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Pro gradu -tutkielmani aihe on luovuuden johtaminen sanomalehtien toimituksissa.
Tarkasteluni kohteena on päivittäinen esimiestyö, eli se miten lähimmät esimiehet
vaikuttavat yksittäisten työntekijöiden ja koko toimitusyhteisön luovuuteen. Luovuuden
johtamisella ymmärrän kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavalla tai toisella luovan työn
edistämiseen, helpottamiseen ja tukemiseen.

Tutkielmani on teoreettinen mallinnus luovuuden johtamisesta sanomalehden
toimituksessa. Olen lähestynyt kysymystä määrittelemällä, mitä tarkoitetaan luovan työn
johtamisella, millaisia erityispiirteitä liittyy esimiestyöhön sanomalehdissä ja mitä
tarkoitetaan luovalla yhteisöllä.

Sanomalehden toimituksessa luovan työn johtamiseen liittyy monia erityispiirteitä,
joita ei välttämättä toisenlaisissa luovissa asiantuntijayhteisöissä esiinny. Journalistista
työtä hallitsevat kiire, nopea reagointi asioihin ja alituiset keskeytykset. Samalla
journalistisen työn olisi kuitenkin oltava luovaa. Tämän ristiriidan yhteensovittaminen
hallitsee toimitusyhteisön esimiehen työtä. Esimiehen on tiedostettava työn molemmat
puolet ja pyrittävä tasapainottelemaan niiden välillä. Lisäksi journalistiseen työhön ja
journalistiseen luovuuteen vaikuttavat monet journalistiseen kulttuuriin, työtapaan ja
velvoitteisiin liittyvät seikat.

Olen jakanut tutkielmassani toimitusyhteisöt yksilön ja yhteisön luovuuden
perusteella neljään erilaiseen yhteisöön: hukatun luovuuden yhteisöön, luovuutta
väheksyvään yhteisöön, luovaan yhteisöön ja huippuluovaan yhteisöön. Luovat ja
huippuluovat yhteisöt kykenevät hyödyntämään yksilöiden luovaa potentiaalia, jolloin
toimitus pystyy täyttämään tehtävänsä laadukkaan ja luovan journalismin tuottajana.

Toimituksen esimiehen tehtävä luovuuden johtajana on huolehtia siitä, että
työyhteisö kykenee nousemaan luovaksi tai huippuluovaksi yhteisöksi. Tähän tehtävään
liittyy kolme eri osa-aluetta: tiedostaminen, toiminta ja seuranta. Kaikki kolme osa-
aluetta ovat yhtä tärkeitä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Toiminta, eli sisäisiin ja
ulkoisiin perusedellytyksiin vaikuttaminen, jakaantuu edelleen kuuteen osaan eli
motivointiin, palautteeseen, luovuudelle myönteiseen ilmapiiriin, ajankäyttöön,
työtiloihin sekä resursseihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Näihin perusedellytyksiin
vaikuttamalla esimies voi pyrkiä lisäämään johtamansa yhteisön luovuutta ja toimia
onnistuneesti luovuuden johtajana.

Asiasanat: sanomalehti, luovuus, toimitus työyhteisönä, esimies, johtaminen, luova
asiantuntijaorganisaatio
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1. Miksi tutkia luovuuden johtamista toimituksissa?

1.1. Lähtökohtani tutkielman teolle

Olin muutama vuosi sitten haastattelemassa Valkeakosken Sanomien toimitusta heidän

johtamiskulttuuristaan. Haastatteluissa tuli voimakkaasti ilmi se, että toimittajat ja

valokuvaajat pitivät itseään luovina ja luovan työn tekijöinä. Itse haastattelin lehden

päätoimittajaa. Hänen mukaansa luovien ihmisten johtaminen oli ennen kaikkea

kuuntelemista ja keskustelua. ”Ei semmoinen ole mahdollista, että menee tuonne ja

sanoo, että minä olen päätoimittaja ja nyt tehdään näin. Nehän nauraa ulos.”

Journalista työtä pidetään yleisesti luovana, ja ainakin haastattelemallani

päätoimittajalla tuntui olevan jonkinlainen käsitys luovien ihmisten johtamisen

erityispiirteistä.  Tutkimuskirjallisuudessa asia tuntuu olevan toisin. Toimitustyötä ja

toimitusten työyhteisöjä koskevassa tutkimuksessa ei ole käsitelty sitä, mitä oikeastaan

on luovuuden johtaminen toimituksissa.

Luovuuden johtaminen on olennainen osa toimitusten esimiesten työtä.

Journalismin tutkimuksessa se esiintyy usein yksittäisen henkilön ominaisuutena, johon

vaikuttaminen on esimiehen vaikutusvallan ulottumattomissa. Luovuus mielletään

helposti vain ideointiin liittyväksi, vaikka se koskee koko journalistista työprosessia.

Samoin luovuuden johtaminen ymmärretään toimituksissa ja tutkimuksessa kenties

mahdottomuudeksi tai ei ymmärretä mitä käsitteellä oikeastaan tarkoitetaan.

Kuten haastattelemani päätoimittaja oivalsi, luovaa työtä ei voi johtaa

käskyttämällä, vaan luovan työn tekijän täytyy haluta antaa luovuutensa työnantajan

käyttöön. Luovan journalistisen työn tekijät eivät kuitenkaan ole mikään luonnonvoima,

jota ei voi johtaa. Päinvastoin luovuuden johtaminen ja mahdollistaminen ovat suuria

haasteita toimitusten esimiehille.

Tutkielmassani tarkastelen toimitusta luovana työyhteisönä ja esimiehen roolia

luovuuden mahdollistajana. Puhuttaessa toimitusten luovuuden johtamisesta ei ole

olemassa valmiita määritelmiä ja käsitystä siitä, mistä oikeastaan puhutaan. Kyseessä on

toimitustyön alue, joka aiemmassa media-alan tutkimuksessa ei ole lainkaan ilmiönä

hahmottunut. Jotta toimitusten luovuuden johtamista käytännössä voitaisiin tutkia, on

oltava olemassa jokin pohja, jolle tutkimuksen voi perustaa. Tästä syystä olen päätynyt

omassa tutkielmassani teoreettiseen lähestymistapaan ja mallintamaan luovuuden

johtamista kirjallisuuden pohjalta. Teoreettinen malli ja käsitteiden teoreettinen
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hahmottaminen on tarpeen, ennen kuin voidaan todella tarkastella sitä, miten luovuuden

johtaminen toimituksissa toteutuu käytännössä.

Olen opiskellut pääaineeni tiedotusopin lisäksi sekä hallintotiedettä että luovaa

kirjoittamista. Lisäksi minulla on kokemusta päivittäissanomalehdissä työskentelystä ja

työyhteisöistä. Tämä opiskelutausta on auttanut minua monitieteellisen tutkimusalueen

haltuunotossa ja teoreettisen näkemyksen rakentamisessa.

1.2. Aikaisempi tutkimus

Journalistinen tutkimus on keskittynyt perinteisesti journalistisen tuotteen ja sen

vastaanoton tutkimukseen. Journalismi määritelmällisestikin painottaa välinettä ja

tuotetta, sillä journalismin katsotaan edellyttävän tiettyä teknistä välineistöä ja

lopputuotetta (Hemánus 1990, 14). Työorganisaation ja työkulttuurien tutkimus ja

erityisesti toimitustyön johtamisen tutkimus on ollut vähäistä, vaikka ne lähes

väistämättä vaikuttavat syntyvään lopputuotteeseen.

Merja Helle arvioi Tiedotustutkimus-lehden artikkelissaan vuonna 2002, että

työelämän tutkimus on journalismin tutkimuksen musta aukko. Muutamien pro gradu -

töiden lisäksi harvoja poikkeuksia olivat Esko Keräsen (1984) historiallinen,

toimitustyön muutosta kuvannut tutkimus, Tuomo Mörän (1996, 1999)

haastattelututkimukset EU-journalistien työtavoista ja -olosuhteista sekä Päivi

Kuusiston ja Esa Sirkkusen (1999) raportti verkkomedian toimittajien työn sisällöistä.

(Helle 2002, 83.)

Kotimainen tutkimus toimitusten esimiestyöstä ja medioiden johtamisesta on

jäänyt lähinnä pro gradu -tutkielmien varaan. Pauliina Penttilä tutki aihetta pro gradu -

työssään ”Pomona toimituksissa. Uutis- ja toimituspäälliköiden roolit ja tehtävät

pienessä 7-päiväisissä sanomalehdissä.” Tutkielma käsitteli toimituspäälliköiden

rooleja pienissä 7-päiväisissä sanomalehdissä. Pääpaino työssä oli ihmisten johtamisessa

ja keskiportaan päällikkötasossa. Tutkielmassa haastateltiin sekä esimiehiä että alaisia ja

pyrittiin luomaan kokonaiskuvaa esimiesten roolista ja toimenkuvasta sanomalehden

toimituksessa. (Penttilä 2000.) Sanna Vuorinen käsitteli pro gradu -tutkielmassaan

”Kohti koko kansan urheilujournalismia. Sanomalehtien urheilutoimitusten esimiehet

urheilujournalismin kehittäjinä”urheilutoimitusten esimiehiä ja esimiehen vaikutusta

urheilujournalismin laatuun (Vuorinen 2007). Väitöskirjoista aihetta avaava on Paavo



3

Lintulan johtamistieteen väitöskirja ”Maakuntalehden toimittajan toimintatila teknis-

rationaalisessa ajassa”, jossa hän tutki maakuntalehden organisaatiota ja johtamista

toimittajan näkökulmasta (Lintula 2005). Lisäksi aivan tuoretta tutkimusta edustaa Jyrki

Jyrkiäisen julkaisu ”Toimittajat muuttuvassa mediassa”, joka käsittelee journalistien

käsitystä omasta työstään ja työhön liittyvistä toimintatavoista (Jyrkiäinen 2008).

Helle mainitsi Tiedotustutkimus-lehden artikkelissaan myös harvoista

toimituksellisen työn johtamista käsitelleistä teoksista. Penttilän pro gradu -työn lisäksi

hän nosti poikkeuksellisina tutkimuksina esiin ”odottamatonta hallintaa”

sanomalehdissä koskeneen ruotsalaistutkimuksen (Kärreman 1996), Väli-Suomen

sanomalehtien yhteisen kehittämishankkeen (Mervola 1999) sekä CNN:n ja BBC:n

johtamisen ja organisaatiokulttuurin tutkimuksen (Küng-Shankleman 2000). (Helle

2002, 83.)

Vaikka luovuutta pidetään osana toimittajan työtä, tutkimuskirjallisuudessa

siihen ei ole juurikaan tartuttu. Kotimaisessa tutkimuksessa luovuus on yhdistetty

lähinnä ideointiin, ei kokonaisuutena toimittajan tai toimitusten työprosessiin.

Toimittajien luovuutta on tutkinut Helinä Kujala pro gradu -työssään Luovuus

yleisaikakauslehden toimittajan työssä (1995) ja ideointia Leila Alivuotila pro gradu -

työssään Omia aiheita ja pakkopullaa. Ideointi Aamulehden kotimaan toimituksessa

(2002). Molemmat tutkielmat jäävät kuitenkin melko suppeiksi ja käsittävät luovuuden

lähinnä ideointiin liittyvänä. Esimiestyön näkökulma jää myös molemmissa töissä

kokonaan pois.

Luovan työn johtamista on tutkinut esimerkiksi Maisa Huuhka väitöskirjassaan

Johtaminen luovassa asiantuntijaorganisaatiossa. Huuhka haastatteli tutkimuksessaan

erityisesti taidelaitosten ja yliopistojen johtoa, mutta viittaa myös toimituksiin luovina

asiantuntijaorganisaatioina. (Huuhka 2004.)

Asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta on kirjoittanut myös esimerkiksi

Jorma Sipilä teoksessaan Asiantuntija ja johtaja: miten yhdistän nämä kaksi roolia?

(1991). Sipilä pohtii teoksessaan luovien asiantuntijoiden johtamiseen liittyviä

erityispiirteitä. Myös hän mainitsee toimittajat tyypillisenä esimerkkinä luovista

asiantuntijoista, mutta ei syvenny tarkemmin minkään alan erityispiirteisiin.

Aihetta lähellä on myös Riitta Viitalan väitöskirja Osaamisen johtaminen

esimiestyössä. Tutkimuksessaan Viitala pyrkii ymmärtämään tarkemmin ilmiötä

”osaamisen johtaminen esimiestyössä” ja hahmottaa aiemmin hahmottumatonta ilmiötä

mallintamisen keinoin. Esitutkimuksen ja kirjallisuusanalyysin pohjalta rakentamaansa
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mallia Viitala täsmentää kyselytutkimuksella, jonka avulla hän tutki ilmiön toteutumista

käytännössä. (Viitala, 2005.) Osaamisen johtaminen muistuttaa monilta osin luovuuden

johtamista, mihin palaan vielä tarkemmin myöhemmin. Monet osaamisen johtamiseen

yhdistettyjä keinoja voidaan soveltaa myös luovuuden johtamiseen, vaikka Viitala ei

tällaista samastamista teekään.

Kansainvälisesti mediaorganisaatioiden tutkimus vaikuttaisi olevan koko ajan

lisääntymässä. 1980-luvulla mediaorganisaatioiden johtamisen tutkimus alkoi laajentaa

näkökulmaansa liiketalouden teoriasta enemmän mediaorganisaatioiden suuntaan.

Tämän vaiheen tutkimusta edustaa esimerkiksi Northwestern Universityn Media

Management Centerin professorin ja perustajan John M. Lavinen yhdessä Daniel B.

Wackmanin kanssa tekemä ”Managing Media Organizations. Effective Leadership of

the Media ”(1988).

Mediaorganisaatioiden tutkimus on lähtenyt liikkeelle nimenomaan

sanomalehtiorganisaatioiden tutkimuksesta ja edennyt siitä radio-, elokuva- ja televisio-

organisaatioihin. Kasvavan kiinnostuksen kohteena ovat viime vuosina olleet

sanomalehtien internetjulkaisut ja niiden vaikutus johtamiseen. Mediajohtamisen

tutkimus on kuitenkin ollut pitkään hyvin liiketaloudellisesti painottunutta.

Sanomalehtiorganisaatioiden tutkimus on ollut kiinnostunut erityisesti

liiketaloudellisista näkökulmista, organisaatiorakenteiden kehityksestä ja omistajuudesta

sekä ylemmän johdon asemasta. Sen sijaan tutkimuksessa on jäänyt vähemmälle

keskijohdon asema ja merkitys sekä käytännön työhön liittyvät kysymykset. (Albarran

2006, 3-17.) Muutaman viime vuoden aikana mediajohtamisen kentällä on kuitenkin

ollut kasvavaa kiinnostusta myös toisenlaisten näkökulmien, kuten innovaatio- ja

luovuuskysymysten suuntaan. (Picard 2008, 2.)

Kansainvälisesti tunnustettuja mediajohtamisen laitoksia ovat esimerkiksi

amerikkalainen Northwestern Universityn Media Management Center sekä

eurooppalaiseen kärkeen kuuluvat Jönköpingin kansainvälisen kauppakorkeakoulun

tutkimuslaitos ja St. Gallenin yliopisto Sveitsissä (Picard 2008). Toimitusten

keskijohtoa käsittelee esimerkiksi Northwestern Universityn Sharon L. Peters

raporteissaan ”Caught in the Middle. How the improve the lives and performance of

newspaper middle managers”(2000) ja “Managing Newsroom Employees”(1999).

Jönköpingissä aihetta on käsitellyt esimerkiksi Tomas Müllern artikkelissaan ”Middle

Managers’ Identity Work in a Media Context”(2006).
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Mediaorganisaatioiden ja toimitustyön tutkimus vaikuttaisi olevan hiljalleen

lisääntymässä myös Suomessa. Tampereella aloittaa ensi syksynä mediajohtamisen

opintokokonaisuus, mikä varmasti tulee lisäämään alan tutkimusta.

Mediaorganisaatioiden tutkimus on kuitenkin laaja tutkimusalue, joka pitää sisällään

paljon muutakin kuin esimiestyön ja ihmisten johtamisen näkökulman. Tällä

tutkielmalla haluan osaltani olla nostamassa esiin myös luovuuden johtamisen

näkökulmaa.
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2. Tutkielman teoreettinen lähestymistapa

2.1. Tutkimusongelma ja tavoitteet

Tutkielmani on teoreettinen mallinnus luovuuden johtamisesta sanomalehden

toimituksessa. Näkökulmani on esimiestyössä. Tarkoitus on löytää aineksia

ymmärtämisen syventämiselle ja saada aiempaa jäsentyneempi kuva aiemmin

hahmottumattomasta ilmiöstä.

Esimiehen tehtäviin kuuluu mahdollistaa sellaiset olosuhteet, joissa

työntekijöistä saadaan paras mahdollinen tulos. Luovaa työpanosta ei saa työntekijästä

irti käskemällä, vaan luovan henkilön täytyy haluta asettaa luovuutensa työntekijän

käyttöön. Tässä esimiehen työllä on suuri merkitys. Lisäksi esimies vaikuttaa niihin

olosuhteisiin, jossa journalistisen työn tekijät päivittäin työskentelevät ja toteuttavat

luovuuttaan. Tarkoitukseni on hahmottaa tätä ilmiötä tarkemmin.

Varsinainen tutkimustehtäväni on mallintaa kirjallisuuden pohjalta ilmiötä

luovuuden johtaminen toimituksissa. Tämän olen jakanut kahteen alakysymykseen:

1. Miten esimies vaikuttaa alaistensa luovuuteen?

2. Miten esimiestyö voisi olla luovuutta mahdollistava tekijä?

Tutkielmani pohjautuu kirjallisuusanalyysiin. Tutkin mitä sellaista

tutkimuskirjallisuus tarjoaa, jonka varassa voi päätellä jotain tutkittavasta ilmiöstä.

Käytän aineistonani eri alojen tutkimuskirjallisuutta ja niitä toisiinsa soveltamalla ja

yhdistelemällä pyrin hahmottamaan toimittajien luovuuden johtamiseen liittyviä

piirteitä. Pyrin jäsentämään sitä, mitä luovuuden johtamiseen ja toimitustyöhön liittyviä

asioita on syytä tarkastella, kun halutaan tehdä johtopäätöksiä luovuuden johtamisen

ilmenemisestä käytännössä. Tarkoitus ei ole kuvata sitä, missä määrin luovuuden

johtaminen toteutuu todellisuudessa.

Tutkielmani tavoitteena selventää teoreettista pohjaa, kasata yhteen eri

tieteenalojen näkemyksiä ilmiöstä ja tuottaa yhdenlainen ehdotus hypoteettiseksi

malliksi, jonka varassa toimittajien luovuuden johtamista esimiestyössä voitaisiin tutkia

empiirisesti.

2.2. Keskeiset käsitteet ja rajaukset

Tutkielmassani keskeisiä käsitteitä ovat esimies, alainen, luovuus ja luovuuden

johtaminen. Muut tarpeelliset käsitteet käyn läpi myöhemmin tutkielman edetessä.
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Esimies on työorganisaatiossa työntekijää lähin työnantajan edustaja.

Esimiestyön ymmärrän pitävän sisällään kaiken sen toiminnan, jolla esimies ohjaa

alaistaan saavuttamaan määrätyn tavoitteen. (esim. Järvinen 2001.)

Toimitusorganisaatiossa työntekijöiden lähimpiä esimiehiä ovat uutispäälliköt ja

toimitussihteerit. Uutispäällikkö tai toimitussihteeri vastaa muun muassa toimituksen

työnjaosta ja päivittäisestä uutistyöstä. (Penttilä 2001, 24.) Lisäksi erikoisosastoilla,

kuten urheilutoimituksissa, on usein omat esimiehensä, jotka vastaavat työvuoroista ja

osaston päivittäisestä uutistyöstä. Työnimikkeet ja tehtävät vaihtelevat jossain määrin

lehtikohtaisesti, mutta yleisesti tätä porrasta kutsutaan keskijohdoksi.

Keskijohtoon katsotaan kuuluvan kaikki sellaiset henkilöt, joilla on muodollinen

esimiesasema, mutta heidän yläpuolellaan on vielä vähintään yksi esimiesporras.

Keskijohto jakaantuu ylempään ja alempaan keskijohtoon. (Müllern 2006, 29.)

Keskijohto työskentelee toisaalta toteuttavan tason ja toisaalta ylimmän johtoportaan

välissä ja pyrkii täyttämään molempien odotuksia ja tarpeita.

Alaisella tarkoitan henkilöä, johon esimies on valta- ja vastuusuhteessa (esim.

Viitala 2005). Alaisella voi olla useampiakin esimiehiä, kuten toimitusorganisaatiossa,

jossa lähin esimies saattaa vaihtua päivän mittaan. Tässä yhteydessä tarkoitan alaisella

siis uutispäällikön tai erikoisosaston esimiehen alaisuudessa työskentelevää henkilöä,

joka ei itse ole esimiesasemassa toisiin työntekijöihin. Toimitusorganisaatio koostuu

esimiesportaan lisäksi toimittajista, kuvaajista, graafikoista ja taittajista.

Luovuuden ymmärrän koko journalistista työprosessia koskevana. Luovuus

määritellään yleensä jonkin uuden, omaperäisen oivalluksen syntymiseksi. Luovuus

liitetään journalistisessa työssä usein ideointiin, mutta yhtälailla luovuus voi liittyä

tiedonhankintaan, kirjoittamiseen, valokuvaamiseen ja muihin työn vaiheisiin. Jan-Erik

Ruth (1984) on määritellyt luovuuden kolmella ominaisuudella: omaperäisyys,

joustavuus ja sujuvuus. Omaperäisyys liittyy henkilökohtaisen tulkinnan vaatimukseen.

Tuote tai esimerkiksi ajattelu- tai toimintatapa on siis omaperäinen, jos sitä voidaan

pitää omaperäisenä verrattuna aiemmin tehtyyn. (Ruth 1984, 15.)

Luovuuden johtamisella ymmärrän kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavalla

tai toisella yksittäisten työntekijöiden ja koko yhteisön luovan työn edistämiseen,

helpottamiseen ja tukemiseen. Tarkemmin määrittelen käsitettä tutkielman edetessä ja

pyrin jäsentämään käsitettä sovellettuna nimenomaan sanomalehtien toimitusten

johtamiseen.
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Käsitettä luovuuden johtaminen on käytetty ainakin kasvatustieteessä (esim.

Koski 2001). Toisaalta puhutaan myös luovan työn johtamisesta (esim. Hakanen 1980,

Huuhka 2004). Käsitteenä luovuuden johtaminen on laajempi ja ottaa paremmin

huomioon ilmiön kokonaisvaltaisuuden. Luovuuden johtamista on tutkittu jonkin verran

kasvatustieteen puolella, missä se käsitetään pitkälti ohjaamiseksi (Hakanen 1980) tai

mahdollistamiseksi (Koski 2001).

Ilmiöön osaamisen johtaminen ymmärrän liittyvän paljon samoja piirteitä kuin

luovuuden johtamiseen. Osaamisen johtaminen (knowledge leadership) ei ole

esimiestyön erikoisalue, vaan pikemminkin kokonaisvaltainen johtamisote, jossa voi

erottaa omat erityispiirteensä. Mitä vahvemmin nämä piirteet näkyvät esimiehen työssä,

sitä selkeämmin hän toteuttaa osaamisen johtamista käytännössä. Osaamisen johtamisen

käsitteessä oletetaan, että oppimiseen tarvitaan ohjausta ja tukea. Osaamista johdetaan

tukemalla oppimisprosessia, luomalla oppimista edistävä ilmapiiri, suuntaamalla

oppimisprosessia haluttuun suuntaan ja johtamalla oppimista omalla esimerkillä.

(Viitala 2005.) Samoin luovuus organisaatiossa on moniulotteinen ilmiö. Luovuus

liittyy aina yksilöihin, heidän motiiveihinsa, persoonallisuuteensa ja yksilöiden väliseen

vuorovaikutukseen. Luovuuden johtamisessa olennaista on, että työn arki rakennetaan

luovuutta mahdollistavaksi ja edistäväksi. (Koski 2001, s.173-177.) Osaamisen

johtamisen ja luovuuden johtamisen osa-alueet ovat siis päällisin puolin samoja.

Oppiminen tarkoittaa yksilötasolla prosessia, jossa yksilö siirtyy ajattelussaan ja sitä

kautta toiminnassaan uudelle tasolle (Viitala 2005, 34). Toisin sanoen yksilö saavuttaa

itselleen uusia tietoja tai taitoja. Näiden tietojen ja taitojen ei tarvitse kuitenkaan olla

siinä mielessä uusia tai omaperäisiä kuin puhuttaessa luovasta oivalluksesta.

Tässä tutkielmassa rajaan luovuuden johtamisen käsittämään vain lähimpien

esimiesten toimintaa, vaikka sen voisi yhtä hyvin ymmärtää koko johdon tehtäväksi.

Ylempi johto saattaa edistää luovuutta esimerkiksi motivoimalla tai vaikuttamalla

työyhteisön ilmapiiriin. Tässä työssä päädyin kuitenkin rajaamaan sen lähimpiin

esimiehiin, sillä heidän toimintansa koskettaa suorimmin journalistisen työn tekijöitä.

Toinen tärkeä rajaus liittyy työorganisaatioon. Päädyin rajaamaan tutkielmani

käsittelemään nimenomaan 7-päiväisiä sanomalehtiä. Se selkeyttää työorganisaation

rakenteen hahmottamista sekä esimiesten ja työntekijöiden tehtävien määrittelyä, sillä

toimitusten organisaatiot ja työn luonne vaihtelevat niiden koon ja tarkoituksen mukaan.

Päivittäin ilmestyvissä sanomalehdissä tehdään suurimmaksi osaksi perinteistä

uutistyötä, ja halusin rajata tutkielmani koskemaan nimenomaan päivittäistä
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sanomalehtityöskentelyä esimerkiksi aikakauslehtien sijaan. Uskon kuitenkin, että

sanomalehtityöskentelyä koskevaa mallia on mahdollista soveltaa monin tavoin myös

toisenlaiseen journalistiseen työhön.

2.3. Tutkimusongelman ratkaisussa käytetty kirjallisuus

Tutkimuksen lähtökohta on monitieteellinen. Luovan työn johtaminen toimituksissa

liittyy kolmeen laajempaan kenttään, luovuuden tutkimukseen, johtamisen tutkimukseen

ja toimitustyön tutkimukseen (ks. kuvio 1). Tarkemmin eroteltuna siinä yhdistyvät

toimitustyön johtaminen, luovuuden johtaminen ja toimitustyö luovana työnä.

Luovuuden johtamista toimituksissa tarkastellessani ammennan siis aihetta koskevan

ymmärrykseni kaikista näistä näkökulmista.

Luovuuden
johtaminen
toimituksissa

Luovuuden
johtaminen

Toimitustyön
johtaminen

Toimitustyö
ja luovuus

LUOVUUS

JOHTAMINEN

TOIMITUSTYÖ

Kuvio 1. Toimitusten luovan työn johtamisen sijoittuminen tieteelliseen

kenttään.

Toimitustyön johtamista käsittelevää tutkimusta on melko vähän, joten tätä

näkökulmaa on täydennettävä johtamistieteen näkökulmalla ja sovellettava toimitustyön

käytäntöihin ja erityispiirteisiin. Näkökulmia toimitustyön johtamiseen olen hakenut

paitsi yleisesti johtamista käsittelevästä kirjallisuudesta myös luovuuden ja osaamisen
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johtamista käsittelevästä sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtamista käsittelevästä

kirjallisuudesta. Lisäksi tärkeän osan kirjallisuutta muodostavat kasvatustieteen ja

sosiologian näkökulma luovuuteen ja johtamiseen.

