittuminen, jaksaminen, palautuminen

Otsikoi kolme aihepiiriä niiden sisältöä kuvaavasti. 

Lähetä teksti sähköpostin tekstiosassa tai sähköpostin liitetiedostona viimeistään kesäkuun 4. 
päivänä 2007 osoitteeseen:
jyrki.jyrkiainen@uta.fi

Kaikki päiväkirjatutkimukseen ja kyselytutkimukseen vastanneet osallistuvat Journalistiliiton 
lahjoittamien yhden 100 euron ja kahden 50 euron kirjalahjakortin arvontaan. Voittajat ilmoitetaan 
Journalisti-lehdessä ja heille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Journalismin tutkimusyksikkö
Tampereen yliopisto

Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin.
  
Jyrki Jyrkiäinen, vastaava tutkija, puh. työ: 03-3551 6307, matkapuh. 050-541 6396
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Journalistit muuttuvassa mediassa
Päiväkirjatutkimuksen toteutus ja vastaajat

Toteutus 

”Journalistit muuttuvassa mediassa”-tutkimushankkeessa tiedonkeruumenetelminä 
käytettiin lomakekyselyä ja laadullista päiväkirjamenetelmää. Lomakekyselyn 
otokseen valittuja pyydettiin lomakkeen lopussa ilmoittautumaan vastaajaksi myös 
päiväkirjatutkimukseen (liite). Ilmoittautuneelta pyydettiin sähköpostiosoite, johon 
päiväkirjatutkimuksen teemarunko lähetettiin. 

”Päiväkirja” oli tässä työnimi menetelmälle kerätä tietoa siitä, miten journalistit ovat 
itse kokeneet median muutoksia. Päiväkirja-tutkimuksen toteuttamiseen olisi voitu 
käyttää myös esim. päivittäisen minuuttiaikataulun kirjaamiseen perustuvaa 
menetelmää, eräänlaista ”ajopäiväkirjaa”. 

Kellonaikoihin sidottua työpäiväkirjaa käyttivät korealaiset tutkijat (Park ym. 2002, 6-
7), jolloin toimittajille annettiin täytettäväksi päiväkirjoja 10 minuutin jaksoina viikon 
ajalta. Viikon työtoimintojen kirjaaminen oli jaettu ensin ’ei-työhön’ ja ’työhön’. 
’Työ’ oli puolestaan jaoteltu ’suunnitteluun’, ’aineiston hankintaan’, ’kirjoittamiseen’, 
’ruokailuihin’, ’työmatkoihin’ ja ’muuhun’ työhön liittyvään aikaan. Näin saadaan 
tarkempaa tietoa siitä, paljonko aikaa kuluu esim. yhden jutun tekemiseen, kun kaikki 
erilaiset aikaa vievät toiminnot saadaan kirjattua. 

Tällaiseen tarkempaan ajankäytön jakautumista selvittämään tutkimukseen ei 
kuitenkaan haluttu ryhtyä, vaan pitäydyttiin toimittajien itsensä kokemiin ja 
havainnoimiin ajankäytön ja työn tekemisen muutoksiin. Nyt käytetyllä päiväkirjalla 
saatiin likimääräistä tietoa ajankäytöstä joihinkin työvaiheisiin. Tavoitteena oli 
kuitenkin päiväkirjojen avulla löytää niitä puhetapoja eli diskursseja, joilla journalistit 
puhuvat median muutoksesta ja sen vaikutuksista heidän työhönsä. 

Vaikka tämäntyyppisessä laadullisessa aineistossa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, 
niin vastaajakunta pyrittiin kuitenkin saamaan lomakekyselyn tapaan työssäkäyvää 
jäsenkuntaa sukupuoleltaan ja työpaikkajakautumaltaan edustavaksi, kun eläkeläiset, 
opiskelijat ja ulkomailla asuvat oli ensin jätetty ulkopuolelle. 

Tutkimussuunnitelmassa päiväkirjatutkimus määriteltiin lomakekyselyä 
täydentäväksi, jolla pyrittiin saamaan selville, millaisia asioita toimittajat itse kokevat 
ongelmallisiksi tai muuten olennaisiksi omalle työlleen ja sen kehitykselle. 
Päiväkirjatutkimus-käsite tässä yhteydessä tarkoittaa laveasti ymmärrettyä laadullisen 
aineiston keruuta, jossa vastaajille annettiin kolme aihepiiriä ja niiden jäsennykset, 
joista heidän toivottiin kirjoittavan. 

Päiväkirjatutkimuksessa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan (1) lyhyt ammatillinen 
elämänkerta, (2) kertomus tavanomaisesta työpäivästä ja (3) oman työn tulevaisuuden 
visiointi. Aihepiirit täydensivät lomakekyselyn teemoja. 

Sähköisen kyselylomakkeen lopussa vastaajia pyydettiin ilmoittautumaan 
päiväkirjatutkimukseen. Ilmoittautuneilta pyydettiin sähköpostiosoite, johon 
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päiväkirjatutkimuksen kysymysrunko lähetettiin. Tutkimussuunnitelmassa tavoitteena 
oli saada 50 – 100 päiväkirjaa. 

Päiväkirjatutkimukseen ilmoittautui e-lomakekyselyn kautta yhteensä 81 henkeä. 
Heistä kaksi ilmoitti kuitenkin pian, että ei voikaan vastata kysymyksiin: toinen oli 
siirtynyt myyntityöhön ja toinen katsoi, ettei tee enää journalistista työtä eikä siksi voi 
vastata. Päiväkirjatutkimuksen kysymykset lähetettiin yhteensä 79:lle.

Kahden sähköisesti lähetetyn muistutuksen jälkeen tehtiin siihen mennessä 
vastanneiden ilmoittamien tietojen perusteella lisäotos, jotta vastaajakunta saataisiin 
vastaamaan Journalistiliiton jäsenkunnan jakautumista naisiin ja miehiin sekä 
työpaikan mukaisesti sanomalehdistöön ja kustannusalaan, aikakauslehdistöön ja 
sähköiseen mediaan. Näitä jakautumia vastaavaan lisäotokseen valittiin yhteensä 63 
journalistia. Otokseen valittavilta edellytettiin, että he eivät kuuluneet lomakyselyn 
otokseen ja että heillä oli jäsenrekisteriin ilmoitettu sähköpostiosoite. Annettujen 
satunnaislukujen perusteella SJL:n jäsenrekisteriä hoitava yritys ilmoitti 
sähköpostisoitteet tutkijalle. 

Taustatietoa vastauksista

Usean muistutuksen ja lisäajan jälkeen päiväkirjatutkimukseen vastasi sähköpostin 
välityksellä yhteensä 33 journalistia eli vastausprosentiksi tuli 42,9 kaikista 
päiväkirjatutkimukseen alun perin ilmoittautuneista. Viimeinen päiväkirja tuli 
16.7.2007. Tämän jälkeen tuli vielä yksittäisiä täydennyksiä Yksi vastaajista pyysi 
saada vastata ruotsiksi, johon suostuttiin.

Koska päiväkirjan lähettäneissä olivat miehet ja sähköinen media aliedustettuna 
suhteessa Suomen Journalistiliiton jäsenkuntaan, tehtiin sukupuoli- ja 
mediajakautuman suhteuttamiseksi jäsenkunnan koostumukseen vielä lisäotos 
sellaisille, jotka eivät olleet vastanneet kyselylomakkeeseen. Media-aloittain 
jäsenistään suhteutetun lisäotoksen koko oli 63 henkilöä, joista naisia 12. Heille 
lähetettiin pyyntö osallistua päiväkirjatutkimukseen. Lisäotokseen valituista ei kukaan 
vastannut päiväkirjatutkimuksen kysymyksiin kahden muistutuksen jälkeenkään. 
Voidaan päätellä, että kyselylomakkeeseen vastaaminen on toiminut ehkä 
jonkinlaisena kimmokkeena sille, että vastaaja on halunnut ilmoittautua 
päiväkirjatutkimukseen kertoakseen lisää mediamuutoksen vaikutuksista.

Vastaajista kolme neljäsosaa oli naisia ja yksi neljäsosa miehiä (Taulukko 1). 
Vastaajakunnassa naisten osuus oli 75,8 prosenttia, kun se liiton jäsenkunnassa on 
55,8 prosenttia, joten naiset ovat vastaajissa yliedustettuina ja vastaavasti miehet 
selvästi aliedustettuina. 

