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Harjoitteluraportin kirjoitusohjeet 
Ohjeita toimitusharjoittelijoiden ja lehtikuvaajaharjoittelijoiden  
esseen ja teemahaastattelun laatimiseen 

 

1. Harjoittelujakso osana tiedotusopin opintoja 
 

Opintojakso TIEDAJ6A Harjoittelu (6 op) sisältää neljän kuukauden työskentelyjakson 
journalistisissa tehtävissä ensisijaisesti sanoma- tai aikakauslehden, radion tai uutistoimiston 
toimituksessa. Harjoittelusta kirjoitetaan erillinen harjoitteluraportti, joka koostuu 1) esseestä ja 2) 
toimituksen edustajan kanssa tehtävästä teemahaastattelusta.  
 
Teemahaastattelujen tuloksia hyödynnetään harjoittelua seuraavalla opintojaksolla TIEDAJ6C 
Ammattikäytäntöjen arviointi (2 op), jossa tarkastellaan muun muassa harjoittelun aikana 
toteutetusta teemahaastattelusta nousevia journalismin periaatteellisia kysymyksiä.  
 
Lisäksi harjoittelujakson jälkeisenä syksynä suoritetaan opintojakso TIEDAJ6B Harjoittelun 
kielikritiikki (3 op), jossa arvioidaan harjoittelujakson aikana tuotettuja juttuja kielenhuollon 
näkökulmasta. 

 

2. Harjoitteluraportin tavoitteet ja tarkoitus 

Harjoitteluraportin tavoitteena on dokumentoida harjoittelukokemuksia ja koota yhteen erilaisia 
huomioita journalistisen työn kentältä. Raportilla on kaksi päätavoitetta. Toinen tavoite on 
yksilöllinen ja liittyy harjoittelijan omaan kehittymiseen. Toinen on yhteisöllinen ja liittyy 
tiedotusopin opetuksen sekä tutkimuksen kehittämiseen:  

1) Itsereflektio ja oppiminen: pohtia työpaikalla opittua ja koettua analyyttisemmin kuin mitä 
arkityössä ehtii tehdä – eritellä omia ammatillisia kokemuksiaan, kehittymistään ja omien 
käsitystensä muutosta harjoittelujakson aikana. 

2) Oppiaineen opetuksen ja sen työelämäsuhteiden kehittäminen: kerätä tietoa opetuksen ja 
käytännön työn suhteesta sekä journalistisen työn muutoksesta. 

Harjoitteluraporttien sisältö käsitellään luottamuksellisesti, ja sisältöjä voidaan käyttää yksikössä 
tehtävien tutkimusten aineistoina ilman tunnistetietoja. Harjoitteluraporttien sisältöjä käsitellään 
myös Ammattikäytäntöjen arvioinnin kurssilla harjoittelun jälkeen. Toimittajakoulutuksen 
opiskelijat ovat kirjoittaneet opintoihin kuuluvasta pakollisesta harjoittelusta raportin 1980-luvun 
alusta lähtien. 
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3. Periaatteita 

 
Omia kokemuksia kannattaa kirjata kesän mittaan ylös. Yksittäisillä huomioilla, ensireaktioilla, 
ajatuksilla ja tapahtumilla sekä etenkin niiden yksityiskohdilla on taipumus unohtua. Kirjaamalla 
tärkeiksi näkemiään seikkoja ylös henkilökohtaiseen muistikirjaan helpottaa kokemustensa 
pureskelua harjoittelujakson lopussa. Muistiinpanoihin kannattaa kirjata päivämäärät, jolloin ne 
on kirjattu. Syksyn kiireiden alettua raportin kirjoittamiseen menee aikaa vähemmän, kun voi 
palauttaa mieleen kesän tapahtumia, ihmetyksen aiheita ja oppimiskokemuksia 
kenttämuistiinpanoistaan. 

Harjoitteluraportteja eivät saa lukea ulkopuoliset. Harjoittelusta vastaava henkilö lukee raportit. 
Laitoksen muiden opettajien ja harjoittelua mahdollisesti tutkivien henkilöiden käytössä raportit 
ovat vain erillissopimuksesta ja ilman tunnistetietoja. 

