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1 Johdanto 

Media-alan vetovoima ei näytä laantumisen merkkejä. Esimerkiksi Haaga-Helia ammat-

tikorkeakoulun journalismin koulutusohjelmaan haki keväällä 2010 opinnot aloittavaan 

ryhmään ennätysmäärä, yhteensä 1339 opiskelijaa, kun aloituspaikkoja oli 35 (Haaga-

Helia 2010a). Hakijamäärät korkeakouluihin kasvavat edelleen, vaikka työtä ei ole tar-

jolla läheskään kaikille. Media-alan korkeaa koulutuspaikkojen määrää on arvosteltu 

paljon, sillä työpaikkoja ei vapaudu samaa tahtia valmistuneiden kanssa. 

 

Suomen talouden taantuman vaikutukset ovat näkyneet lehtitaloissa ja toimituksissa 

irtisanomisina ja lomautuksina. Kustannustehokkuuden saavuttamiseksi freelancereita 

käytetään lehtien sisällöntuotannossa aiempaa enemmän pienentyneiden ydintoimitus-

ten rinnalla. 

 

Freelanceriksi ei kuitenkaan vaan ajauduta tai jouduta taloustilanteen puristuksessa. 

Moni valitsee freelancerina toimimisen tietoisesti ja vapaaehtoisesti. Freelancerilla on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työn ja yksityiselämän väliseen suhteeseen 

tavalla, joka ei työsuhteiselta toimittajalta useinkaan onnistu. Freelancer voi vaikuttaa 

parhaassa tapauksessa aihepiiriin, josta kirjoittaa, ja valita toimeksiantajansa. 

 

Olemme valmistumassa Haaga-Helian journalismin koulutusohjelmasta medianomeiksi 

toimittajan ammattiin, ja valmistuminen kovasti kilpailluille työmarkkinoille aiheuttaa 

monenlaisia tunteita. Halusimme valita opinnäytetyölle aiheen, josta olisi hyötyä meille 

ja muille samassa tilanteessa oleville nuorille toimittajille.  

 

Kiinnostuimme pohtimaan sitä, miten freelancetoimittaja voi vaikuttaa työllistymis-

mahdollisuuksiinsa, sekä selvittämään, millaisia ominaisuuksia, millaista osaamista ja 

millaista lähestymistapaa juttujen ostamisesta päättävät henkilöt – päätoimittajat ja toi-

mituspäälliköt – arvostavat.   
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Tuntumamme on, että tänä päivänä freelancejournalistin työllistyminen on epätoden-

näköistä, jos hän ei osaa myydä tuotoksiaan, vaikka journalistiset taidot olisivatkin 

huipputasoa.  

 

Halusimme selvittää, miten freelancer myy juttunsa ostajalle tehden sen oikein alusta 

loppuun. Uskomme, että jos freelancetoimittaja toimii toimeksiantajan toiveita kunni-

oittaen, on hänellä mahdollisuus tehdä suhteesta toimeksiantajaan pitkäkestoinen.  

 

Opinnäytetyö sisältää tutkimusosion ja tutkimustulosten pohjalta laaditun lehtijutun. 

Jutun pyrimme saamaan julki Journalisti-lehden kautta. Näin mahdollisimman moni 

alalla toimiva saisi tiedon tutkimuksemme tuloksista.  

 

Toteutimme opinnäytetyön vaiheet – suunnittelu, tutkimus, tutkimustulosten käsittely 

ja analysointi, jutun laatiminen ja opinnäytetyön raportin kirjoittaminen – tiiviisti yh-

dessä. Osallistuimme molemmat kaikkien osa-alueiden laadintaan, pohdintaan ja teke-

miseen. Joillakin osa-alueilla jaoimme kuitenkin vastuut selvemmin. Esimerkiksi tutki-

musosiossa Anna keskittyi enemmän kvantitatiiviseen osuuteen ja Satu keskittyi avoi-

miin kysymyksiin. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

Työmme tarkoitus on selvittää toimeksiantajien odotuksia, toiveita ja ajatuksia juttuide-

oiden, lähestymistavan sekä pysyvän toimeksiantosuhteen luomisen suhteen. Tavoit-

teenamme on selvittää, miten menestyä kovasti kilpaillulla alalla, miten toimeksiantajaa 

tulee lähestyä sekä löytää niitä taitoja, joita toimittaja tarvitsee journalistisen ammattitai-

tonsa rinnalla. 

 

Toivomme, että opinnäytetyö tulee toimimaan tiedonlähteenä alan opiskelijoille, free-

lancereille sekä alalla toimiville. Toivomme myös, että media-alan oppilaitokset voivat 

hyödyntää opinnäytetyötämme opetusohjelmia suunnitellessaan.   
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1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Aluksi, luvuissa yksi ja kaksi, kerromme opinnäytetyön tavoitteista, aiheen taustoista, 

työn tarpeellisuudesta ja tietoperustasta. Media-alan muuttuvista työmarkkinoista ker-

romme myös luvussa kaksi. 

 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet avataan luvussa kolme. Keskeisiä käsitteitä ovat free-

lancer, toimittaja, toimeksiantaja ja työsuhteessa oleva toimittaja. Kerromme tässä lu-

vussa tarkemmin freelancerin laskutustavoista, toimeksiantosopimuksista ja ansiotasos-

ta. 

 

Luvussa neljä kerromme, minkä tutkimusmetodin valitsimme ja miten toteutimme tut-

kimusosion. Tutkimuksen tuloksia tarkastelemme luvussa viisi. Jaottelemme tulokset 

tutkimuksen keskeisten teemojen mukaisesti.  

 

Luvussa kuusi kerromme tutkimustulosten pohjalta laaditun lehtijutun kirjoittamispro-

sessista sekä jutun myyntiprosessista Journalisti-lehteen. Juttuun kokoamme tutkimus-

tulosten hyödyllisimmän annin neuvojen ja vinkkien muotoon. 

 

Lopuksi, luvussa seitsemän, kerromme keskeisimmät johtopäätökset. Pohdimme myös 

opinnäytetyöprosessin onnistumista ja mitä olisimme voineet tehdä toisin. Arvioimme 

samassa luvussa omaa oppimistamme prosessin kuluessa ja sen päätyttyä. 

 

1.3 Toiminnallinen pulma 

Toimittajien työtä ja media-alan muutosta tutkitaan vuosittain. Freelancereiden elämään 

porautuu esimerkiksi freelancetoimittajien työmarkkinatutkimus. Löytämämme tutki-

mukset ovat pääosin käsitelleet koulutuspaikkojen määrää, media-alan työpaikkojen 

vähenemistä sekä toimittajan työn suorittamiseen liittyviä tekijöitä. Koimme, että nyt 

on aika kysyä suoraan päätoimittajilta, toimituspäälliköiltä ja muilta toimituksen henki-

löiltä, jotka vastaavat juttujen ostamisesta, mitä he odottavat juttua tarjoavilta toimitta-

jilta. Opinnäytetyössämme haluamme löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Miten freelancer myy juttunsa ostajalle? 

2. Miten freelancerin ja toimeksiantajan suhteesta tehdään pitkäkestoinen? 
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2  Opinnäytetyön aiheen tausta ja viitekehys 

Media-alan murrosta ja työkulttuurin muutosta niin sanoma- kuin aikakauslehtikentällä 

voidaan pitää yhtenä opinnäytetyömme aiheen lähtökohtana. Huolta aiheuttavat alan 

vähenevät työpaikat, vakituisten työsuhteiden muuttuminen määrä- ja osa-aikaisiksi 

sekä toimittajien osaamiseen kohdistuvat paineet.  

 

Kirjoittaviksi toimittajiksi valmistuvat medianomit työllistyvät mitä erilaisimpiin tehtä-

viin, ja työnkuva saattaa olla hyvinkin kaukana siitä, mitä koulutus on pitänyt sisällään. 

Medianomin tie saattaa viedä lehdistön lisäksi muun muassa radion, television tai mui-

den viestintävälineiden palvelukseen tai vaikkapa yritysmaailman viestintätehtäviin.   

 

Viestintäkoulutuksen nousukäyrä – Monta tietä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyk-

siin on Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikön vuonna 2006 julkaisema 

tutkimus, joka kertoo kylmän tosiasian media-alan muutoksesta. Viestintäammattilais-

ten työsuhteet ovat muuttuneet aikaisempaa epävarmemmiksi: määräaikaisuudet, osa-

päivä- ja freelance-työt ovat lisääntyneet suhteessa vakinaisiin palkkatyösuhteisiin. 

(Raittila, Olin & Stenvall-Virtanen 2006, 58.) 

 

2.1 Journalistin muuttuvat työmarkkinat  

Maailmantalous kääntyi laskuun 2008. Tuolloin alkanut talouskriisi vaikutti myös Suo-

meen ja viestintäalaan. Moni toimittaja menetti työpaikkansa vuoden 2009 yt-

neuvotteluissa. Työvoimaa vähennettiin myös irtisanomalla ja tarjoamalla eropaketteja. 

Vaikka taantuma on hellittänyt, on työpaikkoja yhä vähemmän ja työnhakijoiden ja 

freelancereiden määrä on irtisanomisten vuoksi vain kasvanut.  

 

Työtilanteiden muutoksia säätelee kilpailun kiristyminen ja journalismista on tullutkin 

yhä selvemmin liiketoimintaa. Omistajat odottavat lehtitaloilta yhä suurempia voittoja. 

Mediakentän sisäinen kilpailu on myös kiristynyt uusien medioiden myötä. Perinteisiä 

medioita hämmentää ennen kaikkea internet, joka on erittäin halpa, nopea ja laajalle 

levinnyt. Taloudelliset paineet vaativat myös yritysten toiminnan tehostamista: on teh-

tävä enemmän juttuja pienemmällä työvoimalla, ja saman konsernin sisällä toimittajan 
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pitää mahdollisesti tuottaa juttuja eri välineisiin. Nykyajan journalismin haastajina toi-

mivat lisäksi myös pr-toimistot ja muut suhdetoiminnan ammattilaiset, jotka tuottavat 

journalismin kentälle lähes valmista, uutisilta näyttävää aineistoa. Markkinoille ovat tul-

leet myös perinteistä, ammattimaista journalismia haastavat tavalliset kansalaiset, blog-

garit ja verkkoyhteisöt. (Väliverronen, 2009.)   

 

Tehokkuusvaatimusten kasvu yrityksissä näkyy esimerkiksi siinä, että mediayhtiöiden 

on kehitettävä aktiivisesti uusia ja erilaisia malleja liiketoimintaansa. Tuotantoprosesseja 

on tehostettu päällekkäistä työtä karsimalla ja vähentämällä toimituksellisen henkilö-

kunnan määrää suhteessa journalistiseen sisältöön. (Jyrkiäinen 2008.) 

 

Juttujen tekoa toimituksissa ohjeistetaan entistä tiukemmin erilaisten tyyliohjeiden ja -

kirjojen avulla. Myös toimituksissa ollaan siten siirtymässä teolliseen toimintatapaan. 

”Yksittäisestä käsityön tuloksesta halutaan siirtyä sarjatuotantoon, jossa tuotteen enna-

koitavuus, laatu ja saatavuus voidaan vakioida.” (Jyrkiäinen 2008.) 

 

Suomen Journalistiliiton tulevaisuushankkeen keskustelunavauksessa Johanna Korho-

nen luonnehti uutta ajattelutapaa seuraavasti: ”Markkinaehtoiseen toimintatapaan siir-

tyminen näkyy journalismin tekijöiden arjessa mm. siinä, että perinteisiä lehtitaloja on 

viime vuosikymmeniltä alkaen johdettu yhä enemmän liikeyrityksinä, kun niitä siihen 

asti oli johdettu suljetulle taloudelle mahdolliseen tapaan, eräänlaisina ’vakaina, aatteelli-

sina instituutioina’.” (Jyrkiäinen 2008.) 

 

Freelancer toimii yrittäjänä ja on siis saanut ympärilleen aivan uudenlaisen kilpailuase-

telman. Kilpailu on muuttunut kovaksi myös ammatin houkuttelevuuden ja alan ylimi-

toitettujen koulutuspaikkojen määrän vuoksi.  Kiristyvässä kilpailussa toimittajan pitää-

kin pystyä yhä paremmin markkinoimaan itseään, omaa osaamistaan ja tuotoksiaan.  

 

Monipuolisin ja lahjakkainkin toimittaja saattaa olla huono myyjä. Yrittäjätaitojen opis-

kelu olisi siis hyödyllistä. Keskusteltuamme opiskelijakollegoidemme kanssa olemme 

todenneet, että tieto taloushallinnosta, markkinoinnista ja yrityksen toiminnasta on ar-

vokasta. Olemme pohtineet onko medianomien koulutuksessa keskitytty liikaa käytän-
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nön tekemiseen suhteessa tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen? Liiketoiminta- ja yrit-

täjyysosaamisen kehittäminen voisi olla aktiivinen keino parantaa työllisyyttä. Parhaim-

millaan se toisi työllisyyttä freelancerin lisäksi myös muille. 

 

2.2 Journalismin koulutusohjelma 

Opiskelemme Haaga-Helian journalismin koulutusohjelmassa ja valmistumme me-

dianomeiksi. Olemme aloittaneet koulutusohjelmassa 2007 syksyllä, jonka jälkeen jour-

nalismin koulutusohjelman opetussuunnitelma on uudistunut. Kokemuksemme kurssi-

en sisällöistä perustuvat suurimmalta osin vanhaan opetussuunnitelmaan. 