Ihmisten johtamisesta ja esimiestyöstä on kirjoitettu paljon, eikä tässä työssä

ollut mielekästä eikä edes mahdollista käydä läpi kaikkea aihetta käsittelevää

johtamistieteen teoriaa. Tämän vuoksi päädyin valitsemaan klassikkolähteitä, kuten

Henry Minzbergin (1980) rooliteorian, Douglas McGregorin (1960) X- ja Y-teorian ja

Fredrick Herzbergin (1966) teorian hygienia- ja motivaatiotekijöistä. Nämä teoriat ovat

johtamistieteen ihmissuhdekoulukunnan perusteorioita, jotka ovat perustana monille

muille teorioille. Tämän vuoksi katsoin, että kyseiset perusteoriat ovat

merkityksellisimpiä oman työni kannalta.

Vaikka toimituksia työyhteisönä on tutkittu vähän, toimituksen voi lukea

luovaksi asiantuntijaorganisaatioksi ja soveltaa sen tutkimukseen

asiantuntijaorganisaatioita, osaamisen johtamista ja luovuuden johtamista käsittelevää

kirjallisuutta. Luovuuden kannalta oleellisia ovat kuitenkin monessa tapauksessa juuri

ne piirteet, jota erottavat toimitukset muista asiantuntijaorganisaatiosta, kuten tiukka

sitoutuminen aikatauluihin, työn jatkuva prosessiluonne sekä rutiinien merkitys

toimintatavoissa. Pyrin hahmottamaan tutkielmassani nimenomaan toimittajien

luovuuden johtamiseen liittyviä erityispiirteitä ja olen käyttänyt osaamisen ja luovuuden

johtamiseen liittyvää johtamistieteen kirjallisuutta lähinnä taustalukemistona.

Luovuuden ymmärrän ennen kaikkea yhteisön luovuutena. Teoreettisena

pohjana käytän luovuustutkija ja psykologi Mihaly Csikszentmihalyin teoriaa luovuuden

systeemimallista, jonka mukaan luovuus on yhtälailla kulttuurinen ja sosiaalinen kuin

psykologinenkin ilmiö (Csikszentmihalyi 1999). Csikszentmihalyin teoria luovuuden

luonteesta ja luovista persoonista on perustana sille, miten ymmärrän luovuuden tässä

työssä. Luovuudesta, luovista persoonista ja luovien työyhteisöiden johtamisesta on

kirjoittanut myös kasvatustieteen tohtori Jussi T. Koski. Hänen ymmärryksensä

luovuudesta pohjautuu pitkälti Csikszentmihalyin luovuuskäsitykseen, jota hän soveltaa

erityisesti luovaan työhön liittyviin kysymyksiin (Koski 2001).

Toimitustyön johtamisessa käytän merkittävänä lähteenä John M. Lavinen ja

Daniel B. Wackmanin (1988) teosta ”Managing Media Organizations. Effective

Leadership of the Media”. Teos käsittelee mediaorganisaatioiden johtamista useista eri

näkökulmista, mutta tässä työssä kiinnostukseni kohdistuu lähinnä sen ihmisten
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johtamista ja keskitason esimiesten työt kuvaaviin osioihin sekä mediaorganisaatioiden

erityispiirteiden määrittelyyn.

Lisäksi mediaorganisaatioita koskeva ymmärrykseni rakentuu yleisen

journalismin tutkimuksen, lehtiartikkeleiden ja muutamien journalistista työtä sivuavien

tutkimusten pohjalle. Johtamistieteilijä Paavo Lintula on tutkinut väitöskirjassaan

maakuntalehden toimittajan toimintatilaa. Pro gradu -töissään toimituksia työyhteisöinä

ovat tutkineet muun muassa Pauliina Penttilä (2000), Sanna Vuorinen (2007) ja Tiina

Lammassaari (2004). Hyödynnän Penttilän tutkimusta erityisesti siltä osin, kun hän

osana tutkimustaan määrittelee toimitusyhteisön rakenteen ja esimiesportaan työnkuvat.

Tätä kuvaa täydennän ja päivitän muun muassa lehtikirjoitusten avulla. Lammassaaren

ja Lintulan tutkimuksia olen käyttänyt omassa työssäni lähinnä aineistonomaisesti,

erityisesti hahmottaessani erilaisia luovaan prosessiin toimituksissa vaikuttavia tekijöitä,

kuten ajankäyttöä, motivaatiota ja työilmapiiriä. Tämän lisäksi olen käyttänyt

aineistonomaisesti muun muassa toimittajien työtä kuvaavia lehtiartikkeleita ja

toimittajamuistelmia. Osa työstäni perustuu lisäksi journalistista työtä koskevaan

yleistietoon ja jossain määrin myös omiin kokemuksiini sanomalehtityöstä.

2.4. Mallintaminen tutkimusmetodina

Tutkielmani tarkoitus on mallintamisen keinoin hahmottaa toimitusten luovuuden

johtamista esimiestyössä. Kyseessä on teoreettinen lähestymistapa, jolla pyritään

rakentamaan malli eli ihannekuva tietystä reaalimaailmassa esiintyvästä ilmiöstä.

Kun tutkitaan tiettyä reaalimaailmassa havaittavaa ilmiötä, ensimmäinen tavoite

on yleensä laatia kohteesta kuvaus ajattelun, käsitteiden ja teorian maailmaan. Tästä

kuvauksesta käytetään nimitystä malli. (Routio 2007a, 1.) Malleja käytetään paljon

muun muassa hallinnon ja liiketalouden tutkimuksessa.

Malli ei sinänsä ole tutkimuksen tavoite, vaan tutkimusväline. Mallin avulla

voidaan selittää ilmiöitä, mutta malli sellaisenaan ei tarjoa valmista selitystä tai

tieteellistä ennustusta. (Rakitov 1978, 152.) Tässä työssä pyrin siis tuottamaan

tutkimusvälineen, jonka avulla voidaan tarkastella luovuuden johtamista sanomalehden

toimituksessa.

Malli on hypoteettinen, sillä se ei pyri kuvaamaan sitä, miten luovuuden

johtaminen toteutuu toimituksissa todellisuudessa. Taustalla on Max Weberin (1949)
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ajatus ideaalimalleista. Weberin mukaan ilmiötä voidaan ymmärtää vasta, kun sille on

annettu täsmällinen merkitys. Tämä täsmällinen merkitys voidaan antaa ideaalimallin

avulla. Ideaalimalli on nimensä mukaisesti ideaali, eikä asioiden todellista tilaa kuvaava.

Sen sijaan se kuvaa niitä kriteereitä, joihin todellista toimintaa voidaan verrata. (Weber

1949, Niiniluoto 1984, 241-242.)

Malleja voidaan käyttää niin uutta kartoittavassa, mallia täsmentävässä tai

hypoteesia testaavassa tutkimuksessa. Uutta kartoittava eli eksploratiivinen tutkimus

lähtee liikkeelle tutkimuskohteen tarkastelusta. Ensin tutkijan on valittava oma

näkökulmansa eli se, millaisena hän tutkimuskohteensa ymmärtää. Tämän

esiymmärryksen pohjalta pyritään eri näkökulmia tarkastelemalla ja abstrahoimalla

kohti syvempää ymmärrystä. (Routio 2007a, 1-2.)

Kuvio 2. Uutta kartoittava eli eksploratiivinen tutkimus (Routio 2007b, 1)

Ymmärrän luovuuden koko journalistiseen työprosessiin liittyvänä. Luovuuden

johtamisen ymmärrän erityisesti ohjaamisena, vuorovaikutuksena ja motivointina.

Tämän esiymmärryksen pohjalta pyrin etenemään eri näkökulmien avulla kohti

syvempää ymmärrystä. Tutkielmani tavoite on rakentaa eksploratiivinen malli, joka

kuvaa toimituksissa tapahtuvan luovuuden johtamisen eri osa-alueita, niiden keskinäisiä

suhteita ja vaikutusta journalistiseen työhön.

Mallintaminen tapahtuu abstrahointiprosessissa, jossa ilmiön kannalta oleelliset

asiat erotellaan epäolennaisista ja samankaltaisia ominaisuuksia ja tuntomerkkejä

sisältävät piirteet samastetaan toisiinsa (Rakitov 1978, 145).
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Metodissani on myös deduktiivisen päättelyn piirteitä, sillä etsin

tutkimuskirjallisuudesta aineistoa, jota sovellan oman tutkimusongelmani ratkaisuun.

Deduktiivinen päättely perustuu siihen, että jos lähtökohdat ovat tosia, myös niistä

johdettua päätelmää voidaan pitää totena (Määttänen 2001, 126).
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3. Sanomalehtiorganisaatioiden johtaminen

3.1. Sanomalehtiorganisaatioiden erityispiirteet
Sanomalehtien toimitukset ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka koostuvat eri alojen

osaajista, ja joiden päämääränä on taloudellisesti kannattava sanomalehti.

Taloudellisesti kannattavan tuotteen luominen on tärkein yksittäinen

mediaorganisaatioiden toimintaa ohjaava päämäärä. Taloudellisen hyödyn tavoittelu

muodostaa ne reunaehdot, joiden sisällä organisaatiossa tehdään päätöksiä. (Nieminen

& Pantti 2004, 90-91.) Journalistisella tuotteella on usein myös muita tavoitteita, kuten

yleisön palveleminen tai tiedonvälitys, mutta mediayritykset toimivat kuitenkin ennen

kaikkea kapitalismin ehdoilla ja pyrkivät vähintäänkin kannattavaan liiketoimintaan.

Suurin osa mediaorganisaatioista kehittää, tuottaa ja levittää viestiä, joka jakaa

tietoa, viihdyttää ja/tai suostuttelee. Yksinkertaisimmillaan mediaorganisaatiot eivät

eroa valmistajista: ne kehittävät ja valmistavat tuotetta (esimerkiksi sanomalehteä) ja

pyrkivät sitten tavoittamaan kohdeyleisönsä, jolle myyvät tuotetta. Mediaorganisaatiot

kuitenkin eroavat tavallisimmista tuottajista työntekijöidensä vuoksi. Journalistisen

työntekijät ovat yleensä korkeasti koulutettuja, ammattimaisia, kovia tekemään työtä ja

useimmissa tapauksissa hyvin luovia. (Lavine & Wackman 1988, 9.)

Mediaorganisaatioiden toinen erityispiirre on sen tuotteen ja sitä kautta työn

luonne. Journalistisen työn tekijöiltä vaaditaan yhtä aikaa pysymistä tiukoissa

aikatauluissa että luovaa työpanosta. Aikataulupaineiden vuoksi journalistisen työn on

oltava toisaalta tiukasti koordinoitua ja toisaalta myös luovuuden mahdollistavaa, jotta

tuote olisi tuore, innovatiivinen, informatiivinen ja korkeatasoinen. (Lavine & Wackman

1988, 14-17.)

Robert G. Picard (2008) lisää mediaorganisaatioiden erityispiirteiksi myös

niiden jakautumisen prosessi- ja projektiorganisaatioihin. Sanomalehdet ovat

tyypillisesti prosessisuuntautuneita organisaatioita. Sanomalehtiorganisaatioiden

tuotanto on jatkuvaa, aikasidonnaista ja tiukasti koordinoitua. Prosessiorientoitunut

tuotanto vaatii pysyvän organisaation, vakituisen työvoiman ja yrityksen omistamat tilat

ja laitteet. Projektiorientoineet mediaorganisaatiot tuottavat tyypillisesti elokuvia,

televisiosarjoja tai kirjoja. Projektilla, toisin kuin prosessilla, on selkeä alku ja loppu.

Projekteissa on usein enemmän joustavuutta aikataulujen ja työjärjestyksen suhteen kuin

prosesseissa, jossa uusi versio tuotteesta ilmestyy säännöllisin väliajoin. Esimiehiltä

prosessisuuntautuminen vaatii ennen kaikkea suunnittelua ja työn valvomista, jotta
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työsuoritus parantuisi. Prosessisuuntautuneissa organisaatiossa tehdään työtä sekä

itsenäisesti että kollektiivisesti ja tuote on koko työyhteisön työn tulos. (Picard 2008.)

Prosessisuuntautuneiden sanomalehtiorganisaatioiden sisälläkin saatetaan kuitenkin

tehdä yksittäisiä projekteja, joiden aikataulut eivät ole sidonnaisia päivittäiseen

ilmestymistiheyteen ja jotka tuotetaan erillisinä projekteina.

Prosessisuuntautuneen organisaation tiukka sitoutuminen aikatauluihin sekä

tarkkaan organisointiin ja toisaalta työn luovuus ovat haaste toimituksien esimiehille.

Lisäksi mediajohtajien ja esimiesten on myös mietittävä tuotteen taloudellista

kannattavuutta.

Sanomalehdet kilpailevat asiakaskunnista eli sekä lukijoista että mainostajista.

Kyky houkutella yleisöä tekee sanomalehdestä houkuttelevan mainostajille. (Lavine &

Wackman 1988, 59.) Suomalaisten päivälehtien tuotoista keskimäärin hieman yli puolet

muodostuu mainostuloista, kolmannes tilauksista ja vajaa kymmenesosa

irtonumeromyynnistä (Nieminen & Pantti 2004, 81). Mediaorganisaatioiden

menestyksekäs toiminta perustuu siis kykyyn tarjota mainostajille niiden haluamia

yleisöjä ja tämän vuoksi kaupalliset mediat pyrkivät tuottamaan pääasiassa sellaisia

sisältöjä, jotka kiinnostavat ostokykyistä yleisöä (Nieminen & Pantti 2004, 91).

Toinen tärkeä avain menestykseen ovat taitavat ja kokeneet työntekijät.

Journalistisen työn tekijät haluavat usein toteuttaa luovuuttaan ja osaamistaan työssään,

joten esimiesten haasteena on tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia tähän. (Lavine &

Wackman 1988, 59.) Osaavista journalisteista on usein kova kilpailu, joten johtoporras

ei voi sivuuttaa työntekijöidensä tarpeita, jos se haluaa pysyä kilpailukykyisenä.

Mediajohdon suuri haaste onkin se, miten se kykenee yhtä lailla täyttämään vaativien

työntekijöidensä odotukset, tiukat aikatauluvaatimukset ja vastaamaan asiakkaidensa

tarpeisiin ja haluihin (Lavine & Wackman 1988, 59).

3.2. Mitä johtajuus on?

Jokaisella organisaatiolla on omat erityispiirteensä. Asiantuntijaorganisaatiot eroavat

yksinkertaisimmista tehtaista ja mediaorganisaatiot omilla erityispiirteillään muista

asiantuntijaorganisaatiosta.

Esimiehen tehtävät ovat kuitenkin hyvin samantyyppisiä kaikilla asteilla ja

kaikissa organisaatioissa. Tietyt esimiesroolit ovat yhteisiä kaikille esimiehille, samoin
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kuin esimiehet on mahdollista jakaa vain muutamaan erilaiseen esimiestyyppiin.

(Mintzberg 1973, 4.) Erilaisissa organisaatiossa ja erilaisten esimiesten työ painottuu

erilaisiin rooleihin ja tehtäviin, mutta pohjimmiltaan esimiestyö on samantyyppistä.

Esimiestyö on ennalta arvaamatonta, monipuolista ja haastavaa. Esimiehellä on

oltava yhtä aikaa sekä oman alansa että esimiestyön asiantuntijuutta että hyvä

yleisnäkemys asioista. (Mintzberg 1973, 4-5.) Johtajan tehtävä on ennen kaikkea johtaa

(Järvinen 2001, 27).

Warren Benniksen ja Burt Nanusin (1980) mukaan johtajuus on sitä, että johtaja

saa ihmisistä irti paremman työpanoksen kuin mihin he kykenisivät yksin. Johtaja luo

tarkoituksen heidän työlleen, parantaa heidän suorituskykyään ja saa heidät ylittämään

omat rajansa. (Bennis ja Nanus 1986.)

Esimiehen tehtävä on tarjota olosuhteita, joissa työ sujuu. Esimiehen tehtävä on

siis tuottaa esimiespalveluita. (Rentola 1999, 54-63). Esimiehen tehtävänä on pitää

huolta siitä, että työntekijät pystyvät työskentelemään parhaissa mahdollisissa

työolosuhteissa, että nämä haluavat työskennellä parhaan taitonsa mukaan ja että nämä

nousevat yli sen osaamistason, jolle he kykenisivät nousemaan yksin.

Esimiehen asema ja tehtävä johtajana eivät enää automaattisesti määräydy

perinteistä käsin, vaan jokaisen esimiehen täytyy itse muodostaa käsitys siitä, mikä

johtamisessa on keskeistä. Esimiehellä täytyy olla oma, henkilökohtainen

johtamiskäsitys eli näkemys siitä, miksi työyhteisössä tarvitaan johtajaa, mitä ovat

johtajan keskeisimmät tehtävät ja miten ihmisiä ja työyhteisöjä johdetaan. Esimiehen

täytyy luoda itselleen kuva siitä, millainen johtaja hän haluaa olla ja millainen on

hänelle ominainen tapa johtaa. Johtajan on arvostettava omaa johtajuuttaan ja haluttava

toimia ihmisten johtajana. (Järvinen 2001, 27-30.)

Toimitusten esimiehiksi nousevat usein kokeneet toimittajat. Vastavalittu

toimituksen esimies nousee tällöin tilanteeseen, jossa hänen on ryhdyttävä johtamaan

entisiä kollegoitaan. Esimies siirtyy yksinäisen puurtajan roolista ryhmänvetäjän rooliin,

jolloin hän ei voi enää keskittyä vain omaan työsuoritukseensa, vaan hänen on

keskityttävä myös alaisiinsa. (Rentola 1999, 54-56.) Entinen toimittaja joutuu

esimieheksi noustuaan muodostamaan oman johtamiskäsityksensä ja luomaan itselleen

roolin johtajana. Esimiehen on ymmärrettävä, mistä journalismissa on käsitys ja hänen

on ymmärrettävä työn luonnetta ja sen vaatimuksia (Rentola 1999, 54).

Toimituksessakaan esimiehen tärkein ominaisuus ei kuitenkaan ole näkemys

journalismista, vaan kyky johtaa ihmisiä. Vaikka esimiehellä olisikin valtaa päättää
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journalistisesta linjasta, sisältöä ei synny, jollei toimitusta osaa johtaa oikein (Rentola

1999, 54).

Johtamistieteessä puhutaan kahdenlaisesta johtamisesta: ihmisten johtamisesta

(leadership) ja asiajohtamisesta (management). Leadership on yleisesti suomennettu

johtamistieteen kirjallisuudessa ihmisten johtamiseksi tai johtamiseksi ja management

asioiden johtamiseksi tai hallinnaksi.  Asiajohtamisella (management) tarkoitetaan

velvollisuuden suorittamista, vastuussa olemista ja asioiden hoitoa. Ihmisten johtaminen

(leadership) puolestaan tarkoittaa ihmisten ohjaamista johonkin suuntaan, toimintaan tai

mielipiteeseen. (Bennis & Nanus 1986, 22.) Asiajohtamista ovat esimiestyön käytännön

asiat, kuten työvuorojen suunnittelu, resurssien jako ja toistuvien arkirutiinien hallinta.

Ihmisten johtamista on se, miten ihmiset saadaan työskentelemään organisaation

tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Johtamistieteilijät Bennis ja Nanus (1986) määrittelevät johtamisen sen kautta,

mitä se ei ole. He ovat purkaneet johtamiseen usein liitettyjä myyttejä, joilla ei

kuitenkaan ole todellisuuspohjaa. Näitä myyttejä on viisi: 1) Johtajuus on harvinainen

taito, 2) johtajaksi synnytään, johtajia ei tehdä, 3) johtajat ovat karismaattisia, 4)

johtamista esiintyy vain organisaation huipulla ja 5) johtaja kontrolloi, ohjaa, kannustaa

ja manipuloi. (Bennis ja Nanus 1986, 148-151.) Johtaminen on kuitenkin kaikkea

muuta.

Johtajuus ei ole harvinainen taito. Suuret johtajat ovat harvinaisia, mutta kaikilla

on kyky johtaa. Hyviä johtajia voi olla monenlaisia, mutta olennaista on, että esimies

itse tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtamismahdollisuuksia on kaikkialla,

ja ne ovat useimpien ulottuvilla. Johtajuuteen voi myös kasvaa ja oppia. Esimieheltä

vaadittujen ominaisuuksien kehittäminen on luontaisia kykyjä tärkeämpää. (Bennis &

Nanus 1986, 148-149.) Harvat toimittajat tähtäävät toimitusten esimiehiksi, mutta

asiantuntemuksen karttuessa ja työn tullessa tutummaksi esimiesasema voi alkaa

houkuttaa. Ylenemismahdollisuuksia myös tarjotaan kokeneille toimittajille. (Rentola

1999, 54.)

Johtajuus ei ole helppoa ja se vaatii hyvää itsetuntoa ja käsitystä omista

kyvyistään (Järvinen 2001, 27-30). Toimituksen esimiehen on ymmärrettävä uusi

roolinsa ja uskallettava nousta johtamaan toimitusta. Kokeneella toimittajalla ei

välttämättä ole valmiita johtamistaitoja tai johtamiskäsitystä, vaan hänen on opittava

johtamaan toimitusta.
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Kaikki johtajat eivät myöskään ole erityisen karismaattisia. Jotkut johtajat ovat,

useimmat eivät. Karismaattisuus on useimmiten enemmän seurausta menestyksekkäästä

johtamisesta eikä päinvastoin. (Bennis & Nanus 1986, 149.) Alaiset arvostavat

esimiestä, joka on hyvä johtaja ja pitävät häntä siten myös karismaattisena. Esimiehen

taidot ovatkin tärkeämpiä kuin synnynnäinen karismaattisuus. Journalistit arvostavat

usein esimiestä, jolla on vankka journalistinen osaaminen. Toimittajana saatu arvostus

voi auttaa esimiestä myös johtajana, mutta maine ei kuitenkaan kanna kauas, jos hänen

johtamistaitonsa ovat puutteelliset.

Johtamista ei esiinny vain organisaation huipulla, vaan kaikilla tasoilla (Bennis

& Nanus 1986, 149-150). Sanomalehtiorganisaatiossa on usean eri tason

johtamistehtäviä, aina päätoimittajasta ja talousjohtajasta toimituspäällikköihin ja

edelleen uutispäälliköihin ja toimitussihteereihin ja osastopäällikköihin. Keskisuuressa

sanomalehdessäkin on useita erilaisia johtamisrooleja, eikä johtajuutta esiinny vain

päätoimittajaportaassa.

Viides myytti on Benniksen ja Nanuksen mukaan kaikkein tuhoisin. Johtaminen

ei ole kontrollointia, ohjaamista, kannustamista ja manipulointia. Johtaminen on

enemmän inspiroimista kuin määräämistä. Johtajat luovat saavutettavissa olevia ja

houkuttelevia tavoitteita ja palkitsevat niitä kohti etenemisestä enemmän kuin

manipuloivat. He antavat alaisilleen mahdollisuuden käyttää omaa aloitteellisuuttaan ja

taitojaan sen sijaan että kieltäisivät tai rajoittaisivat heitä. Johtajan tehtävä on saada

ihmiset huomaamaan omat kykynsä ja luoda tavoitteita, joiden saavuttamisessa he

voivat kykyjään käyttää. (Bennis & Nanus 1986, 150-151.)

Esimieheksi voi siis nousta kuka tahansa ja esimiehen roolista voi myös selvitä

kuka tahansa, joka haluaa johtaa ihmisiä. Toimituksissa on osastopäällikköjä, jotka

käytännössä vastaavat lähinnä muutaman alaisen työvuorojen suunnittelusta ja

uutispäällikköjä, jotka johtavat koko toimitusta ja huolehtivat sanomalehden

ilmestymisestä. Heidän tehtävänään on taata toimitukselle hyvät työolot ja –

mahdollisuudet, inspiroida työntekijöitä ja antaa heille mahdollisuuksia toteuttaa

itseään. Toimitusten esimiehistä saattaa usein tuntua siltä, että heillä ei ole todellista

valtaa varsinaiseen työhön toimituskäytäntöjen paineessa, mutta johtamisessa ei ole

kysymys ensisijaisesti vallankäytöstä. Johtamisessa on kyse psykologisen valtuutuksen

antamisesta muille ja saamisesta alaiset johtamaan itseään organisaation strategian

mukaisiin tavoitteisiin (Bennis & Nanus 1986, 150). Sanomalehtien esimiesten tehtävä
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on välittää toimitukselle tieto yhteisistä päämääristä sekä saada heidät uskomaan ja

työskentelemään niiden eteen.

3.3. Esimiehen roolit

Esimiehen tehtävänä on olla johtamansa yksikön ja ulkopuolisen maailman välissä

(Järvinen 2004, 64). Hän toimii kahden erilaisen maailman välimaastossa, huolehtii, että

hänen alaisensa saavat työskennellä rauhassa ja toisaalta, että he noudattavat johdon

laatimaa strategiaa. Pääjohtaja johtaa yritystä ja tarkkailee ympäristöä, kilpailijoita ja

muita vaikuttajia. (Minzberg 1973, 55.) Toimituksissa esimies johtaa toimitustaan ja

kantaa vastuun ylimmän johdon ja lukijoiden edessä. Hänen tehtävänään on varmistaa

alaisilleen työrauha ja parhaat mahdolliset työolosuhteet. Samalla hän vastaa siitä, että

toimituksen työntekijät tekevät ylimmän johdon määrittelemän linjan mukaista lehteä.

Henry Minzberg (1973, 55-59) määrittelee kymmenen erilaista roolia, jotka ovat

yhteisiä kaikille esimiehille. Esimiehen tehtävät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään,

jotka ovat ihmisten johtaminen, tiedonvälitys ja päätöksenteko. Tämän jaon mukaisesti

voidaan ryhmitellä myös esimiesten roolit. Ihmissuhderooleja ovat 1) keulakuva, 2)

johtaja ja 3) yhteyshenkilö. Tiedonvälitysrooleja ovat 1) tarkkailija, 2) välittäjä ja 3)

puhemies. Päätöksentekorooleja ovat 1) yrittäjä, 2) häiriötekijöiden käsittelijä, 3)

resurssien jakaja ja 4) neuvottelija. (Minzberg 1973, 55-59.) Toimituksen esimiehen

roolit ovat pääpiirteittäin aivan samat kuin minkä tahansa muunkin työyhteisön johtajan

roolit, vaikka niillä ovat omat erityispiirteensä.

Johtajan (leader) rooli on kenties tärkein näistä rooleista. Johtajan roolissa

esimies luo työyhteisön ilmapiirin. Hänen tehtävänsä on yhdistää toisiinsa yksittäisten

työntekijöiden ja organisaation tavoitteet. Tässä roolissa esimiehen täytyy tuoda

työntekijöiden tietoisuuteen yhtiön strategiset tavoitteet ja saada heidät toimimaan

niiden mukaisesti. Johtajuus kuvaa myös esimiehen todellista valtaa: muodollinen valta-

asema määrittelee esimiehen potentiaalisen vallan, mutta hänen taitonsa olla ihmisten

johtaja määrittelee hänen todellisen valtansa. (Minzberg 1973, 60-62.)

Yhteyshenkilön roolilla tarkoitetaan esimiehen roolia johtamansa yksikön ja

muiden yksiköiden, johtoportaan tai ulkomaailman välissä. Esimiehen tehtävänä on

välittää alaisilleen johdon laatima strategia ja ylemmän johdon käskyt. Toisaalta hänen

rooliinsa kuuluu myös välittää alaistensa toiveet ylöspäin. (emt.)
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Tiedonvälitysrooleista tarkkailijalla tarkoitetaan esimiehen tehtävää seurata

ympäristössä tapahtuvia muutoksia, tunnistaa ongelmia ja mahdollisuuksia sekä lisätä

tietojaan ulkopuolisesta maailmasta (Minzberg 1973, 67-68). Tässä roolissa esimies

myös tarkkailee työyhteisön ilmapiirissä tapahtuvia muutoksia ja alaistensa työkykyä.

Uutispäällikön tarkkailijan rooliin kuuluvat myös hänen tehtävänsä seurata päivittäistä

uutisvirtaa ja suunnitella seuraavan päivän sanomalehteä. Tarkkailijan roolissa

uutispäällikkö laatii käsityksensä siitä, mikä on seuraavan päivän pääuutinen ja mistä

toimitus keskittyy kulloinkin raportoimaan.