Taulukko 1. Päiväkirjatutkimukseen vastanneet sukupuolen mukaan
                                                    

Liiton jäsen- Vastanneet
kunta kpl %

                                                                   
Naisia 55,8 25 75,8
Miehiä 44,2 8 24,2

                                                                   
Yht. 100,0 33 100,0
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Työpaikoittain vastaajat jakautuivat seuraavasti (Taulukko 2): sanomalehdistö 42 
prosenttia (14), aikakauslehdistö 15 prosenttia (5) ja sähköinen media 12 prosenttia 
(4). Muita työpaikkoja (uutistoimisto, ulkoinen tiedotus) vastaajista edusti 30 
prosenttia (10). Kustannusalalla työskenteleviä ei ollut päiväkirjatutkimukseen 
vastanneissa. Yksi äidinkieleltään ruotsinkielinen halusi vastata ruotsiksi, joka hänelle 
suotiin. 

Taulukko 2. Päiväkirjatutkimukseen vastanneet työpaikan mukaan
                                                                                    
Työpaikka Liiton jäsen- Vastanneet

kunta % %
                                                                                                  

Sanomalehdistö 49,0 42,4
Aikakauslehdistö 18,7 15,2
Sähköinen media 32,3 12,1
Muu (uutiststo, tiedotus) 30,3

                                                                                                  
Yht. 100,0

Sähköinen media ja sen alueella lisäksi miehet olivat vastaajissa aliedustettuina. 
Freelancetoimittajia oli 24 prosenttia (8), jotka työskentelivät sanoma- ja/tai 
aikakauslehdille ja he olivat kaikki naisia. Jos sanoma- ja aikakauslehdistössä 
työskentelevät ja niihin freelancetoimittajina kirjoittavat lasketaan yhteen (25), niin 
lehtijournalistien osuus vastaajista on 75,8 prosenttia. 

Päiväkirjatutkimukseen vastanneiden keskimääräinen ikä oli 42 vuotta ja työuran 
pituus 19 vuotta vastaajien oman ilmoituksen mukaan. Freelancetoimittajat olivat 
keskimääräistä ikää vanhempia (48 vuotta) ja sähköisessä mediassa työskentelevät 
nuorempia (36 vuotta). Sanomalehdissä työskentelevillä työura oli keskiarvoa pitempi 
(24 vuotta) ja aikakauslehdistössä työskentelevillä lyhyempi (14 vuotta). 

Päiväkirjatutkimuksen saatekirjeessä oli toivottu 5-6 liuskan vastauksia. Keskimäärin 
33:ssa päiväkirjassa oli seitsemän sivua, 1 966 sanaa ja 15 116 merkkiä. Pisin 
päiväkirja oli 14 sivua (1-välillä), 4 866 sanaa ja 35 813 merkkiä. Lyhin päiväkirja oli 
viisi sivua, 640 sanaa ja 4 350 merkkiä. Määrällisesti eniten oli kirjoitettu omasta 
ammatillisesta elämänkerrasta ja vähiten oman työn tulevaisuudesta. Ottaen 
huomioon, että päiväkirjojen kirjoittaminen tuli lomakekyselyyn vastaamisen 
jälkeisenä lisätyönä, päiväkirjat olivat odotettua laajempia. 

Päiväkirjojen vastausten jakautumisesta voidaan yhteenvetona todeta, että 
yliedustettuina olivat naiset ja lehdistölle työskentelevät. Aliedustettuna olivat miehet 
ja sähköiselle medialle työskentelevät. Toisaalta yksi sanomalehtitoimittajakin (mies) 
totesi, että ”on raskasta kirjoittaa vastauksia (kun työ on muutenkin kirjoittamista). 
Ennemmin vastaisin tutkijan kysymyksiin suullisesti ...” Voi olla, että 
päiväkirjanomainen kirjoittaminen on luontevampaa naisille kuin miehille ja lehdistön 
työskentelytavalle ominaisempaa kuin sähköisen median journalisteille, jotka 
hankkivat aineistoa ja käsittelevät juttuja enemmän muualla, kuin oman päätteensä 
äärellä. 

On kuitenkin huomattava, että laadullisessa tutkimuksessa ei lähdetä hakemaan 
ensisijaisesti tilastollista edustavuutta. Laadullinen empiirinen tutkimus pohjautuu 
ajatukseen, että olennaista tutkittavissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä on 

145



merkinomaisuus – se, että niihin on latautunut merkityksiä. Ilmiöiden mittaamisen ja 
määrällistämisen asemesta laadullinen tutkimus pyrkiikin tulkitsemaan ilmiöitä 
merkkeinä. Tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä ilmiöt merkitsevät, vaikka 
tutkimus ei aina tähän yllä eikä käytännössä aina siihen edes pyri.

Analyysin valmistelu

Päiväkirjat muotoiltiin ensin tekniseltä ulkoasultaan samanlaisiksi säilyttäen kuitenkin 
vastaajien kappalejaot, korostukset ja muu muotoilutyylit. Aluksi kaikista 
päiväkirjoista koodattiin – jos vastauksesta tieto ilmeni – taustatietoina sukupuoli, ikä, 
työpaikka (lehdistö, sähköinen, muu), työsuhde (vakituinen, määräaikainen, freelance) 
ja työuran pituus. Päiväkirjatutkimuksen kolmen kysymyksen vastaukset koodattiin 
käsittelyä varten Atlas.ti-ohjelmalle (versio 5.0).

Ensisijainen huomio analyysissa on se, mitä journalistit kertovat omasta työstään, sen 
ongelmakohdista ja siinä tapahtuneista muutoksista. Tällöin tärkeimpänä kohteena on 
”muutospuhe” eli millaisia asioita journalistit kokevat ongelmallisiksi, miten he 
mieltävät oman asemansa, sen muutokset ja ammatilliset mahdollisuutensa median 
muutoksessa. 

Vastaajien kertomukset kolmesta aihepiiristä – työelämänkerta, työpäivän kuvaus ja 
tulevaisuuden visiointi – koodattiin ensin kokonaisuuksina, ei aihepiirikohtaisesti. Jos 
esim. teknologisen muutoksen vaikutuksista on kirjoitettu kaikissa kolmen aihepiirin 
vastauksissa, niin ne on sisällytetty teknologinen muutos –koodin alle.

Päiväkirja-aineiston analyysia varten koottiin aluksi listaa siitä, mistä asioista 
päiväkirjoissa puhutaan. Monella vastaajista oli meneillään tai alkamassa lähiaikoina 
jokin suuri tapahtumasarja, joka antoi leimaa koko päiväkirjalle, kuten työpaikan 
vaihto, irtisanomisneuvottelut, freelancetoimittajaksi hakeutuminen, eläkkeelle 
siirtyminen tai terveydelliset seikat. 
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Journalistit muuttuvassa mediassa

4. Lomakekyselyn yksiulotteiset jakaumat
Taulukot on numeroitu kyselylomakkeen kysymysten numeroiden mukaisesti. 
Kyselylomake on verkkojulkaisun liitteenä. 

Journalistit muuttuvassa mediassa 2007  
Yksiulotteiset jakaumat

1. Sukupuoli 

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

nainen 374 61 374 61
mies 241 39 615 100
Yht. 615 100 615 100

2. Ikäryhmä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

alle 25-vuotias 5 1 5 1
26-35 v. 195 31 200 32
36-45 v. 159 26 359 58
46-55 v. 166 27 525 84
55 v. tai vanhempi 97 16 622 100
Yht. 622 100 622 100

3. Koulutus

 
Lk
m %

lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 10 2
jokin muu 51 8
ammattikorkeakoulututkinto 52 8
alempi korkeakoulututkinto 64 10
toisen asteen koulutus 94 15
yliopisto- tai korkeakouluopintoja 114 18
ylempi korkeakoulututkinto 233 38
Yht. 618 100

4. Viestintäalan ammattikoulutus

 
Lk
m %

sanoma oy:n toimittajakoulu 6 1
ammattiopisto toimitus- ja ohjelmatyössä 37 6
viestintäalan ammattikorkeakoulututkinto 42 7

yliopisto- tai korkeakoulututkinto, jossa muu viestintäalan koulutus kuin 
journalismi pitkänä sivuaineena 67 11
jokin muu 106 18
journalistisen alan yliopisto- tai korkeakoulututkinto, jossa journalismin opinnot 
pääaineena tai pitkänä sivuaineena 148 25
ei viestintäalan ammattikoulutusta 195 33
Yht. 601 102

5. Paikkakunta, jolla työpaikka sijaitsee
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Lk
m % Kum. lkm Kum-%

pääkaupunkiseutu 337 54 337 54
maakunnan pääkaupunki 157 25 494 79
muu kaupunki tai kunta 128 21 622 100
Yht. 622 100 622 100

6. Työvuodet nykyisessä työtehtävässä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

0-5 vuotta 271 46 271 46
6-10 vuotta 133 22 404 68
11-15 vuotta 49 8 453 76
16-20 vuotta 57 10 510 86
yli 20 vuotta 85 14 595 100
Yht. 595 100 595 100
Keskiarvo 9,5