Talouspainotteisessa toimittajakoulutuksessa opiskelija saavuttaa toimittajan työssä 

vaadittavan ammattipätevyyden. Koulutusohjelman tavoitteena on, että journalismin 

koulutusohjelmasta valmistuva medianomi osaa kirjoittaa journalistisia tekstejä ja työs-

kennellä monimediaympäristössä. Medianomin tulee hallita journalistisen tiedonhan-

kinnan, valokuvauksen, kuvankäsittelyn ja taiton perusteet sekä ymmärtää visuaalisuu-

den merkitys osana journalistista ilmaisua. Haaga-Heliasta valmistuvan medianomin 

odotetaan myös tuntevan mediakentän, viestinnän ja journalistiikan perusteet, journa-

listiset prosessit sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteet. (Haaga-Helia 2010b.) 

Koulutusohjelman tarkoituksena on luoda pohjaa myös yrittäjänä toimimiselle. Yrittä-

jyyteen liittyvät kurssit antavat neuvoja siihen, miten toimia freelancerina ja alan yrittä-

jänä. (Haaga-Helia 2010b.) 

Koulutusohjelmaan kuuluu 43 opintopisteen opintokokonaisuus, jonka aiheena on lii-

ke- ja kansantalous, kansainvälinen talous, oikeus ja yrittäjyys (Haaga-Helia 2010c). 

Vaikka useampi kurssi tukee joiltakin osin medianomin yrittäjänä toimimista, olemme 

kokeneet näitä asioita varsinaisesti käsiteltävän ainoastaan toimittaja yrittäjänä -kurssilla.  
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3  Kuka on freelancetoimittaja ja muut käsitteet 

Freelancetoimittaja on toimittaja, joka ei ole työsuhteessa mihinkään tiedotusvälinee-

seen, vaan myy työpanostaan tai työn tuloksia tiedotusvälineille. Freelancetoimittajia 

työllistävät muun muassa sanoma- ja aikakauslehdet, uutistoimistot, verkkojulkaisut, 

sähköiset viestimet sekä niitä palvelevat tuotantoyhtiöt, kirjankustannustalot, viestintä-

toimistot sekä erilaiset yhteisöt yrityksistä järjestöihin ja viranomaisiin. Juttujen ohella 

freelancetoimittaja voi myydä muitakin palveluita, kuten valokuvausta, juttujen käsitte-

lyä julkaisukuntoon, julkaisujen taittoa sekä kokonaisten julkaisujen toimitustyötä.  

 

Freelancetoimittaja, vapaa toimittaja, määritellään Heikki Kuutin kirjassa näin:  

 

Juttu tai toimeksiantokohtaisen palkkion pohjalta, usein itsenäisenä yrittäjän työskente-

levä journalisti (kirjoittava toimittaja, valokuvaaja, tai graafikko), jolla on useita asiakkai-

ta. Nimitys viittaa keskiaikaisiin palkkasotureihin (free lance = ”vapaa peitsi”) ja journa-

lismin vaikuttamisen mahdollisuuksiin (”kynä on miekkaa mahtavampi”). (Kuutti, 2006.) 

 

Freelancerit mielletään yleensä itsenäisiksi yrittäjiksi, jotka tekevät työtä toiminimellä tai 

verokortilla laskuttaen. Suomen Journalistiliiton ja Viestintätyönantajien julkaiseman 

Free-sopimuksen ABC-oppaan mukaan rajanvedon kannalta tärkeintä on työsopimus-

lain määritelmä työsuhteesta: ”Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla 

työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään 

työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vasti-

ketta vastaan” (Työsopimuslaki, 2001, 1 luvun 1§.)   

 

Joskus freelancer tekee työn lehden/lehtitalon tiloissa käyttäen sen laitteita. Tällöin on 

syytä erityiseen varovaisuuteen, jotta vältetään epäselvyydet siitä, onko kyseessä toimek-

sianto- vai työsuhde. (Free-sopimuksen ABC, 2005.) 

 

Freelancerin vapauteen kuuluu vapaus myydä juttuja ja työtään haluamalleen toimek-

siantajalle. Useimmiten freelancereilla on pari toimeksiantajaa, joille tehdään säännölli-

sesti juttuja sekä muutama toimeksiantaja, joille työtä tehdään harvemmin.  Vakituiset 
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toimeksiantosopimukset tuovat leivän useimman freelancerin pöytään. Opinnäytetyös-

sämme keskitymme lehdistön freelancereihin juttujen myyjinä.  

 

Toimittaja: 1. Ammatillinen kattonimitys erilaista viestinnällistä ”jalostustyötä” tekeville 

henkilöille (esimerkiksi mainostoimittaja, kustannustoimittaja, rocktoimittajat, viihde-

toimittaja, klassisen musiikin toimittaja). 

2. Joukkoviestinnässä toimiva journalisti. (Kuutti, 2006, 232.) 

 

Toimittajien joukko on hyvin kirjava. Toimittajana työskentelee niin alalla kouluttautu-

neita kuin muualla kannuksensa hankkineita. Toimittaja on henkilö, joka pyrkii ansait-

semaan elantonsa journalistisella työllä. 

 

Toimeksiantaja: Toimeksiantaja vastaa freelancereiden sopimuksista ja palkkauksista. 

Toimeksiantaja on yleensä lehden päätoimittaja tai toimituspäällikkö. Hän on usein 

myös freelancerin yhteyshenkilö toimituksessa.  

 

Työsuhteessa oleva toimittaja: Työsuhteessa oleva toimittaja tekee työsopimuksen työnanta-

jansa kanssa. Usein työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, joka tarkoittaa 

vakituista työsuhdetta. Määräaikainen työsopimus voidaan kirjoittaa vain, jos sille on 

perusteltu ja hyväksytty syy.  Määräajan päättyessä päättyy myös työsuhde. 

 

3.1 Freelancer sopii tekijänoikeuksista 

Viestintätyönantajat ja Journalistiliitto ovat sopineet alan kauppatavaksi muodostuneis-

ta "Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehdoista". Sopimusehtojen mukaan toimek-

siantaja saa käyttää aineistoa ensijulkaisun jälkeen uudelleen painetussa lehdessä. Myös 

juttujen julkaiseminen verkossa on mahdollista ilman uutta sopimusta ja lisäkorvausta. 

Teos voidaan luovuttaa edelleen muille viestimille, jos luovutus ei koske vain yksittäisen 

freelancerin tuotantoa. (Free-sopimuksen ABC, 2005.) 

 

Riippumatta siitä, mitä oikeuksia luovutetaan, tekijällä on oikeus käyttää aineistoa näyt-

telyissään ja kokoomateoksissaan sekä muissa näihin rinnastettavissa käyttöyhteyksissä, 

kuten esimerkiksi työnäytteenä (Free-sopimuksen ABC, 2005.) 
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Teoksen oikeuksista voidaan sopia myös muilla tavoin. Kiistatilanteiden välttämiseksi 

on tärkeää, että freelancetoimittaja tietää tekijänoikeuksien luovutusmuodot ja niiden 

eroavaisuudet.  

 

Kaikki oikeudet tarkoittaa sitä, että freelancer "katkaisee suhteensa" teokseen. 

Toimeksiantajalle siirtyvät kaikki taloudelliset oikeudet teokseen. Tässä yhteydessä 

on selvyyden vuoksi syytä erikseen todeta oikeus luovuttaa teos edelleen kolmannelle 

sekä määritellä muuttamisoikeuden rajat. 

 

Kertajulkaisuoikeus merkitsee sitä, että toimeksiantaja saa yhden kerran julkaista 

teoksen. Yleensä tällöin on sovittu se yhteys, missä julkaiseminen tapahtuu, 

sekä julkaisun laajuus. Kertajulkaisuoikeus oli liittojen sopimusmallin pohja ennen 

vuoden 1994 sopimusta. Monet sopimukset tehdään edelleen kertajulkaisuoikeudella, 

mutta nykyisin asiasta on erikseen mainittava. 

 

Yksinoikeudella tarkoitetaan sitä, ettei freelancer voi luovuttaa teosta muille 

käyttäjille. Jatkuva/vapaa käyttöoikeus antaa oikeuden käyttää teosta tai kuvaa halut-

tuun tarkoitukseen useampia kertoja. Se ei sisällä edelleenluovutus- eikä muunteluoike-

utta. 

 

Kun freelancer tarjoaa teostaan toimeksiantajalle, hänen on yleisen tavan mukaisesti 

kerrottava, onko se jo aikaisemmin julkaistu. Yleisimmin asia koskee tietenkin 

valokuvia, jotka saattavat olla peräisin freelancerin arkistosta. Yleisen käytännön 

mukaan teoksen ensimmäisellä ostajalla on teokseen myös ensijulkaisuoikeus, vaikka si-

tä ei ole erikseen todettu. (Free-sopimuksen ABC, 2005.) 

 

3.2 Freelancerin laskutustavat 

Freelancer voi laskuttaa tehdystä työstä joko freelancerverokortilla tai laatimalla toi-

meksiantajalle laskun. Freelancerin palkkio ei ole sama asia kun työsuhteisen toimittajan 

palkka, sillä freelancer kattaa palkkiollaan kaikki sivukulut, kuten terveydenhuolto-, vä-

lineistö-, postitus- ja eläkekustannukset (Jokinen, 2007). 

 

Freelancerverokortin käyttäminen on monille yksinkertaisin tapa hoitaa toimintamuo-

toon liittyvät pulmat. Se sopii useimmille aloittaville freelancereille, myös ei yrittäjänä 
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eli sähköisen median työsuhdefreenä toimiville sekä lähes kaikille lehdistön freelance-

reille, joiden toiminta ja kulurakenne ovat yksinkertaista. Tässä toimintamuodossa free-

lancerverokortissa olevaa pidätysprosenttia sovelletaan kaikkiin freelancerin saamiin 

palkkioihin ja työkorvauksiin. (Free-sopimuksen ABC, 2005.) 

 

Toinen toimintamuoto on hakeutua verottajan ennakkoperintärekisteriin. Tällöin toi-

meksiantaja maksaa laskun ilman ennakonpidätystä. Freelancer maksaa verot ennak-

koina suoraan verottajalle. Kaikissa toimintamuodoissa – luonnollisesta henkilöstä osa-

keyhtiöön – freelancerin on hakeuduttava sinne itse. Alv-rekisteriin kuuluva perii toi-

meksiantajalta arvonlisäveron lisäämällä arvonlisäverolliseen myyntiin 23 %. Vastaavas-

ti toimeksiantaja voi vähentää freelancerin perimän arvonlisäveron suoraan omassa 

verotuksessaan läpikulkueränä. Freelancerin toimintamuodolla ei ole vaikutusta arvon-

lisäverollisuuteen. (Free-sopimuksen ABC, 2005.) 

 
3.3 Freelancerin ja työsuhteisen toimittajan ansiotaso 

Freelancereiden määrä on kasvussa. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 freelancereiden mää-

rä Suomen Journalistiliitossa kasvoi 27,6 prosenttia kun työsuhteisten journalistien lu-

kumäärä kasvoi vain 3,8 prosenttia (Jokinen, 2007.)   

 

Suomen Journalistiliittoon kuuluu yli 2000 freelanceria. Heistä noin 1 600 tekee töitä 

lehdistölle itsenäisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan asemassa joko free-verokortilla 

tai yrityksen kautta (Journalistiliitto 2010a.) Vuonna 2009 tehdyssä työmarkkinatutki-

muksessa selvisi, että joka toisella freelancerilla toimeksiantojen määrä oli vähentynyt 

vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.  

Työmarkkinatutkimuksen mukaan freelancereiden ansiot ovat nousseet kuusi prosent-

tia edellisestä tutkimuksesta kahden vuoden takaa. Keskimääräinen verotettava tulo 

viime vuonna oli 24 000 euroa. Pääkaupunkiseudulla ansiot olivat noin 3000 euroa tätä 

korkeammat. (Journalistiliitto, 2010b.) 

Tutkimus selvitti ajankohtaisena asiana laman vaikutuksia freelancerien tuloihin. Alku-

vuonna 2009 verrattuna vuoden takaiseen suurimmalla osalla oli toimeksiantojen määrä 

kasvanut tai pysynyt entisellään. Myös palkkioiden määrät olivat suurimmalla osalla 
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kasvaneet tai pysyneet ennallaan. (Journalistiliitto, 2010b.) 

 

Suomen journalistiliiton vuoden 2010 työmarkkinatutkimuksen mukaan lehdistöön 

kuuluvien työsuhteisten toimittajien keskimääräinen kuukausittainen kokonaisansio oli 

huhtikuussa 2010 3 481 euroa. Miesten keskimääräinen kuukausittainen kokonaisansio 

oli 3 752 ja naisten 3 321 euroa. Vuotuinen bruttopalkka työsuhteisella toimittajalla on 

siis keskimäärin noin 45 000 euroa. (Journalistiliitto, 2010c.) 

 

3.4 Brändääminen avain menestykseen? 

Taito markkinoida itseään korostuu tämän päivän työelämässä, erityisesti aloilla, joilla 

työpaikat ovat kiven alla. Uskomme, että freelancetoimittajalle on kannattavaa markki-

noida itseään tuotteen tavoin.  

 

Suomen Akatemian WORK-tutkimusohjelmassa on käsitelty itsensä brändäämista työ-

elämässä. Itsensä brändäämisellä tarkoitetaan minuuden tuotteistamista. Erottautumi-

nen muista, on brändäämisen päätavoite. Flirtti, julkisuus, murteen puhuminen ja eri-

tyisosaaminen ovat esimerkkejä keinoista erottautua. Luomalla itselleen tietynlaisen 

maineen jää paremmin ihmisten mieliin. Taloudellisen lisäarvon tuottaminen on itsensä 

tuotteistamisen päätavoite. (Nettitelkku, 2010.) 