Voit keskustella harjoitteluraporttiin liittyvistä asioista muiden harjoittelijoiden kanssa. 
Keskustelua on mahdollista käydä esimerkiksi harjoittelijoiden Facebook-ryhmässä 
”Toimitusharjoittelu”. Voit pyrkiä herättämään ryhmässä raporttisi pohjaksi keskustelua jostain 
itseäsi askarruttavasta kysymyksestä. Yhteisiä ilmoitusluontoisia asioita varten harjoittelijoilla on 
myös sähköpostilista, toimitusharjoittelu@uta.fi. 

Palauta raportti mahdollisimman pian harjoittelujakson päätyttyä. Teemahaastattelujen aihe 
vaihtuu vuosittain. Tarkoituksenmukaisinta on palauttaa harjoitteluraportti sinä vuonna, jona 
aikoo osallistua Ammattikäytäntöjen arviointi -kurssille. 

Kerää juttujasi talteen myöhempää käsittelyä varten. Pyri tallentamaan parhaat, 
opettavaisimmat ja haasteellisimmat juttusi sähköisessä muodossa tai kerää jutut talteen 
lehtileikkeinä. Juttuja käsitellään harjoittelujakson jälkeen kielikritiikin kokoontumisissa, ja saatat 
tarvita juttuja myöhemmin myös juttunäytteinä. Kielikritiikin kokoontumisiin valitaan viisi (5) 
sellaista juttua, josta haluat saada kielipalautetta. Jutut voivat olla esimerkiksi sellaisia, joista olet 
saanut ristiriitaista palautetta, joihin yhä kaipaat kehitysideoita tai jotka ovat mielestäsi kaikkein 
parhaiten tai heikoimmin onnistuneita.  

 

4. Aikataulu ja raportin palautus 

Harjoitteluraportin molemmat osat (essee ja litteroitu teemahaastattelu) palautetaan 30.9.2011 
mennessä Moodle-alueelle ”Toimitusharjoittelu (TIEDAJ6a)” osoitteeseen http://learning.uta.fi. 
Kirjaudu alueelle peruspalvelutunnuksella. Kurssiavain, jota tarvitset vain ensimmäisellä 
kirjautumiskerralla, on kesä2011. 

Essee ja teemahaastattelu palautetaan kumpikin erillisenä tiedostona kummallekin raportin osalle 
varatulle erilliselle alueelle. Tiedostomuodon tulee olla joko .doc tai .rtf. Tallenna tiedostot 
seuraavilla nimillä (etunimi ja sukunimi harjoittelijan): 

 essee_etunimi-sukunimi.doc 

 teemahaastattelu_etunimi-sukunimi.doc 
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Muissa tiedostomuodoissa palautettuja tiedostoja (esim. pdf, odt) ei oteta vastaan. Myöskään 
muun kanavan kuin Moodlen kautta (esim. sähköpostitse) palautettuja tiedostoja ei oteta vastaan. 

Tiedostojen palautus ei näy ulkopuolisille. Esseet ja haastattelut näkee ja käsittelee yksikön 
harjoitteluvastaava. 
 

5. Yhteystiedot 

Harjoitteluvastaava (lukuvuosi 2010–2011): 

Lehtori Maarit Jaakkola 
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 
33014 Tampereen yliopisto 
maarit.jaakkola@uta.fi 
Puh. 03-3551 7684 
Huone C215 

Toimitusharjoittelun verkkosivut: http://toimitusharjoittelu.wordpress.com 
Toimitusharjoittelun wiki: http://toimitusharjoittelu.wikispaces.com 
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Harjoitteluraportin osa I: 

Essee 

 

1. Essee kokemustiedon sanallistamisen välineenä 

Harjoitteluraportin ensimmäinen osa on henkilökohtaisia kokemuksia ja huomioita, 
teemahaastattelusta saatuja tietoja sekä tieteellisen tutkimuksen tuloksia yhdistelevä pohtiva 
essee. Esseen tarkoituksena on pohtia oman ammatillisen identiteetin kehittymistä ja 
ensikokemuksia journalismin käytännön työstä.  