7. Työvuodet toimitustyössä kaiken kaikkiaan

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

0-5 vuotta 97 16 97 16
6-10 vuotta 152 25 249 41
11-15 vuotta 68 11 317 52
16-20 vuotta 90 15 407 67
yli 20 vuotta 202 33 609 100
Yht. 609 100 609 100
Keskiarvo 16,3

8. Kokonaisansiot tammikuussa 2007?

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

alle 2500 euroa 190 31 190 31
2501-2900 euroa 156 25 346 56
2901-3300 euroa 134 22 480 78
yli 3300 euroa 138 22 618 100
Yht. 618 100 618 100

9. Tehtäväryhmä: lehdistö ja kustannusala

 
Lk
m %

kustannuspäällikkö/toimituspäällikkö 1 0
verkkotoimittaja tai verkkotuottaja 10 2
toimituksellinen tukitehtävä 10 2
uutispäällikkö 13 3
tuottaja 16 3
visualisoija, graafikko 25 5
kustannustoimittaja 25 5
lehtikuvaaja, kuvatoimittaja 28 6
päätoimittaja, toimituspäällikkö 33 7
jokin muu 47 10
toimitussihteeri, taittava toimittaja 65 14
kirjoittava toimittaja 207 43
Yht. 480 100

10. Tehtäväryhmä: sähköinen viestintä
 Lk %
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m

valosuunnittelija 0 0
suunnittelija, kouluttaja 1 0
kuvaussihteeri 2 1
kameramies, kuvaaja 3 1
äänisuunnittelija, äänittäjä, äänitarkkailija 3 1
arkistotoimittaja, informaatikko 3 1
tv-kuvaaja, suunnitteleva kuvaaja 4 2
mediatoimittaja, media-assistentti 6 3
päätoimittaja, toimituspäällikkö, ohjelmapäällikkö, osaamiskeskuksen päällikkö 7 3
visualisoija, graafikko 8 4
kääntäjä 10 5
ohjaaja 11 5
tuottaja 12 6
toimitussihteeri, suunnittelija, uutispäällikkö 15 7
juontaja 16 8
verkkotoimittaja tai verkkotuottaja 19 9
uutistoimittaja, reportteri 43 21
jokin muu 43 21
Yht. 206 100

11. Työpaikka

 
Lk
m %

valtakunnallinen radio tai siihen rinnastettava radio 1 0
olen työtön 1 0
paikallinen radiotoiminta tai tv-toiminta 2 0
lehtien yhteisen liitteen tai sivuston toimitus 3 0
nelonen media 4 1
yleisradio/visio, lapset ja nuoret, viihde, populaarimusiikki 5 1
verkkojulkaisu 8 1
uutis-, tieto- tai kuvatoimisto 8 1
ohjelma- tai tuotantoyhtiö 9 1
asiakaslehti 11 2
olen freelancer, ensisijaisesti sähköinen viestintä 12 2
mtv3 13 2
ilmaisjakelulehti tai kaupunkilehti 21 3
yleisradio/svenska YLE 22 4
yleisradio/asia- ja kultturi-YLE 29 5
ammatti- tai järjestölehti 31 5
kustannusyritys 34 6
valtakunnallinen päivälehti tai iltapäivälehti 39 6
yleisradio/yle24, uutis- ja urheiluohjelmat 40 6
jokin muu 43 7
paikallislehti 48 8
olen freelancer, ensisijaisesti lehdistö 51 8
yleis- tai erikoisaikakauslehti 65 11
maakunnan sanomalehti tai aluelehti 118 19
Yht. 618 100

12. Nykyinen työsuhde

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vakituinen 437 72 437 72
määräaikainen 86 14 523 86
yrittäjä 56 9 579 95
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jokin muu 32 5 611 100
Yht. 611 100 611 100

13. Tekeekö enemmän vai vähemmän työtunteja päätoimessaan kuin haluaisi?

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähemmän 39 6 39 6
saman verran kuin haluaakin 419 68 458 74
enemmän 159 26 617 100
Yht. 617 100 617 100

14. Toimiiko nykyisessä päätoimessa työnjohtotehtävissä?

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei 364 59 364 59
osittain 173 28 537 88
kyllä 75 12 612 100
Yht. 612 100 612 100

15. Toimiiko jonkin erikoistehtävän vastaavana toimittajana tai tuottajana?

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei 372 62 372 62
osittain 125 21 497 82
kyllä 107 18 604 100
Yht. 604 100 604 100

16. Kuinka monta toimeksiantajaa oli vuonna 2006? (Freelancer)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

1 kpl 9 9 9 9
2-5 kpl 42 41 51 50
6-10 kpl 33 32 84 82
yli 10 kpl 18 18 102 100
Yht. 102 100 102 100

17. Mitkä ovat toimeksiantajia pääasiassa? (Freelancer)

 
Lk
m %

jokin muu 4 4
radio 6 6
verkkojulkaisut 6 6
media- tai viestintätoimistot 10 10
televisio 25 25
sanomalehdet tai ilmaislehdet 29 29
yleis- tai erikoisaikakauslehdet 38 38
ammatti-, asiakas- tai järjestölehdet 41 41
Yht. 159 157

18. Työskentelee pääasiassa (Freelancer)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

yksin 93 74 93 74
ryhmässä tai yrityksessä 32 26 125 100
Yht. 125 100 125 100
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18. Jos työskentelee ryhmässä tai yrityksessä, niin kuinka monta 
toimituksellista henkilöä on mukana?

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

1 2 9 2 9
2 6 27 8 36
3 2 9 10 45
4 4 18 14 64
5 2 9 16 73
10 2 9 18 82
12 1 5 19 86
15 2 9 21 95
150 1 5 22 100
Yht. 22 100 22 100
Keskiarvo 11,7

19.1 Itsensä toteuttaminen ja ilmaisu

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 3 0 3 0
melko vähäpätöinen 15 2 18 3
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 67 11 85 14
melko tärkeä 260 42 345 56
erittäin tärkeä 271 44 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 4,3

19.2 Työn haastavuus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 2 0 2 0
melko vähäpätöinen 30 5 32 5
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 77 13 109 18
melko tärkeä 318 52 427 70
erittäin tärkeä 187 30 614 100
Yht. 614 100 614 100
Keskiarvo 4,1

19.3 Mahdollisuus edetä työuralla

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 56 9 56 9
melko vähäpätöinen 103 17 159 26
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 229 37 388 63
melko tärkeä 172 28 560 92
erittäin tärkeä 52 8 612 100
Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 3,1

19.4 Mahdollisuus vaikuttaa työaikajärjestelyihin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 7 1 7 1
melko vähäpätöinen 36 6 43 7
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 96 16 139 23
melko tärkeä 247 40 386 63
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erittäin tärkeä 226 37 612 100
Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 4,1

19.5 Mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan monipuolisesti

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 6 1 6 1
melko vähäpätöinen 14 2 20 3
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 49 8 69 11
melko tärkeä 252 41 321 52
erittäin tärkeä 292 48 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 4,3

19.6 Mahdollisuus tehdä useille työn- tai toimeksiantajille

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 233 39 233 39
melko vähäpätöinen 136 23 369 62
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 109 18 478 80
melko tärkeä 59 10 537 90
erittäin tärkeä 62 10 599 100
Yht. 599 100 599 100
Keskiarvo 2,3

19.7 Palkan suuruus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 11 2 11 2
melko vähäpätöinen 42 7 53 9
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 149 24 202 33
melko tärkeä 304 49 506 82
erittäin tärkeä 109 18 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,7

19.8 Työpaikan pysyvyys

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 17 3 17 3
melko vähäpätöinen 22 4 39 6
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 73 12 112 18
melko tärkeä 209 34 321 53
erittäin tärkeä 289 47 610 100
Yht. 610 100 610 100
Keskiarvo 4,2

19.9 Paikkakunta, jossa työskentelee

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 21 3 21 3
melko vähäpätöinen 43 7 64 10
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 112 18 176 29
melko tärkeä 215 35 391 64
erittäin tärkeä 221 36 612 100
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Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 3,9

19.10 Mahdollisuus seurata mitä maailmassa tapahtuu

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 17 3 17 3
melko vähäpätöinen 46 7 63 10
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 107 17 170 28
melko tärkeä 261 42 431 70
erittäin tärkeä 185 30 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 3,9

19.11 Mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 22 4 22 4
melko vähäpätöinen 95 15 117 19
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 170 28 287 47
melko tärkeä 225 37 512 83
erittäin tärkeä 104 17 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 3,5

19.12 Työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei merkitse minulle mitään 13 2 13 2
melko vähäpätöinen 47 8 60 10
ei merkityksetön, muttei tärkeäkään 92 15 152 25
melko tärkeä 242 40 394 65
erittäin tärkeä 216 35 610 100
Yht. 610 100 610 100
Keskiarvo 4,0

