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Media-ala on kuluneen kymmenen vuoden aikana kokenut yhden historiansa suurimmista murroksista 

teknisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Digitalisoitumisesta seurannut murros 

on johtanut alan taloudellisen tulopohjan heikentymiseen, mikä on näkynyt alan konsolidaatiokehityksenä 

sekä toimittajien työpaikkojen vähenemisenä erityisesti painetun lehdistön puolella. Medioiden kuluttamisen 

painopisteen siirtyminen digitaalisiin medioihin jatkuu edelleen, mikä tekee tulevaisuuden mediamaiseman 

ja alan työntekijöiden osaamistarpeiden ennustamisesta hankalaa.  

 

Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet on viimeksi selvitetty laajasti Opetus- ja kulttuuriministeriön 

sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa selvityksessä kymmenen vuotta sitten (Raittila, Olin & 

Stenvall-Virtanen 2006). Tutkimuksen keskeinen päätelmä on, että viestintäalan koulutusta oli 

työmarkkinoiden kysyntään nähden liian paljon, erityisesti tarkasteltaessa tiettyjä tehtäviä ja koulutustasoja. 

 

Vuonna 2012 valmistui Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETin 

esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle (Haara 2012). Sen keskeisiä tuloksia on, että 

nykyisissä viestintäammateissa tarvitaan yhä enemmän monitieteellistä osaamista ja taitoja eri aloilta. 

Nopean teknologisen kehityksen ja yhteiskunnan verkostoitumisen myötä tapahtuu ammattien ja kokonaisten 

toimialojen välisten rajojen hämärtymistä ja tehtävien yhdentymisiä. 

 

Viestintä- ja informaatiotieteiden alan koulutusta on käsitelty myös Opetus- ja kulttuuriministeriön 

kehittämissuunnitelmassa “Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016” (OKM julkaisuja 2012:1) sekä 

ministeriön selvityksessä “Suomi osaamisen kasvu-uralle, ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle (OKM 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:14). 

 

Mainitut selvitykset ovat hyvä pohja alan koulutustarpeiden tulevaisuuden suunnittelulle, mutta ne kaipaavat 

konkretisointia ja osin päivitystäkin. Siksi Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta esittää, että opetus- ja 

kulttuuriministeriö teettäisi selvityksen “Journalismin ja viestintäalan koulutustarpeet vuosille 2016–

2021”, jossa päivitettäisiin kymmenen vuotta sitten tehty selvitys nykyiseen työmarkkinatilanteeseen ja 

mediamaisemaan. Tutkimuksessa tulisi selvittää oppilaitoksittain viestintäalan opiskelijoiden tämänhetkinen 

työllistyminen koulutustaan vastaaviin tehtäviin, media-alan tulevaisuuden osaamistarpeet sekä nykyisen 

työmarkkinatilanteen huomioon ottavat tavoitteet aloituspaikkojen ja tutkintojen määrälle.  

 

Selvityksen avulla olisi mahdollista määrittää tarvittavat konkreettiset toimenpiteet alan koulutuspoliittisten 

päätösten pohjaksi. Luonnollisesti selvitys ohjaisi korkeakouluja niiden sisäisessä päätöksenteossa sekä 

opetussuunnitelmien uudistustyössä. 

 

Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta on korkeakoulutasoisen toimittajakoulutuksen yhteistyöelin, jossa 

ovat edustettuina yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimittajakoulutusta antavat oppilaitokset, Suomen 

Journalistiliitto, Viestinnän Keskusliitto sekä Yleisradio. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää 

journalistien perus- ja täydennyskoulutusta antavien korkeakoulujen keskinäistä yhteistoimintaa sekä niiden 

yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja opetushallinnon kanssa. 

 

Neuvottelukunta on tehnyt tämän esityksen siksi, että pyrimme osaltamme yhdessä tarjoamaan välineitä 

kotimaisen media- ja viestintäalan kilpailukyvyn parantamiseen ja myös opetus- ja kulttuuriministeriön 

päätöksentekoon. Nyt ehdotetun selvityksen tulokset raportoidaan avoimesti ja nopeasti kaikkien toimijoiden 

tarpeisiin. 

 

Todettakoon, että alan oppilaitokset ovat jättäneet 30.9.2015 laajana rintamana hakemuksen Euroopan 

sosiaalirahastolle, jolta toivotaan tukea viestinnän, median ja muotoilun rakennemuutokseen ja työelämän 

tarpeisiin vastaamiseksi. Oppilaitokset hakevat yhdessä resursseja myös journalismin ja viestinnän raja-aidat 

ylittävään erikoistumiskoulutukseen. 
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