Puhemiehen roolissa esimies välittää tietoa toimituksen ulkopuolelle, kun taas

välittäjän roolissa hän jakaa tietoa alaisilleen (emt, 70-71). Välittäjän roolissa esimies

esimerkiksi antaa alaisilleen työtehtävät, kertoo tärkeistä uutisaiheista, juttuideoista ja

tiedotustilaisuuksista. Välittäjänä hän myös välittää lukijoiden palautteen alaisilleen ja

suodattaa osan palautteesta toimituksen kuulemattomiin.

Päätöksentekorooleista yrittäjän roolissa esimies suunnittelee työyhteisön

toimintaa. Rooliin kuuluu päivittäinen esimiestyö, kuten työvuorojen suunnittelu, työn

valvonta ja vastuu päivittäisestä työstä. Yrittäjän rooliin kuuluu päivittäisten, toistuvien

asioiden hallinta, kun taas häiriöiden käsittelijän roolissa esimies pyrkii hallitsemaan

ennalta arvaamattomia ongelmia. (emt, 78-80.)

Resurssien jakajan roolissa esimies päättää esimerkiksi juttukeikkojen

toteutuksesta ja niihin annettavasta rahoituksesta, juttupalkkioiden käytöstä, muista

hankittavista resursseista ja koulutusmahdollisuuksista. Esimiehen rooli resurssien

jakajana vaihtelee sen mukaan kuka missäkin työyhteisössä mistäkin resursseista

päättää.

Toisinaan esimies joutuu päätöksentekijänä myös neuvottelijan rooliin.

Neuvottelutilanne saattaa olla esimiehen ja hänen alaisensa välinen tai esimiehen ja

jonkun ulkopuolisen tahon tai henkilön välinen. (Minzberg 1973, 90-91.) Toimituksessa

tällaisia neuvottelutilanteita ovat esimiehen ja alaisen väliset neuvottelutilanteet, jotka

saattavat koskea mitä tahansa työhön tai ilmapiiriin liittyvää asiaa tai esimerkiksi

esimiehen ja haastateltavien väliset neuvottelutilanteet, oikaisuvaateet tai lukijoiden

yhteydenotot.

Esimiehen on hallittava nämä kaikki kolmeen eri tehtävään liittyvät kymmenen

roolia ja niiden eri puolet. Kaikki roolit liittyvät esimiehen tehtävään tarjota alaisille

sellaiset työolosuhteet, että he pystyvät antamaan organisaation käyttöön parhaan

työpanoksensa.



21

Pauliina Penttilän (2000) mukaan uutispäälliköiden rooleista painottuvat eniten

yhdyshenkilön, valvojan ja häiriöidenkäsittelijän roolit. Toimituspäälliköiden

tärkeimmät roolit taas ovat johtaja, yrittäjä ja resurssien jakaja. (Penttilä 2000, 126.)

Roolien painottuminen johtuu uutispäälliköiden työnkuvasta päivittäisen työn johtajana,

johon kuuluu nimenomaan tiedonvälittämistä, tehtävien jakoa ja äkillisiin ongelmiin

puuttumista. Toimituspäälliköt taas ovat enemmän resurssien jakajia ja joutuvat

kantamaan enemmän myös taloudellista vastuuta. Vaikka tietyt roolit painottuvat

toimitusten esimiesten työssä työnkuvasta riippuen, heidän työhönsä liittyvät kuitenkin

kaikki muutkin roolit. Penttilän (2000) mukaan toiset roolit kuitenkin jäivät enemmän

kiireen jalkoihin, kuten esimerkiksi johtajan rooli. Palkitseminen ja motivointi

unohtuvat helposti kiireessä (Penttilä 2000, 127-128), vaikka se kenties olisi tärkeimpiä

rooleja nimenomaan luovan työn johtamisen kannalta.

3.4. Motivaatio ja esimiestyö

Johtamistapaan vaikuttaa suuresti esimiehellä oleva käsitys ihmisten

motivaatiotekijöistä ja tarpeista. Johtajan tapa johtaa pohjautuu usein tiettyyn

ihmiskäsitykseen, joka hänellä on johdettavistaan. Yleisimmät johtamiseen liittyvistä

ihmiskäsityksistä ovat Douglas McGregorin teoria kahdesta erilaisesta ihmiskäsityksestä

ja Frederick Hertzbergin teoria tarpeista, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen.

3.4.1. X- ja Y-teoria

Douglas McGregor on määritellyt kaksi johtamiseen liittyvää ihmiskäsitystä, joita

kutsutaan X-teoriaksi ja Y-teoriaksi. Hänen mukaansa perinteinen organisaatio

hierarkiarakenteineen ja työn ulkoisine kontrolleineen perustuu tiettyyn käsitykseen

ihmisistä ja heidän motivaatiotekijöistään. X-teoria olettaa, että ihmiset haluavat tulla

johdetuiksi, välttelevät vastuuta, ovat laiskoja ja ennen kaikkea kaipaavat työltä

turvallisuutta. (McGregor 1960.) Tämän ihmiskäsityksen omaksuneet esimiehet ja

mediajohtajat uskovat, että paras tapa johtaa alaisiaan on valvonta, painostaminen,

kurinpidollisilla toimilla uhkaaminen ja rankaisu (Lavine & Wackman 1988, 187-118).

Y-teoria on toisenlainen. Tämä teoria olettaa, että ihmiset eivät ole

pohjimmiltaan laiskoja ja työtä vieroksuvia. Teorian mukaan ihminen voi toimia
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itsenäisesti ja luovasti työssään, mikäli häntä motivoidaan oikein. Johdon ensisijaisena

tehtävänä onkin vapauttaa ihmisissä piilevät voimavarat. Y-teorian hyväksyvät

esimiehet yrittävät auttaa alaisiaan kehittymään korostamalla itsekontrollia ulkoisen

ohjauksen sijaan. Työntekijät voivat tällaisessa työympäristössä tyydyttää sosiaalisia

tarpeitaan sekä tarpeitaan saada arvostusta ja toteuttaa itseään. (McGregor 1960.)

Ajatus siitä, että esimies voisi motivoimalla nostaa alaisensa luovaa tasoa työssä,

perustuu siis Y-teorian mukaiseen ajatusmalliin. Luovuuden lisääminen liittyy teorian

mukaan nimenomaan motivointiin, eikä se onnistu käskyttämällä tai painostamalla.

3.4.2. Motivaatio-hygienia –teoria

Frederick Hertzbergin teorian mukaan ihmisillä on kaksi toisistaan riippumatonta

tarpeiden ryhmää, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen eri tavoin. Hänen havaintojensa

mukaansa työhönsä tyytymättömät työntekijät kiinnittivät huomiota työympäristöön,

kun taas työhönsä tyytyväiset kiinnittivät huomiota itse työhön. Hygieniatekijät

kuvaavat työympäristöä ja niillä on tärkein merkitys tyytymättömyyden ehkäisyssä.

Toinen tarpeiden ryhmä on motivaatiotekijät, ja ne motivoivat ihmisiä parempiin

suorituksiin. (Hertzberg 1966, 114-119)

Hygieniatekijöihin kuuluvat sellaiset seikat kuin työnjohto, työolosuhteet,

henkilösuhteet, raha, status ja turvallisuus. Nämä liittyvät nimenomaan niihin

olosuhteisiin, joissa työ tehdään, vaikka eivät olekaan työssä olennaisimpia asioita.

Hygieniatekijät ovat lähinnä tekijöitä, joiden vähintään on oltava kunnossa, jotta

työntekijä ei olisi tyytymätön työhönsä. Hygieniatekijöihin liittyvät tyydytetyt tarpeet

poistavat usein tyytymättömyyden tunteita, mutta eivät vielä motivoi työntekijää

parempiin suorituksiin. (Hertzberg 1966, 114-119.)

Motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi saavutukset, työstä saatu tunnustus, työn

haasteellisuus, vastuun lisääntyminen ja henkilökohtainen kehittyminen. Näillä tekijöillä

on Hertzbergin mukaan myönteinen merkitys työtyytyväisyyteen ja ne usein nostavat

yksilön suorituskykyä. (Hertzberg 1966, 114-119.) Journalistisessa työssä

motivaatiotekijöitä voivat olla esimerkiksi lukijoiden ja kollegoiden arvostus,

haasteellisemmat työtehtävät, mahdollisuus toteuttaa omia juttuideoitaan sekä

mahdollisuudet kouluttaa ja kehittää itseään. Näiden tarpeiden tyydyttäminen

mahdollistaa yksilön kasvun ja parantaa tämän työsuoritusta.
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Esimiehen tehtävä on luoda työympäristöön mahdollisuuksia

motivaatiotekijöiden tyydyttämiseen (Hertzberg 1966, 126-136). Ensisijainen tavoite on

tyydyttää hygieniatekijät, mutta jotta esimies saisi alaisistaan irti näiden kykyjen

mukaisen panoksen, heille on annettava mahdollisuus myös motivaatiotekijöiden

tyydyttämiseksi. Hertzbergin mukaan kyse on työn rikastuttamisesta, eli työn vastuun,

liikkumavapauden ja haasteellisuuden lisäämisestä (Hertzberg 1966, 126-136). Työn

rikastuttamisesta on kyse nimenomaan silloin, kun journalisteille annetaan vapaus

päättää juttuaiheistaan tai käyttämistään näkökulmista tai haastateltavista. Esimiehen on

luotettava alaisensa kykyyn ottaa vastuuta ja tehdä itsenäisiä päätöksiä työssään.

Journalistisessa työssä esimerkiksi rutinoituminen voi johtaa siihen, että työstä katoaa

liikkumavapaus ja haasteellisuus. Esimiehen on pidettävä huolta siitä, että kaikki

pystyvät kehittymään työssään ja saavat tilaa toteuttaa itseään sekä vastuulleen entistä

haastavampia töitä. Mahdollisuuksia tähän voivat antaa esimerkiksi palkitseminen

onnistuneesta työstä vapaudella toteuttaa omia juttuideoita sekä työnkierto, eli

työntekijöiden siirtyminen toimituksen sisällä väliaikaisesti toisiin työtehtäviin.

Motivaatiotekijöiden tyydyttäminen ei kuitenkaan voi olla vain satunnaista, vaan

esimiehen on pyrittävä antamaan siihen tilaisuuksia koko ajan.

3.5. Hyvä johtaja

Hyvää johtajaa voi määritellä sekä hänen henkilökohtaisten ominaisuuksien tai

tekojensa kautta. Tärkeimpiä ominaisuuksia on halu toimia ihmisten johtajana ja

arvostaa omaa johtajuuttaan (Järvinen 2001, 27-30).

Yleinen myytti johtamistyöstä on, että johtajaksi synnytään. Suurimman osan

johtamisessa vaadittavista kyvyistä voi kuitenkin oppia. Johtajaksi oppiminen ei ole

helppoa, mutta johtajalta vaadittujen ominaisuuksien kehittäminen on luontaisia kykyjä

tärkeämpää. (Bennis & Nanus 1986.) Tärkeämpää kuin synnynnäiset

johtajaominaisuudet on siis se, että johtaja haluaa kehittää itseään, tiedostaa, millainen

johtaja on ja missä asioissa hänen olisi kehityttävä. Hyviä johtajia voi olla hyvin

erilaisia, mutta tärkeintä on tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja toimia niiden

mukaan.

Pauliina Penttilä keräsi toimittajilta ja esimiehiltä määritelmiä siitä, millainen on

heidän mielestään hyvä esimies (Penttilä 2001, 99-100). Määreet eivät eronneet suuresti
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muussa kirjallisuudessa esitetyistä määreistä, mutta toimitustyön johtamisessa painottui

journalistisen ammattitaidon merkitys. Toimittajat pitävät tärkeänä sitä, että esimiehellä

on vankka toimittajan ammattitaito (Penttilä 2001, 99-100). Toimitusten esimiehiksi

nousevatkin usein toimittajan työssä ansioituneet henkilöt (Rentola 1999, 54).

Toimittajan ammattitaito ei kuitenkaan välttämättä anna parhaita mahdollisuuksia

valmiuksia esimiestyöhön. Vaikka toimitusten esimiehet pitävät tärkeimpänä

tehtävänään uutisseurantaa ja lehden suunnittelua, esimies työ vaatii kuitenkin erilaisia

valmiuksia kuin toimittajan työ. Toimittajasta esimiesasemaan noussut joutuu

määrittelemään asemansa toimituksessa uudelleen ja se saattaa olla monesti hyvinkin

hankalaa.

Luovaa työtä johtavan on lisäksi ymmärrettävä, mitä alaisten luovuus häneltä

vaatii. Kasvatustieteilijä Tauno Hakasen (1980) mukaan luovaa työtä johtavalla on

mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten paljon luovaa työtä yhteisössä syntyy, mutta se

vaatii esimieheltä tiettyjä ominaisuuksia. Luovan työn johtaminen vaatii myös

esimieheltä luovuutta. Esimies voi lisätä alaistensa työn tehokkuutta ja luovuutta vain,

jos hän ymmärtää tehtävänsä vaatimukset sekä toimii strategisesti oikealla tavalla ja luo

luovalle työlle hyvät edellytykset. Luovan työn johtaminen vaatii lisäksi tunnontarkkaa

rehtiyttä, oikeaa käsitystä omasta suorituskyvystä verrattuna alaisten suorituskykyyn

sekä empaattisen ystävän ymmärtävää asennetta alaisia kohtaan (Hakanen 1980, 191-

195.)

Rehtiys ja luottamus ovat erittäin tärkeitä luovan työn johtamisessa. Alaisen

tulee voida luottaa siihen, että esimies ei omi tai varasta hänen ideoitaan, vaikka hän

esittäisikin ne tälle jo hyvin varhaisessa vaiheessa. (Hakanen 1980, 191-92.)

Toimitustyössä työntekijöiden täytyy voida uskaltaa kertoa esimerkiksi juttuideoitaan

esimiehelle, ilman että joutuu ottamaan sen riskin, että joku muu työyhteisöstä saa idean

toteutettavakseen. Jos esimies menettää alaistensa luottamuksen, sitä on erittäin vaikea

voittaa takaisin. Alaiset eivät kerro ajatuksiaan sellaiselle esimiehelle, johon eivät voi

luottaa.

Ilman oikeaa käsitystä omasta suorituskyvystään esimies ei kykene opastamaan,

neuvomaan ja ohjaamaan alaisiaan oikein. Esimies saattaa kuvitella, että hänet on

nimitetty virkaan, koska hän on muita pätevämpi ja kyvykkäämpi. (Hakanen 1980, 192-

193.) Esimiehen täytyy kuitenkin kyetä hyväksymään se, että joissain asioissa alaiset

ovat häntä pätevämpiä ja saattavat keksiä parempia juttuideoita, työtapoja ja näkökulmia
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työhön kuin esimies itse. Esimiehen on arvostettava omaa johtajuuttaan, mutta hänen on

myös oltava itsekriittinen ja kyettävä myöntämään omat heikkoutensa.

Empaattisen ystävän ymmärtävällä asenteella Hakanen tarkoittaa sitä, että

luovaa työtä johtava olisi kiinnostunut alaisistaan, heidän luonteestaan,

työskentelytavoistaan ja ajatusmaailmastaan. Asenne auttaa esimiestä kuuntelemaan

alaisiaan ja helpottaa hyvän ilmapiirin luomista. Alaisen on myös helpompi kertoa

ideoistaan ja ajatuksistaan esimiehellä, jos hän uskoo tämän olevan aidosti kiinnostunut

niistä. Toisaalta esimiellä on myös jonkinlainen käsitys alaisensa kiinnostuksen

kohteista, jos hän pyrkii aidosti kuuntelemaan tätä. Se helpottaa työnjakoa ja myös

alaisten kouluttamista. Empaattinen asenne tekee myös tunnustuksen antamisesta

luontevaa ja vapaata. Tämä vaatii kuitenkin esimieheltä todellista myötäeläjän kykyä.

Empaattisen asenteen teeskenteleminen paljastuu nopeasti. (emt, 194-195.) Tärkeää on,

että esimies ei yritä teeskennellä muuta kuin on, vaan yrittää pärjätä parhaansa mukaan

omilla kyvyillään. Voidaan kuitenkin sanoa, että luovan työn johtajan onnistuminen

työssään riippuu paljolti hänen tiedoistaan, taidoistaan ja asenteestaan, mutta myös

hänen luonteestaan ja persoonallisuudestaan (Hakanen 1980, 195).

Hyvä johtaja voidaan määritellä sekä hänen persoonallisuuden piirteidensä että

toimintansa kautta. Hyvän johtajan ominaisuuksia on kirjallisuudessa lueteltu valtava

määrä. Olen koonnut alla olevan taulukon yhdistellen useita eri kirjallisia lähteitä

(taulukko 2). Taulukon vasempaan sarakkeeseen on koottu hyvään johtajaan liitettyjä

persoonallisuuden piirteitä ja ominaisuuksia ja oikeaan sarakkeeseen niitä tekoja, joita

hän esimiehen roolissa tekee. Johtamistieteessä puhutaan usein persoonan sijaan

piirteistä ja piirreteoriasta ja tekojen sijaan käyttäytymisestä ja käyttäytymisteoriasta.



26

Persoona Teot

Hyvä esikuva

Itsekriittinen

Hyvä itsehillintä

Luotettava

Oikeudenmukainen

Vaativa

Hyvät

vuorovaikutustaidot

Empaattinen

Avarakatseinen

Huumorintajuinen

Hyvä itsetunto

Sinnikäs

Emotionaalisesti älykäs

Joustava

Hyvä itsetuntemus

Organisointikykyinen

Kykenee hallitsemaan

kokonaisuuksia

Paineensietokykyinen

Hyvä päätöksentekijä

Hyvä oman alan

ammattitaito

Huomioi alaisensa

yksilölliset tarpeet

Haluaa toimia ihmisten

johtajana

Tarttuu yhteisiin

ongelmiin nopeasti

Luo hyvän työilmapiirin

Luottaa alaisiinsa

Pitää alaistensa puolta

Tarvittaessa pakottaa

työyhteisön uudistumaan

Motivoi

Rohkaisee

Kommunikoi ja tiedottaa

Arvostaa omaa

johtajuuttaan

Kuuntelee alaisiaan

Myöntää heikkoutensa

Osoittaa arvostuksensa

Kunnioittaa työntekijöitä

yksilöinä

Keskittyy omiin

tehtäviinsä

Vahva visio

Omat asiat erillään

työstä

Kantaa vastuun

Erottaa olennaisen

epäolennaisesta

Antaa palautetta

        Taulukko 1. Hyvän johtajan persoona ja teot
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Hyvän esimiehen odotetaan olevan alaisilleen hyvä esikuva, hänen on oltava

luotettava, huumorintajuinen ja paineensietokykyinen. Erityisesti oikeudenmukaisuus,

luotettavuus ja hyvät vuorovaikutustaidot nostetaan esiin hyvän esimiehen

persoonallisuuden piirteinä. Journalistisen työn esimieheltä odotetaan lisäksi hyvää

oman alansa ammattitaitoa. Tätä pidetään usein jopa tärkeämpänä kuin johtamistaitoja,

vaikka hyvästä toimittajasta ei välttämättä tule hyvää esimiestä. Huonosta toimittajasta

ei kuitenkaan voi tulla hyvää journalistisen työn esimiestä. Toimitusten esimiehiksi

nousevat myös usein nimenomaan toimittajat (Rentola 1999, 54), mutta mikään ei estä

esimerkiksi valokuvaajaa nousemasta erinomaiseksi toimituksen esimieheksi.

Vähintään yhtä tärkeää kuin esimiehen persoona on, että hänellä on tietynlainen

ote esimiestyöhön. Huonotkin johtajat voivat olla vaativia, päättäväisiä ja

paineensietokykyisiä, mutta teot erottavat heidät hyvistä johtajista. Luovan työn

johtamisessa on erityisen tärkeää, että esimies yrittää huomioida alaistensa yksilölliset

tarpeet ja tavoitteet, luo hyvän työilmapiirin, motivoi ja luottaa alaisiinsa. Hyvä esimies

myös tiedottaa, informoi ja välittää visiota alaisilleen. Hän kunnioittaa alaisiaan

yksilöinä, kuuntelee heitä, osoittaa arvostuksensa ja antaa palautetta. Lisäksi hän osaa

arvostaa omaa johtajuuttaan ja haluaa olla ihmisten johtaja. Esimies voi selviytyä

kunnialla työstään jo pelkästään sillä, että haluaa johtaa ihmisiä ja kykenee oikeisiin

tekoihin. Hyvällä johtajalla on lisäksi oikeanlainen persoona ja luonteenlaatu.



28

4. Toimitusyhteisö

4.1. Toimittajan työnkuva

Journalistinen kulttuuri ja journalismin ihanteet vaikuttavat toimittajan työhön ja

toimitukseen johtamisympäristönä. Toimittajien ammattia pidetään toisaalta tiukasti

erilaisiin vaatimuksiin, kuten juttutyyppeihin, tyylikirjoihin ja aikatauluihin sidottuna,

mutta toisaalta vapaana ammattina. Journalistit noudattavat yhtenäistä journalistista

ammattinormistoa ja pitävät oikeutenaan ja velvollisuutena vahtia vallanpitäjien

toimintaa (Salminen 1998, 23).  Lisäksi journalismia määrittävät tietyt sille asetetut

vaatimukset. Journalismi on ajankohtaista ja perustuu faktatietoon. Se edustaa yleisöä,

mutta toimii samalla itsenäisen harkinnan pohjalta ja pyrkii vastustamaan siihen

kohdistuvia vaikutusyrityksiä. (Kunelius 1998, 18-21.) Nämä journalismin vaatimukset

ovat jokaisen toimittajan tiedossa ja liittyvät olennaisesti työnkuvaan. Samalla ne

asettavat toimittajan luovuudelle tiettyjä rajoja. Juttujen on pohjauduttava faktatietoon,

joten toimittajan on uutista kirjoittaessaan käytettävä luovuuttaan tosiasioiden antamissa

rajoissa. Lisäksi toimittajan on tartuttava ajankohtaisiin aiheisiin, mikä vaikuttaa

aihevalintoihin.

Erityisesti taittajien ja taittavien toimittajien luovuutta rajoittaa sanomalehdissä

lisääntyvä ennakoiva taitto, joka automatisoi taittoa ja jättää vähemmän varaa taittajan

omille ratkaisuille. Toisaalta lehden ulkoasua ja visuaalisuutta pidetään yleisesti

tärkeänä kilpailuvalttina. (Suomen Lehdistö 3/2007, 18.)

Journalismin yleisten vaatimusten lisäksi lehtityötä rajaavat sanomalehden

strategiset valinnat. Nämä strategiset valinnat eivät liity ainoastaan sisällöllisiin

tavoitteisiin ja sisällön laatuun, vaan myös yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin.

Sanomalehdet ovat liikeyrityksiä, joiden on tuotettava voittoa omistajilleen.

Sanomalehdillä on paitsi journalistisia ihanteita, myös taloudellisia tavoitteita. Yrityksen

strategiset valinnat kertovat tavoitteista, joita yritys on asettanut itselleen. Samalla ne

asettavat vaatimuksia henkilökunnan työlle.

 Journalismin luonteeseen kuuluu kilpailu tiedonvälityksen nopeudesta, mutta

skuupit ja kiinnostavat jutut toimivat myös sanomalehden kilpailuvaltteina.

Sanomalehdet kilpailevat lukijoiden huomiosta jutuillaan, joiden on siksi oltava

omaperäisiä, sujuvasti kirjoitettuja ja kiinnostavia – siis sellaisia, jotka täyttävät luovan

tuotteen kriteerit. Kyetäkseen kilpailemaan mediamarkkinoilla yritykset tarvitsevat siis

työntekijöidensä luovaa panosta. Journalismia määrittävät niin toimittajien omat
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käsitykset ja ihanteet journalismista, ammattietiikka kuin yrityksen näkemys

taloudellisesti kannattavasta journalismistakin.

4.2. Esimiesten tehtävät

Esimies on työorganisaatiossa työntekijää lähin työnantajan edustaja. Esimiestyö pitää

sisällään kaiken sen toiminnan, jolla esimies ohjaa alaistaan saavuttamaan määrätyn

tavoitteen.

Esimiesten työnkuvaan kuuluvat henkilöstöasiat, valvonta ja arviointi. Lisäksi

heiltä vaaditaan usein vahvaa käytännön osaamista. He eivät vain valmenna ja opeta

työntekijöitä, vaan myös tekevät osin samanlaista työtä kuin heidän alaisensa. (Lavine

& Wackman 1988, 88-89.) Monet keskiportaan esimiehet paitsi tekevät uutisseurantaa

ja päättävät lehden sisällöstä, he kirjoittavat myös usein itse juttuja (Penttilä 2000, 42).

Viime vuosina esimiehet ovat kokeneet työmääränsä lisääntyneen.

Työnorganisointia on tullut lisää, samoin tietotekniikkaa. Myös ennakkosuunnittelu on

lisääntynyt. Tämä on toisaalta aiheuttanut työmäärän ja kiireen lisääntymistä, toisaalta

taas työkulttuurien jalostumista ja työn jäsentymistä. (Suomen Lehdistö 3/2007, 18.)

Esimies toimii tiettyjen ylhäältä annettujen strategisten tavoitteiden puitteissa ja

vastaa siitä, että hänen alaisensa toteuttavat heille asetetut tavoitteet. Näiden tavoitteiden

saavuttamiseksi esimiehen tulee tarjota alaisilleen olosuhteet, joissa työ sujuu.

Esimiehen kannalta ei ole samantekevää, miten alaiset työskentelevät tai

kehittävät itseään. Esimiehen tehtävä on ohjata alaisen osaamista yrityksen strategisten

valintojen suuntaisesti. Yksilöt voivat kehittää itseään yrityksen strategian mukaisesti

vain, jos yrityksen johto on onnistunut viestittämään strategiset valinnat selkeästi.

Suurin osa tästä viestinnästä tapahtuu lähimpien esimiesten toimesta jokapäiväisen

työskentelyn lomassa. (Kirjavainen 2000, 124.) Esimiehen tehtävä on antaa

suuntaviivoja myös yksilöiden luovuudelle. Osaamisen tavoin yksilö voi suunnata

luovuuttaan yrityksen strategian mukaiseen toimintaan. Esimiehen tehtävä on ohjata

yksilön luovaa toimintaa yrityksen strategian mukaisesti, tiettyjen ylhäältä määrättyjen

suuntaviivojen mukaan. Tämä ei tarkoita automaattisesti luovuuden rajoittamista, vaan

tiettyjen puitteiden antamista luovalle toiminnalle.
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4.3. Toimituksen organisaatio

Toimitus on osa sanomalehden organisaatiota. Organisaatioon kuuluu myös muun

muassa ilmoituksista, markkinoinnista, asiakaspalvelusta, hallinnosta ja jakelusta

vastaavia osastoja. Lisäksi monet lehdet kuuluvat jonkin suuren konsernin alaisuuteen,

joten osa lehden toiminnoista, kuten jakelu, paino tai hallinnolliset asiat saatetaan hoitaa

yhdessä jonkin toisen lehden kanssa.

Sanomalehden toimitusta johtaa vastaava päätoimittaja, jonka alaisia ovat muun

muassa varapäätoimittaja, toimituspäälliköt, uutispäälliköt ja toimitussihteerit. Heidän

alaisinaan taas työskentelee joukko kirjoittavia toimittajia, erikoistoimittajia,

aluetoimittajia ja mahdollisesti ulkomaankirjeenvaihtajia. Toimittajien lisäksi

toimituksen organisaatiossa työskentelee muita ammattiryhmiä, kuten valokuvaajia,

taittajia, graafikoita sekä avustajia ja freelancereita. (Kuutti 1994, 94-95.)

Toimitusorganisaatiot ovat Suomessa olleet perinteisesti hyvin matalahierarkisia

ja autonomisesti ohjautuvia. Kehitys on kuitenkin koko ajan ollut entistä

hierarkisempaan ja esimiesjohtoisempaa suuntaan. Esimiestaso näkee tämän

mahdollisuutena kehittää ja tehdä entistä parempaa työtä, mutta toimittajille suunta

näyttäytyy negatiivisempana. He saattavat kokea, että esimiesjohtoinen ja vähemmän

autonominen työ tappaa motivaation. (Kunelius 2008.) Tämä ristiriita saattaa näky

monissa toimitusorganisaatioissa.