20. Tyytyväisyys työhön

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin tyytymätön 14 2 14 2
melko tyytymätön 81 13 95 15
melko tyytyväinen 388 63 483 78
erittäin tyytyväinen 127 21 610 99
vaikea sanoa 9 1 619 100
Yht. 619 100 619 100
Keskiarvo 3,1

21.1 Kiire ja kasvaneet aikataulupaineet

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 13 2 13 2
melko pieni ongelma 111 18 124 20
en osaa sanoa 63 10 187 30
melko suuri ongelma 291 47 478 78
erittäin suuri ongelma 137 22 615 100
Yht. 615 100 615 100
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Keskiarvo 3,7

21.2 Palkka ja palkkiot eivät vastaa työtehtävien vaativuutta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 17 3 17 3
melko pieni ongelma 123 20 140 23
en osaa sanoa 113 18 253 41
melko suuri ongelma 223 36 476 77
erittäin suuri ongelma 140 23 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 3,6

21.3 Työpaikan liian hierakkiset rakenteet

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 102 17 102 17
melko pieni ongelma 189 31 291 47
en osaa sanoa 116 19 407 66
melko suuri ongelma 143 23 550 90
erittäin suuri ongelma 63 10 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 2,8

21.4 Työntekijöiden eriarvoisuus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 104 17 104 17
melko pieni ongelma 211 34 315 51
en osaa sanoa 115 19 430 70
melko suuri ongelma 115 19 545 89
erittäin suuri ongelma 67 11 612 100
Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 2,7

21.5 Autoritaarinen johtamistyyli

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 162 27 162 27
melko pieni ongelma 164 27 326 53
en osaa sanoa 84 14 410 67
melko suuri ongelma 128 21 538 88
erittäin suuri ongelma 73 12 611 100
Yht. 611 100 611 100
Keskiarvo 2,6

21.6 Työntekijöiden keskinäinen kilpailu

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 185 30 185 30
melko pieni ongelma 244 40 429 70
en osaa sanoa 106 17 535 88
melko suuri ongelma 63 10 598 98
erittäin suuri ongelma 13 2 611 100
Yht. 611 100 611 100
Keskiarvo 2,1
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21.7 Työntekijöiden epäluottamus toisiinsa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 221 36 221 36
melko pieni ongelma 212 35 433 71
en osaa sanoa 85 14 518 85
melko suuri ongelma 75 12 593 97
erittäin suuri ongelma 19 3 612 100
Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 2,1

21.8 Töiden huono organisointi

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 59 10 59 10
melko pieni ongelma 170 28 229 38
en osaa sanoa 109 18 338 55
melko suuri ongelma 179 29 517 85
erittäin suuri ongelma 93 15 610 100
Yht. 610 100 610 100
Keskiarvo 3,1

21.9 Vähäinen mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 129 21 129 21
melko pieni ongelma 257 42 386 63
en osaa sanoa 97 16 483 79
melko suuri ongelma 104 17 587 96
erittäin suuri ongelma 26 4 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 2,4

21.10 Vähäinen mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikajärjestelyihin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 190 31 190 31
melko pieni ongelma 259 42 449 73
en osaa sanoa 67 11 516 84
melko suuri ongelma 74 12 590 96
erittäin suuri ongelma 22 4 612 100
Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 2,1

21.11 Vähäinen mahdollisuus vaikuttaa omiin työolosuhteisiin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

erittäin pieni ongelma 133 22 133 22
melko pieni ongelma 228 37 361 59
en osaa sanoa 98 16 459 75
melko suuri ongelma 113 19 572 94
erittäin suuri ongelma 38 6 610 100
Yht. 610 100 610 100
Keskiarvo 2,5
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24.1 Ennen jutuntekoa annettava ohjeistus ja opastus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 92 15 92 15
vain vähän parantamista 138 23 230 38
en osaa sanoa 104 17 334 56
jonkin verran parantamista 202 34 536 89
huomattavasti parantamista 65 11 601 100
Yht. 601 100 601 100
Keskiarvo 3,0

24.2 Toimituksen yhteiset jälkipalaverit, joissa ruoditaan julkaistuja juttuja

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 57 9 57 9
vain vähän parantamista 80 13 137 23
en osaa sanoa 82 14 219 36
jonkin verran parantamista 226 37 445 73
huomattavasti parantamista 161 27 606 100
Yht. 606 100 606 100
Keskiarvo 3,6

24.3 Työaikajärjestelyjen joustavuus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 170 28 170 28
vain vähän parantamista 193 32 363 60
en osaa sanoa 90 15 453 74
jonkin verran parantamista 121 20 574 94
huomattavasti parantamista 35 6 609 100
Yht. 609 100 609 100
Keskiarvo 2,4

24.4 Mahdollisuus edetä työurallaan

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 66 11 66 11
vain vähän parantamista 105 17 171 28
en osaa sanoa 153 25 324 53
jonkin verran parantamista 183 30 507 84
huomattavasti parantamista 99 16 606 100
Yht. 606 100 606 100
Keskiarvo 3,2

24.5 Kouluttautumismahdollisuudet

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 67 11 67 11
vain vähän parantamista 132 22 199 33
en osaa sanoa 66 11 265 44
jonkin verran parantamista 234 38 499 82
huomattavasti parantamista 109 18 608 100
Yht. 608 100 608 100
Keskiarvo 3,3

24.6 Tasa-arvo työyhteisössä
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Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 145 24 145 24
vain vähän parantamista 134 22 279 46
en osaa sanoa 109 18 388 64
jonkin verran parantamista 143 24 531 88
huomattavasti parantamista 73 12 604 100
Yht. 604 100 604 100
Keskiarvo 2,8

24.7 Työntekijöiden sitoutuminen työyhteisöön

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 128 21 128 21
vain vähän parantamista 161 27 289 48
en osaa sanoa 121 20 410 68
jonkin verran parantamista 147 24 557 92
huomattavasti parantamista 50 8 607 100
Yht. 607 100 607 100
Keskiarvo 2,7

24.8 Yhteistyö toimitusorganisaatiossa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri parantamista 63 10 63 10
vain vähän parantamista 133 22 196 32
en osaa sanoa 85 14 281 46
jonkin verran parantamista 227 37 508 84
huomattavasti parantamista 98 16 606 100
Yht. 606 100 606 100
Keskiarvo 3,3

25.1 Juttujen merkki- tai sanamäärä (pituus, kesto)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 47 8 47 8
vähentynyt jonkin verran 195 33 242 41
vaikea sanoa 278 47 520 89
kasvanut jonkin verran 51 9 571 97
kasvanut erittäin paljon 15 3 586 100
Yht. 586 100 586 100
Keskiarvo 2,6

25.2 Tehtyjen juttujen määrä viikossa kutakin toimitukseen kuuluvaa henkilöä 
kohden

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 2 0 2 0
vähentynyt jonkin verran 39 7 41 7
vaikea sanoa 212 36 253 43
kasvanut jonkin verran 265 45 518 89
kasvanut erittäin paljon 65 11 583 100
Yht. 583 100 583 100
Keskiarvo 3,6

25.3 Toimitushenkilöstön määrä suhteessa tuotetun sisällön kokonaismäärään
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Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 76 13 76 13
vähentynyt jonkin verran 236 40 312 53
vaikea sanoa 204 35 516 88
kasvanut jonkin verran 63 11 579 98
kasvanut erittäin paljon 10 2 589 100
Yht. 589 100 589 100
Keskiarvo 2,5

25.4 Juttujen suuntaaminen joillekin erityisille kohderyhmille

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 0 0 0 0
vähentynyt jonkin verran 31 5 31 5
vaikea sanoa 291 50 322 55
kasvanut jonkin verran 218 37 540 92
kasvanut erittäin paljon 44 8 584 100
Yht. 584 100 584 100
Keskiarvo 3,5

25.5 Juttujen tekeminen useampaan kuin yhteen välineeseen

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 7 1 7 1
vähentynyt jonkin verran 12 2 19 3
vaikea sanoa 180 31 199 34
kasvanut jonkin verran 253 44 452 78
kasvanut erittäin paljon 127 22 579 100
Yht. 579 100 579 100
Keskiarvo 3,8

25.6 Juttujen hankinta toimituksen ulkopuolelta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 16 3 16 3
vähentynyt jonkin verran 77 13 93 16
vaikea sanoa 274 47 367 63
kasvanut jonkin verran 177 31 544 94
kasvanut erittäin paljon 34 6 578 100
Yht. 578 100 578 100
Keskiarvo 3,2

25.7 Juttuvaihto saman yhtiön tai konsernin sisällä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 5 1 5 1
vähentynyt jonkin verran 14 2 19 3
vaikea sanoa 303 53 322 56
kasvanut jonkin verran 181 31 503 87
kasvanut erittäin paljon 74 13 577 100
Yht. 577 100 577 100
Keskiarvo 3,5