Harjoittelujaksolla harjoittelija tutustuu yhteen journalistiseen työyhteisöön ja tämän työtapoihin, 
yhteen viestimeen ja tämän ilmaisutapoihin, kohtaa joukon erilaisia journalismin periaatteellisia 
kysymyksiä sekä kehittää ensimmäisiä ammatti-identiteetin osasia. Kohtaamisista syntyy 
ainutlaatuinen kokemusvaranto, joka sisältää paitsi sanallistettua, ääneen lausuttua tietoja 
(sääntöjä, ohjeita, toimintatapoja jne.), myös paljon hiljaista tietoa (asenteita, oletuksia, 
sisäistettyjä toimintatapoja, rutiineja, kulttuurisia ääneen lausumattomia oletuksia). Näitä 
tiedostetusti ja tiedostamatta opittuja asioita – kokemustietoa – on tavoitteena sanallistaa 
harjoitteluraportin esseessä. Tekstissä on tarkoitus myös arvioida tiedotusopissa saadun opin 
merkitystä ja opin suhdetta käytännön työhön.  

Esseessä tulee olla aineksia omista kokemuksista ja havainnoista, tehdystä teemahaastattelusta 
(harjoitteluraportin osa II) ja havainnoista toimituksessa sekä valitun aiheen käsittelyä laajentavia, 
havaintoja perustelevia tutkimustuloksia. Näkökulman voi rajata vapaasti itse, mutta esseessä on 
muutamia pakollisia osioita (ks. kohta 2). 

 
1.1 Omat kokemukset ja havainnot 

Omia kokemuksia ja havaintoja kertyy harjoittelijalle monenlaisista eri tilanteista: kohtaamisista ja 
kirjeenvaihdosta kollegoiden ja haastateltavien kanssa, toimituskokouksista, tiedotustilaisuuksista, 
juttumatkoilta, uutisdeskistä, teknisistä järjestelmistä, asioihin itsenäisesti perehtyessä. Hyödynnä 
harjoittelujaksosi käsittelyssä esimerkiksi seuraavia kokemuksia: 

 Omat käsitykset ja odotukset: Mitkä asiat osoittautuivat toisenlaisiksi kuin odotit? Mikä 
toimitustyön käytännöissä, organisoinnissa tai sisällöissä hämmästytti tai yllätti? Miten 
käsitys journalismista ja toimittajista mahdollisesti muuttui? 

 Omat oppimiskokemukset: Mitkä olivat harjoittelujakson keskeisimmät opit itsellesi? 
Millaisista asioista opit eniten? Mitkä yksittäiset tapaukset johtivat oivalluksiin, ja 
millaisiin? Millaisia epäonnistumisia sekä epätoivon ja riittämättömyyden hetkiä koit? 
Millaisista asioista sait intoa ja voimaa?  

 Vuorovaikutuskokemukset: Millaisista asioista keskustelit kollegoidesi kanssa? Millaista 
palautetta sait yleisöltä ja haastateltavilta? Millaisia uusia käsitteitä ja välineitä sait 
toimitustyön arviointiin ja kehittämiseen? Mitä annettavaa itselläsi oli toimitusyhteisölle? 
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 Kulttuuriset kokemukset: Millaisia työn rutiineja toimitus oli itselleen kehittänyt? Millaiset 
olivat kulttuurin keskeiset arvot? Miten opit itse perustelemaan erilaisia journalistisia 
ratkaisuja? Mitkä olivat toimituskulttuurin sokeat pisteet: mistä vaiettiin, millaisia 
ongelmia kulttuurissa ilmeni, mitkä osa-alueet olisivat kaivanneet kehittämistä? 

Jos olet pitänyt harjoittelusta päiväkirjaa, voit liittää päiväkirjan muistiinpanot esseen liitteeksi 
(blogista riittää linkki). 

 
1.2 Teemahaastattelut 

Esseen lisäksi tehdään toimittajan tai päällikkötoimittajan teemahaastattelu. Teemahaastattelu on 
sidoksissa yhteiseen viitekehykseen, joka muuttuu vuosittain. Teemahaastattelusta on erilliset 
ohjeet. Teemahaastattelujen sisältöä tulee hyödyntää soveltuvin osin esseen pohdinnoissa. 