Pauliina Penttilä tutki esimiesten työnkuvaa pienissä seitsenpäiväisissä

sanomalehdissä ja kokosi tutkimiensa toimitusten organisaatioita mukaillen

yksinkertaisen organisaatiokaavion (Penttilä 2000, 23; kuvio 3). Toimitusten

organisaatiot vaihtelevat niiden koon mukaan, mutta yksinkertaisimmillaan

toimitusorganisaatio on jotakuinkin alla olevan kuvion mukainen.
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PÄÄTOIMITTAJA

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

UUTISPÄÄLLIKKÖ

TOIMITUSSIHTEERIT

Uutis-

toimitus

Alue-

toimittajat

Talous-

toimitus

Kulttuuri-

toimitus

Urheilu-

toimitus

Kuvaajat

Kuvio 3. Toimituksen organisaatio Penttilän (2000) mukaan.

Suurin osa toimituksen eri osastoista ja toimittajista ovat siis saman

päällikköportaan alaisuudessa (Penttilä 2000, 23). Monesti kuitenkin pienempienkin

lehtien urheilutoimituksella on oma esimiehensä, jolloin urheiluosasto toimii omana

saarekkeenaan muun toimituksen sisällä. Tässä mielessä urheilutoimitus muodostaa

usein poikkeuksen muihin osastoihin verrattuna. Sen sijaan esimerkiksi

kulttuuritoimituksella on harvemmin omaa esimiestä ja kulttuuritoimitus saattaakin

todellisuudessa muodostua vain yhdestä kulttuuritoimittajasta (emt, 23).

Päätoimittaja on toimitusorganisaation ylin johtaja ja vastaa siitä, että toimitus

noudattaa omistajatahon määrittelemää lehden linjaa. Hän on vastuussa lehden sisällöstä

ja lisäksi hänellä on yleensä myös taloudellista vastuuta.

Toimituspäälliköt vastaavat yleensä toimituksen rahankäytöstä ja

henkilöstöasioista (Penttilä 2000, 24). Suomen Lehdistön vuodenvaihteessa 2006-2007

tekemässä tutkimuksessa toimituspäälliköt kokivat hallintoon ja byrokratiaan liittyvien

töidensä lisääntyneen ja journalistisen johtamisen jääneen vähemmälle. Valtaosa

toimituspäällikön työpäivästä kuluu henkilöstöasioihin, budjetin hoitamiseen,

suunnittelu- ja kehitystyöhön ja uutistoiminnan johtamiseen. (Suomen Lehdistö 5/2007,

18.)

Uutispäällikön tai toimitussihteerin vastuulla on päivittäinen uutistyö. Hän

vaikuttaa sekä lehden sisältöön että toimituksen työnjakoon. (Penttilä 2000, 24.) Viime

vuosina päivittäisen uutistyön vetäminen on siirtynyt uutispäälliköiden vastuulta

toimitussihteereille. Uutispäälliköiden työssä on korostunut enemmän pitkäjänteinen

ennakkosuunnittelu ja organisointi. (Repo, Leskinen & Pihlajarinne 2007, 16.)
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Edellä mainittujen tehtävien lisäksi sanomalehtien esimiesportaaseen ovat

uutena työnimikkeenä ilmestyneet tuottajat, joiden työnkuva painottuu lehden sisällön

suunnitteluun, juttujen ideointiin ja kirjoittamiseen, laajempien linjausten miettimiseen

ja toimittajien ohjeistamiseen. Tuottajien toimenkuvaan kuuluu lehden pitkäjänteisempi

kehitystyö. (Suomen Lehdistö 3/2007, 19.)

Toimituksen organisaatiosta uutispäälliköt, toimitussihteerit ja tuottajat ovat siis

eniten tekemisissä toimittajien kanssa. He työskentelevät päivittäin toimittajien kanssa

ja ovat yleensä näiden lähimpiä esimiehiä. Päällikön työnimike ja työnkuva vaihtelee

usein lehtikohtaisesti, ja edellä mainittujen lisäksi sanomalehdissä saattaa työskennellä

myös muita esimiehiä ja vuoronvetäjiä.

4.4. Esimiestyö toimituksessa

Penttilän tutkimuksen mukaan esimiehet kokivat olevansa ensisijaisesti vastuussa

seuraavan päivän lehden ilmestymisestä. Tärkeimmäksi tehtäväkseen uutispäälliköt

mainitsivat tähän liittyvän koordinoinnin ja uutisseurannan. (Penttilä 2000, 34-42.)

Uutispäälliköt suunnittelevat työtä sekä lyhyemmälle että pidemmälle

aikavälille. Pitkäjänteisen suunnittelun ja organisoinnin määrä on lisääntynyt viime

vuosina. Uutispäällikön työ painottuu johtamiseen, uutisvirran seuraamiseen sekä

uutisaiheiden ja painotusten valintaan. Uutispäällikkö myös huolehtii toimittajista ja

työnjaosta, tekee työvuorolistat ja osallistuu ideointiin ja taittamiseen. (Repo ym. 2007,

16.) Uutispäälliköiden työssä yhdistyy siis sekä päivittäisen työn organisointi ja

johtaminen että pitkäjänteinen suunnittelu. Päivittäisestä uutistyöstä vastaavat lisäksi

toimitussihteerit.

Pauliina Penttilä (2000) kuvaa pro gradu -työssään toimituksen esimiehen

tyypillistä työpäivää. Työpäivänsä aluksi toimituksen esimies laatii luettelon siitä, mitä

seuraavan päivän lehteen on tulossa. Tehtävät jaetaan aamupalaverissa, jossa

uutispäällikön suunnittelemat juttuaiheet sekä niiden painotukset ja näkökulmat

saattavat vielä muuttua. Aamupalaverin jälkeen toimituksessa on lista, jonka perusteella

jokainen toimittaja tietää, mitä häneltä odotetaan. Lista muokkautuu usein vielä päivän

aikana. Esimiehen tehtävä on pitää yhteyttä toimittajiin ja päivittää listaa sen mukaan,

mitä lehteen on todella tulossa sekä pitää huoli siitä, että toimittajat ovat tehtäviensä

tasalla. Esimiehen tehtävä on päivän mittaan koordinoida toimittajien työtä niin, että
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päivän uutisaiheet tulevat käsitellyiksi, toimittajat eivät tee päällekkäistä työtä ja

sanomalehti valmistuu ajoissa. Lisäksi vastuussa olevan esimiehen on päivän lehden

lisäksi huolehdittava etukäteen siitä, että esimerkiksi erikoisliitteisiin ja teemasivuille on

valmistumassa juttuja. Toimituksen vetovastuu vaihtuu yleensä iltapäivällä, jolloin

toimitussihteeri ja iltatoimittajat tulevat töihin. Iltatyöskentelyn ohjenuorana on iltalista,

jonka pohjalta vuorossa oleva esimies ohjeistaa toimittajien työtä. (Penttilä 2000, 34-

38.) Viime vuosina osa uutispäälliköiden päivittäisen työhön liittyvät tehtävät ovat

siirtyneet entistä enemmän toimitussihteerien vastuulle ja uutispäälliköiden työ on

painottunut enemmän johtamiseen (Repo ym. 2007, 16), mutta pääpiirteissään

esimiehen tehtävät ovat edelleen samanlaiset. Suurin muutos esimiestyössä tuntuisi

olevan etukäteissuunnittelun jatkuva lisääntyminen (emt).

Uutisseurannan ja suunnittelun jälkeen esimiehet pitivät tärkeimpänä

tehtävänään suunnittelua ja yhteydenpitoa sidosryhmiin. Seuraavaksi nousivat esiin

työnjako ja henkilöstö, hallinto- ja talousasiat sekä muut asiat. (Penttilä 2000, 34-42, ks.

taulukko 3.)

Toimitussihteerit määrittelivät Suomen lehdistön tutkimuksessa työnkuvansa

koostuvan pääasiassa lehden sisällön suunnittelusta ja kokoamisesta. Työhön kuului

juttujen käsittelyä ja lukemista, uutisseurantaa, juttujen arvottamista ja valintaa sekä

erityisesti iltavuorossa työnjohtoa. (Suomen Lehdistö 3/2007, 19.)

Esimiesten työ ja tehtävät toimituksessa:

• Uutisseuranta ja suunnittelu

• Sisäinen ja ulkoinen yhteydenpito

• Työnjako ja henkilöstö

• Puitteet, hallinto, talous

• Muut tehtävät

Taulukko 2. Esimiesten työ ja tehtävät Penttilän mukaan (Penttilä 2000, 34-42)

Sanomalehden esimies ohjaa alaistensa toimintaa yhtäältä päivittäisten

uutistapahtumien että yrityksen strategian asettamien vaatimusten mukaan.

Sanomalehden toimituksessa uutispäällikkö hahmottelee, millainen seuraavan päivän

lehden sisältö tulee pääpiirteissään olemaan. Hän antaa alaisilleen ideoita ja juttuaiheita

ja vaikuttaa näin siihen, minkä aiheen pariin kukin pureutuu. Aiheen antaminen on yksi

luovuutta suuntaava tekijä.
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Sanomalehtiorganisaatiolla on yleensä strategia, jossa rajataan, millainen on

muun muassa sanomalehden tyyli, kieliasu ja taitto. Lisäksi päivittäin ilmestyvässä

sanomalehdessä on tiukka aikataulu, jonka mukaisesti juttujen on valmistuttava.

Esimiehen tehtävä on huolehtia, että yksilöt toteuttavat luovuuttaan näiden puitteiden

vaatimalla tavalla. Hänen vastuullaan on, että lehti ilmestyy seuraavana päivänä ja on

lisäksi kilpailukykyinen muiden sanomalehtien tai tiedotusvälineiden kanssa.

Esimiehet pyrkivät kohdentamaan yksilöiden osaamista ja luovuutta ohjaamalla

ja neuvomalla, mutta myös konkreettisemmin keinoin. Esimies päättää paitsi työnjaosta,

mutta hän saattaa myös vaikuttaa siihen, mihin resursseja kohdistetaan. Uutispäällikkö

ei ole varsinaisesti taloudellisessa vastuussa, mutta hänen mielipiteillään saattaa silti olla

valtaa esimerkiksi siihen, millaisiin työtehtäviin myönnetään rahoitusta.

4.5. Toimitustyön käytännöt

Journalistisen työn tekijät tekevät päivittäiset valintansa tiettyjen toimituskäytäntöjen

mukaan. Osa käytännöistä voi olla toimituskohtaisia, mutta osa on alalle vakiintuneita

rutiineita, jotka koetaan osaksi journalismin ammattimaisuutta. Journalistisessa työssä

kiire hallitsee päivittäistä työtä ja pakottaa journalistit turvautumaan tiettyihin

vakiintuneisiin rutiineihin. Ammatilliset käytännöt ovat tarpeellisia sekä journalisteille

että lukijoille, sillä ne toimivat myös laadun standardoinnin välineinä (Sopulisilppuri

1996, 84).

Journalististen rutiinien lisäksi päivittäisiin valintoihin vaikuttaa myös lehden

linja. Toimittaja ei ole vapaa valitsemaan käyttämäänsä näkökulmaa, aihetta tai

haastateltavia, vaan hän joutuu tekemään valintansa organisaation asettamien rajojen

puitteissa. Erityisesti suurissa lehtitaloissa yksittäisten toimittajien vapaus on

perinteisesti ollut melko rajallista. Osa näistä säännöistä on kirjoitettuja sääntöjä, osa

taas toimittajalta toiselle siirtyvää hiljaista tietoa. (Klemola 1981, 95-131.)

Vakiintuneisiin toimituskäytäntöihin kuuluvat uutiskriteerit, joiden avulla

toimittajat päättävät, mitkä tapahtumat ovat tärkeitä ja miten niistä kerätään tietoa

suurelle yleisölle. Valintoja ohjaavat journalistiset rutiinit on tutkimuksessa usein jaettu

kolmeen ryhmään: 1) määrittelyrutiinit, eli juttujen ideointi ja uutiskriteerien

soveltaminen, 2) keruurutiinit, eli vakiintuneet lähdekäytännöt ja muu tietojen hankinta
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sekä 3) esitystaparutiinit, eli vakiintuneen uutismuodon soveltaminen aiheeseen. (Mörä

1996, 105-113.) Nämä rutiinit sekä rajoittavat että mahdollistavat journalistista työtä.

Rutiinit eivät ole yksinomaan luovuutta rajoittavia tekijöitä, vaan ne antavat

kehykset, joiden puitteissa journalisti voi luovuuttaan käyttää. Ne myös helpottavat

journalistien päivittäistä työtä ja jättävät aikaa luovalle ajattelulle. Tiina Lammassaari

(2004) totesi saman pro gradu -työssään, joka käsitteli kiireen vaikutusta journalistin

arviointikykyyn. Rutiinit paitsi säästävät aikaa myös vähentävät jossain määrin kiireen

haitallisia vaikutuksia. Erityisesti esitystaparutiinit palauttavat journalistista valtaa

lähteiltä takaisin toimittajalle. Rutiinit siis toimivat tiettyyn rajaan asti journalistisen

laadun parantajina. (Lammassaari 2004.) Liiallinen rutiineihin rajoittuminen kuitenkin

kahlitsee luovuuden. Rutiinien soveltaminen käytännössä synnyttää

normaalijournalismia, eli luotettavana pidettyä, päivittäin toistuvaa, mutta harvoin

journalistisesti yllättävää tai uusia näkökulmia avaavaa, siis luovaa journalismia

(Nieminen & Pantti 2004, 104).

Rutiinit ovat välttämättömiä, jotta säännöllinen, päivittäinen uutistuotanto olisi

mahdollista. Kiire korostaa näiden rutiinien roolia työssä. Riskinä on kuitenkin

journalismin sisältöjen liiallinen samankaltaistuminen (Mörä 1996, 114-115). Luovuus

journalistin työssä liittyy usein näiden rutinoituneiden käytäntöjen rikkomiseen:

kehitellään uudenlaisia juttuideoita, valitaan poikkeuksellisia lähteitä tai – mikä on

kenties harvinaisinta journalismissa – poiketaan esitystaparutiineista. Journalistisen työn

luonne kuitenkin vaatii rutiineja, ja samoin journalistit itse. Ammattipaine vaikuttaa

usein luovuuden kustannuksella rutiineja suosivasti. Esimerkiksi uutistoimittajan

ammattitaitoa saatetaan alkaa kyseenalaistaa, jos tämä toistuvasti kirjoittaa erilaisia

juttuja kuin muut (Mörä 1996, 107). Koska rutiineihin nojaavaa työtapaa pidetään usein

ammattimaisuutena, on erityisen tärkeää, että toimituksissa rohkaistaan niiden

rikkomiseen. Journalistinen kulttuuri saattaa muodostua muuten suuremmaksi syyksi

nojatua rutiineihin ja välttää luovuutta kuin todellinen kiire.

 Luovuuden ja rutiinien suhdetta kuvataan toisinaan kirjallisuudessa taisteluksi

(Sopulisilppuri 1996, 84), mutta itse puhuisin mieluummin luovuuden ja rutiinien välillä

tasapainoilemisesta. Tietyt rutiinit ovat välttämätön osa ammattimaista journalistista

työtä, mutta liiallista rutinoitumista voi silti välttää. Luovuus journalistisessa työssä on

sitä, että toimituksessa rohkaistaan kyseenalaistamaan rutiineja, rikkomaan niitä ja

toisaalta taas toimimaan luovasti rutiinien asettamissa puitteissa. Luovuus voi myös
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hyötyä rutiineista. Journalistisessa työssä on hyväksyttävä tiettyjä, väistämättömiä, usein

luovuuttakin rajoittavia seikkoja, kuten kiire, ja toimittava näiden seikkojen puitteissa.
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5. Luovuus

5.1. Luovuus sanomalehtityössä

Luovuus määritellään yleensä jonkin uuden, omaperäisen oivalluksen syntymiseksi.

Luovuus liitetään journalistisessa työssä usein ideointiin, mutta luovuus voi liittyä koko

työprosessiin: tiedonhankintaan, kirjoittamiseen ja muihin työvaiheisiin. Jan-Erik Ruth

(1984) on määritellyt luovuuden kolmella ominaisuudella: omaperäisyys, joustavuus ja

sujuvuus. Omaperäisyys liittyy henkilökohtaisen tulkinnan vaatimukseen. Tuote tai

esimerkiksi ajattelu- tai toimintatapa on siis omaperäinen, jos sitä voidaan pitää

omaperäisenä verrattuna aiemmin tehtyyn. (emt, 15.)

Sanomalehtityössä omaperäisyys voi liittyä esimerkiksi aihevalintaan,

haastateltavien ja kuvattavien kohteiden valintaan tai haastattelukysymyksiin. Myös

tyylilajien käytöllä, taitolla ja sanavalinnoilla voi tuoda lehtitekstiin omaperäisyyttä.

Journalismissa omaperäisyys liitetään ehkä useimmiten juttuaiheisiin. Omaperäinen

juttuaihe voi olla skuuppi eli toimituksen ensimmäisenä esiin nostama kova uutinen,

jollaisia journalismissa yleensä arvostetaan korkealle (Kuutti 1994, 83). Omaperäinen

juttuaihe voi olla myös reportaasi tai henkilöhaastattelu, joka on jollain tavalla

omaperäinen eikä sitä ole aiemmin nostettu julkisuuteen. Omaperäisyys voi myös liittyä

näkökulmavalintaan: tavanomaisimmastakin aiheesta kirjoitettu lehtijuttu voi olla

omaperäinen, jos siinä on jollain tavoin uusi, yllätyksellinen tai muuten

poikkeuksellinen näkökulma.

Sujuvuuden vaatimus liittyy valmiuteen tuottaa ideoita ja muuttaa ajattelun

suuntaa (Ruth 1984, 15). Toimittajan työssä ideointikykyä pidetään tärkeänä, lähes

välttämättömänä ominaisuutena. Sujuvuus ideoinnissa tarkoittaa kykyä tuottaa paljon

vaihtoehtoisia ideoita ja toisaalta kykyä hahmottaa asioita useista näkökulmista.

Sujuvuus journalismissa voi tarkoittaa paitsi ideoinnin sujuvuutta myös moniäänisyyttä

ja useiden näkökulmien esiin pääsyä.

Ajattelun joustavuuteen taas liittyy avoimuus ja herkkyys uusille asioille. Luova

mieli kykenee rohkeaan ajatteluun ja poikkeamaan sovinnaisilta ajatusreiteiltä. (Ruth

1984, 15.) Ajattelun joustavuus liittyy ympäristön havainnoimiseen ja kykyyn nähdä

uutisia ja juttuideoita siellä, missä muut eivät niitä näe.  Toimittajan on oltava herkkä

uusille asioille ja suhtauduttava avoimesti ympäröivään maailmaan.
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5.2. Luovuuden systeemimalli

Luovuus esiintyy tutkimuskirjallisuudessa usein henkilökohtaisena ominaisuutena tai

ajatusprosessina. Luovuustutkija ja psykologi Mihaly Csikszentmihalyin (1999, 313)

mukaan luovuus on kuitenkin yhtälailla kulttuurinen ja sosiaalinen kuin

psykologinenkin ilmiö. Aina luovan ajatusprosessin tuloksena ei synny luovaa tuotetta,

joten psykologia ei kykene selittämään täysin kaikkia luovuuteen liittyviä aspekteja

(Csikszentmihalyi 1999, 313). Luovimmistakaan ideoista ei välttämättä synny uutta,

omaperäistä lehtijuttua eikä edes tuoretta näkökulmaa. Toisinaan ideat jäävät vain

ideoiden tasolle. Tämä ei välttämättä ole kiinni luovasta persoonasta sinänsä, vaan

hänen ympäristöstään tai mahdollisuuksistaan toteuttaa luovuuttaan.

Jotta luovuus käsitteenä olisi merkityksellinen, sen lopputuloksena täytyy syntyä

jokin konkreettinen lopputuote tai idea, jonka myös ulkopuoliset henkilöt tunnustavat

luovaksi. Vaikka tekijä pitäisi ajatuksiaan tuoreina ja omaperäisinä, ne eivät ole vielä

luovia, jollei hän saa myös muita hyväksymään ajatusta niiden omaperäisyydestä.

(Csikszentmihalyi 1999, 314.) Journalistin on ensin vakuutettava lähipiirinsä, eli

toimitus, ajatustensa omaperäisyydestä, ennen kuin voidaan puhua luovuudesta. Tämän

jälkeen toimituksen on vielä vakuutettava yleisönsä eli lukijat siitä, että heillä on

käsissään luova tuote.

Luovuus ei siis riipu pelkästään tuotteen tai idean ominaisuuksista. Luovuus on

tämän näkökannan mukaan ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksesta tuottajan ja yleisön

välillä. Luova tuote ei siis ole vain yhden henkilön aikaansaannosta, vaan ympäristö

arvioi sen luovaksi. (Csikszentmihalyi 1999, 314.)

Mihaly Csikszentmihalyi käyttää tästä näkemyksestä nimeä systeemimalli (the

systems model). Tämän mallin mukaan luovuudessa on kolme osapuolta: 1) kulttuuri

(journalistisessa työssä journalistinen kulttuuri, rutiinit, toimituskäytännöt), yhteisö

(toimitus, esimiehet) ja yksilö (toimittajat, kuvaajat, jne.). Luovat ideat eivät synny

tyhjiössä. Niiden taustalla on väistämättä taustalla olevan kulttuurin ja perinteen

(domain) tuntemus ja toisaalta taas jo aiemmin mainittu yhteisön vaikutus (ks. kuvio 3).

(Csikszentmihalyi 1999, 314-315).
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KULTTUURI

YHTEISÖ YKSILÖ

Journalistinen
kulttuuri,

toimituskäytännöt,
rutiinit

Toimitus,
esimiehet,
lukijat

Toimittajat,
kuvaajat,
yms.

Stimuloi
 uutta

Tuottaa
uutta

Hyväksyy
uuden

Välittää
tietoa

Kuvio 4. Csikszentmihalyin systeemimalli (1999, 315) sovellettuna journalistiseen

työhön.

Kulttuuri ja siihen liittyvä perinne (domain) luovat pohjan luovalle ajattelulle.

Perinne saattaa olla kirjoitettua ja liittyä esimerkiksi opiskeltuun ammattitaitoon.

Perinteeseen kuuluvat myös yhteisöjen kirjoittamattomat säännöt, jotka siirtyvät

sukupolvelta toiselle. (Csikszentmihalyi 1999, 319). Journalistinen kulttuuri,

toimituskäytännöt ja journalistiset rutiinit muodostavat journalistisen työn perinteen.

Usein osa rutiineista ja toimituskäytännöistä on juuri tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä,

joita noudatetaan siksi, että ”niin on aina tehty”. Luova toiminta perustuu tämän

perinteen tuntemiselle ja pyrkii muuttamaan sitä (Csikszentmihalyi 1999, 319).

Journalistisessa työssä luovuus liittyy usein esimerkiksi vakiintuneiden rutiinien

rikkomiseen tai muuttamiseen ja pyrkii sillä tavoin saavuttamaan jotakin

omaperäisempää ja tuoreempaa kuin rutiineja noudattamalla. Perinnettä muuttavan

toiminnan myötä syntyy luovia tuotteita.

Se, miten luovaa työtä tietyn perinteen alueella tehdään, riippuu myös tämän

perinteen houkuttelevuudesta. Luovat ihmiset pyrkivät toimimaan sellaisen kulttuurin

alueella, jota on helppo muuttaa ja joka omaksuu helposti uudet ideat osaksi kulttuuria.

(Csikszentmihalyi 1999, 320.) Journalistisen työn houkuttelevuus ja kiinnostavuus

vaikuttaa siis siihen, kuinka helposti luovat ihmiset hakeutuvat sen pariin. Tähän

vaikuttaa paitsi koko ammattikentän houkuttelevuus, myös tietyn lehtitalon tai

toimituksen kiinnostavuus. Luovien ihmisten silmissä tämä kiinnostavuus syntyy siitä,
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miten he kokevat toimituksen ja toimituskulttuurin suhtautuvan luovuuteen ja

omaperäisyyteen. Jos lehtitalolla on maine tiukasti perinteisiin juurtuneena ja uusia

ajatuksia ja toimintatapoja vierastavana yhteisönä, se saattaa karkottaa luovimmat

työntekijät muualle.

Muuttaakseen perinnettä ja luodakseen uutta yksilö tarvitsee yhteisön tuen ja

hyväksynnän. Luovuus rakentuukin paitsi perinteen ja yksilön vuorovaikutuksessa,

myös yhteisön tai kentän vaikutuksesta edellisiin. Yksilö kuuluu tiettyyn yhteisöön

(tässä tapauksessa toimitukseen), joka toimii tietyn perinteen (kuten journalismin)

alueella. Yhteisöön kuuluvat henkilöt päättävät, onko yksilön idea omaperäinen vai ei ja

joko tukevat tai vastustavat yksilön ajatuksia. Yhteisö muodostuu portinvartijoista, jotka

päättävät, pääseekö idea julkisuuteen. (Csikszentmihalyi 1999, 315-321.)

Journalistisessa työssä portinvartijoita ovat esimiehet, erityisesti päivittäisestä

työstä vastaava päällikköporras, ja koko toimitus. Jossain mielessä myös lukijakunta on

osa tätä kenttää, joka päättää, hyväksyvätkö uudet toimintatavat, ajatukset tai

näkökulmat.

Toiset yhteisöt ovat avoimempia uusille ajatuksille kuin toiset. Tästä johtuen

toisissa yhteisöissä syntyy enemmän luovia ajatuksia kuin toisissa. Jos yhteisö antaa

enemmän arvoa perinteelle ja traditiolle kuin uudistumiselle, luova ajattelu kärsii.

Luovan ajattelun syntymiselle on yleensä myös eduksi, jos yhteisö toimii usean eri

kulttuurin yhtymäkohdassa. Tämä takaa enemmän ajatuksenvaihtoa ja erilaisia

näkökulmia kuin tiukasti yhteen kulttuurilliseen taustaan sidonnainen yhteisö. Toisaalta

taas liiallinen erimielisyys saattaa estää luovaa ajattelua ja erityisesti estää uusien

ajatuksien hyväksyntää yhteisössä. (Csikszentmihalyi 1999, 323.) Toimitukset eivät ole

automaattisesti joko traditionaalisia tai uutta arvostavia yhteisöjä. Vaikka luovuus liittyy

olennaisesti journalistiseen työhön, toimituksissa saattaa olla hyvinkin tiukkaan

juurtuneita rutiineita, toimituskäytäntöjä ja kirjoittamattomia ”talon tapoja”.

Samanlainen koulutustausta tai pitkä yhteinen työhistoria sekä yhtenäinen käsitys

ammatillisuudesta saattaa tehdä myös toimituksesta liikaa journalistisen kulttuurin

sääntöihin sidonnaisen ja jopa uutta karttavan yhteisön. Vaikka journalistisen kulttuurin

perinnettä ja rutiineja pidetäänkin arvossa, ne eivät saa olla esteenä luovalle ajattelulle.

Toimittaja Pertti Klemola kuvaa Helsingin Sanomista kertovassa teoksessaan

”Helsingin Sanomat – sananvapauden monopoli”, kuinka iso talo alistaa työntekijöitään

monella tapaa. Isolla lehtitalolla on omat tapansa palkita luotetut työntekijänsä ja

kannustaa lehden mukaiseen linjaan. Kirjallisia toimintaohjeita ei tarvita, vaan uudet
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toimittajat oppivat talon tavat kollegoitaan kuuntelemalla. Työyhteisö palauttaa

kapinoitsijat nopeasti ruotuun ja he oppivat, mikä työyhteisössä on hyväksyttävää ja

mikä ei. (Klemola 1981, 130-131.) Näin työyhteisö alkaa itsestään toimia organisaation

linjan mukaisena portinvatijana ja estää uusien ajatusten murtautumisen julkisuuteen.

Samalla yhteisön ilmapiiristä tulee helposti traditiota suojeleva ja luovuutta

tukehduttava.