25.8 Juttuvaihto oman ja muiden yhtiöiden tai konsernien välillä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%
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vähentynyt erittäin paljon 10 2 10 2
vähentynyt jonkin verran 18 3 28 5
vaikea sanoa 452 79 480 84
kasvanut jonkin verran 66 11 546 95
kasvanut erittäin paljon 28 5 574 100
Yht. 574 100 574 100
Keskiarvo 3,1

26.1 Kokouksiin käytetty aika

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 29 5 29 5
vähentynyt melko paljon 67 11 96 16
kuormitus pysynyt ennallaan 277 46 373 62
lisääntynyt jonkin verran 182 30 555 92
lisääntynyt erittäin paljon 49 8 604 100
Yht. 604 100 604 100
Keskiarvo 3,3

26.2 Puhelujen lukumäärä työpäivän aikana

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 19 3 19 3
vähentynyt melko paljon 81 13 100 17
kuormitus pysynyt ennallaan 326 54 426 70
lisääntynyt jonkin verran 147 24 573 95
lisääntynyt erittäin paljon 32 5 605 100
Yht. 605 100 605 100
Keskiarvo 3,2

26.3 Sähköpostien lukumäärä työpäivän aikana

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 4 1 4 1
vähentynyt melko paljon 13 2 17 3
kuormitus pysynyt ennallaan 138 23 155 26
lisääntynyt jonkin verran 268 44 423 70
lisääntynyt erittäin paljon 182 30 605 100
Yht. 605 100 605 100
Keskiarvo 4,0

26.4 Tapaamisten lukumäärä työpäivän aikana

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 11 2 11 2
vähentynyt melko paljon 57 9 68 11
kuormitus pysynyt ennallaan 378 63 446 74
lisääntynyt jonkin verran 139 23 585 97
lisääntynyt erittäin paljon 19 3 604 100
Yht. 604 100 604 100
Keskiarvo 3,2

26.5 Työrauhan häiriöt toimitustiloissa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 13 2 13 2
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vähentynyt melko paljon 34 6 47 8
kuormitus pysynyt ennallaan 280 47 327 55
lisääntynyt jonkin verran 185 31 512 85
lisääntynyt erittäin paljon 88 15 600 100
Yht. 600 100 600 100
Keskiarvo 3,5

26.6 Työn hoitamiseen liittyvän välttämättömän byrokratian määrä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 9 1 9 1
vähentynyt melko paljon 23 4 32 5
kuormitus pysynyt ennallaan 298 49 330 55
lisääntynyt jonkin verran 199 33 529 88
lisääntynyt erittäin paljon 75 12 604 100
Yht. 604 100 604 100
Keskiarvo 3,5

26.7 Taloudellinen tulosvastuu

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 12 2 12 2
vähentynyt melko paljon 13 2 25 4
kuormitus pysynyt ennallaan 424 71 449 75
lisääntynyt jonkin verran 116 19 565 94
lisääntynyt erittäin paljon 33 6 598 100
Yht. 598 100 598 100
Keskiarvo 3,2

26.8 Paine tehdä ylitöitä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 12 2 12 2
vähentynyt melko paljon 41 7 53 9
kuormitus pysynyt ennallaan 279 46 332 55
lisääntynyt jonkin verran 198 33 530 88
lisääntynyt erittäin paljon 73 12 603 100
Yht. 603 100 603 100
Keskiarvo 3,5

26.9 Töiden vieminen kotiin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 14 2 14 2
vähentynyt melko paljon 38 6 52 9
kuormitus pysynyt ennallaan 336 56 388 65
lisääntynyt jonkin verran 162 27 550 92
lisääntynyt erittäin paljon 48 8 598 100
Yht. 598 100 598 100
Keskiarvo 3,3

26.10 Vastuu työtehtävistä työajan ulkopuolella

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 17 3 17 3
vähentynyt melko paljon 20 3 37 6
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kuormitus pysynyt ennallaan 325 54 362 60
lisääntynyt jonkin verran 174 29 536 89
lisääntynyt erittäin paljon 63 11 599 100
Yht. 599 100 599 100
Keskiarvo 3,4

27.1 Työtehtävien määrä (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 69 13 69 13
aiheuttaa vähän 160 30 229 42
aiheuttaa jonkin verran 150 28 379 70
aiheuttaa melko paljon 117 22 496 92
aiheuttaa erittäin paljon 45 8 541 100
Yht. 541 100 541 100
Keskiarvo 2,8

27.1 Työtehtävien määrä (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 56 11 56 11
aiheuttaa vähän 123 25 179 37
aiheuttaa jonkin verran 176 36 355 73
aiheuttaa melko paljon 103 21 458 94
aiheuttaa erittäin paljon 29 6 487 100
Yht. 487 100 487 100
Keskiarvo 2,8

27.2 Työhön liittyvä matkustaminen ja liikkuminen (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 292 59 292 59
aiheuttaa vähän 142 29 434 87
aiheuttaa jonkin verran 40 8 474 95
aiheuttaa melko paljon 18 4 492 99
aiheuttaa erittäin paljon 6 1 498 100
Yht. 498 100 498 100
Keskiarvo 1,6

27.2 Työhön liittyvä matkustaminen ja liikkuminen (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 127 24 127 24
aiheuttaa vähän 90 17 217 40
aiheuttaa jonkin verran 126 23 343 64
aiheuttaa melko paljon 122 23 465 86
aiheuttaa erittäin paljon 74 14 539 100
Yht. 539 100 539 100
Keskiarvo 2,9

27.3 Uusien työmenetelmien ja teknologioiden opettelu (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 128 25 128 25
aiheuttaa vähän 192 37 320 61
aiheuttaa jonkin verran 123 24 443 85
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aiheuttaa melko paljon 61 12 504 97
aiheuttaa erittäin paljon 18 3 522 100
Yht. 522 100 522 100
Keskiarvo 2,3

27.3 Uusien työmenetelmien ja teknologioiden opettelu (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 70 14 70 14
aiheuttaa vähän 141 28 211 41
aiheuttaa jonkin verran 136 27 347 68
aiheuttaa melko paljon 121 24 468 92
aiheuttaa erittäin paljon 41 8 509 100
Yht. 509 100 509 100
Keskiarvo 2,8

27.4 Esimiehenä oleminen (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 406 76 406 76
aiheuttaa vähän 71 13 477 89
aiheuttaa jonkin verran 39 7 516 96
aiheuttaa melko paljon 16 3 532 99
aiheuttaa erittäin paljon 3 1 535 100
Yht. 535 100 535 100
Keskiarvo 1,4

27.4 Esimiehenä oleminen (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 319 66 319 66
aiheuttaa vähän 40 8 359 74
aiheuttaa jonkin verran 48 10 407 84
aiheuttaa melko paljon 59 12 466 96
aiheuttaa erittäin paljon 21 4 487 100
Yht. 487 100 487 100
Keskiarvo 1,8

27.5 Vaikutusmahdollisuus omiin työolosuhteisiin (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 185 38 185 38
aiheuttaa vähän 129 27 314 65
aiheuttaa jonkin verran 86 18 400 82
aiheuttaa melko paljon 57 12 457 94
aiheuttaa erittäin paljon 29 6 486 100
Yht. 486 100 486 100
Keskiarvo 2,2

27.5 Vaikutusmahdollisuus omiin työolosuhteisiin (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 63 12 63 12
aiheuttaa vähän 122 23 185 35
aiheuttaa jonkin verran 141 27 326 61
aiheuttaa melko paljon 124 23 450 85
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aiheuttaa erittäin paljon 81 15 531 100
Yht. 531 100 531 100
Keskiarvo 3,1

27.6 Vaikutusmahdollisuus omiin työaikajärjestelyihin (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 215 45 215 45
aiheuttaa vähän 145 30 360 75
aiheuttaa jonkin verran 65 14 425 88
aiheuttaa melko paljon 40 8 465 97
aiheuttaa erittäin paljon 16 3 481 100
Yht. 481 100 481 100
Keskiarvo 2,0

27.6 Vaikutusmahdollisuus omiin työaikajärjestelyihin (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 39 7 39 7
aiheuttaa vähän 97 18 136 25
aiheuttaa jonkin verran 126 23 262 48
aiheuttaa melko paljon 160 30 422 78
aiheuttaa erittäin paljon 120 22 542 100
Yht. 542 100 542 100
Keskiarvo 3,4

27.7 Työyhteisön ilmapiiri (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 134 28 134 28
aiheuttaa vähän 142 29 276 57
aiheuttaa jonkin verran 104 21 380 78
aiheuttaa melko paljon 65 13 445 92
aiheuttaa erittäin paljon 41 8 486 100
Yht. 486 100 486 100
Keskiarvo 2,5