 

Voidaan puhua myös bränditoimittajuudesta, jota Tommi Melajoki käsittelee Metropo-

lia ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman radio- ja tv-ilmaisun opinnäyte-

työssään. Toimittajan persoonallinen tyyli ja asiantuntemus on tärkeä nostaa esiin myös 

työmarkkinoilla. Nykypäivän nopean tiedonvälityksen myötä toimeksiantajilla on ani 

harvoin aikaa ja tilaisuutta tavata avustajia kasvotusten. (Melajoki, 2010.) 

 

Melajoen opinnäytetyöstä (2010) selviää, ettei pelkkä itsensä brändääminen riitä. Brän-

däämisen tulisi tukea omaa persoonallista tyyliä ja henkilön osaamista. Erottuvuudella 

voidaan parantaa aloittavan toimittajan työllistymistä vallitsevassa markkinatilanteessa.  

 

Tuntumamme onkin, että yleistoimittajista on ylitarjontaa, kun erikoistoimittajat ovat 

niitä joita toimitukset tarvitsevat. Myös Valkama ja Lintula (2009) toteavat, että aihepii-
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rinsä tuntevista, sujuvista kirjoittavista on pulaa toimituksissa. Erikoistoimittajille on 

heidän mukaansa enemmän tilausta kuin yleistoimittajille.  

 

Myös freelancereiden vuotta 2008 koskevan työmarkkinatutkimuksen mukaan kontak-

tien solmiminen ja ideoiden markkinointi ovat tärkeimpiä vahvistettavia freelancereiden 

osaamisalueita. Tutkimuksen mukaan freelancer joutuu nykyisin tekemään enemmän 

työtä saadakseen saman ansion kuin ennen. Työmarkkinatutkimuksessa keskeisimmiksi 

tekijöiksi nousi myös kontaktien solmiminen ja niiden ylläpitäminen ostajiin, kun kysyt-

tiin, mitä osaamisalueita freelancerit kokivat tärkeäksi vahvistaa, jotta voisivat parantaa 

tai ylläpitää työllisyyttään asiallisin työehdoin. Kaikkiaan 45 prosenttia piti tätä tärkeim-

pänä seikkana. Tärkeänä freelancerit pitivät myös idean markkinointia. Sitä piti tärkeänä 

34 prosenttia tutkimukseen vastanneista. (Journalistiliitto 2010b.) 
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4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön tutkimusosion lähtökohtana oli etsiä vastaukset asettamiimme tutki-

muskysymyksiin. Tutkimusosio toimi tiedonhankintaväylänä sen suhteen, mitkä ovat 

toimeksiantajien toiveet ja odotukset freelancereiden suhteen. Aloitimme tutkimusosi-

on suunnittelun pohtimalla sitä, millainen menetelmä sopisi yhteen tutkimusaiheen ja 

tausta-aineiston kanssa, miten saisimme parhaiten selville ne tutkimuksen kannalta tär-

keät asiat, ja riittäisikö yksi menetelmä vai tarvittaisiinko useampia. Tutkimusosion on-

nistuminen ja huolellinen laadinta oli olennainen ja merkittävä vaihe koko opinnäyte-

työprosessia. Alla erittelemme tarkemmin tutkimuksen kulkua.  

 

4.1 Tutkimusmetodi  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valitsimme kvantitatiivisen tutkimuksen. Valit-

simme kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän siksi, että halusimme pystyä luokittelemaan 

tutkimustulokset mahdollisimman tarkasti. Kvantitatiivisen menetelmän valintaan vai-

kutti myös se, että tilastollisin keinoin pystymme kuvaamaan suuren joukon mielipitei-

tä, toiveita ja eksakteja faktoja aiheeseen liittyen.  

Emme halunneet pitää lomaketta täysin tiukkana käsikirjoituksena, sillä pelkäsimme 

lomakkeen tarjoavan liian suppeasti informaatiota. Numeeriset vastaukset tarjoavat 

kuitenkin usein avoimia vastauksia vähemmän informaatiota.  Siksi sisällytimme kysely-

lomakkeeseen avoimia kysymyksiä saadaksemme myös kvalitatiivista aineistoa.  

Tutkimusaineiston keruumenetelmäksi valitsimme sähköisen kyselylomakkeen. Kysely-

tutkimuksen etuna pidetään mahdollisuutta kerätä laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2007.) Valitulla menetelmällä pystyimme keräämään sekä määrällis-

tä että laadullista aineistoa kohderyhmältä.  

 

Päädyimme kyselyyn monestakin eri syystä. Sähköpostilomake on kustannustehokas, 

sillä sen lähettämisestä ei aiheudu postimaksuja tai muita materiaalikustannuksia. Lisäk-

si tiedonkeruun kustannukset eivät ole riippuvaisia kysymyslomakkeen laajuudesta, 

otoksen koosta tai karhukierrosten määrästä, kuten esimerkiksi kirjekyselyssä. 
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Sähköpostilomake säästi myös aikaamme, sillä siihen on nopea vastata ja tiedot tallen-

tuvat automaattisesti. Aineistoa ei myöskään tarvinnut tallentaa erikseen, sillä se tallen-

tui automaattisesti. Sähköpostilomakkeen käyttö antaa vapautta myös vastaajalle, sillä 

lomaketta ei tarvitse postittaa ja siihen voi vastata haluamanaan ajankohtana. 

 

4.2 Taustahaastattelut 

Ennen lomakkeen kysymysten asettelua haastattelimme kumpikin kahta freelancetoi-

mittajaa. Taustahaastatteluiden tarkoitus oli toimia lisämateriaalina lomakkeen luomi-

sessa, sillä kysymällä suoraan freelancereilta heidän työhönsä liittyvistä haasteista sai-

simme validia tietoa mahdollisista ongelmista ja pääsisimme syvemmälle aiheeseen. 

Henkilö, joka tehnyt yhteistyötä eri toimeksiantajien ja lehtien kanssa, on tärkeä tieto-

kanava meille tutkimuksen tekijöille. 

 

Teimme taustahaastattelut yksilöiden teemahaastatteluina puhelimitse maaliskuussa 

2010, viikkojen 12 ja 13 aikana. Mietimme haastatteluille teemat valmiiksi ja osan ky-

symyspatteristosta. Teemoja olivat: freelancetoimittajan lähestymistapa uuteen toimek-

siantajaan, juttujen laskutustapa, toimeksiantosopimukset, kokemukset jutun myymises-

tä ja juttujen julkaisuoikeudet.  

 

Haastattelimme neljää freelancerina päätoimisesti työskentelevää henkilöä. Valitsimme 

henkilöt siten, että he edustivat laaja-alaisesti journalismin kenttää, kuitenkin siten, että 

he kaikki toimivat kirjoittavina freelancereina. Haastateltavat löytyivät tuttavapiiris-

tämme joko koulu- tai työmaailmasta. Tärkeää oli, että haastateltavat edustivat niin 

osaamisensa, erikoistumisensa ja työkokemuksensa puolesta mahdollisimman erityyppi-

siä freelancereita. Näin saimme käsityksen siitä, millaisia haasteita missäkin lehdessä 

kohdataan. Haastateltavat edustavat sekä sanoma-, aikakaus-, järjestö- ja asiakaslehtiä.  

 

4.2.1 Haastateltavien profiilit 

Marjo on toiminut freelancerina noin kymmenen vuotta. Hän on opiskellut Helsingin 

yliopistossa ravitsemustieteitä ja onkin erikoistunut terveyteen ja hyvinvointiin. Hän 
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kirjoittaa paljon myös henkilökuvia. Hän kirjoittaa useisiin aikakauslehtiin ja satunnai-

sesti myös sanomalehtiin. Moni toimeksiantosuhde on vakiintunut, mutta jatkuva pieni 

työvaje ajaa Marjoa etsimään säännöllisesti uusia toimeksiantoja. Uusia toimeksiantoja 

Marjo etsii pääasiassa jo luotujen kontaktiensa kautta, mutta myös tarjoamalla juttueh-

dotuksia potentiaalisille toimeksiantajille. 

 

Veli puolestaan on toiminut vapaana toimittajana noin viisi vuotta, ja hän kirjoittaa 

pääasiassa talousalan lehtiin. Veli on opiskellut Helsingin Kauppakorkeakoulussa, mut-

tei ole vielä valmistunut. Hän etsii jatkuvasti lisää freelancetöitä. Hänellä on muutama 

vakiintunut toimeksiantosuhde, mutta hän kaipaa töitä lisää. Toimeksiantoja Veli etsii 

tarjoamalla juttuja mielestään mielenkiintoisiin lehtiin, pääasiassa talousalan julkaisuihin. 

 

Elisa on toiminut freelancerina keväästä 2006 lähtien. Hän kirjoittaa juttuja tällä het-

kellä noin viidelle toimeksiantajalle. Parhaimmillaan toimeksiantajia on ollut viidestä 

kymmeneen samanaikaisesti. Toimeksiantajat edustavat sekä sanoma- että aikakausleh-

tiä. Elisa kirjoittaa ajattomista aiheista aina rakentamisesta vauvaelämän arkeen ja muo-

tiin. Elisa on luonut suhteet toimeksiantajiin joko henkilökohtaisten suhteiden tai työ-

harjoittelujen avulla. 

 

Kirsti on ollut päätoiminen freelancer vuodesta 2002. Hänellä on vakituisia toimeksian-

tajia ammatti-, asiakas- ja aikakauslehdissä, mutta hän etsii myös aktiivisesti uusia toi-

meksiantajia. Kirsti laatii juttuja muun muassa matkailusta, liike-elämästä ja terveydestä. 

Kirsti ottaa aktiivisesti yhteyttä uusiin lehtiin ja verkostoituu erilaisissa tapahtumissa 

löytääkseen uusia tilaajia jutuilleen. 

 

4.2.2 Taustahaastattelujen tulokset 

Taustahaastateltavilla oli paljon samanlaisia työnhaku- ja työkokemuksia. Haastatteluis-

ta kävi ilmi, että moniosaajuutta odotetaan yhä useammin. Toimittajan odotetaan hoi-

tavan kuvaamisen siinä missä jutun kirjoittamisen. 
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Kaksi neljästä koki, että vastauksen saaminen sähköpostilla lähetettyyn juttuideaan on 

toivotonta. Erityisesti erottautuminen sähköpostilla koettiin haastavaksi, kun otettiin 

yhteyttä uuteen potentiaaliseen toimeksiantajaan. 

 

Kaikkien kokemus oli, että ensimmäinen juttu toimii niin sanottuna testijuttuna. Hyvin 

laadittu testijuttu oli useimmiten tae yhteistyön jatkumisesta. Puolet koki juttujen myy-

misen haastavaksi. 

 

Taustahaastattelut vahvistivat omia käsityksiämme ja kokemuksia juttujen myymisestä, 

yhteydenotosta, testijutun teosta ja laskutustavasta. Saimme pohjan tutkimuksen kysely-

lomakkeen luonnille.  

 

4.3 Kyselylomakkeen suunnittelu 

Halusimme kyselylomakkeen olevan helposti vastattava. Kysymysten tuli olla selkeästi 

aseteltuja ja lomakkeen oli oltava kokonaisuudessaan riittävän lyhyt sisältäen kuitenkin 

kaikki olennaiset kysymykset.  Kyselylomakkeen kysymysten muotoilussa otimme 

huomioon taustahaastatteluiden tulokset, oman tietämyksemme ja opiskelija- ja toimit-

tajakollegoiden kokemukset. Kysymyksiä laatiessamme otimme myös huomioon sen, 

että kysymykset eivät saaneet olla johdattelevia tai ennakko-oletuksia sisältäviä. 

 

Opinnäytetyön ohjaaja kävi lomakekysymykset läpi ja kommentoi niitä sähköpostitse 

1.4.2010. Ohjaajan kommenttien perusteella muotoilimme kysymykset lopulliseen 

muotoonsa. (Liite 2.) 

 

Lomakkeessa kysyimme muun muassa taustatiedot, monivalinta-, vaihtoehto- ja asteik-

kokysymyksiä käyttäen Likertin asteikkoa yhdestä viiteen, siten, että yksi on vähän tär-

keä ja viisi erittäin tärkeä. Lomakkeeseen tuli myös avoimia kysymyksiä laadullisen ai-

neiston keräämistä varten.   

 

Kyselylomakkeen aihepiirejä olivat: taustatiedot toimeksiantajista, taustatiedot freelan-

cereiden käyttämisestä, yhteydenottotapa, freelancerin ominaisuudet, laskutustapa, jul-

kaisuoikeudet, toimeksiantosopimus sekä juttuidean ja jutun tarjoaminen. 
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Kohderyhmää taustoittavissa kysymyksissä tiedustelimme henkilön toimipaikkaa, työ-

kokemusta, koulutusta, ikää ja titteliä. Taustoittaviin kysymyksiin liittyvät myös kysy-

mykset, mitä lehtityyppiä toimeksiantaja edustaa, kuinka monen freelancerin kanssa 

vastaajat ovat tekemisissä säännöllisesti, ja paljonko toimituksiin tulee kuukausittain 

uusia yhteydenottoja freelancereilta. 

 

Taustahaastatteluiden perusteella oikea lähestymistapa toimeksiantajaan kiinnosti free-

lancereita. Kysymyksessä yhdeksän selvitämme sitä. Lisäksi kysyimme, haluavatko toi-

meksiantajat heitä lähestyttävän valmiilla jutulla vai juttuidealla.  