Luovuudessa ei siis ole kyse pelkästään siitä, kuinka luovia yksilöt ovat, vaan

myös siitä, kuinka vastaanottavainen yhteisö on uusille ajatuksille. Jos siis luovuutta

halutaan kasvattaa, on keskityttävä vaikuttamaan ennen kaikkea yhteisöön eikä niinkään

yksilöihin. Vaikka yksittäiset työntekijät kehittäisivät uusia ja omaperäisiä ajatuksia,

tällä ei ole merkitystä, jos heidän esimiehensä eivät hyväksy näitä ajatuksia ja päästä

niitä julkisuuteen. (Csikszentmihalyi 1999, 323.) Toimittajat voivat siis heitellä

ideapalaverissa kuinka paljon tahansa uusia ja omaperäisiä ideoita, mutta jos

uutispäällikkö tai muu toimitus ei hyväksy niitä, ei synny luovaa työtä.

Jotta journalistisen työn tekijä kykenisi siis luovaan työhön ja osaisi valita

soveltuvimmat ideansa työstettäväkseen, hänen on kyettävä ensin sisäistämään

journalismin periaatteet, työtavat ja toimituskäytännöt sekä toimituksen näkemykset.

Vasta sitten hän voi tuottaa alallaan omaperäistä ajattelua ja uusia ideoita ja myös

vakuuttaa työyhteisönsä ajatustensa omaperäisyydestä.

Työyhteisössä yksittäinen työntekijä ei kykene synnyttämään luovuutta ilman

yhteisön tukea. Loppujen lopuksi luovan työn synnyttää yhteisö, ei niinkään yksilö.

(Csikszentmihalyi 1999, 332-333.)

5.3. Luovuuden eri aspektit

Luovuus voidaan jakaa eri aspekteihin, joista yleisesti erotellaan ainakin luova

persoona, luova prosessi ja luova tuote (Ruth 1984, 16; Brown 1989, 3). Psykologi Jan-

Erik Ruth (1984) nimeää neljänneksi paineen tai motivaation (Ruth 1984, 16) ja Robert

T. Brown (1989) nimeää neljänneksi aspektiksi luovan tilanteen (creative situation)

(Brown 1989, 3). Molemmat aspektit viittaat ainakin osittain yksilön ulkopuolisiin

ympäristötekijöihin, joka vaikuttavat sekä luovaan toimijaan, prosessiin että tuotteeseen.

Luovuudessa on kyse siitä, millaiset yksilön ominaisuudet, ympäristötekijät ja prosessi
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johtavat luovan tuotteen syntyyn (Brown 1989, 3; Csikszentmihalyi 1999, 313-333;

Ruth 1984, 16).

Luova persoona tai yhtälailla luova yhteisö on se tekijä, joka synnyttää

luomisprosessissaan luovan tuotteen, sanomalehden. Toimitusten yhteisöllinen luovuus

näkyy useimmiten ideointipalavereissa, joissa ihanteellisissa tapauksissa koko toimitus

osallistuu aiheen ideointiin, näkökulman valintaan ja lopulliseen työntekoon. Lisäksi se

näkyy mahdollisuutena keskusteluun, palautteen saamiseen ja ideoinnin kehittelyyn

yhteisesti ilman pelkoa naurunalaiseksi joutumisesta, väheksynnästä tai

ideavarkauksista. Erityisesti yhteisön luovuudesta puhuttaessa luovan tekijän ja luovan

tilanteen erottaminen toisistaan on lähes mahdotonta.

Journalistinen työprosessi on luova prosessi, jonka tuloksena syntyy

sanomalehti. John W. Haefele (1962) jakaa luovan prosessin Graham Wallasia soveltaen

neljään eri vaiheeseen: valmistautuminen, hautuminen, ymmärrys ja todentaminen

(Haefele 1962, 12).

Valmistautuminen (preparation) kuvaa prosessin alkua, jolloin ongelma alkaa

hahmottua henkilön mielessä ja hän kokoaa asiaa koskevia tietoja muistista tai muista

lähteistä. Hautuminen (incubation) tarkoittaa lepovaihetta, jossa ongelmaa ei käsitellä

aktiivisesti. Tällöin valmistautumisvaiheessa kootut tiedot hautuvat mielessä, ennen

kuin ne yhdistyvät mielessä ongelmanratkaisuksi. Hautumisvaiheeseen liittyy usein

turhautumisen tunnetta siitä, että työ ei edisty. Ymmärrys (insight) on vaihe, jossa

syntyy ymmärrys ongelman ratkaisusta, ja todentaminen (verification) kuvaa vaihetta,

jossa ratkaisuvaihtoehtoa testataan ja kehitetään käytännössä. (emt, 12-84.)

Luovuus liittyy kaikkiin journalistisessa työssä eteen tuleviin valintoihin:

toimittaja valitsee näkökulman, haastateltavat, kysymykset, käyttämänsä sanavalinnat ja

osin myös tyylilajin, kuvaaja kuvakulmat, rajauksen ja niin edelleen. Kaikissa näissä

vaiheissa tekijä voi käyttää luovuuttaan saadakseen lopputuloksesta omaperäisemmän,

luettavamman ja kiinnostavamman.

Lehtijutun synnyttäminen sisältää yleensä luovan prosessin vaiheita, mutta ei

välttämättä kaikkia tai tietyssä järjestyksessä. Lisäksi jokainen vaihe (ideointi,

kysymysten pohtiminen, haastattelu, kirjoittaminen) voi pitää sisällään kaikki luovan

prosessin vaiheet. Erityisesti hautumisvaihe voi olla journalistisessa työssä usein

ongelmallinen, sillä hektisessä työssä ei välttämättä jää aikaa jättää aihetta hetkeksi

sivuun.
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Luova tilanne pitää sisällään luovuuteen vaikuttavat ympäristötekijät, kuten

esimerkiksi työilmapiirin ja luovan työn johtamisen (Brown 1989, 13; Hakanen 1980,

197). Ympäristötekijöitä on sekä sisäisiä että ulkoisia. Sisäisillä ympäristötekijöillä

tarkoitetaan esimerkiksi motivaatiota, palautetta, kannustusta ja luovuudelle myönteistä

ilmapiiriä. Ulkoisilla ympäristötekijöillä taas tarkoitetaan konkreettisia asioita, kuten

resursseja, työtiloja ja työvuoroja. (Hakanen 1980, 197.) Erityisesti yhteisön

luovuudesta puhuttaessa esimies kantaa suuren vastuun luovan tilanteen syntymisestä ja

luovuutta mahdollistavista ympäristötekijöistä.

Journalistisessa työssä luova tuote on sanomalehti kokonaisuudessaan,

toimittajan työssä se voi olla esimerkiksi yksittäinen juttu. Toimittaja saattaa tarvita

luovuuttaan myös esimerkiksi työpaikan ihmissuhteiden ylläpitoon, mutta perimmäinen

tavoite on kuitenkin synnyttää kiinnostavia ja kilpailukykyisiä lehtijuttuja. Toimittajan

luovuus mitataan siis sen perusteella kuinka luova lopputuote, lehtijuttu, on. Ilman tätä

lopputuotetta ei voida arvioida toimittajan luovan prosessin onnistumista. Sama pätee

kuvaajiin, graafikoihin ja muihin journalistisen työn tekijöihin.

Luomisen tuote saattaa olla uusi ja omaperäinen ilman, että se olisi

käyttökelpoinen. Luovuudelle on esitetty määritelmiä, joiden mukaan luovan toiminnan

lopputuloksen pitäisi olla arvokas tai tärkeä jollekulle. (Ruth 1984, 31.) Toimittajan työn

kannalta luovan työn tuloksena syntyvän tuotteen tulisi olla käyttökelpoinen, eli

sellainen, joka julkaistaan lehdessä ja joka tavalla tai toisella tuottaa tyydytystä

lukijoilleen. Journalistisen lopputuotteen odotetaan olevan ajankohtainen ja perustuvan

faktatietoon (Kunelius 1998, 18-21). Toimittajalle lopputuote voi tuottaa sinänsä

tyydytystä, vaikka se ei täyttäisikään journalismin kriteerejä tai tulisi julkaistuksi.

Työnantajan kannalta luovan journalistisen työn tulisi kuitenkin täyttää nämä kriteerit.

5.4. Yksilön luovuus

Luovan ajattelun syntymiseen tarvitaan luovaa yksilöä, joka haluaa muuttaa perinnettä

ja kykenee saavuttamaan ajatuksilleen yhteisön hyväksynnän (Csikszentmihalyi 1999,

313-334). Monet luovuustutkijat näkevät luovan persoonan jopa ainoana edellytyksenä

luovalle ajattelulle. Luova persoona ei kuitenkaan kykene selittämään luovuutta

kokonaisvaltaisesti (Csikszentmihalyi 1999, 313-334), mutta on kuitenkin ensimmäinen

ehto luovan ajattelun synnylle.
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Luovaan persoonaan liitetään monenlaisia ominaisuuksia. Yleisesti ajatellaan

kuitenkin, että luova yksilö on omaperäinen, suosii monimutkaista ja on spontaani (Ruth

1984, 17). Luovat yksilöt ovat kuitenkin sananmukaisesti yksilöitä: kaikki luovat

persoonat eivät ole luovia samalla tavalla. Luovilla yksilöillä on kuitenkin yleensä

tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, jotka tekevät heistä luovempia kuin toisista. (Koski

2001, 87.)

Luovuus voidaan ymmärtää joko harvojen yksioikeutena tai kaikissa ihmisissä

olevana ominaisuutena. Ensimmäisen ajattelutavan mukaan luovuutta pidetään

ominaisuutena, jolla on kaksi tasoa. Kaikissa ihmisissä on luovuutta, jota voisi kuvata

itsensä ilmaisemiseksi. Sen lisäksi on korkeamman tason luovuutta, joka on

erikoislahjakkaiden yksinoikeus. Toinen tapa ymmärtää luovuus on laaja-alaisempi.

Siinä luovuus ymmärretään älykkyyden tapaan ominaisuutena, jonka edellytykset

kasvavat normaalijakauman mukaan. Kaikilla olisi siis edellytykset olla jossain määrin

luova. (Saarinen 1984, 179.) Ymmärrän luovuuden nimenomaan jälkimmäisellä tavalla.

Luovuus ei liity ainoastaan merkityksellisiin, suuriin keksintöihin, vaan luovuus liittyy

yksinkertaisesti tapaan ajatella asioita tietyllä tavalla. Toiset ovat luovempia kuin toiset,

mutta luovuus ei ole ainoastaan huippuluovien ihmisten ominaisuus. Esimerkiksi

kirjoittaminen tai valokuvaaminen on aina tässä mielessä luovaa. Myös toimittajat

pitävätkin yleensä työtään kokonaisuudessaan luovana ja luovuutta yhtenä työn

perusedellytyksistä (mm. Tuominen 2007; Parlon pyörittäjät 1988, 112), eivätkä yhdistä

luovuutta vain harvinaisiin, suuriin ideoihin.

Csikszentmihalyi korostaa, että kyetäkseen luovaan työhön, yksilön pitää ensin

päästä työskentelemään sen perinteen parissa, jota haluaa muuttaa (Csikszentmihalyi

1999, 327). Toimittajien ja kuvaajien on ensin opiskeltava alaa, opittava

ammattikäytännöt ja vielä päästävä työskentelemään jonkin sanomalehden toimitukseen,

ennen kuin hän voi tehdä luovaa journalistista työtä.

Luovat persoonat ovat yleensä hyvin motivoituneita, sillä heiltä vaaditaan

pitkäjänteistä työtä ennen kuin he ovat päässeet sellaiseen asemaan ja oppineet

riittävästi ammattikäytäntöjä kyetäkseen luovaan ajatteluun.  Lisäksi heidän täytyy olla

riittävän motivoituneita, jotta he uskaltavat ottaa riskejä ja esittää uusia ja omaperäisiä

ajatuksia, joille eivät varauksetta saa työyhteisössä hyväksyntää. Luovalla persoonalla

täytyy olla riittävästi motivaatiota ja lisäksi kykyä itse ymmärtää, mitkä ajatukset ovat

todella kehittämisen ja riskinoton arvoisia. Tämän lisäksi luovat persoonat ovat yleensä

muita valmiimpia rikkomaan sääntöjä ja heillä on taipumusta divergenttiin



45

ajattelutapaan ja ongelmanratkaisuun. Luovilla ihmisillä täytyy myös olla kykyä

vakuuttaa muut ajatuksistaan, jotta yhteisö hyväksyisi niiden omaperäisyyden ja

luovuuden. (Csikszentmihalyi 1999, 327.)

Joillain luovilla aloilla henkilökohtainen tausta on hyvin tärkeä. Esimerkiksi

muusikoksi ei yleensä voi tulla, jollei ole jo lapsesta asti opetellut soittamaan jotakin

soitinta. (Csikszentmihalyi 1999, 328.) Journalismissa merkitystä voi olla esimerkiksi

kielellisellä lahjakkuudella ja sen kehittämisellä lapsesta asti, mutta enemmän

merkitystä on myöhemmillä opinnoilla ja koulutuksella kuin perhetaustalla. Sen sijaan

lahjakkuudella on merkitystä myös journalistisessa luovuudessa. Esko Salmisen

haastatteluteoksessa suurin osa kotimaisista toimittajista koki, että hyvällä journalistilla

on oltava synnynnäiset taipumukset ammattiin, mutta sen lisäksi tarvitaan harjoittelua ja

koulutusta (Salminen 1998, 187-236).

Luovat persoonat ovat siis yleensä lahjakkaita omalla alallaan, uteliaita ja

motivoituneita työskentelemään sen parissa, taipuvaisia joustavaan ja

ongelmanratkaisukeskeiseen ajatteluun ja heillä on tiettyjä luovaan ajatteluun liittyviä

ominaisuuksia Nämä ominaisuudet tai persoonallisuuden piirteet voivat vaihdella

yksilöillä. Yhteistä on, että luovissa persoonissa vaikuttaa useita, toisilleen

vastakkaisiakin persoonallisuudenpiirteitä, joita he voivat hyödyntää erilaisissa luovan

työn vaiheissa. Luovat ihmiset saattavat esimerkiksi ideointi- ja tiedonkeruuvaiheessa

olla hyvinkin sosiaalisia ja toisten seuraan hakeutuvia, mutta eristäytyä muista

aloittaessaan varsinaisen työskentelyn. (Csikszentmihalyi 1999, 330).

Csikszentmihalyin (1996, 58-96) mukaan luovissa ihmisissä on useita tällaisia

toisilleen vastakkaisia ominaisuuksia, joista toiset vaikuttavat joihinkin voimakkaammin

kuin toiset. Monet näistä piirteistä ovat myös sellaisia, jotka sekä luovan persoonan että

hänen kanssaan työskentelevän tai häntä johtavan on hyvä tiedostaa.
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1. Luovat ihmiset ovat hyvin energisiä, mutta tarvitsevat myös paljon hiljaisuutta ja lepoa.

2. Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti älykkäitä ja naiiveja.

3. Luovat ihmiset ovat sekä taipuvaisia leikillisyyteen että kurinalaisuuteen.

4. Luovat ihmiset kykenevät sekä fantasioimaan että olemaan realistisia.

5. Luovat ihmiset kaipaavat sekä seuraa että yksinäisyyttä.

6. Luovat ihmiset ovat sekä nöyriä että ylpeitä.

7. Luovat ihmiset eivät sopeudu tiukkoihin sukupuolirooleihin.

8. Luovat ihmiset kunnioittavat perinteitä, mutta ovat samalla kapinallisia ja itsenäisiä.

9. Luovat ihmiset suhtautuvat työhönsä yhtä aikaa intohimoisesti ja kriittisesti.

10. Luova ihminen on herkkä sekä nauttimaan että kärsimään työnsä vuoksi.

Taulukko 3. Luovan ihmisen ominaisuusparit Csikszentmihalyin mukaan

(Csikszentmihalyi 1996, 58-76)

Ensinnäkin, luovilla ihmisillä saattaa olla hämmästyttävän paljon energiaa ja

intoa pitkiin työtunteihin. Toisaalta he taas hakeutuvat myös usein lepoon ja nukkuvat

paljon. (Csikszentmihalyi 1996, 58.) Paavo Lintulan väitöskirjassa eräs toimittaja kuvaa

onnistumisen tunteen vaikuttavan energian määrään: jos hän on tyytyväinen tekemäänsä

työhön, hän ei ole lainkaan väsynyt työpäivän jälkeen (Lintula 2005, 200).

Onnistuminen, motivointi ja mahdollisuus luovaan työhön sekä vievät että antavat

tekijälleen energiaa.

Tärkeää ajankäytössä on, että luovat yksilöt pystyvät itse säätelemään omaa

ajankäyttöään ja rytmiään aktiivisen työn ja levon välillä. Luovan yksilön on tärkeää

pystyä kuuntelemaan omaa rytmiään ja toimimaan sen mukaan (Csikszentmihalyi 1996,

58). Jatkuva kiire ja luova työ eivät sovi yhteen, vaikka aikataulut saattavat ollakin

luovaa työtä kiihdyttävä tekijä. Journalistisessa työssä tämä on usein ongelma, sillä työn

on väkisinkin kiireistä ja tiukkoihin aikatauluihin sidottua. Samalla työntekijällä

kuitenkin tulisi olla mahdollisuus työskennellä omaan rytmiinsä sopivassa aikataulussa

ja vetäytyä tarvittaessa lepoon. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista hektisessä

toimitustyössä. Ajan tarve ja kiireen sietokyky myös vaihtelevat yksilöillä. Eräs toinen

Lintulan haastattelema toimittaja toivoi, että töitä olisi aina mieluummin hieman
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enemmän kuin mitä hän ehtii tehdä, sillä hän ei halua vain istua ja pyöritellä

peukaloitaan (Lintula 2005, 223).

Toiseksi, luovat ihmiset kykenevät parhaimmillaan sekä konvergenttiin että

divergenttiin ajatteluun. Konvergenttia ajattelua vaaditaan rationaalisten, tarkasti

määriteltyjen ongelmien ratkaisuun, joihin on löydettävissä vain yksi oikea vastaus.

Divergenttiajattelutapa liittyy ajattelun joustavuuteen ja kykyyn kehittää lukuisia eri

ratkaisumalleja ja soveltaa niitä epätodennäköisellä tavalla. (Csikszentmihalyi 1996, 59-

60.) Journalismissa divergenttiajattelutapa on erityisen tärkeä, sillä harvoin ongelmiin

on vain yhtä ainoaa ratkaisumallia. Useat toimittajat katsovat asioiden yhdistelykyvyn

sekä kyvyn purkaa vanhoja ajatusmalleja ja luoda uusia olevan hyvän toimittajan

ominaisuuksia (Salminen 1998, 187-236). Useimmilla luovilla persoonilla onkin

taipumusta edes jossain määrin divergenttiin ajatteluun (Csikszentmihalyi 1999, 327).

Kolmanneksi, luovuus vaatii paitsi ideointikykyä ja kykyä joustavaan ja

mielikuvitukselliseen ajatteluun, myös kurinalaista työtä (Csikszentmihalyi 1996. 61-

63). Kurinalaisuus on tärkeää luovassa työssä, sillä luova prosessi vaatii usein aikaa ja

kärsivällisyyttä. Luovissa ihmisissä yhdistyy kyky paitsi kehittää uuttaa ja omaperäistä,

myös saattaa ideansa kurinalaisesti valmiiksi. Toisaalta taas luovien ihmisten leikittelyn

halulle tulisi antaa tilaa, sillä se saattaa tarjota heille tavan kehittää uusia ideoita.

Neljänneksi, luovat ihmiset kykenevät hahmottamaan, mikä on mahdollista

toteuttaa ja mikä ei. He kykenevät fantasioimaan kadottamatta otettaan todellisuudesta.

He osaavat arvioida, mihin heidän kannattaa tuhlata voimiaan. Luovat ihmiset

kykenevät olemaan omaperäisiä ilman, että lopputulos olisi liian kummallinen tai

toteuttamiskelvoton. (Csikszentmihalyi 1996. 63-65.) Luovuutta ei siis pidä sekoittaa

mihin tahansa mielikuvituksellisuuteen. Luovat ihmiset kykenevät kehittämään uusia ja

omaperäisiä ideoita, joita työyhteisö voi todellisuudessakin hyödyntää. Esimies voi

myös luottaa luoviin alaisiinsa ja heidän kykyynsä säilyttää todellisuudentajunsa.

Monissa toimittajamuistelmissa toistuu ajatus ”uutisnenästä”, jonka avulla toimittaja

kykenee vaistoamaan, mitkä tapahtumat tai tiedot ovat uutisoinnin arvoisia. Tätä

pidetään hyvän toimittajan ominaisuutena, joka on joko sisäsyntyinen tai osin

kokemuksen jalostama.

Viidenneksi, luovat persoonat tarvitsevat sekä yksinäisyyttä että toisten ihmisten

seuraa luovuutensa edistämiseen. He tarvitsevat usein rauhaa ja yksinäisyyttä

varsinaisessa työvaiheessa, mutta sosiaalista vuorovaikutusta keskustelemiseen,

ideoiden vaihtoon ja vaikutteiden ja palautteen saamiseen. (Csikszentmihalyi 1996. 65-
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68.) Journalistisen työn tekijöillä pitäisi siis olla mahdollisuus sekä yksinäiseen

työskentelyyn että keskusteluun toisten kanssa. Tärkeää työntekijän kannalta on, että

hän kykenisi hakeutumaan seuraan tai yksinäisyyteen silloin, kun hän itse kokee sen

tarpeelliseksi. Esimerkiksi avokonttoreiksi rakennetuissa toimituksissa on hyvät ja

huonot puolensa: toisaalta ne tarjoavat mahdollisuuden hakeutua keskusteluun,

mielipiteenvaihtoon ja ideoiden kehittelyyn työtovereiden kanssa, mutta toisaalta ne

eivät välttämättä tarjoa riittävästi luovan ihmisen kaipaamaa omaa rauhaa ja

yksityisyyttä.

Kuudenneksi, luovat ihmiset ovat ylpeitä työstään, mutta samalla nöyriä sen

perinteen edessä, jota heidän työnsä muuttaa. He ovat yleensä hyvin voimakkaasti

tulevaisuusorientoituneita, eivätkä jää miettimään aiempia saavutuksiaan tai

epäonnistumisiaan. (Csikszentmihalyi 1996, 68-70.) Luovat ihmiset tarvitsevat usein

myös palautetta ja jonkinlaisen vastaanoton työlleen. Sekä työtovereiden että lukijoiden

palaute toimii usein motivaationa työlle. Luovat ihmiset tarvitsevat tunnustusta ja

osanottoa, vaikka ovatkin usein riippumattomia ryhmäpaineista ja toisten odotuksista

(Heikkilä 1984, 91-115). Vaikka luovat ihmiset osaavatkin itse arvostaa

aikaansaannoksiaan, he tarvitsevat kuitenkin myös muiden ihmisten tukea ja palautetta.

Vaikka toimitustyö on kiireistä, luovat ihmiset odottavat, että heidän työnsä

kommentoinnille ja arvostuksen osoittamiselle olisi kuitenkin aikaa. Oman työnsä

edessä nöyrät ihmiset eivät kuitenkaan halua aiheetonta kiitosta, vaan he tarvitsevat

tunnustusta silloin kun heidän työnsä siihen antaa aihetta. Toimittajamuistelmissa ja

tutkimuksissa toimittajat kuvaavat lukijapalautteen määrää vähäiseksi ja samoin on

usein myös työyhteisön sisäpuolelta tulevan palautteen laita. Rivien välistä on kuitenkin

usein luettavissa, että toimittajat kaipaisivat enemmänkin palautetta lukijoiltaan, mutta

ennen kaikkea esimiehiltään.

Lisäksi luovat ihmiset suhtautuvat sekä hyvin intohimoisesti työhönsä että

kykenevät objektiivisuuteen sitä kohtaan. Ilman intohimoa kiinnostus työtä kohtaan

katoaisi helposti. Toisaalta taas ilman objektiivisuutta työn laatu ei olisi kovin hyvää, ja

luovuus kärsisi tästä. Luovat ihmiset myös sekä nauttivat että tuntevat tuskaa työnsä

vuoksi. He kykenevät nauttimaan saadessaan toteuttaa luovuuttaan ja tehdä työtään.

Toisaalta luova työ tekee heidät haavoittuvaisiksi sekä pakottaa heidät ottamaan riskejä

ja olemaan muiden arvostelun ja kritiikin kohteena. Arvostelun kestäminen ja

riskienotto vaatii intohimoa ja kykyä nauttia työstään. (Csikszentmihalyi 1996. 72-73.)

Onnistumisen ja menestymisen korostaminen saattaa kuitenkin olla luovuutta haittaava
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tekijä (Heikkilä 1984, 91-115). Sen sijaan luovien ihmisten rohkaiseminen riskien

ottoon ja välttämään liiallista itsekriittisyyttä voi vahvistaa luovuutta. Koska luovat

ihmiset kykenevät usein arvioimaan kriittisesti omaa työtään, liiallinen itsekriittisyys on

usein todella luoville ihmisille ongelmallisempi piirre kuin omien kykyjen yliarviointi.

Eräs Salmisen haastattelema toimittaja arvioi, että monet eivät pysty tekemään työtään

täydestä sydämestään, koska silloin kritiikki – jota toimituksessa ei säälitä antaa - olisi

liian rankkaa kestettäväksi (Salminen 1998, 200). Vaikka toimittajilla on usein hyvä

stressin- ja kiireensietokyky ammatin luonteesta johtuen, luovina työntekijöillä heillä

saattaa myös olla kaipuu vähemmän onnistumisia ja menestymistä korostavaan

työtapaan ja ilmapiiriin. Vaikka lehtityössä jokaisen on kyettävä hoitamaan oma

osuutensa valmiiksi aikataulujen puitteissa, luovan journalistisen työn tekijät saattavat

kaivata myös tilaa epäonnistumiselle ja riskinotolle työn sallimissa puitteissa.

Luovat ihmiset ovat siis hyvin kompleksisia ja moniulotteisia. Kaikki

ominaisuudet eivät ole yhtä vahvoja kaikissa ihmisissä, mutta luovien ihmisten

persoonallisuudesta on tärkeää ymmärtää sen jännittyneisyys. (Csikszentmihalyi 1996,

56-57.) Ymmärtämällä luovien journalistien persoonallisuuden piirteitä ja niissä

vaikuttavia jännitteitä, voidaan myös ymmärtää, millaisin ympäristötekijöin heidän

luovuuttaan voidaan vahvistaa sanomalehtityössä. Työn luonne ja luovien

työntekijöiden persoonan vaatimukset saattavat olla usein ristiriidassa, mutta ottamalla

huomioon molempien vaatimukset, voidaan päästä usein parempaan työtulokseen.
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6. Toimitusten luovuus

Luovuus ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, vaan voidaan puhua myös luovasta

yhteisöstä. Mihaly Csikszentmihalyi korostaa luovuuden luonnetta yhtä lailla

kulttuurisena ja sosiaalisena kuin psykologisenakin ilmiönä. Ympäristö vaikuttaa

yksilön mahdollisuuksiin ja motivaatioon tehdä luovaa työtä sekä siihen, pääseekö

lopputuote julkisuuteen. (Csikszentmihalyi 1999, 313-333.) Journalistisessa työssä kyse

on siis sekä yksittäisen työntekijän että toimituksen luovuudesta. Toimitustyö on aina

jossain määrin tiimityötä: toimittajien, valokuvaajien, graafikoiden ja taittajien välillä.

Yhteisön luovuus ja yksilön luovuus yhdessä vaikuttavat siihen, kuinka luova

työyhteisö voi olla. Esimiehen mahdollisuudet vaikuttaa yksilön henkilökohtaiseen

luovuuteen ovat vähäiset, mutta työyhteisön luovuuden parantamisessa esimiehellä on

suurempi rooli. Esimies voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millainen ilmapiiri

työyhteisössä on ja miten se suhtautuu luovuuteen voimavarana. Esimies kykenee

vaikuttamaan siihen, haluavatko ja kykenevätkö luovat työntekijät käyttämään

luovuuttaan organisaation hyväksi. Toimittajat ovat yleensä luovia yksilöitä, mutta

työssä heidän luovuuteensa vaikuttaa aina jossain määrin toimituksen ilmapiiri ja muut

luovuutta edistävät tai estävät ympäristötekijät, kuten oman rauhan puute, kiire tai

muuten puutteelliset resurssit. Erityisesti palautteen puute tai luovuutta vähättelevä

ilmapiiri voivat vähentää toimituksen luovuutta.