27.7 Työyhteisön ilmapiiri (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 65 12 65 12
aiheuttaa vähän 76 14 141 26
aiheuttaa jonkin verran 125 23 266 50
aiheuttaa melko paljon 168 31 434 81
aiheuttaa erittäin paljon 103 19 537 100
Yht. 537 100 537 100
Keskiarvo 3,3

27.8 Näkyvillä tai julkisuudessa oleminen (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 357 66 357 66
aiheuttaa vähän 110 20 467 87
aiheuttaa jonkin verran 56 10 523 97
aiheuttaa melko paljon 11 2 534 99
aiheuttaa erittäin paljon 5 1 539 100
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Yht. 539 100 539 100
Keskiarvo 1,5

27.8 Näkyvillä tai julkisuudessa oleminen (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 254 50 254 50
aiheuttaa vähän 96 19 350 69
aiheuttaa jonkin verran 99 20 449 89
aiheuttaa melko paljon 42 8 491 97
aiheuttaa erittäin paljon 13 3 504 100
Yht. 504 100 504 100
Keskiarvo 1,9

27.9 Jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen (Aiheuttaa harmia)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 219 38 219 38
aiheuttaa vähän 124 21 343 59
aiheuttaa jonkin verran 137 24 480 83
aiheuttaa melko paljon 68 12 548 95
aiheuttaa erittäin paljon 31 5 579 100
Yht. 579 100 579 100
Keskiarvo 2,3

27.9 Jatkuva käytettävissä tai tavoitettavissa oleminen (Aiheuttaa iloa)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei aiheuta/ei koske minua 293 63 293 63
aiheuttaa vähän 112 24 405 88
aiheuttaa jonkin verran 44 10 449 97
aiheuttaa melko paljon 12 3 461 100
aiheuttaa erittäin paljon 1 0 462 100
Yht. 462 100 462 100
Keskiarvo 1,5

28.1 Sitoutuminen toimittajan ammatti-identiteettiin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 28 5 28 5
vähentynyt jonkin verran 76 13 104 17
pysynyt ennallaan 301 50 405 68
lisääntynyt jonkin verran 154 26 559 93
lisääntynyt erittäin paljon 41 7 600 100
Yht. 600 100 600 100
Keskiarvo 3,2

28.2 Sitoutuminen lähimpään työosastoon

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 36 6 36 6
vähentynyt jonkin verran 97 16 133 22
pysynyt ennallaan 309 51 442 73
lisääntynyt jonkin verran 139 23 581 97
lisääntynyt erittäin paljon 21 3 602 100
Yht. 602 100 602 100
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Keskiarvo 3,0

28.3 Sitoutuminen työpaikan työyhteisöön

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 44 7 44 7
vähentynyt jonkin verran 112 19 156 26
pysynyt ennallaan 258 43 414 69
lisääntynyt jonkin verran 156 26 570 95
lisääntynyt erittäin paljon 31 5 601 100
Yht. 601 100 601 100
Keskiarvo 3,0

28.4 Sitoutuminen siihen tiedotusvälineeseen, johon tekee työtä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 38 6 38 6
vähentynyt jonkin verran 105 17 143 23
pysynyt ennallaan 253 42 396 65
lisääntynyt jonkin verran 164 27 560 92
lisääntynyt erittäin paljon 49 8 609 100
Yht. 609 100 609 100
Keskiarvo 3,1

28.5 Sitoutuminen koko yritykseen, yhtiöön tai konserniin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt erittäin paljon 75 12 75 12
vähentynyt jonkin verran 142 24 217 36
pysynyt ennallaan 244 40 461 76
lisääntynyt jonkin verran 115 19 576 95
lisääntynyt erittäin paljon 28 5 604 100
Yht. 604 100 604 100
Keskiarvo 2,8

29.1 Ideointi ja suunnittelu

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt paljon 53 9 53 9
vähentynyt jonkin verran 134 22 187 31
pysynyt ennallaan 180 29 367 60
lisääntynyt jonkin verran 192 31 559 91
lisääntynyt paljon 52 9 611 100
Yht. 611 100 611 100
Keskiarvo 3,1

29.2 Aineiston hankinta ja käsittely

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt paljon 19 3 19 3
vähentynyt jonkin verran 101 17 120 20
pysynyt ennallaan 217 36 337 56
lisääntynyt jonkin verran 212 35 549 91
lisääntynyt paljon 55 9 604 100
Yht. 604 100 604 100
Keskiarvo 3,3
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29.3 Kirjoittaminen/kuvaaminen, koostaminen

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt paljon 25 4 25 4
vähentynyt jonkin verran 88 15 113 19
pysynyt ennallaan 265 44 378 63
lisääntynyt jonkin verran 181 30 559 94
lisääntynyt paljon 37 6 596 100
Yht. 596 100 596 100
Keskiarvo 3,2

29.4 Monitekeminen eli työn tekeminen eri välineillä ja eri välineisiin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt paljon 14 2 14 2
vähentynyt jonkin verran 25 4 39 7
pysynyt ennallaan 281 48 320 55
lisääntynyt jonkin verran 201 34 521 89
lisääntynyt paljon 62 11 583 100
Yht. 583 100 583 100
Keskiarvo 3,5

29.5 Yhden jutun tekemiseen käytettävissä oleva aika

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähentynyt paljon 82 14 82 14
vähentynyt jonkin verran 228 38 310 52
pysynyt ennallaan 242 40 552 92
lisääntynyt jonkin verran 36 6 588 98
lisääntynyt paljon 10 2 598 100
Yht. 598 100 598 100
Keskiarvo 2,4

30.1 Palaute: Ylimmän tason johdolta tai johtajilta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri koskaan 344 56 344 56
muutaman kerran vuodessa 152 25 496 81
kerran kuukaudessa 52 9 548 90
muutaman kerran kuukaudessa 41 7 589 96
päivittäin tai useita kertoja viikossa 22 4 611 100
Yht. 611 100 611 100
Keskiarvo 1,8

30.2 Palaute: Keskitason johtajilta, jotka ovat työorganisaation 
hierarkiassa yläpuolella johto-, esimies- tai päällikkötehtävissä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri koskaan 102 17 102 17
muutaman kerran vuodessa 178 29 280 46
kerran kuukaudessa 92 15 372 61
muutaman kerran kuukaudessa 148 24 520 86
päivittäin tai useita kertoja viikossa 87 14 607 100
Yht. 607 100 607 100
Keskiarvo 2,9
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30.3 Palaute: Työtovereilta tai kollegoilta muissa tiedotusvälineissä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri koskaan 109 18 109 18
muutaman kerran vuodessa 179 29 288 47
kerran kuukaudessa 118 19 406 66
muutaman kerran kuukaudessa 163 27 569 93
päivittäin tai useita kertoja viikossa 43 7 612 100
Yht. 612 100 612 100
Keskiarvo 2,8

30.4 Palaute: Jutuissa mainituilta asiantuntijoilta tai tietolähteiltä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri koskaan 125 21 125 21
muutaman kerran vuodessa 196 33 321 53
kerran kuukaudessa 142 24 463 77
muutaman kerran kuukaudessa 127 21 590 98
päivittäin tai useita kertoja viikossa 12 2 602 100
Yht. 602 100 602 100
Keskiarvo 2,5

30.5 Palaute: Toimeksiantajilta tai tilaajilta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri koskaan 213 38 213 38
muutaman kerran vuodessa 156 28 369 66
kerran kuukaudessa 105 19 474 85
muutaman kerran kuukaudessa 71 13 545 97
päivittäin tai useita kertoja viikossa 14 3 559 100
Yht. 559 100 559 100
Keskiarvo 2,1

30.6 Palaute: Yleisöltä tai vastaanottajilta (lukijat, kuulijat, katselijat)

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei juuri koskaan 66 11 66 11
muutaman kerran vuodessa 172 28 238 39
kerran kuukaudessa 142 23 380 63
muutaman kerran kuukaudessa 163 27 543 90
päivittäin tai useita kertoja viikossa 62 10 605 100
Yht. 605 100 605 100
Keskiarvo 3,0

33.1 Journalistisen työn arvostus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 56 9 56 9
vähenee hieman 238 39 294 48
vaikea sanoa 195 32 489 79
lisääntyy hieman 110 18 599 97
lisääntyy selvästi 18 3 617 100
Yht. 617 100 617 100
Keskiarvo 2,7

33.2 Journalistien merkitys yhteiskunnassa
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Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 18 3 18 3
vähenee hieman 174 28 192 31
vaikea sanoa 180 29 372 60
lisääntyy hieman 208 34 580 94
lisääntyy selvästi 35 6 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,1

33.3 Oman työn yhteiskunnallinen merkitys

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 24 4 24 4
vähenee hieman 124 20 148 24
vaikea sanoa 299 49 447 73
lisääntyy hieman 151 25 598 97
lisääntyy selvästi 17 3 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,0