 

Freelancerin ominaisuuksien ja osaamisen merkitystä selvitimme laajemmin kysymyk-

sessä 11. Vastauksista saimme tietoa siitä, mikä merkitys on esimerkiksi suomen kielen 

taidolla, koulutuksella, työkokemuksella, suosituksilla tai yhteydenottotavalla. 

 

Tietoa laskutustavasta, sopimuksen muodosta ja julkaisuoikeuksista haimme kysymyk-

sillä 12, 13 ja 15.  

 

Avoimilla kysymyksillä annoimme vastaajille mahdollisuuden eritellä mielipiteitään ja 

ajatuksiaan vapaasti.  

 

Ensimmäinen avoin kysymys oli: Millainen on hyvä juttuideaehdotus, mitä tietoja se sisältää? 

Kysymyksellä halusimme saada konkreettisia neuvoja asioista, joita freelancerin kannat-

taa tuoda esiin juttuideaa tarjottaessa. Kysymyksen ensimmäinen osa taas vastaa kysy-

myksiin, millaisia juttuideaehdotuksia toivotaan ja miten ne palvelevat parhaiten toi-

meksiantajia. 

 

Toisessa avoimessa kysymyksessä kysyimme: Kun ajattelette niitä freelancetoimittajia, joiden 

kanssa olette tehnyt yhteistyötä yli kaksi vuotta, mitä yhteisiä ominaisuuksia heistä löytyy? Kysy-

myksen asettelua perustelemme siten, että haimme yhtäläisyyksiä niiden freelancereiden 

välillä, joiden kanssa yhteistyö on jatkunut pidempään. Voidaan olettaa, että tilanteessa 

jossa yhteistyö on jatkunut yli kaksi vuotta, on kyse pätevistä freelancetoimittajista. 
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Kolmas avoin kysymys oli: Kun ajattelette niitä freelancetoimittajia, joiden kanssa ette ole halun-

neet jatka yhteistyötä, mitä yhteisiä ominaisuuksia heistä löytyy? Meistä oli tärkeää tuoda esiin 

myös syyt, jotka ovat johtaneet yhteistyön päättymiseen tai freelancerin juttuidean tor-

jumiseen. Vastauksista haimme neuvoja sudenkuoppien välttämiseen. 

 

Viimeisessä avoimessa kysymyksessä kysyimme: Mitä neuvoja antaisitte toimittajalle, joka 

lähtee myymään ideoitaan lehtien toimituksiin? Neuvot ja vinkit työnantajilta juttuideanmyy-

misen ovat kultaakin arvokkaampia.  

 

Kysymyksiä tutkimuslomakkeessa oli lopulta 18, joista neljä oli avoimia, ja loput moni-

valinta-, vaihtoehto- ja asteikkokysymyksiä.  

 

4.4 Tutkimuksen toteutus 

Sähköpostitse lähetettävää tutkimuslomaketta varten tarvitsimme toimituksissa juttujen 

ostamisesta päättävien henkilöiden yhteystiedot. Olimme yhteydessä Suomen Journalis-

tiliittoon rekistereiden osalta. Koska esimerkiksi päätoimittajat eivät asemansa takia 

täytä jäsenkriteerejä, ei heitä löytynyt liiton rekistereistä, joten Journalistiliiton edunval-

vontajohtaja Petri Savolainen neuvoi meitä olemaan yhteydessä Aikakauslehtien ja Sa-

nomalehtien liittoihin. Haastetta rekistereiden löytämiselle asetti se, että missään val-

miissa rekistereissä ei olisi varmaa tietoa siitä, kuka toimituksessa vastaa freelancejuttu-

jen ostamisesta. Useimmiten ostoista vastaavat päätoimittajat, toimituspäälliköt sekä 

toimitussihteerit, mutta pienten ja suurten toimitusten välillä vastuualueissa on eroja. 

 

Lähetimme kyselyt molempiin liittoihin. Sanomalehtien liitosta saimme vastaukseksi, 

ettei heillä ole lupaa luovuttaa suoria listoja jäsenistään. Saimme kuitenkin sähköpos-

tiosoitelistan toimituksista, joihin lähetimme sähköpostin (Liite 3.) 8.4.2010 saadak-

semme oikeiden henkilöiden yhteystiedot. Viesti meni 224 vastaanottajalle. Vastauksia 

saimme 73 toimitukselta. Odotimme vastauksia kaksi päivää.   

 

Aikakauslehtien yhteystiedot saimme Aikakausmedian verkkosivuilta poimimalla. 

Verkkosivuilla olevasta päätoimittajien ja toimitussihteerien listasta poimimme satun-
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naisostoksella 91 yhteystietoa. Otannassa oli mukana vain suomenkielisiä lehtiä edusta-

via henkilöitä.   

 

Kyselylomake (Liite 2.) lähetettiin sähköpostilla 164 henkilölle 19.4.2010. Sähköpostin 

saatteessa (Liite 1.) esittelimme itsemme ja opinnäytetyön aiheen. Tutkimuslomakkeen 

ensimmäinen kysymys ohjasi pois kyselystä, jos kyseinen henkilö ei kuulunut tutkimuk-

sen kohderyhmään. Tällä pyrimme minimoimaan virhemarginaalia. Tutkimuslomake 

lähetettiin aikakaus-, sanoma-, järjestö- ja asiakaslehtien edustajille. Mukana oli niin 

yleisaikakauslehtiä, naistenlehtiä kuin harrastelehtiäkin. 

 

Tutkimuslomake rakennettiin QA-ohjelmalla, joka on kyselytutkimuksiin tarkoitettu 

selainpohjainen palvelu. Tutkimuslomakkeen ohjelmaan koodasi Petri Koivisto Otanta-

tutkimus Oy:stä, jossa hän on toiminut kehitysjohtajana vuodesta 1989 lähtien. Hän 

vastasi myös sähköpostikyselyn lähetyksestä ohjelman kautta. Kun vastausaika tutki-

mukseen oli ohi, toimitti Petri Koivisto tutkimusaineiston meille Excel-muodossa. 
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5 Tutkimustulokset 

Tutkimustulokset on purettu siinä järjestyksessä kuin ne esitettiin kyselylomakkeessa. 

Kyselylomake lähetettiin 19.4.2010 sähköpostilla 164 henkilölle. Lähetimme 27.4.2010 

muistutuksen niille, jotka eivät olleet siihen mennessä vielä vastanneet kyselyyn. Saim-

me yhteensä 47 vastausta, joista 46 oli journalististen artikkeleiden ostoista päättäviä 

henkilöitä. Virheellisiksi osoittautui 15 sähköpostiosoitetta ja 11 kyselyn vastaanottajaa 

oli poissa koko vastausajankohdan ajan.  

 

5.1 Vastaajaprofiili 

Noin viidennes kyselyyn vastanneista toimi pääkaupunkiseudulla ja loput vastaajista 

olivat muualta Suomesta jakautuen lähes tasaisesti alle 50 000 ja yli 50 000 asukkaan 

kaupungissa tai kunnassa työskenteleviin. 

 

Reilu kolmannes kyselyyn vastanneista edusti ikäryhmää 40–49-vuotiaat. 50–59-

vuotiaita oli yhtä paljon. Alle 40-vuotiaita vastaajia oli noin viidennes vastaajista ja  

60-vuotiaita tai vanhempia vastaajia oli vain muutama. 

 

Reilulla kolmanneksella vastaajista oli ylempi korkeakoulututkinto. Alempi korkeakou-

lututkinto oli noin kolmanneksella. Samoin noin kolmanneksella oli opistotasoinen tut-

kinto tai ylioppilastutkinto.  

 

Kuvio 1. Vastaajien tittelit 



  

22 

 

 

Valtaosa vastaajista toimi päätoimittajana. Toimitussihteereitä tai toimituspäälliköitä 

kyselyyn vastanneista oli alle viidennes. Noin viidenneksen tittelinä oli jokin muu. Mui-

ta titteleitä olivat maatoimittaja, uutispäällikkö, tuottaja, uutistoimittaja ja esimies. 

 

Kyselyyn vastanneista 80 % edusti sanomalehtiä ja loput aikakauslehtiä sisältäen järjes-

tölehtiä, yleisaikakauslehtiä, naistenlehtiä ja harrastelehtiä. 

 

 

 

Kuvio 2. Kuinka monen freelancerin kanssa vastaajat tekevät säännöllisesti yhteistyötä 

 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet tekivät yhteistyötä säännöllisesti alle kymmenen free-

lancerin kanssa. Alle viiden kanssa yhteistyötä säännöllisesti teki kaksi viidennestä ja 

noin puolet teki yhteistyötä 5–10 freelancerin kanssa. Vain noin kymmenen prosenttia 

ilmoitti tekevänsä säännöllisesti yhteistyötä yli kymmenen freelancerin kanssa. 

 

5.2 Miten lähestyä ostoista päättävää henkilöä 

Valtaosa, noin 80 % vastaajista, kertoi saavansa alle viisi yhteydenottoa uusilta freelan-

cetoimittajilta kuukausittain. Noin viisitoista prosenttia ilmoitti saavansa 5–10 yhtey-

denottoa ja vain muutama ilmoitti saavansa enemmän kuin kymmenen yhteydenottoa 

uusilta freelancetoimittajilta kuukausittain. 
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Kuvio 3. Mikä on toivotuin tapa tarjota juttua ensimmäistä kertaa 

 

Vastaajat toivoivat uuden freelancetoimittajan ottavan ensimmäistä kertaa yhteyttä pää-

sääntöisesti sähköpostin välityksellä. Sähköpostia ensimmäiseksi lähestymistavaksi toi-

voi miltei 70 % vastaajista. Noin viidesosa toivoi ensimmäistä yhteydenottoa puhelimit-

se ja vain joka kymmenes halusi tavata henkilökohtaisesti. 

  

Neljä viidestä toivoi ensimmäisen yhteydenoton koskevan juttuideoiden tai idean tar-

joamista. Joka kymmenes vastaajista toivoi ensimmäisen yhteydenoton koskevan val-

miin jutun tarjoamista. 
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5.3 Tärkeimmät kriteerit freelancetoimittajaa valittaessa  

 

Kuvio 4. Toimittajan tärkeimmät kriteerit 

 

Lähes kaikki vastaajat pitivät journalistisen tekstin kirjoitustaitoa erittäin tärkeänä. 

Kaikki kysymykseen vastanneet pitivät journalistisen tekstin kirjoitustaitoa melko tai 

erittäin tärkeänä. Asteikolla 1–5 nousi kirjoitustaito tärkeimmäksi asiaksi freelancetoi-
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mittajaa valitessa saaden keskiarvoksi kaikkien vastaajien kesken 4,91. Vastauksissa ei 

ilmennyt merkittäviä alueellisia eroja. Pääkaupunkiseudulla journalistisen tekstin kirjoi-

tustaito sai kuitenkin keskiarvoksi viisi.  

 

Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi vastaajat kokivat suomen kielen taidon, joka sai keskiar-

voksi 4,82. Kaikki kysymykseen vastanneet pitivät suomen kielen taitoa melko tai erit-

täin tärkeänä asiana. Myös suomen kielen taito sai keskiarvoksi pääkaupunkiseudulla 

viisi. Vähiten merkitystä suomen kielen taidolle annettiin alle 50 000 asukkaan kaupun-

geissa ja kunnissa, jossa se sai arvosanaksi 4,75. 

 

Lähes yhtä tärkeänä vastaajat pitivät lehden kohderyhmän ymmärtämistä ja se sai kes-

kiarvoksi 4,80. Lähes kaikki vastaajat pitivät lehden kohderyhmän ymmärtämistä melko 

tai erittäin tärkeänä. Pääkaupunkiseudulla kohderyhmän ymmärtäminen sai arvosanaksi 

viisi. Vähiten merkitystä sillä koettiin olevan yli 50 000 asukkaan kaupungeissa, jossa se 

sai keskiarvoksi 4,71. 

 

Myös juttuaiheiden ajankohtaisuuden keskiarvo nousi yli neljän ja noin 90 % vastaajista 

piti sitä melko tai erittäin tärkeänä. Tärkeimmäksi se koettiin yli 50 000 asukkaan kau-

pungeissa, josta se sai keskiarvoksi 4,59, ja vähiten tärkeäksi alle 50 000 asukkaan kau-

pungeissa ja kunnissa, joista se sai keskiarvoksi 4,05. 

 

Se, että freelancetoimittaja lähettää etukäteen juttunäytteen, koettiin tärkeäksi. Keskiar-

vo oli noin neljä ja hieman vajaa 70 % piti juttunäytteen lähettämistä melko tai erittäin 

tärkeänä. Pääkaupunkiseudulla juttunäytteen lähettämistä ei kuitenkaan koettu niin tär-

keänä kuin muilla alueilla. Pääkaupunkiseudulla kriteeri sai keskiarvoksi 3,25. Keskiarvo 

muilla alueilla oli yli neljän. 

 

Kuvaustaidolla on jonkin verran merkitystä. Noin 70 % koki tämän tärkeäksi asiaksi, 

tosin löytyi niitäkin, jotka eivät pitäneet kuvaustaitoa lainkaan tai ei kovinkaan tärkeänä. 