 
1.3 Tieteelliset lähteet 

Esseessä tulee hyödyntää vähintään yhtä tieteellistä artikkelia. Suuntaa-antava kirjallisuusluettelo 
on kohdassa 4 (s. 6–7). Voit vapaasti etsiä myös lisää argumentointiasi tukevaa tieteellistä 
kirjallisuutta journalismista, journalistisesta työstä, ammatillisesta kulttuurista ja näiden 
muutoksesta. Hyviä hakukoneita lähteiden etsintään ovat Nelli-portaalin kautta saatavilla olevat 
kirjatietokannat Ebrary ja Dawsonera sekä vapaasti verkossa olevat hakukoneet Google Books 
(http://books.google.com) ja Google Scholar (http://scholar.google.com). 
 

2. Esseen rakenne 

Esseen mitta on yhteensä noin 10 liuskaa eli arviolta 18 000 merkkiä välilyönteineen. Voit 
otsikoida raportin jaksot vapaasti. Essee koostuu kaikille yhteisestä osiosta (n. 5 sivua) ja omasta, 
vapaavalintaisesta osiosta (n. 5 sivua). 
 

Osa I: Harjoittelujakson arviointi 

1. Erillistä kansilehteä ei tarvita, mutta ensimmäisen liuskan vasempaan yläkulmaan 
merkitään perustiedot kirjoittajasta: kirjoittajan nimi, opiskelijanumero, päivämäärä ja 
merkintä ”Harjoitteluraportin essee (TIEDAJ6a)”. 

2. Johdantoon kuvaus työpaikasta, omista työtehtävistä ja niiden kehittymisestä 
harjoittelujakson aikana. Kuvaile esimerkkeinä 1–3 opettavaisinta juttuprojektiasi ja pohdi, 
mitä niistä opit. 

3. Lyhyt jakso harjoitteluajan ohjauksesta. Miten harjoittelija(t) perehdytettiin talon 
tapoihin? Minkälaista ohjausta sait jakson alussa ja lopussa? Minkälaista palautetta sait 
jutuista? Kuka palautetta antoi? Minkälaisia olivat toimituskokoukset (työnjako, 
palautteenanto, ideointi, linjanvedot)? 
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4. Pohdintaosuus siitä, miten tiedotusopissa annettu koulutus on valmistanut ammatin ja 
erityisesti harjoittelupaikan vaatimuksiin. Mitä olisi pitänyt opettaa enemmän, mitä 
vähemmän? Mitä itse tekisit toisin ennen harjoitteluun menoa? Entä mitä tekisit toisin 
harjoittelun aikana? Vertaile toimitustyön kurssien (lehtityö ja verkkolehti, radiotyö) ja 
harjoittelujakson aikana tehdyn työn kuormittavuutta. Mistä arvioit mahdollisen muutoksen 
kokemuksissasi johtuvan? 

Osa II: Journalismin arviointi 

Pohdi harjoittelun perusteella journalismista saamaasi käsitystä vapaasti valitsemastasi 
näkökulmasta. Rajaa esseen käsittelyjakson näkökulma sellaiseksi, että pystyt käsittelemään 
tärkeimmät oppimiskokemuksesi noin viidessä sivussa ja löydät taustatiedoiksi kirjallisuutta. 
Voit valita näkökulmaksesi esimerkiksi jonkin seuraavista: 

 Odotusten ja todellisuuden välinen ristiriita journalismin määrittelyssä, arvoissa, 
työskentelyprosessissa tms. 

 Ammatissa kehittyminen ja toimittajan työssä oppiminen työssä jaksamisen, 
asiantuntijuuden kehittymisen tms. kysymyksenä. 

 Journalistin ammatti-identiteetin ainekset ja niiden muutokset. 

 Työprosessin organisointiin liittyvät ongelmat ja kipukohdat, toimitusyhteisön 
työprosessien kehittämistä kaipaavat osa-alueet. 

 Journalistieettiset kysymykset. 

Hyödynnä omia kokemuksia, teemahaastattelun vastauksia ja lähdekirjallisuutta. Selvennä 
omaa näkökulmaasi erilaisilla mahdollisimman konkreettisilla esimerkeillä.   

Kirjaa lähdeluetteloon esseen loppuun ne artikkelit ja teokset, joihin tekstissä on viitattu. 
Esseessä tulee viitata vähintään yhteen tieteelliseen artikkeliin (ks. kirjallisuusluettelo 
kohdassa 4). 

 
3. Esseen palautus 

Tallenna essee tiedostomuotoon .doc tai .rtf. Tallenna tiedosto nimellä essee_etunimi-
sukunimi.doc. 