33.4 Journalistien itsenäisyys ja autonomisuus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 93 15 93 15
vähenee hieman 299 49 392 64
vaikea sanoa 158 26 550 89
lisääntyy hieman 59 10 609 99
lisääntyy selvästi 6 1 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 2,3

33.5 Taloudellinen tulosvastuu omassa työssä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 5 1 5 1
vähenee hieman 11 2 16 3
vaikea sanoa 220 36 236 38
lisääntyy hieman 305 50 541 88
lisääntyy selvästi 72 12 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 3,7

33.6 Toimitusorganisaation johtaminen liikeyrityksenä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 1 0 1 0
vähenee hieman 9 1 10 2
vaikea sanoa 114 19 124 20
lisääntyy hieman 287 47 411 67
lisääntyy selvästi 202 33 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 4,1

33.7 Journalistisen ja muun sisältötuotannon välinen ero
 Lk % Kum. lkm Kum-%
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m

vähenee selvästi 85 14 85 14
vähenee hieman 226 37 311 51
vaikea sanoa 183 30 494 81
lisääntyy hieman 87 14 581 95
lisääntyy selvästi 30 5 611 100
Yht. 611 100 611 100
Keskiarvo 2,6

33.8 Elämyksellisyys ja viihteellisyys journalismissa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 4 1 4 1
vähenee hieman 17 3 21 3
vaikea sanoa 36 6 57 9
lisääntyy hieman 309 50 366 59
lisääntyy selvästi 251 41 617 100
Yht. 617 100 617 100
Keskiarvo 4,3

33.9 Analyyttisyys ja kriittisyys journalismissa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 109 18 109 18
vähenee hieman 258 42 367 60
vaikea sanoa 137 22 504 82
lisääntyy hieman 102 17 606 98
lisääntyy selvästi 10 2 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 2,4

33.10 Journalistien ammattieettisten sääntöjen noudattaminen

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

vähenee selvästi 88 14 88 14
vähenee hieman 263 43 351 57
vaikea sanoa 221 36 572 93
lisääntyy hieman 40 7 612 100
lisääntyy selvästi 3 0 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 2,4

34. Missä määrin kokee, että työtehtävien ammattitaitovaatimukset ovat 
nykyisin suuremmat kuin mihin katsoo oman pätevyyteden riittävän?

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

huomattavasti pienempiä 53 9 53 9
hieman pienempiä 83 14 136 22
pysynyt ennallaan 325 53 461 76
hieman suurempia 138 23 599 98
huomattavasti suurempia 11 2 610 100
Yht. 610 100 610 100
Keskiarvo 3,0

36.1 Juttujen lukumäärää korostetaan liikaa sisällön laadun kustannuksella
 Lk % Kum. lkm Kum-%
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m

ei lainkaan 13 2 13 2
melko huonosti 72 12 85 14
vaikea sanoa 149 24 234 38
melko hyvin 314 51 548 89
erittäin hyvin 67 11 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,6

36.2 Paikallinen tai alueellinen uutishankinta heikentyy tuotannon kalleuden 
takia

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 16 3 16 3
melko huonosti 90 15 106 17
vaikea sanoa 147 24 253 41
melko hyvin 295 48 548 89
erittäin hyvin 67 11 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,5

36.3 Journalismia suunnataan yhä enemmän erityisille kohderyhmille eikä 
puheenvuoroksi yhteiskunnalliseen keskusteluun

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 2 0 2 0
melko huonosti 59 10 61 10
vaikea sanoa 104 17 165 27
melko hyvin 359 59 524 85
erittäin hyvin 89 15 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 3,8

36.4 Suuria yleisömääriä tavoitellaan sisällön laadun kustannuksella

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 3 0 3 0
melko huonosti 31 5 34 6
vaikea sanoa 56 9 90 15
melko hyvin 326 53 416 68
erittäin hyvin 198 32 614 100
Yht. 614 100 614 100
Keskiarvo 4,1

36.5 Kaupalliset tavoitteet asetetaan yhä useammin 
etusijalle journalistieettisiin arvoihin verrattuna

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%
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ei lainkaan 5 1 5 1
melko huonosti 22 4 27 4
vaikea sanoa 62 10 89 14
melko hyvin 311 50 400 65
erittäin hyvin 216 35 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 4,2

36.6 Asiajournalismi viihteellistyy ja 'vaikeat ja 'raskaat' aiheet jäävät 
syrjään

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 3 0 3 0
melko huonosti 46 7 49 8
vaikea sanoa 63 10 112 18
melko hyvin 338 55 450 73
erittäin hyvin 164 27 614 100
Yht. 614 100 614 100
Keskiarvo 4,0

36.7 Viihdeaineiston kasvu mediatarjonnassa heikentää kansalaisten aktiivista 
halua vaikuttaa asioihin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 12 2 12 2
melko huonosti 58 9 70 11
vaikea sanoa 129 21 199 32
melko hyvin 261 43 460 75
erittäin hyvin 154 25 614 100
Yht. 614 100 614 100
Keskiarvo 3,8

36.8 Markkinointi- ja PR-aineistoa sisällytetään uutisiin yhä useammin, koska 
oman uutishankinnan resurssit vähenevät

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 8 1 8 1
melko huonosti 77 13 85 14
vaikea sanoa 149 24 234 38
melko hyvin 286 47 520 85
erittäin hyvin 95 15 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,6

36.9 Tavalliset kansalaiset pääsevät journalismissa liian vähän ääneen 
yhteiskunnallisesti tärkeissä asioissa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 11 2 11 2
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melko huonosti 157 26 168 27
vaikea sanoa 159 26 327 53
melko hyvin 204 33 531 87
erittäin hyvin 82 13 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 3,3

36.10 Suomalaisen journalismin laatu ei heikkenisi, vaikka Julkisen Sanan 
Neuvosto lakkautettaisiin

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 136 22 136 22
melko huonosti 207 34 343 56
vaikea sanoa 185 30 528 86
melko hyvin 60 10 588 96
erittäin hyvin 25 4 613 100
Yht. 613 100 613 100
Keskiarvo 2,4

36.11 Journalistin ohjeet auttavat usein ratkaisemaan eettisiä ongelmia omassa työssä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

ei lainkaan 30 5 30 5
melko huonosti 115 19 145 24
vaikea sanoa 200 32 345 56
melko hyvin 232 38 577 94
erittäin hyvin 39 6 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 3,2

37.1 Mikään puolue ei aja juuri itselle tärkeitä asioita

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 78 13 78 13
jokseenkin eri mieltä 291 47 369 60
en osaa sanoa 76 12 445 72
jokseenkin samaa mieltä 142 23 587 95
täysin samaa mieltä 31 5 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 2,6

37.2 Nyky-Suomessa kansalaisten mielipiteet välittyvät 
päätöksentekijöille paljon paremmin kansalaisliikkeiden kuin puolueiden kautta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 12 2 12 2
jokseenkin eri mieltä 123 20 135 22
en osaa sanoa 158 26 293 48
jokseenkin samaa mieltä 281 46 574 93
täysin samaa mieltä 40 7 614 100
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Yht. 614 100 614 100
Keskiarvo 3,3

37.3 Naiset ja miehet ovat Suomessa nykyisin riittävän tasa-arvoisia

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 133 22 133 22
jokseenkin eri mieltä 256 42 389 63
en osaa sanoa 47 8 436 71
jokseenkin samaa mieltä 151 25 587 95
täysin samaa mieltä 29 5 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 2,5

37.4 Jos naiset saisivat päättää enemmän työelämässä, siitä hyötyisi koko 
yhteiskunta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 16 3 16 3
jokseenkin eri mieltä 101 16 117 19
en osaa sanoa 191 31 308 50
jokseenkin samaa mieltä 231 37 539 87
täysin samaa mieltä 79 13 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 3,4
37.5 Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä 
päivänä esiintyvät ongelmat

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 117 19 117 19
jokseenkin eri mieltä 287 46 404 65
en osaa sanoa 99 16 503 81
jokseenkin samaa mieltä 105 17 608 98
täysin samaa mieltä 10 2 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 2,4

37.6 Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 199 32 199 32
jokseenkin eri mieltä 287 47 486 79
en osaa sanoa 62 10 548 89
jokseenkin samaa mieltä 64 10 612 99
täysin samaa mieltä 4 1 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 2,0

37.7 Omistus keskittyy maassamme huolestuttavasti

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 11 2 11 2
jokseenkin eri mieltä 57 9 68 11
en osaa sanoa 87 14 155 25
jokseenkin samaa mieltä 276 45 431 70
täysin samaa mieltä 185 30 616 100
Yht. 616 100 616 100
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Keskiarvo 3,9