Olen rakentanut nelikenttämallin yksilöllisen ja yhteisöllisen luovuuden

vaikutuksista koko yhteisön luovuuteen. Olen luonut mallinnukseni aiemmin

esittelemäni tutkimuskirjallisuuden pohjalta eli kyseessä on oma synteesini. Olen

pyrkinyt abstrahoimalla tutkimuskirjallisuutta syventämään sen tarjoamaa kuvaa ja

luonut oman näkemykseni ilmiöstä. Nelikenttämalli toimii lähtökohtana tarkasteltaessa

esimiehen mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön luovuuteen.

Luovuuden määrään yhteisössä vaikuttaa sekä yhteisön että yksilön luovuus.

Yhteisö voi olla luova ilman, että yksilöt sinänsä olisivat erityisen luovia ja toisaalta

luovuutta väheksyvä yhteisö voi tukahduttaa huippuluovienkin työntekijöiden

luovuuden.  Jaottelen seuraavassa työyhteisöt yksilön ja yhteisön luovuuden mukaan

neljään eri tyyppiin: 1) Hukatun luovuuden yhteisö, 2) Luovuutta väheksyvä yhteisö, 3)

Luova yhteisö ja 4) Huippuluova yhteisö. (ks. kuvio 5.) Jaottelu perustuu paitsi edellä

esittelemääni teoreettiseen pohjaan, myös journalistista työtä koskevaan yleistietoon ja

omiin kokemuksiini sanomalehtien toimituksista.
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Luovuuden perusedellytysten, sekä sisäisten tekijöiden että ulkoisten

ympäristötekijöiden, täytyy olla kunnossa, jotta yhteisö voisi sijoittua nelikentässä

luovien yhteisöiden joukkoon. Sekä hukatun luovuuden yhteisössä että luovuutta

väheksyvässä yhteisössä luovuudelle suotuisat perusedellytykset ovat heikot, luovissa ja

huippuluovissa yhteisöissä nämä perusedellytykset ovat kunnossa. Heikoin tilanne on

luovuuden kannalta silloin, kun perusasiat eivät ole luovuudelle suotuisat eivätkä yksilöt

ole tai halua olla luovia.  Parhaimmillaan yhteisön luovuus on silloin, kun sekä

perusedellytykset ovat kunnossa että yksittäisten työntekijöiden luovuuden taso on

korkea. Tällöin voidaan puhua huippuluovasta yhteisöstä.
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KorkeaVähäinen

Huippuluova yhteisö:
Huippuluova työntekijä
luovassa työyhteisössä

Luovuutta väheksyvä yhteisö:
Huippuluova yksilö luovuutta
väheksyvässä yhteisössä

Luova yhteisö:
Yhteisö saa yksilöistä
irti luovan työpanoksen

Hukatun luovuuden yhteisö:
Yksilö ei ole luova eikä yhteisö

Luovuuden
ympäristötekijät
kunnossa

Luovuuden
ympäristötekijät
 heikot

Kuvio 5. Nelikenttämalli työyhteisön luovuudesta
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1. Hukatun luovuuden yhteisö

• Työntekijöiden luovuus on vähäistä tai he eivät halua käyttää sitä työssään

• Luovuutta ja uusia ajatuksia väheksytään, eikä niitä haluta tuoda esiin

• Huono työilmapiiri

• Työntekijät eivät luota toisiinsa

• Työolosuhteet eivät ole kunnossa, esim. liian suuri työmäärä tai kiire

• Esimies ei kannusta aktiivisesti luovuuteen

• Journalistisen työn laatu on heikkoa

• Mahdollisuudet nousta luovaksi yhteisöksi esimiehen tuella, mutta se on vaikeaa

Kaikissa työtehtävissä ei ole kyse jatkuvasti uuden tai omaperäisen

tuottamisesta, vaan työ on rutiininomaista. Osa vähemmän luovista ihmisistä arvostaa

työssä sen antamaa turvallisuuden tunnetta, eikä heillä ole tarvetta tai kutsumusta

luovaan työhön. Jos työntekijöillä on voimakas taipumus luovaan toimintaan, he eivät

välttämättä halua toteuttaa sitä työssään vaan esimerkiksi harrastuksissaan.

Journalistiseen työhön luovuus liittyy aina niin voimakkaasti, että journalistinen

työyhteisö ei käytännössä voi vajota täysin hukatun luovuuden yhteisöksi tai ainakaan

se ei tällöin voi tuottaa laadukasta journalismia. Toimituskin voi kuitenkin ajautua

tilanteeseen, jossa luovuutta ja uusia ajatuksia väheksytään, työt tehdään

mahdollisimman rutiininomaisesti eivätkä toimittajat halua käyttää luovuuttaan

työssään.

Tällöin kyse ei ole tyytyväisyydestä rutiininomaisessa työssä, vaan toimittajien

kohtuuttomista työmääristä ja kiireestä tai huonosta työilmapiiristä. Toimituksessa

esimiehen tehtävä olisi puuttua välittömästi tällaiseen tilanteeseen ja pyrkiä

helpottamaan toimittajien työtaakkaa tai puuttua työpaikan ilmapiirin aiheuttamiin

ongelmiin. Tällaisessa yhteisössä työntekijöiden kyvyt menevät hukkaan ja työn laatu

heikkenee, erityisesti journalistisessa työssä, jossa luovuuden pitäisi olla tärkeä

menestystekijä.

Hukatun luovuuden yhteisössä journalistisen työn laatu on heikkoa, eikä lehti

kykene kilpailemaan journalistisella sisällöllä toisten lehtien kanssa. Toimittajat, joilla

on voimakas luova kutsumus ja vankka journalistinen ammattitaito, hakeutuvat

todennäköisesti tällaisesta työyhteisöstä pois.



53

Hukatun luovuuden yhteisö voi nousta esimiestyön avulla luovaksi yhteisöksi,

mutta se on vaikeaa. Toimituksen ilmapiiri saattaa olla tulehtunut, työntekijät eivät luota

toisiinsa tai luovaan työhön tarvittavat resurssit, kuten riittävä aika tai työskentelyrauha,

eivät ole kunnossa. Ilman esimiehen panosta yhteisö ei voi selvitä ongelmistaan, vaan

esimieheltä vaaditaan voimakasta panosta yhteisön nostamiseksi luovaksi yhteisöksi.

2. Luovuutta väheksyvä yhteisö

• Työntekijät ovat luovia ja heillä on voimakas tarve luovaan työhön

• Luovuutta ja uusia ajatuksia väheksytään työyhteisössä

• Motivaatio lukijoilta tai muilta ulkopuolisilta tahoilta, ei työyhteisöltä

• Mahdollisesti hyvin kilpailuhenkinen yhteisö

• Työntekijät kokevat etteivät heitä arvosteta työyhteisössä

• Esimies ei kannusta aktiivisesti luovuuteen

• Työntekijät kykenevät yksin laadukkaaseen journalistiseen työhön, mutta

ilmapiiri estää yhteisöllisen luovuuden kehittymisen

• Riskinä taantua helposti hukatun luovuuden yhteisöksi ilman ulkopuolista

kannustusta ja palautetta

Luovuutta väheksyvässä yhteisössä osa työntekijöistä on luovia ja heillä on

voimakas tarve tehdä luovaa työtä. He haluavat käyttää luovuuttaan hyväksi työssään.

Monet toimittajat haluavat panostaa työhönsä siksi, että heillä on voimakkaat kriteerit

journalistiselle työlle riippumatta työnantajan odotuksista (Lavine & Wackman 1988,

15-17). Toimittaja saa tyydytystä työstään, jos hän kokee saavansa tunnustusta luovalle

työlleen muualta, esimerkiksi lukijoilta. Hän kokee olevansa ensisijaisesti lukijoiden, ei

lehden palveluksessa.

Luovuutta väheksyvä yhteisö ei pyri mitenkään kannustamaan tai motivoimaan

työntekijöitään luovaan työhön. Uusia ajatuksia ja ideoita väheksytään tai yhteisö

saattaa olla voimakkaan kilpailuhenkinen. Työntekijät eivät uskalla tai halua tuoda omia

ajatuksiaan julki työyhteisössä naurunalaiseksi joutumisen tai ideavarkauksien pelossa.

Onnistuneesta luovasta työstä yhteisössä ei saa palautetta ja toimituspalavereissa

nostetaan esiin ainoastaan virheitä ja epäonnistumisia. Riskien ottoon ei kannusteta,

vaan pikemminkin niitä kehotetaan välttämään. Työmäärä saattaa myös olla
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työntekijälle kohtuuton, jolloin hän ei kykene työajan puitteissa tekemään niin

laadukasta työtä kuin haluaisi. Vahvimmat yksilöt saattavat menestyä tällaisessa

työyhteisössä, mutta viedä samalla elintilaa ja mahdollisuuksia työtovereiltaan. Kaikilla

ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa omaa luovaa potentiaaliaan.

Esimies ei pyri aktiivisesti kannustamaan alaisiaan luovuuteen tai anna

palautetta luovasta työstä. Luovan työn ympäristötekijöiden parantamisella, luovan työn

arvostuksen kohoamisella tai työilmapiirin parantamisella luovuutta väheksyvästä

yhteisöstä voisi tulla huippuluova yhteisö.

Koska toimittajat usein tuntevat suurta ammattiylpeyttä työstään ja heillä on

voimakas kutsumus luovaan työhön, he saattavat varsin pian lähteä toiseen työpaikkaan,

jossa he kokevat saavansa ansaitsemaansa arvostusta ja paremmat mahdollisuudet

toteuttaa itseään (Lavine & Wackman 1988, 213). Jos esimies ei tee mitään yhteisön

ilmapiirin ja ympäristötekijöiden parantamiseksi, huippuluovat yksilöt lähtevät helposti

toisaalle tai alkavat toteuttaa luovuuttaan työnsä ulkopuolella, jolloin yhteisö taantuu

hukatun luovuuden yhteisöksi.

3. Luova yhteisö

• Yksittäisten työntekijöiden luovuus vähäistä tai he saattavat olla arkoja tai

kokemattomia itsenäiseen luovaan työskentelyyn

• Työntekijät ideoivat ja keskustelevat rohkeasti yhdessä

• Työilmapiiri on hyvä ja luovuuteen kannustava

• Työntekijät kykenevät yhteistyössä luovaan työskentelyyn

• Esimies kannustaa aktiivisesti luovaan työhön

• Luova yhteisö kykenee laadukkaaseen journalistiseen työhön tekemällä

yhteistyötä

• Riskinä taantua hukatun luovuuden yhteisöksi ilman esimiehen panosta

Luovassa yhteisössä yksittäisten työntekijöiden luovuus on vähäistä tai he eivät

muuten ole halukkaita itsenäiseen luovaan työskentelyyn. Työntekijät saattavat olla

arkoja tai kokemattomia työssään, ja siten haluttomia riskin ottoon tai itsenäiseen

ideointiin. Työntekijät kuitenkin ideoivat ja keskustelevat toimituksessa rohkeasti

keskenään. Työntekijät kykenevät yhteistyössä luovaan toimintaan.
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Luovuuden ympäristötekijät ovat kunnossa, luovaan ilmapiiriin panostetaan ja

luovuus nostetaan korkealle työyhteisön tärkeysjärjestyksessä. Työilmapiiri on hyvä, ja

luovuuteen kannustava. Työntekijät luottavat toisiinsa ja uskaltavat tuoda esiin

luovuuttaan ja ottaa riskejä, joita he eivät yksin tai toisenlaisessa ympäristössä uskaltaisi

ottaa.

Esimies kannustaa aktiivisesti yhteisöä luovuuteen ja antaa palautetta tehdystä

työstä. Riskien ottamista ei pelätä ja turhaa kilpailuhenkisyyttä työntekijöiden välillä

vältetään. Työntekijät kokevat, että heidän mielipiteitään, ideoitaan ja luovuuttaan

arvostetaan, vaikka he eivät olisikaan yksilöinä huippuluovia. Toimittajien työn laatu

paranee, kun esimies odottaa heiltä laadukasta ja ammattimaista työtä eikä vain

aikatauluissa pitäytymistä (Lavine & Wackman 1988, 184).

Toimitus voi yhteisönä toimia luovasti, vaikka yksittäiset työntekijät eivät siihen

kykenisikään. Esimiehellä on suuri merkitys kannustajana ja ilmapiirin luojana, kun

alaisilla ei ole voimakasta kutsumusta luovaan työhön. Esimies kykenee nostamaan

työyhteisön hukatun luovuuden yhteisöstä luovaksi yhteisöksi, mutta ei enää

huippuluovaksi yhteisöksi. Riskinä on taantumineen hukatun luovuuden yhteisöksi, jos

esimies ei pidä huolta luovan työn arvostuksesta tai jos yhteisön luottamuksellinen ja

rohkaiseva ilmapiiri muuttuu. Luova yhteisö on toimitukseksi melko harvinainen, sillä

journalistisen työn tekijät ovat yleensä luovia yksilöitä. Sen sijaan toimituksessa saattaa

olla sekä luovan yhteisön että huippuluovan yhteisön piirteitä.

4. Huippuluova yhteisö

• Työntekijät ovat huippuluovia ja heillä on voimakas tarve luovaan työhön

• Työilmapiiri on hyvä ja luovuuteen kannustava

• Työntekijät ideoivat ja keskustelevat rohkeasti yhdessä

• Kannustus luovuuteen tulee sekä yhteisön sisältä että mahdollisesti sen

ulkopuolelta

• Työntekijät kykenevät luovaan työskentelyyn itsenäisesti ja yhteistyössä

• Esimies kannustaa aktiivisesti luovuuteen

• Laadukasta journalistista työtä syntyy sekä toimittajien itsenäisellä työllä että

toimituksen yhteisellä panoksella

• Riskinä taantua luovuutta väheksyväksi yhteisöksi ilman esimiehen kannustusta
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Huippuluovassa yhteisössä sekä yhteisö että työntekijät ovat luovia. Toimittajilla

on voimakas tarve toteuttaa luovaan työssään ja yhteisö tarjoaa siihen hyvän

mahdollisuuden. Huippuluovassa yhteisössä luovat yksilöt kykenevät toteuttamaan

luovaa kutsumustaan ja pystyvät täysipainoisesti keskittymään luovaan työhön. Luovan

työn puitteet ovat kunnossa, ilmapiiri on luovuuteen kannustava ja työntekijät haluavat

jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan toistensa kanssa. Kannustus luovuuteen tulee sekä

yhteisön sisältä että mahdollisesti myös sen ulkopuolelta, kuten lukijoilta.

Työntekijät kykenevät luovaan työhön sekä itsenäisesti että yhdessä muiden

kanssa. Työyhteisössä sallitaan yhtälailla vetäytyminen omiin oloihinsa kuin yhteistyö

ja vuorovaikutus toisten kanssa. Esimies kannustaa toimittajia luovuuteen, antaa

palautetta tehdystä työstä ja rohkaisee toimittajia riskinottoon. Esimies on kiinnostunut

toimittajien työstä, mutta antaa heidän työskennellä vapaasti ja ottaa vastuuta (Lavine &

Wackman 1988, 185-187).  Toimittajilla on usein voimakas tarve itsenäiseen

työskentelyyn (emt, 192), mutta tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö he kaipaisi esimiehen ja

organisaation tukea.

Huippuluovassa yhteisössä laadukasta journalismia syntyy sekä toimittajien

itsenäisellä työllä että toimituksen yhteisellä panoksella. Toimitus koostuu toisiaan

tukevista yksilöistä, jotka eivät pelkää antaa toisilleen tunnustusta ja palautetta. Kilpailu

on tervehenkistä, eikä luovuutta haittaavaa.

Ilman esimiehen tukea ja panosta yhteisöllä on kuitenkin riski taantua luovuutta

väheksyväksi yhteisöksi ja edelleen hukatun luovuuden yhteisöksi. Huippuluova yhteisö

ei synny itsestään, vaan se vaatii paljon esimieheltä ja organisaatiolta. Luovuuden

ympäristötekijöiden on oltava kunnossa, esimiehen on ymmärrettävä luovan työn

vaatimuksia ja organisaation on haluttava panostaa luovaan työhön.
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7. Kohti huippuluovaa yhteisöä

7.1. Esimiehen keinot luovan työn johtamiseen

Luovan työn tekijän näkökulmasta eriasteiset esimiehet ovat häneen ja hänen työhönsä

eniten vaikuttavia työyhteisön henkilöitä. Luovaa työtä johtavan esimiehen velvollisuus

on myös tällaisena henkilönä edistää luovuutta ja uuden syntymistä. (Hakanen 1980,

185). Luovan työn johtamisessa on kyse luovuuteen vaikuttavista perusedellytyksistä

huolehtimisesta.

Tauno Hakanen jakaa esimiehen mahdollisuudet edistää uuden syntymistä

työyhteisössä tehtäväalueen määrittelyyn, yleisten edellytyksien luomiseen,

tehtäväjaosta huolehtimiseen sekä seurantaan ja myötäelämiseen (Hakanen 1980, 186-

194). Tässä tutkielmassa olen päätynyt jakamaan esimiehen tehtävät luovan työn

johtajana kolmeen osaan. Kyse on 1) niiden perusedellytysten tiedostamisesta, joihin

esimies voi vaikuttaa, 2) niiden asioiden tekemisestä, joilla perusedellytykset saadaan

kuntoon ja 3) jatkuvasta seurannasta, jotta perusedellytykset pysyvät luovuudelle

myönteisinä (ks. kuvio 6). Teoreettinen mallini esimiehen tehtävistä on oma synteesini

tutkimuskirjallisuudesta ja pohjautuu aiemmin esittelemääni nelikenttämalliin.

Tutkimuskirjallisuuden lisäksi olen käyttänyt mallinnuksessani toimittajien

kokemuksista kirjoittettuja elämäkertoja ja lehtiartikkeleita.
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TIEDOSTAMINEN

1. Luovuuden
ja journalismin
vaatimusten
ymmärtäminen

TOIMINTA
2. Sisäisiin perusedellytyksiin
vaikuttaminen:

 Kannustus
 Motivointi
 Palaute
 Luovuudelle myönteinen ilmapiiri

3. Ulkoisiin perusedellytyksiin
vaikuttaminen:

 Työtilat
 Ajankäyttö
 Resurssit
 Koulutusmahdollisuudet

SEURANTA

 Kuvio 6. Esimiehen tehtävät luovuuden johtamisessa

1) Tiedostaminen

Jotta esimies voisi vaikuttaa johtamansa työyhteisön luovuuteen, hänen on ensin

ymmärrettävä, mitä se tarkoittaa ja vaatii häneltä. Ilman tätä ymmärrystä ei voi syntyä

hyvää luovuuden johtamista. Toimitustyössä tämä vaatii lisäksi sitä, että esimies

ymmärtää journalistisen työn erityisvaatimukset, niin toimittajien, kuvaajien,

graafikoiden kuin taittajienkin osalta. Toimitusten esimiehiksi nousevat usein työssään

ansioituneet toimittajat (Rentola 1999, 54), joten erityisesti toimittajan työn vaatimukset

ovat heille tutut. Esimiehen tulee kuitenkin ymmärtää kaikkien toimituksen jäsenten

roolit ja erityisvaatimukset työyhteisössä.

Esimiehen tehtävä on huolehtia siitä, että alaiset käyttävät luovuuttaan ja

ammattitaitoaan yrityksen strategian mukaisesti. Ei kuitenkaan riitä, että esimies tuntee

strategian, organisaation odotukset, journalistisen alan yleiset vaatimukset ja luovuuden

erityispiirteet. Hänen on tunnettava myös alaistensa henkilökohtaiset ominaisuudet,

kiinnostuksen kohteet ja millaisia työolosuhteita he tarvitsevat kyetäkseen luovaan
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työhön. Esimiehelle ei riitä, että hän tietää, mitä omistajat tai lukijat odottavat

sanomalehdeltä. Hänen on tiedettävä myös, mitä hänen alaisensa osaavat ja haluavat

työltään ja otettava heidän tarpeensa huomioon. Esimiestyö on ainaista tasapainoilua

tuotteen ja alaisten välillä (Lavine & Wackman 1988, 183).

Esimiehen ei välttämättä ole kuitenkaan helppoa ymmärtää luovien alaistensa

henkilökohtaisia vaatimuksia. Kaikissa luovissa persoonallisuuksissa samat piirteet eivät

ole yhtä vahvoja, joten toiset saattavat kyetä toteuttamaan luovuuttaan erilaisissa

olosuhteissa kuin toiset. Esimiehen tärkeimmät työvälineet alaistensa tuntemiseen

ovatkin tarkkailu ja keskustelu. Alaistensa luovuuteen vaikuttavista persoonallisuuden

piirteistä esimies ei voi saada muulla tavoin tietoa.

2) Toiminta

Sekä sisäisiin että ulkoisiin perusedellytyksiin vaikuttaminen on yhtä tärkeää.

Vaikka esimies painottaisi toiminnassaan sisäisiä perusedellytyksiä eli motivoisi,

kannustaisi ja antaisi palautetta, hyöty jää vähäiseksi, jos ulkoiset perusedellytykset

eivät ole kunnossa. Tällöin luovuuden johtaminen jää vain puheiden tasolle, eikä

konkreettista panosta luovuuden tukemiseen ole. Jos ulkoiset perusedellytykset eivät ole

kunnossa, motivointi ja kannustus eivät välttämättä auta. Ilmapiiri luovuudelle saattaa

olla myönteinen, mutta koska konkreettista tukea luovalle toiminnalle ei saa, se ehtyy

helposti ajan ja mahdollisuuksien puutteessa. Vaikka esimies pyrkisi motivoimaan ja

kannustamaan luovaan työhön, mutta käytännössä siihen ei olisi aikaa, kannustuksen

merkitys valuu hukkaan ja työntekijät turhautuvat entistä enemmän.

Tällainen tilanne saattaa kuitenkin syntyä, jos esimies arvostaa ja pyrkii

tukemaan luovuutta, mutta ei saa tälle ylemmän johdon tukea. Esimiehen ei kuitenkaan

pitäisi kannustaa alaisiaan sellaisiin töihin, joiden toteuttamiseen heille ei kuitenkaan

lopulta käytännössä anneta mahdollisuuksia. Jos aikaa ei esimerkiksi työvoimapulan tai

muiden syiden vuoksi kerta kaikkiaan ole, esimiehen tulee kannustaa alaisiaan

hoitamaan ne työt, jotka ovat siinä tilanteessa välttämättömiä ja pyrittävä sitten

ratkomaan resursseihin liittyviä ongelmia. Lehtityössä kiire painaa usein päälle ja

työntekijöiden on turvauduttava rutiineihin, mutta esimiehen tehtävä on tällöin

kannustaa alaisiaan luovuuteen niissä puitteissa kuin se on mahdollista.

Toinen mahdollisuus on se, että toimituksessa on alaisten kesken hyvä ja

luovuudelle myönteinen ilmapiiri, jossa työntekijät kannustavat, motivoivat ja antavat
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toisilleen palautetta, mutta esimies ei osallistu luovan toiminnan tukemiseen. Näin

sisäiset perusedellytykset olisivat kunnossa, mutta ulkoiset ristiriidassa niiden kanssa.

Toisinaan työyhteisössä saattavat myös ulkoiset perusedellytykset olla

luovuudelle suotuisia, mutta sisäiset eivät. Tällöin konkreettista tukea ja kannustimia

luovalle toiminnalle on, mutta henkistä tukea ei. Luovalle toiminnalle olisi aikaa ja

luovasta toiminnasta annetaan konkreettisia palkkioita, mutta esimies ei osaa tai halua

motivoida ja kannustaa alaisiaan. Organisaatio saattaa haluta panostaa ja kannustaa

luovaan toimintaan, mutta uutispäälliköt tai muut lähimmät esimiehet eivät ymmärrä.

mitä vaatimuksia se heille asettaa. Toimituksessa saattaa myös muista syistä olla

tulehtunut ja huono ilmapiiri, joka tekee ilmapiiristä luovuudelle epäsuotuisaa ja estää

kehittävän palautteenannon. Vaikka aikaa ideoinnille ja luovien ideoiden toteuttamiselle

olisi, työntekijät eivät uskalla esittää niitä julkisesti nolaamisen tai epäonnistumisen

pelossa. Esimiehen on rohkaistava alaisiaan ottamaan riskejä ja kannustetta luovuuteen,

jotta resursseista olisi hyötyä. Vahvimmat ja itsevarmimmat yksilöt saattavat pärjätä

tällaisessakin ympäristössä ilman henkistä tukea, mutta varsinaisesti luovuutta edistävä

työyhteisö ei tällöin kuitenkaan ole kyseessä. Jos työyhteisön ilmapiiri on tulehtunut,

esimiehen tulisi keskittyä ensin työyhteisön ongelmien ratkaisuun, sillä ne heijastavat

työssä usein muuhunkin kuin vain estävät luovaa toimintaa. Ilman luovuudelle

myönteistä ja muutenkin hyvää työilmapiiriä luovaan toimintaan kannustavista

resursseista ei saada irti täyttä hyötyä.

Esimiehen on siis kyettävä sekä ottamaan huomioon sisäiset perusedellytykset,

kuten motivoitava, kannustettava ja annettava palautetta sekä ennen kaikkea luotava

luovuudelle myönteinen ilmapiiri, sekä huolehtimaan ulkoisista perusedellytyksistä,

kuten riittävästä palkasta, konkreettisista kannusteista, luovuudelle suotuisista

työtiloista, ajankäytöstä ja koulutusmahdollisuuksista.

3) Seuranta

Tiedostaminen ja toiminta eivät vielä riitä hyvään luovan työn johtamiseen.

Kolmas vaihe on seuranta, joka liittyy olennaisesti sekä tiedostamiseen että toimintaan.

Alaisten työn tarkkailu auttaa esimiestä ymmärtämään, millaisia olosuhteita kukin

tarvitsee tehdäkseen luovaa työtä. Esimiehen on myös seurattava jatkuvasti, että sisäiset

ja ulkoiset perusedellytykset pysyvät hyvinä, ilmapiiri luovuuteen rohkaisevana ja

tarkkailtava yhteistyön toimivuutta.
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Tarkkailu ei liity pelkästään alaisten silmälläpitoon, vaan myös jatkuvan

keskusteluyhteyden ylläpitämiseen. Esimiehen on hyvä keskustella alaistensa kanssa

tietääkseen, millaisissa oloissa tämä kykenee käyttämään koko luovaa potentiaaliaan

organisaation hyväksi. Esimiehen on kuunneltava alaisiaan.

Johtamistieteen kirjallisuudessa puhutaan usein johtamistapana lattiatason

johtamisesta (managing by wandering around), jolla tarkoitetaan esimiehen tapaa

tarkkailla alaistensa toimintaa olemalla ja liikkumalla heidän keskuudessaan.

Tärkeimpiä asioita, joita esimiehen olisi syytä tarkkailla, ovat alaisten energiataso ja

mieliala. Alaisten energiatason ja mielialan laskusta esimies huomaa, jos ilmapiirissä on

jotain vialla, ja hän osaa ryhtyä korjaustoimiin. (Lavine & Wackman 1988, 196.)

Ilmapiirissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös oitis luovuuteen. Ilman jatkuvaa

tarkkailua esimies menettää kosketuksensa toimituksen asioihin. Vaikka esimiehellä

olisi teoreettista ymmärrystä luovan työn johtamisesta, se ei riitä, jollei hän tunne omia

alaisiaan. Luovuutta edistäviä ympäristötekijöitä täytyy pitää koko ajan yllä, eikä se

onnistu ilman jatkuvaa seurantaa.