Pääkaupunkiseudulla tulos poikkesi huomattavasti muista alueista saaden keskiarvoksi 

2,38. Sekä yli 50 000 asukkaan kaupungeissa että alle 50 000 asukkaan kaupungeissa ja 

kunnissa kriteeri sai keskiarvoksi yli neljä. 
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Freelancetoimittajan yhteydenottotavalla on jonkin verran merkitystä. Lähes puolet 

vastaajista piti oikeaa yhteydenottotapaa melko tai erittäin tärkeänä. Alueellisia eroja ei 

juuri löytynyt. 

 

Yli puolet vastaajista ei pitänyt työkokemusta melko tai kovinkaan tärkeänä. Melko tär-

keäksi tai erittäin tärkeäksi sen koki vain neljännes vastaajista. Korkeimman keskiarvon 

kriteeri sai yli 50 000 asukkaan kaupungeissa, jossa keskiarvo oli 3,71. Kaiken kaikkiaan 

keskiarvo oli 3,22. 

 

Erikoistuminen jollekin alalle sai keskiarvoksi 2,98. Pääkaupunkiseudulla kriteeri 

koettiin selkeästi muita alueita tärkeämmäksi ja se sai pääkaupunkiseudulla keskiavoksi 

neljä. Kaiken kaikkiaan keskiarvo oli 2,98. 

 

Suosituksia piti tärkeänä tai melko tärkeänä noin viidennes vastaajista. Kriteeri sai kes-

kiarvoksi 2,84, eikä merkittäviä alueellisia eroja löytynyt. 

 

Koulutusta ei pitänyt erittäin tärkeänä yksikään vastaajista ja noin puolet vastaajista oli 

sitä mieltä, että koulutus ei ole lainkaan tai kovin tärkeä. Merkittäviä alueellisia eroja ei 

ollut. 

 

Laskutustavalla merkitystä oli vain 15 %:lle vastaajista. Kaikkien alueiden keskiarvo oli 

2,38. Pääkaupunkiseutu poikkesi muista alueista saaden keskiarvoksi 1,63. 
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5.4 Laskutustapa, julkaisuoikeudet ja sopimuksen tekeminen 

 

 

Kuvio 5. Laskutustavan merkitys 

 

Hieman yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että laskutustavalla ei ole merkitystä. Vajaa 

40 % vastaajista suosi laskutusta ja vajaa 10 % verokortin käyttöä. 

 

Julkaisuoikeuksia ostaessa lähes puolet vastaajista ostaa kaikki oikeudet ja kertajulkaisu-

oikeuden ostaa vajaa 40 %. Noin 10 % vastaajista ostaa jatkuvan / vapaan käyttöoikeu-

den. 

 

Selvä enemmistö, 83 %, tekee suullisen sopimuksen toimeksiannosta. 

 

5.5 Juttuideaehdotuksen sisältö  

Yli 75 % vastaajista vastasi ensimmäiseen avoimeen kysymykseen: Millainen on hyvä 

juttuideaehdotus? Mitä tietoja se sisältää? 

 

Lähes yksimielisesti vastaajat pitivät hyvänä juttuideana ajankohtaista aihetta, jossa ju-

tun näkökulma on mietitty valmiiksi ja aihe sopii lehden edustamaan linjaan. Juttuide-

oiden toivottiin olevan paikallisia eli idean tulee sopia lehden levikkialueelle. Lehden 
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linjan ymmärtäminen ja lehden kohderyhmän tärkeys juttuaihetta valitessa nousivat 

esiin lähes jokaisesta vastauksesta. 

 

Hyvä juttuideaehdotus on omaperäinen, paikallinen, persoonallinen, reipas, rohkea eli 

lukijoidensa näköinen.  

 

Päivittäistä tuotantoamme erinomaisesti täydentävä ja alueellemme soveltuva juttuaihe. 

 

Sopii lehdellemme: eli paikallinen aihe.  

 

Yksinkertainen, pystyy kahdella lauseella selittämään. Ajankohtainen, lehtityyppiin ja 

kaupunkiimme sopiva. 

 

Vastauksista ilmeni, että jutun aiheen tulisi olla tuore tai siinä tulisi olla yllättävä näkö-

kulma.  

 

Parhaimmillaan ehdotus on kuin valmis ingressi: kertoo olennaisen idean kohteesta ja 

tiivistää sen ytimekkääksi ”myyntilauseeksi”. Lukijan pitää heti ymmärtää, että tämä jut-

tu sisältää jotakin ainutkertaisen kiinnostavaa - tämä kannattaa lukea. Ostaja on tässä lu-

kijan asialla - jos idea ei selviä ostajalle, vaikea sitä on selvittää lukijallekaan.  

 

Ajankohtainen, yllättävä näkökulma, lehden profiiliin istuva. Aikataulu, jutun rakenne, 

kuvitusideat, hinta(haarukka). 

 

Sisältää selkeän näkökulman, draamaa ja kohdistuu oikeaan kohderyhmään. 

 

Osa vastaajista toivoi toimittajalta perusteluja juttuaiheelle, ja että idea tulisi myydä toi-

meksiantajalle. Juttuideaehdotukseen tulisi sisällyttää aiheen ja näkökulman lisäksi 

suunnitelma haastateltavista, jutun aikataulusta ja mistä osista kokonaisuus muodostuu. 

Jutun pituus ja työn hinta tulisi tuoda esiin ideaa tarjotessa. Muutama vastaaja toivoi 

ehdotukseen kuuluvan jutun kuvitussuunnitelman. 

 

Juttu on myytävä ostajalle. Jutussa tuore näkökulma, ideatasolla ehdotus haastateltavista 

ja muista jutun palasista. Saa kernaasti käyttää modernia tarinankerrontaa, ja olla erilaisia 

elementtejä. Myös uutisjutuissa saa käyttää eri elementtejä. Idea kuvituksesta. 
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Ehdotuksessa mainitaan aiheen lisäksi myös jutun tyyli ja pituus. Se on ytimekäs ja sel-

keä, ja liittää idean laajempaan kontekstiin. Siinä myös kerrotaan mahdolliset perustelut, 

miksi juttu olisi hyvä julkaista juuri meidän lehdessämme.  

 

Ajankohtainen, yllättävä näkökulma, lehden profiiliin istuva... 

Aikataulu, jutun rakenne, kuvitusideat, hinta(haarukka)… 

 

Täsmennetty ja napakka ote juttuideaehdotuksessa oli toimeksiantajille tärkeää. 

 

5.6 Pätevän freelancerin ominaisuudet pitkäkestoisessa työsuhteessa 

Toisessa avoimessa kysymyksessä kysyimme: Kun ajattelette niitä freelancetoimittajia, 

joiden kanssa olette tehnyt yhteistyötä yli kaksi vuotta, mitä yhteisiä ominaisuuksia heis-

tä löytyy? Kysymykseen vastasi lähes 90 % vastaajista.  

 

Suurin osa painotti sovitun deadlinen tärkeyttä eli luotettavuutta. Luotettavuuteen sisäl-

tyy aikataulun noudattamisen lisäksi se, että tehty juttu on sovitunlainen. Pitkään saman 

toimeksiantajan kanssa toimineita freelancereita yhdisti lehden kohderyhmän tuntemi-

nen sekä lehden lukijoiden ymmärtäminen. 

 

Kirjoittaa varsin valmista tekstiä. Kirjoittaa kiinnostavasti. Kuvaa riittävän hyvin. Ei 

odota kohtuuttomuuksia juttupalkkioilta. On luotettava, eli tekee sen mitä on sovittu ja 

pitää kiinni aikataulusta. Ottaa vastaan merkittävän osan tarjotuista töistä - joskus voi 

tietenkin sanoa että ei käy, mutta jos freelancer jatkuvasti valikoi juttuja ja on käytettä-

vissä hyvin satunnaisesti, ei häntä tule käyttäneeksi. Osaa kirjoittaa kohtuudella määrä-

mittaan.  

 

He ymmärtävät lehden tarpeet, tekevät jutun sovitusta aiheesta täysin valmiiksi asti, pys-

tyvät löytämään nokkelia näkökulmia juttuun ja kuvitukseen. 

 

Paikallislehtimäinen ajattelutapa, täsmällisyys ja idearikkaus. 

 

Vastauksista nousi esiin muun muassa seuraavanlaisia freelancereita yhdistäviä taitoja ja 

ominaisuuksia, kuten tuoreet näkökulmat, nokkeluus ideoinnissa, nopeus, julkaisuval-

mis tuotos, on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja idearikkaus. 
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Työt hoituvat varsin itsenäisesti ja ajallaan. Heidän suomen kielensä on moitteetonta ja 

he hallitsevat eri juttutyypit. He mieltävät tekevänsä juttuja juuri meidän lehtemme tar-

peisiin ja meidän lehtemme lähtökohdista. Lukijoilta tulee kiitosta heidän työstään.  

 

Aktiivisuus, luotettavuus ja asiantuntevuus. Parhaat avustajat miettivät itse miten juttun-

sa paketoivat, luovat hyvän näkökulman, kirjoittavat tiiviisti ja toimittavat paketin perille 

sovittuna aikana.  

 

Suomen kielen hallinta, tekstin virheettömyys ja jäsennelty, sujuva rakenne tekstissä 

olivat toimeksiantajien mukaan yhdistäviä ominaisuuksia. Kuvaustaito oli muutamalle 

vastaajalle merkityksellinen. 

 

Innokkuus kuunnella neuvoja ja toiveita, hyvät kuvaustaidot, kyky ymmärtää, missä ju-

tun kärki on. omat juttuideat. 

 

Joustavuus, luovuus, ongelmanratkaisukyky, halu oppia lehden konseptiominaisuudet. 

Freelancer, joka tarjoaa samaa juttua useaan eri lehteen, ei osoita tässä suhteessa parasta 

mahdollista kykyä hahmottaa eri lehtien ominaisuuksia 

 

Hyvä äidinkielentaito, kirjoitukset ilman virheitä. 

 

Pätevät freelancetoimittajat ovat ominaisuuksiltaan ja luonteenpiirteiltään muun muas-

sa: 

 

Pelottomia, iloisia, avoimia, he eivät sano millekään aiheelle ei. 

 

Oma-aloitteisia, ideointikykyisiä, luotettavia. 

 

Ja heitä yhdistävät myös seuraavat asiat:  

 

Nopeus, selkeys, rehtiys, sopimuksista kiinnipitäminen, hyvä kirjoitustaito. 

 

Luotettavuus, sitoutuminen, ystävällisyys. 
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Vain kahdessa vastauksessa mainittiin juttujen hinta: toisessa freelancetoimittajalta toi-

vottiin edullisuutta ja toisessa kohtuullista palkkiotoivetta.   

 

5.7 Toimintatavat, joita freelancerin tulisi välttää 

Kolmas avoimista kysymyksistä oli edellinen kysymys toisinpäin: Kun ajattelette niitä 

freelancetoimittajia, joiden kanssa ette ole halunneet jatka yhteistyötä, mitä yhteisiä 

ominaisuuksia heistä löytyy? Kysymykseen vastasi lähes 90 % vastaajista.  

 

Sovitusta aikataulusta myöhästyminen osoittautui vastausten perusteella suurimmaksi 

syyksi avustajasuhteen kariutumiselle. Huolimaton teksti, jota joudutaan toimituksessa 

korjaamaan sekä heikko taso jutuissa nousivat esiin vastauksista. Mitä enemmän toimi-

tuksessa joudutaan käyttämään editointiin ja korjailuun aikaa, sitä tyytymättömämpiä 

avustajasuhteeseen oltiin. 

 

Jutut ovat liian subjektiivisia. Kirjoittaa vain rajatulta, itseä kiinnostavalta aihepiiriltä, jol-

la ei ole kaikupohjaa lehden lukijakunnassa - esim. kotiäitinäkökulma esillä liikaa jutuis-

sa.  

 

Juttu tulee myöhässä ja sitä pitää editoida normaalia enemmän. 

 

Sovitut aikataulut tai mitat eivät pidä. Kirjoitustaito on heikko. 

 

Aikataulu ei pidä, peruutuksia tulee, kieltä joutuu korjaamaan paljon, kuvat aina saman-

laisia innottomia. 

 

Jäsentelemätön, virheellinen teksti ja syvemmän ymmärryksen puute juttuaiheesta olivat 

ominaisuuksia, jotka myös kariuttivat yhteistyön. Luisuminen sovitun aihepiirin tai jut-

tutyypin ulkopuolelle olivat olleet syitä yhteistyön loppumiselle. 

 

Valmis juttu ei vastaa myyntipuheita: kirjoittaja ei pysy valitsemassaan vinkkelissä vaan 

juttu hajoaa käsiin; kirjoittaja ei osaa rakentaa jäntevää juttua vaan poukkoilee asiasta 

toiseen; kirjoittajan kieli on kankeaa; kirjoittajalla on vaikeuksia pysyä aikatauluissa.  
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Aihe esitelty epäselvästi, juttu ei vastaa sovittua, aikataulut prakaavat, juttu on puolival-

mis. 

 

– huolimaton, kielivirheitä ja asiavirheitä sisältävä teksti 

– leväperäisyys, rönsyily toimeksiannon ulkopuolelle 

– kyvyttömyys ymmärtää lehden kohderyhmää 

 

Lehden kohderyhmän ymmärtämättömyys näkyy tekstissä ja aiheen käsittelytavassa. 

Tämä koettiin määrääväksi tekijäksi toimeksiantosuhteen kannalta. Osalla vastaajista oli 

ollut ongelmia freelancetoimittajien laskutusten kanssa, yhdellä liiallisen alkoholin käy-

tön kanssa ja muutama vastaaja koki freelancerit kalliiksi työvoimaksi. 