37.8 Ilmastomuutos on aikamme suurin ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on 
nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 9 1 9 1
jokseenkin eri mieltä 20 3 29 5
en osaa sanoa 47 8 76 12
jokseenkin samaa mieltä 216 35 292 47
täysin samaa mieltä 326 53 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 4,3

37.9 Suomeen pitäisi rakentaa viidennen lisäksi kuudeskin ydinvoimala

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 195 32 195 32
jokseenkin eri mieltä 145 23 340 55
en osaa sanoa 150 24 490 79
jokseenkin samaa mieltä 87 14 577 93
täysin samaa mieltä 41 7 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 2,4

37.10 Maassamme tulisi yksityistää suuri osa julkisista palveluista, jotta 
palveluitten tuotanto tehostuisi

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 217 35 217 35
jokseenkin eri mieltä 231 37 448 73
en osaa sanoa 86 14 534 87
jokseenkin samaa mieltä 69 11 603 98
täysin samaa mieltä 14 2 617 100
Yht. 617 100 617 100
Keskiarvo 2,1

37.11 Ammattiyhdistysliike on nykyisin maassamme pikemminkin yhteiskunnallisen 
kehityksen jarru kuin moottori

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 109 18 109 18
jokseenkin eri mieltä 227 37 336 55
en osaa sanoa 152 25 488 79
jokseenkin samaa mieltä 101 16 589 96
täysin samaa mieltä 26 4 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 2,5

37.12 Työttömyyttä ei voida merkittävästi alentaa ilman työelämän syvällekäyviä 
rakenteellisia uudistuksia ja etujärjestöjen varpaille astumista

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 57 9 57 9
jokseenkin eri mieltä 168 27 225 37
en osaa sanoa 185 30 410 67
jokseenkin samaa mieltä 168 27 578 94
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täysin samaa mieltä 36 6 614 100
Yht. 614 100 614 100
Keskiarvo 2,9

37.13 Suomalaisilla työpaikoilla työskennellään nykyisin ylikierroksilla ja niin 
kovan paineen alla, että monet ihmiset palavat ennenaikaisesti loppuun

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 4 1 4 1
jokseenkin eri mieltä 21 3 25 4
en osaa sanoa 38 6 63 10
jokseenkin samaa mieltä 267 43 330 53
täysin samaa mieltä 287 47 617 100
Yht. 617 100 617 100
Keskiarvo 4,3

37.14 Vaikka maassamme viime aikoina toteutetut irtisanomiset ovat herättäneet 
julkisuudessa paljon paheksuntaa, ne ovat olleet taloudellisesti välttämättömiä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 132 21 132 21
jokseenkin eri mieltä 277 45 409 66
en osaa sanoa 129 21 538 87
jokseenkin samaa mieltä 73 12 611 99
täysin samaa mieltä 6 1 617 100
Yht. 617 100 617 100
Keskiarvo 2,3

37.15 Maamme koulutusjärjestelmä on nykyisin niin teoreettiesti suuntautunut, 
ettei käytännön ammatteihin pian enää löydy riittävästi osaajia

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 19 3 19 3
jokseenkin eri mieltä 98 16 117 19
en osaa sanoa 90 15 207 34
jokseenkin samaa mieltä 305 49 512 83
täysin samaa mieltä 105 17 617 100
Yht. 617 100 617 100
Keskiarvo 3,6

37.16 Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä 
lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 57 9 57 9
jokseenkin eri mieltä 122 20 179 29
en osaa sanoa 113 18 292 47
jokseenkin samaa mieltä 233 38 525 85
täysin samaa mieltä 90 15 615 100
Yht. 615 100 615 100
Keskiarvo 3,3
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37.17 Taantuvien alueiden sijasta maassamme tulisi tukea työllisyyden ja kasvun 
vetureina toimivia kaupunkikeskuksia

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 87 14 87 14
jokseenkin eri mieltä 255 41 342 56
en osaa sanoa 140 23 482 78
jokseenkin samaa mieltä 114 19 596 97
täysin samaa mieltä 20 3 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 2,6

37.18 Toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä Suomessa

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 123 20 123 20
jokseenkin eri mieltä 288 47 411 67
en osaa sanoa 119 19 530 86
jokseenkin samaa mieltä 75 12 605 98
täysin samaa mieltä 11 2 616 100
Yht. 616 100 616 100
Keskiarvo 2,3

37.19 Tiedotusvälineet kohtelevat poliitikkoja usein epäasiallisesti 
ja vihamielisyydellään vähentävät politiikan arvostusta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 117 19 117 19
jokseenkin eri mieltä 276 45 393 64
en osaa sanoa 99 16 492 80
jokseenkin samaa mieltä 105 17 597 97
täysin samaa mieltä 21 3 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 2,4

37.20 Politiikan vähäinen arvostus on kokonaan puolueiden ja poliitikkojen omaa 
syytä, ei tiedotusvälineiden syytä

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

täysin eri mieltä 23 4 23 4
jokseenkin eri mieltä 161 26 184 30
en osaa sanoa 125 20 309 50
jokseenkin samaa mieltä 246 40 555 90
täysin samaa mieltä 63 10 618 100
Yht. 618 100 618 100
Keskiarvo 3,3

38.1 Ammattiyhdistysliike
 Lk % Kum. lkm Kum-%
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m

liian vähän valtaa 78 13 78 13
sopivasti valtaa 396 65 474 78
liian paljon valtaa 136 22 610 100
Yht. 610 100 610 100

38.2 Eduskunta

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 120 20 120 20
sopivasti valtaa 461 76 581 95
liian paljon valtaa 29 5 610 100
Yht. 610 100 610 100

38.3 Euroopan unioni, EU

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 21 3 21 3
sopivasti valtaa 263 43 284 47
liian paljon valtaa 325 53 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.4 Hallitus

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 20 3 20 3
sopivasti valtaa 517 85 537 88
liian paljon valtaa 71 12 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.5 Iltapäivälehdet

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 5 1 5 1
sopivasti valtaa 233 38 238 39
liian paljon valtaa 371 61 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.6 Kirkko

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 56 9 56 9
sopivasti valtaa 343 56 399 66
liian paljon valtaa 210 34 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.7 Kuntien päätöksentekijät

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 157 26 157 26
sopivasti valtaa 384 63 541 89
liian paljon valtaa 64 11 605 100
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Yht. 605 100 605 100

38.8 Luonnonsuojelijat

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 221 36 221 36
sopivasti valtaa 313 51 534 88
liian paljon valtaa 74 12 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.9 Mainonta ja markkinointi

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 8 1 8 1
sopivasti valtaa 152 25 160 26
liian paljon valtaa 453 74 613 100
Yht. 613 100 613 100

38.10 Oikeuslaitos

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 63 10 63 10
sopivasti valtaa 519 86 582 96
liian paljon valtaa 25 4 607 100
Yht. 607 100 607 100

38.11 Pankit

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 6 1 6 1
sopivasti valtaa 273 45 279 46
liian paljon valtaa 330 54 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.12 Perhe

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 335 55 335 55
sopivasti valtaa 259 43 594 98
liian paljon valtaa 14 2 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.13 Poliisi

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 74 12 74 12
sopivasti valtaa 483 79 557 91
liian paljon valtaa 53 9 610 100
Yht. 610 100 610 100

38.14 Poliittiset puolueet

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 26 4 26 4
sopivasti valtaa 466 77 492 81
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liian paljon valtaa 116 19 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.15 Puolustusvoimat

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 24 4 24 4
sopivasti valtaa 461 76 485 80
liian paljon valtaa 123 20 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.16 Suuryritykset

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 4 1 4 1
sopivasti valtaa 119 20 123 20
liian paljon valtaa 485 80 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.17 Tasavallan presidentti

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 72 12 72 12
sopivasti valtaa 476 78 548 90
liian paljon valtaa 61 10 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.18 Tiedotusvälineet, media

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 29 5 29 5
sopivasti valtaa 500 82 529 87
liian paljon valtaa 79 13 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.19 Työnantajajärjestöt

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 11 2 11 2
sopivasti valtaa 382 63 393 65
liian paljon valtaa 215 35 608 100
Yht. 608 100 608 100

38.20 Virkamiehistö

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 15 2 15 2
sopivasti valtaa 361 60 376 62
liian paljon valtaa 229 38 605 100
Yht. 605 100 605 100

38.21 Yksityinen kansalainen

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 417 68 417 68
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sopivasti valtaa 178 29 595 98
liian paljon valtaa 14 2 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.22 Yleensä kansalaisjärjestöt

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 334 55 334 55
sopivasti valtaa 257 42 591 97
liian paljon valtaa 18 3 609 100
Yht. 609 100 609 100

38.23 Yliopistot ja korkeakoulut

 
Lk
m % Kum. lkm Kum-%

liian vähän valtaa 208 35 208 35
sopivasti valtaa 374 62 582 97
liian paljon valtaa 19 3 601 100
Yht. 601 100 601 100
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