7.2. Esimies ja luovuuden perusedellytykset

Luovan toiminnan, eli journalistisen työn, tavoitteena on luova tuote, sanomalehti.

Esimiehen toiminta siis keskittyy siihen, että hän toiminnallaan edesauttaa alaisiaan

luomaan tuotteen, joka on parempi tai luovempi kuin mihin he omin voimin kykenisivät.

Esimies tarjoaa alaisille esimiespalveluja (Rentola 1999, 56). Esimiehen tehtävä on

tarjota alaisilleen sellaista aineellista ja henkistä tukea, joka auttaa heitä synnyttämään

luovan tuotteen.

Tämä tuki on nimenomaan vaikuttamista luovuuden perusedellytyksiin, joilla

työyhteisön luovuuden taso voidaan nostaa luovan tai huippuluovan yhteisön tasolle

(kuten kuviossa 5). Näitä perusedellytyksiä on kahdenlaisia: sisäisiä ja ulkoisia. Sisäisiin

perusedellytyksiin esimies vaikuttaa henkisellä tuella, ulkoiset taas ovat aineellista tai

konkreettista tukea.

Luovuuden sisäisiä perusedellytyksiä ovat: 1) Motivointi, 2) Palaute, 3)

Luovuudelle myönteinen ilmapiiri. Luovuuden ulkoisia perusedellytyksiä ovat: 1)

Ajankäyttö, 2) Työtilat, 3) Resurssit ja koulutusmahdollisuudet.
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7.2.1. Motivointi luovuuden mahdollistajana

Motivaatio työhön vaikuttaa suuresti siihen, haluaako yksilö käyttää luovuuttaan

työssään. Yksi näkökulma luovuuteen on, että luova toiminta ei tarvitse mitään

erityismotivaatiota, vaan yksilöä riittää motivoimaan hänen oma halunsa toimia luovasti

(Saarinen 1984, 175). Työnteon kannalta asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Työnantajan kannalta olisi toivottavaa, että yksilö käyttäisi luovuuttaan nimenomaan

työssään, eikä esimerkiksi tyydyttäisi tarvettaan olla luova vain vapaa-ajalla. Luovakin

persoona voi siis toimia työssään hyvin epäluovasti ja saada silti riittävää tyydytystä

esimerkiksi kirjoittamalla runoja vapaa-aikanaan.

Luovan työn tekijät ovat yleensä motivoituneita työhönsä tai ovat ainakin joskus

olleet sitä. Päästäkseen tekemään työtään heidän on ensin määrätietoisesti

hankkiuduttava ja kouluttauduttava alalle sekä opittava alan käytännöt (Csikzentmihalyi

1999, 327). Motivaatio saattaa kuitenkin kadota ajan myötä, jos työyhteisö ei sinänsä

motivoi luovaan työhön. Samalla myös luovuus katoaa työstä. Journalistisen työntekijän

täytyy olla riittävän motivoitunut työhönsä, jotta hän ylipäänsä uskaltaa ottaa riskejä ja

esittää uusia ajatuksia (Csikzentmihalyi 1999, 327).

Esimiehen työ on ainaista tasapainoilua sen välillä, keskittyäkö tuotteeseen vai

työntekijöihin. Jossain tapauksissa alaisten motivoiminen siihen, mikä on lehden

kannalta parasta voi olla ristiriidassa alaisten omien toiveiden kanssa. (Lavine &

Wackman 1988, 192.) Keskittyminen pelkästään tuotteeseen olisi kuitenkin

lyhytnäköistä. John M. Lavinen ja Daniel B. Wackmanin (1988, 183) mukaan

menestyvät ja tehokkaat mediajohtajat ovat yhtä kiinnostuneita alaistensa

hyvinvoinnista kuin aikataulussa pysymisestä tai voiton tuottamisesta. Toimittajat

kirjoittavat parempia juttuja, jos he kokevat, että heidän esimiehensä odottaa heiltä

korkealaatuista ja ammattimaista työtä eikä vain aikatauluissa pitäytymistä (Lavine &

Wackman 1988, 184). Sama koskee myös muita journalistisen työn tekijöitä: kuvaajat,

taittajat ja graafikot tekevät todennäköisemmin parempaa työtä, jos esimies vaatii heiltä

sitä. Esimiehen täytyy tuntea alaistensa kyvyt ja vaatia heiltä sen mukaista tulosta. Liian

alhaiset odotukset esimiehen taholta syövät motivaatiota.

Vaikka luovan työntekijät olisivat hyvin motivoituneita luovaan ajatteluun, se ei

tarkoita sitä, että maineen tai palkkioiden merkitys olisi poissuljettu (Csikzentmihalyi,

325). Journalistisen työn tekijöille jaetaan erilaisia palkintoja, joiden motivoiva merkitys

voi olla hyvinkin suuri. Esimiehillä on monia keinoja alaistensa palkitsemiseen,
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esimerkiksi lounaat, matkat tai koulutustilaisuudet. Yksi tapa palkita alainen

onnistuneesta työstä on antaa aikaa sellaisen jutun tekoon, jonka tämä haluaisi tehdä.

(Lavine & Wackman 1988, 183.) Tällä tavoin palkitsemisesta saattaa tulla itseään

ruokkiva kierre: mitä kiinnostuneempi toimittaja on aiheesta, sitä motivoituneempi hän

yleensä on paneutumaan siihen. Motivaatio taas vaikuttaa siihen, kuinka paljon aikaa

hän haluaa uhrata työhön ja kuinka hyvää jälkeä hän haluaa tehdä. Luova toiminta vaatii

aina sille rauhoitettua aikaa, joka on pois muusta työstä muutenkin kiireisessä arjessa.

Jos motivaatiota on, aikaa luovalle ajattelulle löytyy yleensä helpommin.

Esimies motivoi alaisiaan myös kuuntelemalla ja ottamalla huomioon heidän

ideansa ja ajatuksensa työstä. Työntekijöiden motivaatio saattaa laskea nopeasti, jos

heistä tuntuu, että toimituksen ideapalaverissa heidän ajatuksiaan kysytään ainoastaan

muodon vuoksi tai heitä ei kuunnella. Esimiehen on tärkeää kuunnella alaisiaan ja antaa

heidän mahdollisuuksien mukaan toteuttaa omia ideoitaan. Jos alaisella on idea, jonka

hän haluaisi palavasti toteuttaa, esimiehen kannattaa mahdollisuuksien mukaan antaa

tähän tilaisuus. Jos tätä tilaisuutta ei heti ole, esimies voi motivoida alaista lupaamalla,

että palkkiona hyvästä työstä tämä saa toteuttaa ajatuksensa myöhemmin. Motivaation

ja luottamuksen säilymisen kannalta on tärkeää, että esimies myös pitää lupauksensa.

Jollei työntekijä pääse toteuttamaan ideaa, jonka hän kokee tärkeäksi ja

merkitykselliseksi, se saattaa haitata muiden ideoiden kehittämistä tai estää niiden

syntymisen (Hakanen 1980, 168).

Motivoinnin lisäksi on tärkeää, että esimies kannustaa alaisiaan luovaan työhön.

Motivointi ja kannustus eivät sinänsä riitä, esimiehen täytyy kannustaa alaisiaan työn

kannalta oikeisiin asioihin. Jos esimies ei kannusta alaisiaan luovuuteen, luovuuteen

rohkaiseminen jää ulkoisten perusedellytyksien varaan eikä välttämättä välity

työntekijälle. Esimiehen tulee kannustaa alaisiaan riskinottoon, luovaan ajatteluun ja

ideointiin, vaikka aina tästä ei syntyisikään tulosta. Journalistisessa työssä tulee olla

mahdollisuuksia ideoida ja ottaa riskejä ilman epäonnistumisen pelkoa. Toisaalta

toimituksen tulee tasapainotella sen välillä, että lehden on oltava kuitenkin valmis iltaan

mennessä. Esimiehen tehtävä on tiedostaa tämä ja välittää se alaisilleen.

Esimiehen tulee myös kannustaa työntekijöitä ideoimaan ja työskentelemään

yhdessä paremman tuloksen saamiseksi ja verkostoitumaan toisten luovien

työntekijöiden kanssa. Lisäksi esimiehen on asetettava korkeat laatuvaatimukset työlle

ja määriteltävä täsmällisesti, mitä hän odottaa alaisiltaan. Esimiehen on kannustettava

alaisiaan saavuttamaan nämä tavoitteet. (Lavine & Wackman 1988.)
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Kannustamalla työntekijöitä luovaan työhön esimies myös osoittaa toisille

työyhteisön jäsenille, että luovaa työtä arvostetaan. Näin hän muuttaa samalla

työyhteisöä ja työyhteisön ilmapiiriä luovuutta sallivammaksi. Ilman esimiehen

kannustusta työyhteisö vajoaa luovuutta väheksyväksi yhteisöksi. Esimies toimii

työyhteisössä esikuvana, joten hänen käytöksensä heijastuu helposti myös muuhun

työyhteisöön.

Tärkeää motivoinnissa

• Työn arvostaminen

• Korkealaatuisen ja ammattimaisen työn vaatiminen alaisilta

• Ideoiden kuunteleminen ja huomioonottaminen

• Palkitseminen ja kannustaminen

7.2.2. Palaute luovuuden mahdollistajana

Palaute on erittäin tärkeää journalistisessa työssä. Osa palautteesta tulee lukijoilta, mutta

se ei vähennä työyhteisön sisältä saadun palautteen merkitystä. Päävastuu palautteen

antamisesta on aina esimiehellä. Esimiehen tulee pitää huolta siitä, että palautteen anto

on toimituksen tapa ja kaikki osaavat antaa asianmukaisesti palautetta.

Journalistisen työn luonne on sellainen, että se vaatii erityisesti palautetta työn

tuloksista (Lavine & Wackman 1988, 136). Työ on usein itsenäistä ja työntekijät eivät

välttämättä avoimesti osoita tarvitsevansa palautetta, mutta ilman sitä heidän on vaikea

kehittyä. Palautteen saanti vaikuttaa myös motivaatioon: motivaatio saattaa kadota, jos

työstä ei saa minkäänlaista palautetta.

Palautteenannon tulisi olla osa sanomalehden päivittäisiä rutiineja.

Työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus saada halutessaan myös yksityiskohtaisempaa

palautetta. Palautteella ei tarkoiteta vain niiden kohtien osoittamista, jotka olisi voitu

tehdä toisin, vaan palautteen tulisi olla kriittistä, mutta myös kehuvaa. Ennen kaikkea

hyvä palaute on rehellistä ja keskittyy nimenomaan työhön eikä henkilön persoonaan.

Palaute on yleensä sitä tehokkaampaa, mitä paremmin se tukee henkilön itseluottamusta

ja auttaa tätä itse ratkaisemaan ja huomaamaan ongelmansa (Hakanen 1980, 212-213).
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Palautteen tulisi aina kohdistua käyttäytymiseen eikä henkilöön (Hakanen 1980,

213). Toimitustyössä palautteen tulisi kohdistua sekä työntekijän käyttäytymiseen että

valmiiseen työhön, kuten lehtijuttuihin, kuviin ja taittoon. Monissa toimituksissa

edellisenä päivänä tehty lehti käydään läpi aamun toimituspalavereissa.

Palautejärjestelmät eivät kuitenkaan välttämättä toimi, vaikka palautteentarve

toimituksissa tiedostettaisiinkin (Penttilä 2000, 99). Tällöin nimenomaan esimiehen on

otettava vastuu siitä, että palautetta annetaan ja saadaan.

Palaute ei saa olla tuomitsevaa, vaan se on oltava kuvailevaa (Hakanen 1980,

213). Palautteen tarkoitus ei ole tuomita työtä hyväksi tai huonoksi, vaan sen tarkoitus

on kommentoida työtä ja esittää mahdollisia parannusehdotuksia. Rakentavan kritiikin

tulisi olla erittelevää (Penttilä 2000, 98), jolloin palautteenantajalle kävisi selvästi ilmi,

mitä työssä olisi voinut parantaa tai tehdä toisin.

Palautteenannon ei myöskään tarvitse olla neuvomista. Sen pitäisi pikemminkin

olla ideoiden ja tiedon tarjoamista palautteensaajalle, jolloin hän voi vapaasti päättää,

miten hän niitä haluaa käyttää. (Hakanen 1980, 213.) Joskus journalistisen työn esimies

kuitenkin joutuu neuvomaan ja puuttumaan työhön, jos se ei ole lehden linjan mukaista

tai muuten soveliasta. Tällöin kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta palautteenannosta.

Palautteenantaminen ideoina ja tietona saattaa synnyttää uusia ideoita ja tehostaa luovaa

työtä. Parhaimmillaan palautetilanne synnyttää keskustelua, jonka auttaa koko lehteä

kehittymään. Esimiehen tulee palautetta antaessaan muistaa, että hänen mielipiteensä ei

välttämättä ole oikea, vaan hänen on myös kuunneltava muiden mielipiteitä. Vastuu

palautteenannosta on esimiehellä, mutta palautteenannon ei kuitenkaan pitäisi olla

kokonaan esimiehen harteilla. Esimiehen tehtävä on luoda tilanteita, jossa kollegat

voivat antaa palautetta toisilleen.

Parhaimmillaan palautteenanto on koko työyhteisön tapa kehittää työtään ja

oppia ja saada ideoita toisilta työyhteisön jäseniltä. Palautteenanto voi näin johtaa

siihen, että palautteensaaja kehittyy työssään ja saa uusia ideoita tai koko toimitus

huomaa uuden näkökannan aiemmin itsestään selvinä pitämiinsä asioihin ja lehden

toiminta paranee.

Usein työyhteisöissä saatetaan pelätä palautteenantoa, sillä sen pelätään

hajottavan työntekijöiden välejä ja pilaavan ilmapiirin. Tämä liittyy lähinnä huonoon,

henkilöön kohdistuvaan ja tuomitsevaan tapaan antaa palautetta. Esimerkiksi Paavo

Lintulan (2005) väitöskirjassa maakuntalehden toiminnasta toistui toimittajien puheissa

välttelevä asenne palautetilanteisiin. Toimittajat jopa saattoivat vältellä aamupalavereja
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ja muita palautetilaisuuksia, sillä he kokivat ainoastaan pahoittavansa niissä mielensä ja

kadottavansa työmotivaationsa. (Lintula 2005, 208-209.)

Jos palaute on asiallista, keskittyy persoonan sijaan työsuoritukseen, on

täsmällistä ja reilua ja asianmukaisessa tilanteessa annettua, palautteenanto voi

todellisuudessa vahvistaa ja parantaa yhteishenkeä. Hyvät kokemukset

palautteenannossa lisäävät luottamusta työyhteisössä ja rohkaisevat ihmisiä tuomaan

ideoitaan esiin ja ottamaan riskejä. Kun työntekijät huomaavat, että heitä ei tuomita

heidän virheistään, vaan heitä ainoastaan autetaan parantamaan työsuoritustaan, he

uskaltavat luoda uutta ja keskustella ideoistaan työyhteisössä.

Tärkeää palautteessa:

• Motivoida

• Kannustaa

• Auttaa kehittymään ja parantaa työsuoritusta

• Synnyttää uusia ideoita

• Tuoda esiin tuoreita näkökulmia

• Vahvistaa yhteishenkeä

7.2.3. Ilmapiiri luovuuden mahdollistajana

Kaikki työyhteisön jäsenet vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin, mutta suurin vastuu siitä

on esimiehellä. Esimiehen tehtäviin kuuluu puuttua ilmapiirissä näkyviin ongelmiin.

Parhaiten hän pysyy selvillä siitä, millainen työilmapiiri toimituksessa on,

tarkkailemalla työntekijöiden työtä ja työyhteisön yleistä mielialaa (Lavine & Wackman

1988, 196).

Hyvä ilmapiiri on luovuuden kannalta tärkeää, sillä se vaikuttaa lähes kaikkiin

muihin. Ilmapiiri vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset kykenevät antamaan ja ottamaan

vastaan palautetta sekä keskustelemaan ja jakamaan ideoita keskenään. Jos ilmapiiri on

huono tai tulehtunut, myös luova työ kärsii. Jos ilmapiiriin liittyvät ongelmat ovat niin

pahoja, että se haittaa päivittäistä työskentelyä, esimiehen pitäisi puuttua siihen, ennen

kuin muita luovan työn edellytyksiä kannattaa edes miettiä.

Ilmapiiri vaikuttaa paljon siihen, luottavatko ihmiset toisiinsa ja haluavatko he

työskennellä keskenään. Toimitus saattaa päällisin puolin kyetä työhön huonosta
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ilmapiiristä huolimatta, mutta suuri osa sen potentiaalista saattaa jäädä käyttämättä,

koska toimittajat eivät luota toisiinsa eivätkä halua jakaa ideoita keskenään esimerkiksi

ideavarkauksien pelossa tai julkisen nolaamisen pelossa.

Toimittaja Maila-Katriina Tuominen toi esiin Tampereen yliopiston Luovuutta ja

lähteitä -tilaisuudessa toimittajien epäluottamuksen esimiehiä kohtaan toteamalla, että

toimittajat eivät uskalla tuoda parhaita ideoitaan esiin ideapalavereissa. Hänen mukaan

esimiehet saattavat varastaa ideat ja antaa ne toisille toimittajille työstettäväksi. Tämän

vuoksi hän ei koskaan esittele parhaita ideoitaan etukäteen ideapalavereissa. (Tuominen

2007.) Ideavarkauksien pelko saattaa aiheuttaa hyvien ideoiden jäämisen toteuttamatta

ja vähentää entisestään toimittajien motivaatiota. Ilmapiiri onkin suurimpia syitä siihen,

miksi yhteisö, jolla on paljon luovaa potentiaalia, vajoaa luovuutta väheksyväksi

yhteisöksi.

Ilmapiirin tulisi olla sellainen, että ihmiset uskaltaisivat ottaa riskejä ilman

pelkoa siitä, että heitä rangaistaan tai heidät nolataan muiden edessä. Pahimmillaan

ilmapiiri on niin luovuuden vastainen, että uusia ideoita pilkataan ja niille nauretaan.

Ilmapiirin saattaa tulehduttaa kateus tai epäluottamus.

Luovan ilmapiirin kannalta on tärkeää, että ihmiset voivat luottaa toisiinsa. Se

vaatii työntekijöiltä toisen kunnioitusta ja huomioonottamista. Toimituksissa ongelmana

on yleensä kiire, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti myös ilmapiiriin. Esimiehen

tehtävä on huolehtia siitä, että kiireestä huolimatta ilmapiiri säilyy luovuudelle

myönteisenä. Jos luovan toiminnan vaatimaa ajatus- ja ideointityötä aletaan väheksyä

kiireen vuoksi, luovan työn edellytykset heikkenevät ja ihmisten motivaatio ja

kiinnostus työhön ylipäänsä laskee. Esimiehellä on hankala tehtävä tasapainotella

luovuudelle myönteisen ilmapiirin ja kiireen välillä. Alaisilta ei myöskään tulisi vaatia

kohtuuttomasti luovaa panosta pahimmassa kiireessä, jolloin pakontunne ja stressi

saattavat tukahduttaa luovuuden kokonaan. Esimiesten ei pitäisi esimerkiksi pakottaa

alaisiaan jatkuvaan ideointiin, sillä luova työ saattaa helposti muuttua pakkopullaksi

(Penttilä 2000, 97).

Esimiehen tulisi luoda työyhteisöön ilmapiiri, joka vaalii jatkuvaa, tehokasta ja

molemminsuuntaista kommunikaatiota (Lavine & Wackman 1988, 214). Ilman tällaista

ilmapiiriä ideointi ja yhteisön luovuus muuttuvat mahdottomiksi. Ilmapiirin luomiseen

liittyy luovuuteen rohkaiseva palkitsemisjärjestelmä ja toimiva palautteenantokulttuuri

(Lavine & Wackman 1988, 214). Ilmapiiri ja palautteenanto kietoutuvat tiukasti

toisiinsa: toimiva palautteenanto vaatii hyvää työilmapiiriä ja hyvä työilmapiiri vaatii
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toimivaa palautteenantoa. Luovuudelle myönteinen, hyvä ilmapiiri syntyy myös

riskinoton sallimisesta ja korkeista laatuvaatimuksista. Kun työntekijät tietävät, mitä

heiltä odotetaan ja vaatimukset ovat suhteessa heidän kykyihinsä, he myös pyrkivät

täyttämään nämä odotukset (Lavine & Wackman 1988, 183-187). Vaatimusten on

oltava suhteessa työntekijöiden kykyihin. Heiltä ei saa odottaa liikaa suhteessa heidän

kykyihinsä, mutta esimiehen on kuitenkin osattava vaatia heiltä riittävästi. Liian

kilpailuhenkinen ilmapiiri ei välttämättä ole paras mahdollinen luovaan työhön.

Kyky keskustella on kuitenkin kenties kaikkein tärkein yksittäinen seikka

luovuudelle myönteisen ilmapiirin kannalta. Ilman keskusteluun kykenevää ilmapiiriä

luovuus jää vain yksilötasolle, eivätkä luovat ihmiset kykene tuomaan ideoitaan

julkisuuteen. Esimiehen tehtävä on olla esimerkkinä ja pyrkiä vaalimaan keskustelevaa

ilmapiiriä.

Esimiehet eivät kuitenkaan aina välttämättä kykene näkemään työyhteisön

ongelmia tai sitä, kuinka paljon työtehoa tulehtunut tai luovuutta vieroksuva ilmapiiri

todellisuudessa syö (Penttilä 2000, 119). Tämä saattaa johtua siitä, että esimies on joko

liian etäällä työyhteisöstä tai liian sisällä sen ongelmissa (Järvinen 2001, 128).

Toimituksissa kyse saattaa usein olla jälkimmäisestä, sillä esimies on usein noussut

päällikköasemaan toimittajan roolista ja saattaa edelleen pyrkiä suhtautumaan alaisiinsa

kuten tasavertaisiin kollegoihin (Rentola 1999, 54). Näistä syistä esimies saattaa

kuvitella, että ilmapiiri on hyvä ja asiat toimituksessa ovat kunnossa, vaikka näin ei

olisikaan. Lehti valmistuu ajallaan ja työntekijät tekevät kohtalaisen hyvää työtä, mutta

silti osa heidän todellisesta potentiaalistaan menee hukkaan huonon ilmapiirin vuoksi.

Työyhteisö ei saa tyytyä tähän, vaan ilmapiiriä on tarkkailtava ja vaalittava jatkuvasti.

Työilmapiirin parantamisella ei tarkoiteta vain yhteishengen nostamista vaikkapa

yhteisillä saunailloilla (Järvinen 2001 42-45), vaan toisten kunnioitusta ja

jokapäiväisistä työolosuhteista huolehtimista. Esimiehen tehtävä on kuunnella alaisia ja

tarttua ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Ilmapiiri muodostuu pienistä seikoista, joita

ei kannata aliarvioida. Kyse ei ole vain henkilösuhteista, vaan luovuudelle myönteinen

tai kielteinen ilmapiiri voi olla kytköksissä esimerkiksi yleisesti toimituskulttuuriin tai

omaksuttuihin asenteisiin.

Ilmapiirin myönteisyyttä nimenomaan luovalle toiminnalle voi tarkkailla

esimerkiksi huomioimalla se erityisesti ilmapiirikartoituksissa. Tällöin voidaan selvittää,

miten työntekijät suhtautuvat luovaan työhön, arvostetaanko luovuutta ja luottavatko

työntekijät toisiinsa riittävästi, jotta he kykenevät jakamaan ideoita keskenään. Jos
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työyhteisössä on aina toimittu tietyllä tavalla, esimiestaho ei välttämättä huomaa

ilmapiirin aiheuttamia estoja luovalle toiminnalle, jollei asiaan pyritä tietoisesti

kiinnittämään erityistä huomiota.

Luovan työn parantamiseksi pitäisi vaikuttaa nimenomaan koko yhteisöön ja sen

asenteisiin, sillä lopulta työyhteisö ja yhteisön ilmapiiri vaikuttavat siihen, syntyykö

yhteisössä luovaa ajattelua (Csikszentmihalyi 1999, 323). Ilmapiiri on se tekijä, joka voi

nostaa hukatun luovuuden yhteisön luovaksi yhteisöksi ilman, että yksittäisten

työntekijöiden tarvitsisi olla erityisen luovia.

Hyvän työilmapiirin merkitys korostuu esimerkiksi kaupunkilehti Uuden

Rauman toimittaja Pauli Uusi-Kilponen teoksessa Kova peli – kaupunkilehti Uuden

Rauman menestystarina. Innostus ja työyhteisön henki saivat toimittajat tekemään

parempaa työtä kuin mihin heidän kykynsä olisivat riittäneet. Tärkeintä ilmapiirin

synnyssä oli työtovereiden arvostaminen. Positiivinen henki, tasavertainen tekeminen,

avoimuus ja rehellisyys olivat itsestäänselvyyksiä. Toimittajat olivat ylpeitä työstään ja

kehuivat toistensa aikaansaannoksia. Hyvä ilmapiiri auttoi lehdentekijöitä jaksamaan ja

paransi heidän työnsä tuloksia. (Numminen 2002, 101-110.) Tämä on hyvä esimerkki

toimituksesta, joka kykeni olemaan luova nimenomaan yhteisönä eli sijoittuisi

nelikenttämallissa luoviin yhteisöihin.

Samassa teoksessa toimittaja Pirkko Ylilammi vertaa kahden eri lehden

toimituksen ilmapiiriä ja nostaa esiin johtamisen merkityksen:

”Ajatuksia heiteltiin keskusteltaviksi ja ideoilla palloteltiin Uudessa Raumassa

aivan eri tavalla kuin Länsi-Suomessa. Kuvia ei kumarreltu. Tulevaisuuden usko oli

huomattavasti vahvempi. Siellä katosivat monet omatkin ennakkoluuloni. Porukan

yhteiset illanvietot olivat vilpittömiä ja aidosti hauskoja. Kaikki tämä johtui tietenkin

tavasta, jolla lehteä johdettiin.” (Numminen 2002, 185.)

Tärkeää ilmapiirissä:

• Toisten kunnioitus, arvostus, tasapuolisuus

• Keskusteleva, myönteinen uusille ideoille

• Ei liian kilpailuhenkinen

• Luottamus esimiehiin ja kollegoihin

• Sallii riskinoton, kovat laatuvaatimukset
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• Ei synny itsestään, vaan sitä on ylläpidettävä jatkuvasti ja seurattava

esim. ilmapiirikartoituksilla

7.2.4. Ajankäyttö luovuuden mahdollistajana

Kiire on aina läsnä journalistisessa työssä, varsinkin päivittäisessä sanomalehtityössä.

Toimituksen esimies joutuu tasapainottelemaan sen välillä, keskittyäkö tuotteeseen vai

alaisiinsa, deadlineen vai luovan työn mahdollisuuksiin (Lavine & Wackman 1988,

192). Sanomalehtityöhön on lisäksi viime vuosina yhdistynyt reaaliaikainen

nettiuutisointi, mikä on lisännyt kiirettä ja toimittajien työmäärää entisestään (Salmela

2008, 13).

Luova työ ja kiireinen työtahti ovat ristiriidassa keskenään. Luova työ vaatii

aikaa, mahdollisuutta ajatella, ideoida ja keskustella. Päivittäisessä journalistisessa

työssä aikaa ei ole helppo antaa asioiden hautua, vaikka luova prosessi sitä vaatisikin.

Hautuminen on tärkeä vaihe luovassa prosessissa, jolloin aihetta ei varsinaisesti käsitellä

ollenkaan, vaan ajatusten annetaan levätä ja idean hautua mielessä (Haefele 1962, 12-

84). Tähän journalistisessa työssä ei usein ole aikaa. Pidempiä juttuhankkeita

toteutettaessa hautumiselle voidaan antaa tilaa siirtämällä juttuaihe hetkeksi syrjään ja

työstämällä sillä aikaa muita ideoita, mutta seuraavan päivän sanomalehteen tuleva

uutinen ei välttämättä ehdi hautua toimittajan mielessä lainkaan.