 

5.8 Neuvoja juttuidean myymiseen 

Viimeisessä avoimessa kysymyksessä kysyimme toimeksiantajilta: Mitä neuvoja antaisit 

toimittajalle, joka lähtee myymään ideoitaan lehtien toimituksiin? Kysymykseen vastasi 

reilu 80 %. 

 

Vastauksissa toistuivat samat teemat kuin aiempien avointen kysymysten vastauksissa. 

Freelancetoimittajia neuvottiin lähestymään ajankohtaisilla, tuoreilla aiheilla. Plussaa 

juttuaiheelle on, jos sen saa linkitettyä laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tai 

aiheeseen. Eräs vastaaja toi ilmi, kuinka nykyajan toimittajien yleissivistyksessä ei ole 

kehumista, jolloin laajojen yhteiskunnallisten kokonaisuuksien ymmärtäminen on mah-

dotonta. Vastaajan mukaan toimittajan tulee kaiken aikaa seurata yhteiskunnallista ja 

vallalla olevaa keskustelua, jotta jutun voi ankkuroida oikein. 

 

Aiheen paikallisuus, kohderyhmän tunteminen ja lehden tyyliin tutustuminen nousivat 

esiin suurimmassa osassa vastauksia.  Moni vastaajista neuvoi freelanceria tutustumaan 

lehteen pitkällä aikajänteellä, ja seuraamaan samalla millaisia juttutyyppejä, muotoiluja ja 

tekstityyppejä lehdessä käytetään. Freelancerin on myös seurattava mitä aiheita lehdessä 

on käsitelty hiljattain, jottei mene tarjoamaan ideaa eilisen lehdessä olleesta jutusta.  
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Kannattaa tutustua lehteen ja sen juttuihin niin, että ymmärtää lehden ominaisluonteen 

sekä juttujen formaatin ja myös hengen. Sen jälkeen on helpompi puhua samaa kieltä 

ostajan kanssa ja saada ideansa kaupaksi. 

  

Pitää olla sellaista tarjottavaa, joka ostajaa kiinnostaa. Jutun tarjoaminen ei ole toimitus-

palaveri vaan valmiin tuotteen myymistä. 

 

Kannattaa ottaa selvää yrityksestä ja lehdestä. Jos ei tiedä mitään missä toimitaan tai 

missä edes lehti sijaitsee, on hankala tarjota juttuja paikallislehteen. 

 

Pitäisi yrittää hahmottaa lehden lukijakunnan odotukset. 

 

Eräässä vastauksessa mainittiin, että jutulle tulisi miettiä arkinen pointti, ja miten sen 

toisi esiin jutussa. Sama vastaaja toivoi, että yhteydenottovaiheessa mukaan liitettäisiin 

juttunäyte, josta näkee hallitseeko kirjoittaja kielen. Toinen vastaaja sivusi samaa aihetta 

ja antoi lisäneuvoja: 

 

Kannattaisi ensin kysyä, minkälaisista jutuista ja toimittajista kyseisellä lehdellä on pulaa 

ja miettiä sitten, mitä itse pystyisi siihen rakoon tarjoamaan. Yleensä freelancerit tarjoa-

vat isoja koko maailmaa syleileviä reppareita, niitä lehdet eivät tarvitse. Lukijoita kiin-

nostavat jutut koirankakoista ja katujen lakaisusta. Aloittelevan toimittajankin pitää teh-

dä aluksi töitä "kädet savessa." 

 

Mahdollisimman pitkälle jalostettu idea ja näkemys toteutustavasta. Juttunäyte ja tutus-

tumiskäynti ovat hyviä yhteydenavauskeinoja. 

 

Muutama vastaajaa neuvoi lähestymään suoraan sähköpostitse valmiilla idealla, jossa on 

kuvitussuunnitelma mukana. Neuvoiksi annettiin myös, että viestiin reipas esittely ja 

juttunäytteet aiemmasta kokemuksesta sekä tieto, milloin pystyy aloittamaan yhteistyön, 

mitkä ovat kuvaustaidot, erityisaihealueet ja omat yhteystiedot. Yksi vastaaja kannusti 

tarjoamaan juttuideoita rohkeasti ja avoimesti. Hän neuvoi yrittämään puolen vuoden 

tai vuoden päästä uudelleen samaan lehteen, jos ensimmäisellä kerralla ei tärppää. 
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Rohkeasti vain yhteyttä! Jos yksi lehti ei ole kiinnostunut jutustasi, joku toinen saattaa 

olla. Paljon riippuu jutun näkökulmasta: kannattaa ottaa selvää lehden lukijakunnasta ja 

miettiä, millainen näkökulma puhuttelee juuri heitä.  

 

Kannattaa ajatella, sopiiko aihe juuri kyseiseen lehteen. Jos ei tiedä, miksi aihe sopisi 

juuri kyseiseen lehteen, ei se varmaan sinne sovi. Maakuntalehdelle aiheiden paikallisuus 

on useimmiten tärkeää. Tarjouksen nopeus, selkeys ja helppo ymmärrettävyys ovat 

eduksi: että tietoa saa heti sen verran, että ostopäätös on helppo joko tehdä tai jättää te-

kemättä. 

 

Selkeä juttusuunnitelma on helpompi myydä kuin maailmoja syleilevä epämääräinen  

ajatus. 

 

Mieti, mitä myyt ja kenelle myyt. Matkakertomuksia tai kirja/elokuva-arvosteluja ei kan-

nata tänä päivänä tyrkyttää ainakaan paikallislehdille. 

 

Näiden lisäksi yksittäisiä mainintoja saivat muun muassa seuraavat asiat: omaan ulko-

asuun kannattaa uhrata pari ajatusta, ole oma itsesi, älä tuputa aiheita ja freelancerin 

tulisi kertoa, mikäli on tarjonnut tai on aikeissa tarjota juttua muihin lehtiin. 

 

Avoimissa vastauksissa ei ollut eroja alueittain, ikäryhmittäin tai titteleittäin tarkasteltui-

na vaan ne olivat taustasta riippumatta hyvin samankaltaisia. 
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6 Johtopäätökset 

Tutkimuksen toiminnallisiksi pulmiksi esitimme seuraavia kysymyksiä: Miten freelancer 

myy juttunsa ostajalle? Miten freelancerin ja toimeksiantajan suhteesta tehdään pitkä-

kestoinen? Löysimme työssämme vastauksia molempiin kysymyksiin. Kumpaankaan 

kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, emmekä sellaisia hakeneetkaan. 

Jokaisen toimittajan kohdalla jutun myyminen sekä toimeksiantosuhteen solmiminen 

ovat yksilöllisiä toimia. Yksiselitteisten vastausten sijaan, meillä onkin tarjota varteen-

otettavia neuvoja, jotka esittelemme tulosten pohjalta laaditussa lehtijutussa (Liite 4.) ja 

alla olevassa luetelmassa. 

 

Nuoren toimittajan eloonjäämisopas (Lintula & Valkama, 2009) kuvaa osuvasti tämän 

päivän toimittajan työtä.  Oppaaseen on koottu hyvän toimittajan ominaisuudet, jotka 

ovat: intohimo, kriittisyys ja luotettavuus. Hyvä toimittaja – oli hän sitten vapaa tai työ-

suhteinen – hallitsee työn perusasiat, on sekä haastateltavien että toimitusten luotta-

muksen arvoinen ja erikoistuu tai tuntee asioita monipuolisesti. Näiden lisäksi hyvä 

toimittaja on yrittäjähenkinen.  

 

Hyvä freelancetoimittaja on kaikkea edellä mainittua. Näiden lisäksi aloittava freelancer 

voi hyödyntää listaamiamme vinkkejä valmistautuessaan jutun myymiseen ja lähestyes-

sään toimeksiantajaa. Tutkimustulosten hyödyllisin anti on listattu alle. 

 

Neuvoja freelancetoimittajana työskenteleville ja uraansa freelancerina aloittaville: 

 

1. Lähesty toimeksiantajaa ensimmäisellä yhteydenottokerralla sähköpostitse. 

2. Tarjoa ensimmäisessä yhteydenotossa juttuideaa, jossa on mukana jutun näkö-

kulma, rakenne, ehdotus haastateltavista, pituudesta ja aikataulusta. Liitä yhtey-

denottoon myös perustiedot itsestäsi ja juttunäyte osaamisestasi. 

3. Pidä huolta, että perustaidot, joihin lukeutuvat journalistisen tekstin kirjoitustai-

to ja suomen kielen taito, ovat hallussa. 

4. Sivistä itseäsi monipuolisesti ja ole kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. 

5. Tutustu lehteen pitkällä aikajänteellä ja perusteellisesti. 
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6. Parhaat juttuideat ovat ajankohtaisia ja tuoreita. 

7. Myy juttuideasi toimeksiantajalle, ja perustele, miksi juttu kannattaa julkaista. 

8. Ole asenteeltasi ennakkoluuloton, oma-aloitteinen ja joustava. 

9. Ole luotettava ja pidä kiinni sovitusta aikataulusta. 

10. Ota rohkeasti yhteyttä ja palaa asiaan myöhemmin, jos ensimmäinen juttu ei saa 

vihreätä valoa. 

 

6.1 Tutkimustuloksista lehtijutuksi  

Freelanceriksi haluava toimittaja on aiemmin saanut tietoa alalla työskentelemisestä 

esimerkiksi Nuoren toimittajan eloonjäämisoppaasta (Lintula & Valkama, 2009). Op-

paasta saa neuvoja muun muassa työn suorittamiseen liittyviin asioihin, kuten ideoin-

tiin, tiedonhankintaan ja kirjoittamiseen, sekä juttuideoiden myyntiin, työnhakuun ja 

omien taitojen kehittämiseen. Useimmat kirjan neuvoista ovat heti käyttöönotettavissa.  

 

Heikki Jokisen kirja, Mustaa valkoisella - Freelance-journalistin opas, 2007, käsittelee 

freelancerin perustyön suorittamiseen liittyviä ulottuvuuksia, kuten tekijänoikeuksia ja 

työn hinnoittelua. Suomen Journalistiliiton internet-sivuille on koottu liiton näkökul-

masta freelancereille ja nuorille journalisteille hyödyllistä tietoa. Suomen freelance-

journalistit ry:n internet-sivut ovat puolestaan kattavimmat sen suhteen, mitä tulee so-

pimus- ja laskumalleihin sekä työnsuorittamiseen liittyviin oikeudellisiin toimiin.  

 

Tietoa aiheesta on saatavilla, mutta kuten jo alussa totesimme, että päivitetylle tiedolle 

on aina tilausta. Tästä syystä päädyimme tekemään opinnäytetyömme tutkimusosion ja 

-tulosten pohjalta lehtijutun, joka tiivistää opinnäytetyössä löytämämme ohjeet ja vinkit 

tiiviiseen muotoon. Lehtijutun kirjoittaminen tutkimustulosten perusteella tuntui meistä 

luontevimmalta tavalta käsitellä tuloksia, sillä valmistumme kirjoittaviksi toimittajiksi. 

Haluamme saattaa kyselyn tulokset oikean kohderyhmän tietoon ja mahdollisimman 

laajasti. 

 

Annoimme jutulle nimeksi ”Työllisty freelancerina – menestysresepti” (Liite 4.) Ko-

kosimme juttuun tutkimustulosten ydinasiat tiiviiksi paketiksi ja nostimme esiin nimen-
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omaan ne asiat, jotka tuloksissakin korostuivat. Lehtijuttu täydentää erinomaisesti alan 

aiempaa kirjallisuutta ja tutkimustietoa.  

 

6.2 Lehtijutun myyminen 

Jutun pyrimme saamaan julki Journalisti-lehden kautta. Näin mahdollisimman monella 

alalla toimivalla olisi mahdollisuus saada tieto tutkimuksemme tuloksista ja kohderyhmä 

olisi oikea. Journalisti on Suomen Journalistiliiton lehti, jota lukee Suomen Journalisti-

liiton jäsenet ja muut toimitusalan ammattilaiset. Lehden painos on 16 500 ja lukijoita 

on yhteensä noin 20 000. 

 

Tarjotessamme juttua käytimme hyödyksemme opinnäytetyössä oppimaamme. Journa-

listi-lehden linjan ja kohderyhmän tunnemme hyvin, sillä olemme molemmat lehden 

pitkäaikaisia lukijoita. Lähdimme tarjoamaan juttua tutkimuksemme tulosten perusteella 

oikealla asenteella ja huolellisesti valmistautuneina. Koemme myös juttumme ajankoh-

taiseksi huolimatta siitä, että aiheesta on kirjoitettu oppaita ja ohjeistuksia. Freelance-

reiden työmarkkinat muuttuvat nopeasti, joten päivitetty tieto on aina paikallaan. Ko-

kemuksemme mukaan moni freelancer pohtii jatkuvasti keinoja, joilla saada lisää toi-

meksiantoja. 

 

Lähestyimme Journalisti-lehden toimitusta sähköpostilla (Liite 5). Viimeinen yhteyden-

ottoyritys on ollut opinnäytetyötä viimeistellessämme marraskuun alussa, jolloin pro-

sessi on edelleen kesken. 
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7 Pohdinta  

Tutkimusmetodiksi olisi sopinut myös kvalitatiivinen tutkimus. Olemme kuitenkin tyy-

tyväisiä valittuamme tutkimusmenetelmäksi kvantitatiivisen tutkimuksen, sillä se mah-

dollisti isomman otoksen, joka lisää kyselyn luotettavuutta ja toistettavuutta. Koska 

pystyimme laittamaan kyselylomakkeeseen myös avoimia kysymyksiä, toi se myös laa-

dullista näkökulmaa vastauksiin.  