Toinen tärkeä asia luovien ihmisten ajankäytön kannalta on, että heidän tulisi

pystyä itse säätelemään omaa ajankäyttöään (Csikszentmihalyi 1996, 58). Oleellista ei

ole niinkään se, onko ajankäyttö äärimmäisen kurinalaista ja suunniteltua vai

joustavampaa vaan se, että yksilö itse pystyy hallitsemaan ajankäyttöään. Ilman

ajankäytön suunnittelua toiminta on helposti reaktiivista eikä proaktiivista, mikä tekee

pitkäjänteisen luovan työn hankalaksi. (Koski 2001, 135-136.) Toimitustyö on usein

reaktiivista, sillä toimittajat joutuvat reagoimaan nopeasti eteen tuleviin tilanteisiin.

Pitkäjänteinen suunnittelu on usein päivittäisessä toimitustyössä hankalaa. Luovassa

työssä nämä ristiriidat pitäisi kuitenkin yrittää sovittaa toisiinsa. Toimitustyössä

puhelimet soivat, uutisaiheisiin joutuu reagoimaan nopeasti ja työt keskeytyvät vähän

väliä. Luova ajattelu hankaloituu lukuisista keskeytyksistä, mutta ajankäyttöään voi silti

yrittää hallita olosuhteiden sallimissa puitteissa. Esimiehen tulee tarjota mahdollisuuksia

suunnitella työpäiviinsä häirikkeetöntä aikaa, jos työntekijä kokee siihen tarvetta.
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Monet luovat ihmiset ovat myös selkeästi joko aamu- tai iltaihmisiä (Koski

2001, 135). Työvuoroilla voidaankin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että luovat ihmiset

pystyisivät pääsääntöisesti työskentelemään sellaisina aikoina, jolloin heidän luova

vireystilansa on parhaimmillaan. Esimiehen tulisi kuunnella ja ottaa huomioon

työntekijöiden toiveet työvuorojen suunnittelussa, sillä se saattaa kasvattaa heidän

työtehoaan ja motivaatiotaan. Jos osa työvuoroista voidaan suunnitella niin, että ne

ottavat huomioon yksilön oman rytmin ja pitävät sisällään mahdollisuuden työskennellä

osa työajasta ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä, se saattaa lisätä työkykyä ja luovuutta.

Häirikkeettömän ajan lisäksi luovat ihmiset tarvitsevat säännöllisesti lepoa ja

taukoa työstä. Toisaalta heillä on usein myös paljon energiaa ja intoa pitkiin

työtunteihin. (Csikszentmihalyi 1996, 58.) Lepohetkien salliminen ei siis välttämättä

vähennä työhön käytettyä aikaa, vaan saattaa pikemminkin vain lisätä työtehoa ja

parantaa työn, erityisesti luovan työn laatua. Hektisessä toimitustyössä kiirettä on vaikea

välttää, mutta työn joustava luonne voisi kuitenkin mahdollistaa työntekijöiden oman

rytmin kuuntelemisen. Työn puitteissa ihmisille voidaan antaa mahdollisuuksia

rytmittää työtään ja pitää lepotaukoja, kunhan vaaditut tehtävät ovat lehden deadlineen

mennessä valmiit.

Aikatauluilla ja kiireellä ei kuitenkaan ole ainoastaan luovuutta tyrehdyttävä

vaikutus. Luova työ vaatii myös kurinalaisuutta ja rajoja. Liiallinen vapaus ei edistä

luovuutta, vaan myös rajat voivat ruokkia luovuutta. Kiire ja tiukat aikataulut sopivat

toisille paremmin kuin toisille.

Paavo Lintulan (2005) tutkimuksessa eräs toimittaja kuvaa asiaa niin, että kiire

ei yksiselitteisesti huononna juttujen tasoa, vaan saattaa jopa parantaa niitä, kun turha

monimutkaisuus jää pois. Jos hän kuitenkin saisi valita, hän ottaisi mieluiten lisää aikaa

juttujensa kirjoittamiseen. (Lintula 2005, 223.) Rutiinit, kiire ja stressi voivat olla myös

luovuutta edesauttavia tekijöitä, mutta liiallisina ne tukahduttavat luovuuden. Rutiinit ja

kiire eivät saisi yksinomaan hallita työtä. Luovuutta pitäisi kuitenkin pystyä

toteuttamaan niissä edellytyksissä, mitä toimitustyö pystyy sille tarjoamaan.

Sanna Vuorisen pro gradu -työssä urheilutoimitusten esimiehistä kävi ilmi, että

esimiehet kokivat erityisesti etukäteissuunnittelun helpottavan toimittajien kiirettä ja

parantavan työnlaatua. Kun toimittajat saavat tietää työnsä etukäteen, heille jää aikaa

tehdä taustatyötä, toimituskulttuuri kehittyy ideoivaksi ja ennakoivaksi ja toimittajien

vahvuudet tulevat parhaiten hyödynnetyiksi. (Vuorinen 2007, 69-70.) Näin

toimituskulttuuri muuttuu proaktiiviseksi ja parantaa myös mahdollisuuksia luovan työn



72

tekemiseen. Etukäteissuunnittelulla aikaa voidaan jättää paitsi taustatyön tekemiseen,

myös jättää aikaa luovuuden kannalta tärkeälle hautumisvaiheelle.

Tärkeää ajankäytössä:

• mahdollisuus antaa ideoiden hautua

• mahdollisuus työstää ideoita, jotka eivät välttämättä toteudu

• mahdollisuus säädellä itse omaa ajankäyttöään

• mahdollisuus levon ja työn jaksottamiseen oman rytminsä mukaan

• huomioitava myös aikataulujen ja stressin työtä kiihdyttävä vaikutus

• huomioitava yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet

• etukäteissuunnittelu parantaa mahdollisuuksia luovaan työhön

7.2.5. Työtilat luovuuden mahdollistajana

Luovuuden kannalta ei ole saman tekevää, millaisissa työtiloissa töitä tehdään.

Sanomalehdissä toimitukset ovat yhä useammin avotoimituksia, jotka eivät välttämättä

ole parhaita mahdollisia luovan toiminnan kannalta, mutta niilläkin on sitä edesauttavat

puolensa.

Luovat ihmiset tarvitsevat työssään sekä seuraa että yksinäisyyttä

(Csikszentmihalyi 1996. 65-68). Avokonttori antaa enemmän tilaisuuksia luontevaan

keskusteluun ja ideointiin työtovereiden kanssa, mutta toisaalta avoimessa tilassa on

myös vaikeampi hakeutua yksinäisyyteen.

Toimittaja Maila-Katriina Tuominen kyseenalaisti avokonttorit työtiloina

puhuessaan toimittajan työstä ja luovuudesta Tampereen yliopiston ”Luovuutta ja

lähteitä” -tilaisuudessa. Hän korosti, että toimittajan työ vaatii ajattelua, ajattelu vaatii

hiljaisuutta ja hiljaisuudelle ei ole tilaa avokonttoreissa. (Tuominen 2007.) Toisaalta

esimerkiksi Kainuun Sanomien toimituspäällikkö Pekka Vasala kertoo avokonttoriin

siirtymisen parantaneen työilmapiiriä, kun keskustelukumppaneita ei enää tarvitse etsiä

suljettujen ovien takaa (Elfving 2007, 20).

Esimiehen tehtävä on järjestää työntekijöille tila tai foorumi, jossa he voivat

antaa palautetta ja keskustella ideoista sekä toteuttaa niitä aina, kuin se vain on

mahdollista (Lavine & Wackman 1988, 214). Tämä tila tai foorumi voi olla sähköinen
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viestintäkanava tai konkreettinen tila, johon työntekijät voivat halutessaan kokoontua

keskustelemaan. Avokonttorit antavat tähän tilan itsestään, mutta toisaalta avoin työtila

vaatii enemmän herkkyyttä toisten mielentilalle ja oman tilan tarpeelle.

Tärkeää työtiloissa:

• Mahdollisuus hakeutua yksinäisyyteen

• Mahdollisuus hakeutua seuraan

• Toisten oman tilan kunnioitus

7.2.6. Resurssit ja koulutus luovuuden mahdollistajina

Resurssit ja koulutusmahdollisuudet voivat mahdollistaa luovaa työtä antamalla siihen

paremmat mahdollisuudet ja taidot. Toisaalta ne taas voivat toimia kannusteina ja lisätä

motivaatiota.

Suurin osa Sanna Vuorisen (2007) pro gradu -työssään haastattelemista

esimiehistä nosti esiin jatkokoulutukseen kannustamisen esimiehen keinona vaikuttaa

urheilujournalismin laatuun. Jatkokoulutus katsottiin erityisesti mahdollisuudeksi

parantaa tekstin ja työskentelytapojen laatua, mutta ei niinkään näkökulmia tai ulkoasua.

(Vuorinen 2007, 64-66.) Jatkokoulutus voisi kuitenkin antaa eväitä myös asioiden

tarkasteluun uusista näkökulmista ja rohkaista luovaan ajatteluun.

Myös Lavine ja Wackman nostavat esiin sisäiset ja ulkoiset

koulutusmahdollisuudet tapoina parantaa journalistisen työn tekijöiden luovuutta

(Lavine & Wackman 1988, 214). Koulutukseen panostaminen paitsi motivoi, rohkaisee

ja auttaa kehittämään taitoja myös näyttää, että yhtiö haluaa panostaa työntekijöihinsä ja

heidän osaamiseensa.

Lisäksi esimiehen on tiedostettava, että hän on esimiehenä alaisen etenemistie.

Esimiehellä on valta suositella alaistaan uusiin tehtäviin, puoltaa koulutukseen pääsyä,

lähettää matkoille ja antaa vaativia projekteja ja tehtäviä. Jos esimies kykenee antamaan

alaiselleen sen kuvan, että hän haluaa edistää työntekijän kehittymistä ja etenemistä

urallaan, hän saa todennäköisemmin myös hyvää työtulosta. Vaikka riskinä olisikin

lahjakkaiden työntekijöiden siirtyminen parempiin tehtäviin toiseen organisaatioon,

esimiehen edun mukaista on silti auttaa alaisiaan kehittymään ja edistää heidän

menestystään. (Rentola 1999, 58-59.) Alaiset kyllä tiedostavat esimiehen vallan heidän
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henkilökohtaisen kehityksensä ja urakehityksensä suhteen. Välinpitämätön esimies saa

pian myös välinpitämättömiä alaisia, jotka eivät halua tehdä hyvää työtä tai käyttää

luovaa potentiaaliaan työssään.

Erityisesti resurssit, kuten myös työtilat ja koulutus, ovat niitä ulkoisia,

ympäristöön liittyviä perustekijöitä, jotka vaikuttavat luovuuteen. Ilman kunnollisia

resursseja luovaan työhön esimiehen tuki jää puheiden tasolle ja kannustuksen merkitys

valuu hukkaan. Resurssit ja muut ympäristötekijät ovat konkreettisia osoituksia

luovuuden arvostamisesta ja halusta panostaa siihen. Puhumattakaan siitä, että resurssit

ovat usein välttämätön edellytys työn onnistumiselle. Pelkät resurssit eivät kuitenkaan

riitä, vaan resurssit ja henkinen tuki tukevat toisiaan.

Esimiehen tehtävä on jakaa resurssit tasapuolisesti. Onnistuneesta ja hyvin

tehdystä työstä voidaan palkita antamalla resursseja omien ideoiden toteuttamiseen tai

esimerkiksi antamalla rahoitus reportaasimatkaan ulkomaille. Esimiehen on kuitenkin

huolehdittava, etteivät palkitsevimmat juttuideat ja suurimmat resurssit kasaannu aina

samoille työntekijöille. Vaikka heidän luova panoksensa kasvaisikin koko ajan, se

saattaa heikentää muiden kykyä luovaan työhön. Esimiehen on huolehdittava kaikkien

työntekijöidensä luovan potentiaalin kehittymisestä, ei vain panostettava muutamaan

huippuluovaan yksilöön.

Resurssien epätasainen jakaantuminen aiheuttaa helposti kateutta ja pilaa näin

työyhteisön ilmapiirin. Palkitsevimpien juttuaiheiden ja resurssien kasaantuminen

muutamalle työntekijälle on ennen kaikkea johtamisongelma. Esimiehen tulee antaa

kaikille työntekijöille samanlaiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Tämä voidaan

mahdollistaa esimerkiksi työnkierrolla tai muuten sallimalla kaikille toimittajille

mahdollisuuksia erilaisiin työtehtäviin. (Nousiainen 2008, 18.)

Tärkeää koulutuksessa ja resursseissa:

• Sekä motivoiva että kehittävä vaikutus

• Mahdollisuus palkita onnistuneesta työstä

• Tasapuolisuus ja koko työyhteisön kehittäminen

• Esimiehen kiinnostus alaistensa kehittymiseen lisää motivaatiota ja

parantaa työsuoritusta
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8. Yhteenveto

Olen pyrkinyt tässä työssäni määrittelemään, mitä tarkoitetaan luovan työn johtamisella

sanomalehden toimituksissa. Näkökulmani on ollut nimenomaan päivittäisessä

esimiestyössä. Olen lähestynyt kysymystä määrittelemällä, mitä tarkoitetaan luovan

työn johtamisella, millaisia erityispiirteitä liittyy esimiestyöhön sanomalehdissä ja mitä

tarkoitetaan luovalla yhteisöllä. Ymmärrän sanomalehden toimituksen nimenomaan

luovaksi yhteisöksi, jossa koko toimituksen luovuus vaikuttaa siihen, kuinka luovaa

työtä yhteisössä syntyy.

Tutkielmani pyrkimuksenä on ollut mallintaa luovuuden johtamista

sanomalehden toimituksessa, ja olen pyrkinyt siihen rakentamalla ensin

tutkimuskirjallisuuden pohjalta nelikenttämallin työyhteisön luovuudesta (kuvio 5) ja

mallintamalla tämän pohjalta edelleen esimiehen keinoja toimia luovuuden johtajana

(kuvio 6). Nelikenttämalli ja malli esimiehen keinoista ovat molemmat

tutkimuskirjallisuuden pohjalta abstrahoimalla rakentamiani synteesejä. Työyhteisön

luovuudesta laatimassani nelikenttämallissa jaoin työyhteisöt yksilön ja yhteisön

luovuuden asteen perusteella neljään erilaiseen yhteisöön: hukatun luovuuden

yhteisöön, luovuutta väheksyvään yhteisöön, luovaan yhteisöön ja huippuluovaan

yhteisöön (kuvio 5). Sanomalehtityö ei ole automaattisesti luovaa, mutta

parhaimmillaan kyllä. Toimituksen pitäisi sijoittua mallissa luovan yhteisön tai

huippuluovan yhteisön alueelle, jotta se täyttäisi tehtävänsä laadukkaan ja luovan

journalismin tuottajana. Toimitus nousee näille luovuuden tasoille, jos luovuuden

sisäiset ja ulkoiset perusedellytykset ovat kunnossa. Jos nämä tekijät ovat heikot,

yhteisö kadottaa luovuutensa ja journalismin taso kärsii.

Esimiehen tehtävä luovuuden johtajana on huolehtia siitä, että työyhteisö

kykenee nousemaan luovaksi tai huippuluovaksi yhteisöksi. Tähän tehtävään liittyy

kolme eri osa-aluetta: tiedostaminen, toiminta eli sisäisiin ja ulkoisiin perusedellytyksiin

vaikuttaminen ja seuranta (kuvio 6). Kaikki kolme osa-aluetta ovat yhtä tärkeitä ja

vaikuttavat toinen toisiinsa. Ilman tiedostamista ja seurantaa onnistunut toiminta ja

suotuisien perusedellytysten ylläpito eivät ole mahdollisia. Esimiehen on tiedostettava,

mitä tehtävä luovuuden johtajana häneltä vaatii ja toisaalta myös, millaisissa

olosuhteissa hänen alaisensa ovat luovimpia ja työskentelevät tehokkaimmin. Lisäksi

hänen on jatkuvasti seurattava ja tarkkailtava, miten työyhteisö toimii, millainen

ilmapiiri yhteisössä on ja miten luovuutta lisäämään tarkoitettu toiminta yhteisöön
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todellisuudessa vaikuttaa. Luovat yksilöt ovat nimenomaan yksilöitä ja luovat yhteisöt

koostuvat yksilöistä, joten ilman seurantaa esimies ei voi tietää, millaisia olosuhteita

kyseinen yhteisö ja sen yksilöt tarvitsevat voidakseen toteuttaa luovuuttaan.

Toiminnan voi jakaa sisäisiin ja ulkoisiin perusedellytyksiin vaikuttamiseksi.

Sisäisiä perusedellytyksiä ovat kannustus, motivointi, palaute ja luovuudelle myönteinen

ilmapiiri. Ulkoisia perusedellytyksiä ovat työtilat, ajankäyttö sekä resurssit ja

koulutusmahdollisuudet. Sisäiset ja ulkoiset perusedellytykset ovat luovuutta tukevia tai

vähentäviä tekijöitä, joihin esimies vaikuttaa omalla toiminnallaan. Esimiestyö on jo

sinällään yksi luovuuden ympäristötekijöistä. Näiden perusedellytysten kautta esimies

voi vaikuttaa, mihin kohtaan luovan yhteisön nelikenttämallia hänen johtamansa

toimitus sijoittuu.

Luovuuden johtaminen voi merkittävästikin edistää uuden syntyä työyhteisössä.

Toisaalta luovaa työtä ei kuitenkaan synny ilman luovia yksilöitä. Luovan työn

johtaminen on vain yksi, joskin usein hyvinkin arvokas ympäristötekijä. (Hakanen 1980,

196-197.) Erityisesti luovuutta estävänä tekijänä esimiestyöllä voi olla hyvinkin suuri

merkitys. Vaikka esimies ei kykenisikään omalla panoksellaan nostamaan hukatun

luovuuden yhteisöä huippuluovaksi yhteisöksi, hän saattaa toiminnallaan aiheuttaa

luovuuden arvostuksen katoamisen yhteisössä ja sitä kautta luovuuden tyrehtymisen.

Luovan työn esimiehen on tiedostettava vastuunsa ja merkityksensä luovan yhteisön

synnyssä.

Sanomalehden toimituksessa luovuuden johtamiseen liittyy monia

erityispiirteitä, joita ei välttämättä toisenlaisissa luovissa asiantuntijayhteisöissä esiinny.

Journalistista työtä hallitsevat kiire, nopea reagointi asioihin ja alituiset keskeytykset.

Toisaalta journalistisen työn olisi kuitenkin oltava luovaa. Tämän ristiriidan

yhteensovittaminen hallitsee toimituksen esimiehen työtä. Esimiehen on tiedostettava

työn molemmat puolet ja pyrittävä tasapainottelemaan niiden välillä unohtamatta

kumpaakaan puolta. Lisäksi journalistista työtä hallitsevat monenlaiset tarkkaan asetetut

vaatimukset ja rajat, kuten muoto- ja sisältövaatimukset. Journalistisen tekstin on

noudatettava tiettyjä muotoseikkoja ja sisällön puolestaan on oltava ajankohtaista,

totuudenmukaista ja tasapuolista. Nämä vaatimukset rajaavat journalistista luovuutta.

Lisäksi journalistiseen työhön liittyy myös paljon rutiineja, jotka liittyvät sekä

aikataulupaineisiin että muoto- ja sisältövaatimuksiin ja saattavat pahimmillaan johtaa

tylsään, ennalta arvattavaan journalismiin ja journalististen sisältöjen

samankaltaistumiseen. Toisaalta journalistista työtä rajaavat muoto- ja
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sisältövaatimukset sekä rutiinit voivat toimia myös luovuutta ruokkivana ja edistävänä

tekijänä, jos niitä kyetään käyttämään apuvälineinä, eikä niiden anneta yksinomaan

hallita työtä.

Sanomalehden esimiehen, kuten uutispäällikön tehtäviin kuuluu paljon muutakin

kuin ihmisten johtamista. Uutispäällikön tehtäviin kuuluu usein ideointia, päivittäisten

uutislistojen läpikäyntiä ja uutistyötä. Uutispäälliköt myös kokevat usein tämän puolen

tärkeimmäksi osaksi työtään. (Penttilä 2000.) Tämä saattaa johtaa siihen, että esimies

kokee, että hänellä ei ole aikaa keskittyä ihmisten johtamiseen tai että ihmisten

johtaminen vie aikaa tärkeämmiltä työtehtäviltä. Tosiasiassa saattaa kuitenkin olla niin,

että keskittymällä alaisiinsa eikä ainoastaan tuotteeseen, esimies vähentää omaa

työtaakkaansa eikä lisää sitä. Jos esimies motivoi ja rohkaisee alaisiaan luovaan työhön,

hänen oma työtaakkansa esimerkiksi ideoinnin osalta saattaa keventyä. Ihmisten

johtaminen ja luovaan työhön rohkaiseminen ovat sanomalehteä kehittäviä asioita siinä

missä lehden sisältöuudistukset tai näkökulmavalinnatkin. Päivittäiseen

sanomalehtityöhön liittyvät kiire ja rutiinit eivät sulje luovuutta pois tai tee sitä

mahdottomaksi. Niiden merkitys on ennen kaikkea se, että esimiehen on tiedostettava

ristiriita luovuuden ja sanomalehtityön välillä. Hänen tehtävänsä on rohkaista alaisiaan

luovuuteen nimenomaan niiden puitteiden rajoissa, jotka journalismi sille asettaa ja

myös rikkomaan niitä mahdollisuuksien mukaan.
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9. Teoriasta käytännön tutkimukseen

Tässä tutkielmassani olen pyrkinyt ennen kaikkea luomaan pohjaa toimitusten

luovuuden johtamisen tutkimukselle. Teoreettinen malli ei kykene eikä pyrikään

vastaamaan siihen, millaista esimiestyö käytännössä on toimituksissa. Sen sijaan tämän

mallin tarkoitus on paitsi hahmottaa aiheen teoreettista taustaa myös toimia pohjana

mahdollisille jatkotutkimuksille.

Teoreettinen malli tarjoaa useita kiinnostavia lähtökohtia jatkotutkimukselle.

Olen esitellyt toimitusten jakaantumista yksilön ja yhteisön luovuuden perusteella

nelikenttämalliin. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta on mahdotonta sanoa, miten

sanomalehtien toimitukset todellisuudessa sijoittuisivat tähän nelikenttään.

Suomalaisten päivittäissanomalehtien sijoittuminen luovien yhteisöjen nelikenttämalliin

ja esimiehen toiminnan vaikutus tähän sijoitukseen olisikin kiinnostava

jatkotutkimussuunta. Olen käynyt kirjallisuuden pohjalta läpi esimiehellä olevia erilaisia

tapoja mahdollistaa työyhteisön luovuutta, joten seuraava vaihe olisi olla tutkia sitä,

miten ne toteutuvat käytännössä.

Mahdollisia tutkimussuuntia on useita, mutta itse pitäisin kiinnostavimpana

toimittajille suunnattua lomaketutkimusta, jossa pyrittäisiin selvittämään sitä, miten

sanomalehtien toimitukset sijoittuvat tähän kenttään ja sitä, mitkä seikat esimiehen

toiminnassa nostavat tai laskevat yhteisön sijoitusta. Lomakehaastattelujen ja

määrittelemieni esimiehen keinojen pohjalta olisi mahdollista tutkia, mitkä asiat

esimiestyössä vaikuttavat toimitusyhteisön sijoitukseen. Koska kehittämäni malli on

määritelmänsäkin mukaisesti malli, ihannekuva, sen vertaaminen haastatteluissa saatuun

kuvaan voisi auttaa hahmottamaan sitä, miten toimitusten luovuuden johtamista

voitaisiin käytännössä parantaa ja kehittää eteenpäin.

Kun teoriasta siirrytään kohti käytännön tutkimusta, on hyvä kiinnittää huomiota

muutamiin seikkoihin rakentamassani mallissa. Ensinnäkin kyseessä on vain

yhdenlainen ehdotus hypoteettiseksi malliksi luovuuden johtamisesta toimituksissa.

Teoreettinen tutkimus voi pyrkiä mallintamaan ihannekuvaa tietystä ilmiöstä, mutta

reaalimaailmassa ilmiöön voivat vaikuttaa sellaisetkin seikat, joita teoreettinen tutkimus

ei pysty ottamaan huomioon. Teoreettinen malli ei kykene ottamaan huomioon kaikkia

ilmiöön mahdollisesti vaikuttavia seikkoja, vaan siihen on suhtauduttava ennen kaikkea

suuntaa antavana työvälineenä. Lisäksi aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja mahdollista

lähdeaineistoa on niin paljon, ettei sitä kaikkea ole mahdollista tai edes mielekästä ottaa



79

huomioon. Rakentamani mallinnus on yhdenlainen ehdotus ja pohjautuu valitsemiini

teoreettisiin lähtökohtiin. Toisenlaisella lähdeaineistolla mallinnus olisi saattanut olla

yksityiskohdiltaan toisenlainen, mutta todennäköisesti yhtä käyttökelpoinen työelämään

sovellutuksen kannalta.

Toiseksi teoreettisen mallinnukseni heikkous on työyhteisön epätasapuolinen

käsittely. Johtuen tutkimus- ja lähdekirjallisuuden painottumisesta nimenomaan

kirjoittavien toimittajien työhön, on samanlainen painotus näkyvissä myös omassa

tutkielmassani. Toimitusyhteisö koostuu kuitenkin yhtälailla kuvaajista, taittajista ja

graafikoista kuin kirjoittavista toimittajistakin. Tutkielmani ei kuitenkaan käsittele

näiden ammattiryhmien työn erityispiirteitä samalla tavalla kuin kirjoittavien

toimittajien. Toisaalta tämä on osin perusteltua sillä, että yksittäisten työntekijöiden työn

erityispiirteillä ei ole niin suurta merkitystä, kun painopiste on nimenomaan yhteisön

luovuudessa. Jatkotutkimuksessa olisi kuitenkin hyvä huomioida tämä puute, jonka

korjaamiseen tutkimuskirjallisuus antaa huonosti mahdollisuuksia.

Jatkotutkimus antaa mahdollisuuksia testata ja kehittää teoreettista mallia ja

kenties auttaa paremmin havaitsemaan sen mahdolliset puutteet. Teoreettinen tutkimus

antaa lähtökohtia empiiriselle tutkimukselle ja tarjoaa sille vertailukohdan ideaalimallin

muodossa. Sellaisenaan sen merkitys on ennen kaikkea ymmärryksen lisääjänä ja

ajatuksien herättäjänä, jonka soveltaminen käytännön työhön jää vielä pääasiassa

jatkotutkimuksen tehtäväksi.

Tutkimuksen avulla journalistisen työn esimiehille voidaan tarjota välineitä ja

ymmärrystä johtaa luovaa työtä. Journalistista luovuutta on pidetty hallitsemattomana,

sisäsyntyisenä kykynä, josta hyötyäkseen esimies ei ole voinut tehdä muuta kuin antaa

vapaat kädet tähtitoimittajilleen  – luovaa jälkeä joko syntyy tai ei. Tutkimuksen avulla

tätä mystisyyden verhoa voidaan hälventää. Kun ilmiö ja siihen vaikuttavat seikat

alkavat hahmottua, journalistisen työn tekijöiden mahdollisuuksia luovaan työhön

voidaan parantaa.

Luovuus on osin sisäsyntyinen ominaisuus, mutta se vaatii tiettyjä olosuhteita

voidakseen kukoistaa. Esimiehen tehtävä on varmistaa alaisilleen tällaiset olosuhteet.

Luova toimitusyhteisö on kuin kasvihuone, jossa esimiehen tehtävä on saada tietyillä

ominaisuuksilla varustetut kasvit kukoistamaan. Kuten kasvihuonetta ei voi hoitaa

tietämättä kasvien ominaisuuksista tai puutarhanhoidosta, luovaa yhteisöäkään ei voi

johtaa onnistuneesti tietämättä mitä se esimieheltä vaatii. Tutkimalla ilmiötä siitä

voidaan saada lisää tietoa, jota voidaan soveltaa edelleen käytäntöön. Kun työyhteisössä
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tunnetaan luovan työn vaatimukset, voidaan helpommin löytää keinoja kasvattaa,

kehittää ja vaalia luovuutta ja samalla kehittää journalistisen työn tasoa.
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