 

Tutkimuksen otos ei ollut täysin edustava, sillä emme ottaneet tarkoin huomioon päät-

täjien demografisia taustoja. Emme kuitenkaan systemaattisesti suosineet tai sulkeneet 

mitään kohderyhmää, esimerkiksi lehtityyppejä tai maantieteellisiä alueita, otoksen ul-

kopuolelle.  

 

Kohderyhmä oli sekä aikakauslehtien että sanomalehtien osalta yksikertainen satun-

naisotanta, sillä siinä kaikilla oli samansuuruinen todennäköisyys tulla valituksi otok-

seen. Aikakauslehtien toimitukset sijoittuvat pääasiallisesti pääkaupunkiseudulle, josta 

saimme huomattavasti oletettua vähemmän vastauksia. Sanomalehdissä oli mukana 

paljon pieniä paikallislehtiä, jotka edustavat yli 50 000 asukkaan kaupunkeja ja alle 

50 000 asukkaan kaupunkeja ja kuntia. Näin ollen pienet sanomalehdet ovat enemmis-

tönä vastaajissa. 

 

Ennen taustahaastatteluiden tekemistä meillä oli vahva oletus siitä, millaisia vastauksia 

tulemme saamaan. Lähdimme kuitenkin haastatteluihin avoimin mielen tavoitteena 

löytää uusia näkökulmia luodaksemme varsinaista kyselyä varten mahdollisimman mo-

nipuolisen tutkimuslomakkeen. 

 

Esitimme avoimia kysymyksiä haasteltaville, mutta yllätyimme siitä, kuinka samankaltai-

sia vastaukset olivat ja kuinka vähän ”uutta” saimme irti. Taustahaastattelut eivät siis 

juurikaan tuoneet uutta materiaalia tai uusia näkökulmia varsinaiseen kyselylomakkee-

seen, mutta vahvisti aiempia ajatuksiamme ja näkemyksiämme lomakkeen oikeasta ra-

kenteesta. 
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Lomakkeen suunnittelimme taustahaastatteluiden pohjalta. Emme testanneet lomaketta 

kohderyhmämme edustajalla, mutta testautimme lomakkeen toisillamme. Ennen lo-

makkeen lähetystä testasimme molemmat myös lomakkeen toimivuutta ja kysymysten 

asettelua vastaamalla sähköiseen lomakkeeseen. 

 

Onnistumme mielestämme tekemään kyselylomakkeesta helposti vastattavan. Emme 

halunneet monimutkaisen tai liian pitkän lomakkeen karsivat vastaajia. Uskomme, että 

onnistuimme tässä, sillä yksikään lomakkeen avannut ei jättänyt kyselyyn vastaamista 

kesken. 

 

Lomakkeessa käyttämämme monivalinta-, vaihtoehto- ja asteikkokysymykset toimivat 

mielestämme hienosti ja saimme niistä irti sen, mitä lähdimme hakemaan. Erityisen 

tyytyväisiä olemme avointen vastausten antiin, jota pystyimme monipuolisesti hyödyn-

tämään. Vastaajat olivat vastanneet monisanaisesti ja tunnollisesti kaikkiin kysymyksiin. 

 

Lomakkeen käsitteistö on toimittajan perusammattisanastoa, joten uskomme kohde-

ryhmän ymmärtäneen kysymykset kuten olimme ne tarkoittaneet. Jokainen kyselyn 

saanut sai myös yhteystietomme mahdollisia lisäkysymyksiä varten, mutta emme niitä 

saaneet. Käsitteistön ymmärtämisen puolesta puhuu myös se, että lähes kaikkiin kysy-

myksiin oli vastattu, eikä lomakkeen täyttöä ollut jätetty kesken. 

 

Kysely ajoittui huhtikuulle. Odotimme hiihtolomien päättyvän ja otimme huomioon 

mahdollisuuksien mukaan myös pääsiäislomat. Vastaajille annoimme vastausaikaa noin 

kaksi viikkoa, jonka aikana lähetimme heille myös muistutuskirjeet. Koska vastaajilla oli 

mahdollisuus vastata sähköiseen kyselylomakkeeseen haluamanaan ajankohtana, antoi 

se mielestämme riittävästi vapautta vastaajalle. 

 

Tärkein tavoitteemme oli saada vastaukset kahteen tutkimuskysymykseemme: Miten 

freelancer myy juttunsa ostajalle ja miten freelancerin ja toimeksiantajan suhteesta teh-

dään pitkäkestoinen. Mielestämme saimme kysymyksiin selkeät vastaukset. 
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Mukana oli myös turhia kysymyksiä. Olisimme voineet jättää kysymättä muun muassa 

vastaajan iän ja koulutuksen, sillä emme hyödyntäneet niitä tutkimustuloksia ana-

lysoidessamme. Tärkeitä asioita jäi myös kysymättä. Olisimme voineet tarkentaa kysy-

myksessä, jossa haettiin hyvän toimittajan kriteereitä tarkemmin toimittajan osaamises-

ta. Koulutusohjelmaamme kuuluu useita kursseja muun muassa valokuvauksen ja ku-

vankäsittelyn perusteita – olisimme voineet selvittää, ovatko nämä toimeksiantajalle 

merkittäviä asioita. Olisimme voineet myös tarkentaa millaista erikoistumista toimitta-

jalta odotetaan.  

 

Saatekirjeemme oli toki kohdennettu, mutta varsinaisesti se ei puhutellut vastaajaa. 

Saatekirje oli melko suppea ja siitä puuttui houkutin. Ehkä olisimme ilmaisemalla asiat 

toisin saaneet vastausprosenttia hieman korkeammaksi. Koska saatekirjeen informaatio 

oli melko niukkaa, oli vastaajan ehkä helpompi jättää vastaamatta kyselyyn. Tavoit-

teemme oli saatteesta hyvin ympäripyöreästi, jos ollenkaan.  

 

Työllämme ei ollut toimeksiantajaa. Emme kokeneet sitä haitaksi, sillä se antoi meille 

vapaat kädet suunnitella työstämme juuri sellaisen kuin halusimme. Toimeksiantajan 

mukanaolo olisi saattanut sitoa kätemme ja rajoittaa mahdollisuuksiamme perehtyä juu-

ri niihin asioihin, jotka itse freelancereina koimme tärkeiksi asioiksi. 

 

Opinnäytetyöprosessi ja tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että toi-

meksiantajien odotukset ovat korkealla. Voidaan puhua toimeksiantajien markkinoista, 

sillä juttuja kirjoittavia freelancereita on tarjolla yllin kyllin. Toimeksiantajalla on varaa 

valita, kenen kansa töitä tekee, ja tässä kilpajuoksussa menestyvät vain parhaimmat.  

Ylitarjonnan haittapuolia ovat työn hintojen polkeminen ja epämääräisten sopimusten 

laatiminen. Jollei nuori freelancer perehdy alan normeihin ja malleihin, saattaa hän tar-

joutua tekemään työtä alihintaan. Alihinnoittelu taas huonontaa kaikkien alalla toimivi-

en asemaa, sillä hintastandardeja on vaikea nostaa, jos samaa työtä tarjoudutaan teke-

mään halvemmalla.  

Prosessina opinnäytetyö oli meille molemmille erittäin opettavainen kokemus. Sekä 

hyötyä että haittaa koimme siitä, että toteutimme lopputyön parityönä. Hyödyiksi mai-
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nittakoon ainakin, että saimme koko prosessin ajan tukea toisiltamme kiperien päätös-

ten ja valintojen edessä. Keskusteluyhteys välillämme myös selkeytti tavoitteita ja työ-

menetelmiä.  

Haittapuoliksi mainittakoon se, että tiedon jakaminen toiselle tuntui välillä työläältä. Eli 

kun toinen perehtyi toiseen asiakokonaisuuteen ja toinen toiseen, niin toisen ajan tasalla 

saattaminen vei aikaa toisinaan paljon.  

Raportin kirjoittamisessa paras toimintatapa meille oli kirjoittaa kokonaisuuksia omassa 

rauhassa, joita toinen sitten kommentoi, täydensi ja editoi. Raportin kirjoittamisen lop-

puvaiheessa teimme töitä samassa tilassa ja tämä oli loppujen lopuksi kaikista hedelmäl-

lisin työskentelymuoto.  

Voimme yhdestä suusta sanoa, että nykypäivän toimittajakoulutuksessa tulisi kiinnittää 

huomiota erityisesti jutun myymiseen ja itsensä markkinoimiseen liittyviin taitoihin. Tai 

ainakin heti sen jälkeen, kun perusasiat ovat kunnossa, sillä näistä aineksista rakentuu 

tämän päivän työelämässä menestyvä freelancer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

42 

 

Lähteet 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2010a. Hakeminen 2010. Journalismin ko. Hakutilas-

to. http://www.haaga-helia.fi/fi/hakeminen/amk-tutkinto/journalismin-

ko/hakijamaarat. Luettu 14.7.2010. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2010b. Koulutusohjelmat. Journalismin ko. koulu-

tusohjelman tavoitteet. http://www.haaga-helia.fi/fi/opinto-opas/amk-tutkinto-

aikuiskoulutuksena/journalismin-ko/koulutusohjelmantavoitteet. Luettu 23.10.2010. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2010c. Koulutusohjelmat. Journalismin ko. Opetus-

suunnitelma. http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/amk-tutkinto/journalismin-ko. 

Luettu 23.10.2010. 

Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Otavan Kirjapaino Oy. 

Keuruu. 

Jokinen, Heikki 2007. Mustaa valkoisella:freelance-journalistin opas. Suomen Journalis-

tiliitto. 

Journalistiliitto 2010a. Edunvalvonta. Freelancerit. https://journalistiliitto-

fi.directo.fi/edunvalvonta/freelancerit/. Luettu 1.11.2010. 

Journalistiliitto 2010b. Edunvalvonta. Freelancerit. Työmarkkinatutkimus 2008. 

http://www.journalistiliitto.fi/edunvalvonta/freelancerit/. Luettu 22.7.2010. 

Journalistiliitto 2010c. Suomen Journalistiliiton työmarkkinatutkimus 2010. TNS Gal-

lup Oy, Espoo. 

Jyrkiäinen, Jyrki 2008. Journalistit muuttuvassa mediassa. Tampereen yliopisto. Tiedo-

tusopin laitos. Julkaisuja B 50/2008. Tampere. 

 

Kuutti, Heikki 2006. Uusi mediasanasto. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 

 

Lintula, A. & Valkama, M. 2009. Nuoren toimittajan eloonjäämisopas. Gummerus Kir-

japaino Oy. Jyväskylä. 



  

43 

 

 

Melajoki, Tommi 28.5.2010. Toimittaja brändinä – erottuvuuden etu työmarkkinoilla. 

Radio- ja tv-ilmaisun opinnäytetyö. Viestinnän koulutusohjelma. Metropolia ammatti-

korkeakoulu. 

 

Nettitelkku, 12.5.2010. Suomen Akatemian WORK-tutkimus. Toimittaja Maarit Leppä. 

Haastateltava Päivi Korvajärvi Tampereen yliopisto. 

http://www.nettitelkku.fi/video/netti-tv-itsensa-brandays-yleistyy#content. Katsottu 

1.10.2010. 

 

Raittila, P., Olin, N. & Stenvall-Virtanen, S. 2006. Viestintäkoulutuksen nousukäyrä – 

Monta tietä unelma-ammattiin ja suuriin pettymyksiin. Viestintäalan ammattikuvat ja 

koulutustarpeet -hankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. 

Julkaisuja C 40/2006. Tampere. 

 

Työsopimuslaki 26.1.2001/55. 1 luvun 1 §.  

 

Viestintätyönantaja VTA ry, Suomen Journalistiliitto ry. 2005. Free-sopimuksen ABC. 

Kirjapaino Oy Merkur. 

 

Väliverronen, Esa 2009. Journalismi murroksessa. Gaudeamus. Helsinki. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

44 

 

Liitteet 
 

Liite 1. Kyselylomakkeen saatekirje 
 
Hyvä vastaanottaja, 
 
Teemme opinnäytetyötä osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusoh-
jelmaa. Opinnäytetyön aiheena on hyvä freelancetoimittaja ostajan näkökulmasta. Teidän mie-
lipiteenne ja kommenttinne ovat meille erittäin tärkeitä. Kyselyyn vastaaminen vie alle kym-
menen minuuttia. Toivottavasti teiltä löytyy aikaa vastata kyselyymme 16.4. mennessä. 
 
Jos ette päätä freelancetöiden ostoista yrityksessänne, voitteko ystävällisesti lähettää viestin 
eteenpäin talon sisällä ostoista päättävälle henkilölle? 
  
Käsittelemme vastaukset siten, ettei yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. 
 
Ystävällisin terveisin Satu Soitula ja Anna Yli-Savola 
 
Lisätietoja:  Satu Soitula puh.  
 Anna Yli-Savola puh.  
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Liite 2. Kyselylomake 

 
1. Päätättekö yrityksessänne journalististen artikkeleiden ostoista? 
 

Kyllä   Kysymykseen 2. 

Ei   Valitettavasti ette kuulu tutkimuksemme kohderyhmään. Kiitos 
ajastanne. 
 

Taustatietoja 
 

2. Missä päin Suomea paikkakuntanne sijaitsee? 
 
Pääkaupunkiseutu 
Muu yli 50 000 asukkaan kaupunki 
Alle 50 000 asukkaan kaupunki tai kunta 

 
3. Minkä ikäinen olette? 
 

Alle 30 
30 – 39 
40–49 
50–59 
Yli 60 vuotta 

 
4.  Mikä on koulutuksenne? 

 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Alempi korkeakoulututkinto/ ammattikorkeakoulu 
Opistotaso / ylioppilas 
Peruskoulu 
 

5. Mikä on tittelinne? 
 
Päätoimittaja 
Toimituspäällikkö 
Toimitussihteeri 
Joku muu, mikä? 
 

6. Onko lehtenne 
 
Aikakauslehti 
Sanomalehti 
Järjestölehti 
 

7. Kuinka monen freelancerin kanssa teette säännöllisesti yhteistyötä? 
 
Alle 5 
5 – 10 
10 – 20 
yli 20 
 



  

46 

 

 
 

 
8. Kuinka monta yhteydenottoa saatte uusilta freelancertoimittajilta kuukausittain? 

 
Alle 5 
5 – 10 
10 -20 
yli 20 

 
9. Mikä on mielestänne paras tapa tarjota juttua ensimmäistä kertaa? 

 
Sähköposti 
Puhelin 
Sopimalla henkilökohtainen tapaaminen 

 
10. Mitä haluatte ensimmäisen yhteydenoton koskevan? 

 
Juttuideoiden/idean tarjoamista 
Valmiin jutun tarjoamista 
Jotain muuta, mitä? 
 

11. Kuinka tärkeitä seuraavat toimittajan ominaisuudet ovat freelancertoimittajaa 
valitessanne? 
 

Arvioikaa asteikolla 5 – 1, joista 5 on erittäin tärkeä, 4 melko tärkeä, 3 siltä väliltä, 2 
ei kovinkaan tärkeä, 1 ei lainkaan tärkeä 

 
Koulutus 
Journalistisen tekstin kirjoitustaito 
Suomen kielen taito 
Kuvaustaito 
Työkokemus 
Laskutustapa (verokortti / laskutus) 
Juttunäyte 
Juttuidean aiheen ajankohtaisuus 
Erikoistuminen jollekin alalle 
Yhteydenottotapa 
Suositukset 
Lehden kohderyhmän ymmärtäminen 

 
 

12. Kumpaa laskutustapaa suositte? 
 

Verokortti 
Laskutus 
Ei merkitystä 

 
13. Millaiset julkaisuoikeudet ostatte artikkeliin? 

 
Kaikki oikeudet 
Kertajulkaisuoikeus 
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Yksinoikeus 
Jatkuva / vapaa käyttöoikeus 
Ensijulkaisuoikeus 
Joku muu, mikä? 

 
14. Millainen on hyvä juttuideaehdotus? Mitä tietoja se sisältää? AVOIN 

 
15. Millaisen sopimuksen teette toimittajan kanssa toimeksiannosta? 

 
Kirjallisen 
Suullisen 

 
16. Kun ajattelette niitä freelancetoimittajia, joiden kanssa olette tehneet yhteistyö-

tä yli kaksi vuotta, mitä yhteisiä ominaisuuksia heistä löytyy? AVOIN 
 

 
17. Kun ajattelette niitä freelancetoimittajia, joiden kanssa ette ole halunneet jatkaa 

yhteistyötä, mitä yhteisiä ominaisuuksia heistä löytyy? AVOIN 
 

18. Mitä neuvoja antaisit toimittajalle, joka lähtee myymään ideoitaan lehtien toimi-
tuksiin? AVOIN 

 
 

Kiitos vastauksistanne ja aurinkoista kevättä! 
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Liite 3. Saate osoiterekisterien keräämiseen 

Hei, 
  
Teen opinnäytetyötä yhdessä Anna Yli-Savolan kanssa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun 
journalismin koulutusohjelmaan. Aiheenamme on Hyvä freelancetoimittaja ostajan näkökul-
masta. 
  
Työtä varten lähetämme kyselyn noin sadalle freelancetöiden ostoista päättävälle henkilölle. 
Olemme parhaillaan keräämässä sähköpostirekisteriä lomakkeen lähettämistä varten. 
  
Saisinko lehtenne freelancejuttujen ostoista päättävän henkilön tai henkilöiden yhteystiedot? 
  
Kiitos paljon jo etukäteen, 
  
Ystävällisin terveisin Satu 
  
Satu Soitula 
satu.soitula@ 
gsm  
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Liite 4. Lehtijuttu  
 
OTS. Työllisty freelancerina - menestysresepti 
 
ING. Lehtijutun suunnittelussa ja toteuttamisessa pätevät samat konstit kuin ruuanlai-
tossa tai leivonnassa. Huolellinen valmistelu on kaiken perusta, jota parhaat raaka-
aineet ja oikea asenne täydentävät. Parhaimmillaan näistä aineksista saadaan aikaan tuo-
tos, joka miellyttää niin ostajaa kuin lukijaakin. Jutun myyminen on vielä haasteellisem-
paa. Kilpailu alalla on kovaa ja uusien tulokkaiden voi olla vaikea löytää paikkaansa 
työmarkkinoilla. Aloittavalta toimittajalta odotetaan nöyryyttä ja valmiutta tehdä töitä 
kädet savessa.  
 
Osaaminen ja persoona esiin 
Sillä, miten olet kouluttautunut tai millainen on työkokemuksesi, ei niinkään ole merki-
tystä. Sillä, millainen olet ja mitä osaat, on merkitystä sitäkin enemmän. Hyvän freelan-
cerin perusaineksiin kuuluvat journalistisen tekstin kirjoitustaito ja hyvä suomen kielen 
taito. Ilman niitä on turha mennä toimitusten ovia kolkuttelemaan. 
 
Ole myös selvillä siitä, kenen ovea kolkuttelet. On ajanhukkaa tarjota juttua toimituk-
seen, jos ei ole selvillä lehden tyylistä ja kohderyhmästä. Perusteellinen tutustuminen 
lehteen on olennaisen tärkeää, sillä vain siten voi ymmärtää lehden ominaisluonteen 
sekä juttujen formaatin ja hengen. Se on avain yhteiseen kieleen ostajan kanssa ja mah-
dollistaa jutun myymisen. 
 
Mutta se ei vielä riitä, että kieli on kohdallaan ja linja ymmärretty. Juttuaiheelta vaadi-
taan tuoreutta, ajankohtaisuutta ja persoonallista näkökulmaa. Yhteiskunnallista ja val-
lalla olevaa keskustelua täytyy seurata, jotta jutun voi ankkuroida laajempaan kokonai-
suuteen. Itseään kannattaa siis sivistää jatkuvasti.  
 
Erotu erikoistumalla 
Erikoistuminen on oiva keino erottautua massasta. Erikoistumista toimittajalta odote-
taan pääkaupunkiseudulla muuta Suomea enemmän, mutta erottautumista persoonalli-
sella kirjoitustavalla ja näkökulmalla odotetaan kaikkialla. Toimittajakunnan kirjavuus 
on yksi alan voimavaroista. Ole omaperäinen, persoonallinen ja rohkea eli lukijoidesi 
näköinen. 
 
Mieti, mitä myyt ja kenelle myyt. Matkakertomuksia tai kirja- ja elokuva-arvosteluja ei 
kannata tänä päivänä tyrkyttää ainakaan paikallislehdille.  
 
Valmistaudu myös puhumaan rahasta – siinä ei ole mitään noloa. Kun hallussasi on 
lehden linja, päässäsi muhii herkullinen idea, joka sopii juuri siihen hetkeen ja olet itse-
varma, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja tarjota juttuasi rohkeasti eteenpäin.  
 
Tiivistä ideasi myyntilauseeksi 
Valmistautumisen lisäksi lähestymistavalla on merkitystä. Sähköposti on paras tapa lä-
hestyä toimeksiantajaa.  Tarjoa valmiiksi kirjoitetun jutun sijaan hyvin suunniteltua jut-
tuideaa. 
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Myy ideasi toimeksiantajalle. Hyvä juttuideaehdotus on kuin valmis myyntiteksti, jossa 
on myös perustelut jutulle. Kerro siis miksi juttu sopii valitsemaasi lehteen.  
 
Kun lähestyt toimitusta juttuidealla, liitä sähköpostiin ainakin seuraavat tiedot: perus-
tiedot itsestäsi, juttuidea, näkökulma, pituus, hinta, ehdotus haastateltavista ja toisinaan 
myös kuvituksesta sekä muista jutun palasista, kuten tuleeko juttuun faktalaatikko tai 
kainalojuttu. 
 
Kaikista tärkein on jutun valmistumisaikataulu. Ehdota sellaista aikataulua, että tiedät 
saavasi jutun varmasti valmiiksi. Lisää vielä juttunäyte liitetiedostona mukaan, ja meili 
on valmis lähetettäväksi. 
 
Pysyvän toimeksiantosuhteen salaisuus 
Mitä freelancerilta odotetaan? Miten toimeksiantosuhdetta pidetään yllä ja varmistetaan 
se, että ensimmäisen tilauksen jälkeen tulee myös toinen? Ole ennen kaikkea sanojesi 
mittainen. Luotettavuuteen liittyy aikataulujen lisäksi olennaisesti myös se, että tehty 
juttu on sovitunlainen.  
 
Sovitusta aikataulusta myöhästyminen on suurin syy avustajasuhteiden kariutumiseen. 
Jatkoa toimeksiantosuhteelle ei ole myöskään luvassa, mikäli teksti on huolimatonta ja 
toimituksessa joudutaan käyttämään aikaa sen editointiin.  
 
Neuvokkuudesta, nokkeluudesta ja idearikkaudestakaan ei ole haittaa. Hukkaan ei mene 
myöskään huoliteltu olemus ja reipas asenne. Päivänselvää on myös se, että alalla täytyy 
olla sinnikäs. Jos ovi ei aukene ensimmäisellä kerralla, kannattaa mennä kolkuttamaan 
ainakin kahdesti. 
 

Lähteet: Opinnäytetyö, Nuoren toimittajan eloonjäämisopas, Mustaa valkoisella – free-
lance-journalistin opas. 
 

Jutun vinkit perustuvat opinnäytetyömme tuloksiin. Haastattelimme opinnäytetyötäm-
me varten lähes viittäkymmentä freelanceostoista päättävää henkilöä sanoma- ja aika-
kauslehtien toimituksista. Opinnäytetyön aiheena oli ”Hyvä freelancetoimittaja ostajan 
näkökulmasta – mitä toimeksiantajat meiltä odottavat?”.   
 

Infolaatikko: 

Resepti jutun myymiseen 

 

1. Lähesty toimeksiantajaa ensimmäisellä yhteydenottokerralla sähköpostitse. 

2. Tarjoa ensimmäisessä yhteydenotossa juttuideaa, jossa on mukana jutun näkö-

kulma, rakenne, ehdotus haastateltavista, pituudesta ja aikataulusta. Liitä yhtey-

denottoon myös perustiedot itsestäsi ja juttunäyte osaamisestasi. 



  

51 

 

3. Pidä huolta, että perustaidot, joihin lukeutuvat journalistisen tekstin kirjoitustai-

to ja suomen kielen taito, ovat hallussa. 

4. Sivistä itseäsi monipuolisesti ja ole kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. 

5. Tutustu lehteen pitkällä aikajänteellä ja perusteellisesti. 

6. Parhaat juttuideat ovat ajankohtaisia ja tuoreita. 

7. Myy juttuideasi toimeksiantajalle, ja perustele, miksi juttu kannattaa julkaista. 

8. Ole asenteeltasi ennakkoluuloton, oma-aloitteinen ja joustava. 

9. Ole luotettava ja pidä kiinni sovitusta aikataulusta. 

10. Ota rohkeasti yhteyttä ja palaa asiaan myöhemmin, jos ensimmäinen juttu ei saa 

vihreätä valoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

52 

 

Liite 5. Sähköposti Journalisti-lehteen 
 
Hei! 
 
Teemme opinnäytetyötä osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulu-
tusohjelmaa. Opinnäytetyön aiheena on hyvä freelancetoimittaja ostajan näkökulmasta. 
Opinnäytetyötämme varten haastattelimme freelanceostoista päättäviä henkilöitä sa-
noma- ja aikakauslehtien toimituksissa. Saimme vastauksia yhteensä lähes viideltäkym-
meneltä päättäjältä.  
 
Opinnäytetyön yksi osa on kyselytutkimuksen perusteella tehty lehtijuttu, jonka us-
komme sopivan Journalisti-lehteen. Siksi tarjoammekin juttuamme ensisijaisesti teille. 
Tällä hetkellä juttu kulkee nimellä ”Resepti freelancerina menestymiseen”. 
 
Jutussa tuomme esiin tutkimustuloksemme annin, ja lähdemateriaalina käytämme myös 
mm. Nuoren toimittajan eloonjäämisopasta. Lisäksi haastattelemme juttua varten free-
lanceria ja kysymme pärjääkö näillä eväillä nykyajan työmarkkinoilla. 
 
Jutun yhdeksi osaksi olemme suunnitelleet laativamme infolaatikon, johon tiivistämme 
freelancerin menestysreseptin vinkkien / ohjeiden muodossa. Otamme toki huomioon 
myös teidän toiveet juttua tehdessämme.  
 
Olisiko Journalisti-lehti kiinnostunut julkaisemaan juttumme esim. marras- tai joulu-
kuun lehdessä? 
 
Ystävällisin terveisin Satu Soitula ja Anna Yli-Savola 
 
Lisätietoja:    
 
Anna Yli-Savola puh., anna.yli-savola@  
Satu Soitula puh., satus@  
 

mailto:anna.yli-savola@scanms.fi
mailto:satus@saunalahti.fi