Harjoitteluraportin molemmat osat (essee ja litteroitu teemahaastattelu) palautetaan erillisinä 
dokumentteina 30.9.2011 mennessä Moodle-alueelle ”Toimitusharjoittelu (TIEDAJ6a)” 
osoitteeseen http://learning.uta.fi. Katso tarkemmat palautusohjeet edeltä. 
 

4. Kirjallisuus 

Käytä raportissasi vähintään yhtä seuraavista lähteistä:   

Bardoel, Jo & Deuze, Mark (2001) Network Journalism: Converging Competences of Media 
Professionals and Professionalism. Australian Journalism Review 23(2), 91–103. Saatavilla 
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verkosta: https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/3201/ 
BardoelDeuze%20NetworkJournalism%202001.pdf?sequence=1. 

Deuze, Mark (2007) Media Work. Polity Press: Cambridge. Saatavilla verkosta: 
http://www.google.com/books?hl=fi&lr=&id=kK6j4M400mcC&oi=fnd&pg=PR4&dq=media+work. 
 
Deuze, Mark (2008) The Changing Context of News Work: Liquid Journalism and Monitorial 
Citizenship. International Journal of Communication 2(2008), 848–865. Saatavilla verkosta: 
http://www.mendeley.com/research/changing-context-news-work-liquid-journalism-monitorial-
citizenship/#page-1. 
 
Deuze, Mark & Bruns, Axel & Neuberger, Christoph (2007) Preparing for an age of participatory 
news, Journalism Practice 1 (3), 322–338. Saatavilla Tampereen yliopiston kirjaston elektronisten 
lehtien kokoelmasta Nelli-portaalin kautta (vaatii kirjautumisen peruspalvelutunnuksella). 
 
Jyrkiäinen, Jyrki (2008). Journalistit muuttuvassa mediassa. Tampere: Journalismin 
tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto. Saatavilla verkosta: http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/978-
951-44-7385-2.pdf. 
 
Kunelius, Risto & Noppari, Elina & Reunanen, Esa (2009). Media vallan verkoissa. Tampere: 
Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto. Saatavilla verkosta: 
http://tampub.uta.fi/tiedotusoppi/978-951-44-7891-8.pdf. 
 
Nygren, Gunnar (2008a) Nyhetsfabriken. Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. 
Studentlitteratur: Lund.  
 
Nygren, Gunnar (2008b) Yrke på glid ? Om journalistrollens de-professionalisering. Sim(o): 
Stockholm.  
 
Zelizer, Barbie (2004) Taking Journalism Seriously. London: Sage.  
 
Zelizer, Barbie (2009a) The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology and 
Truthiness. London: Routledge.  
 
Zelizer, Barbie (2009b) Journalism and the Academy. Teoksessa Wahl-Jorgensen, Karin & Hanitsch, 
Thomas (toim.) The Handbook of Journalism Studies. London: Routledge, 29–39. Saatavilla 
verkosta: http://www.google.com/books?hl=fi&lr=&id=5aFBUYP-
fAYC&oi=fnd&pg=PA29&dq=journalism+and+the+academy. 
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Harjoitteluraportin osa II: 

Teemahaastattelu 

 

1. Teemahaastattelu tiedonhankinnan välineenä 

Teemahaastattelu on harjoitteluraportin tutkimuksellinen osa. Teemahaastattelu on 
tutkimusmenetelmä, jossa tutkija valitsee teemat eli sen, mistä puhutaan. Samalla haastattelija 
antaa haastateltavan kertoa pitkään, omilla sanoillaan, omilla jäsennyksillään, omilla 
esimerkeillään ja omassa järjestyksessään sen, mitä asiasta haluaa sanoa. Teemahaastattelun 
avulla tavoitellaan haastateltavien näkökulmaa, tietämystä ja käsitystä tutkittavasta asiasta.  

Harjoitteluraporttien yhteydessä tehtyjen haastattelujen tarkoitus olla keskenään sen verran 
samanlaisia, että aiheesta kertyy aineistoa, jota toimittajakoulutuksessa voidaan työstää 
esimerkiksi opiskelumateriaaliksi tai käyttää pienimuotoisten tutkimusten aineistona. Siksi 
teemahaastattelun runko on suunniteltu ennalta. Jokainen voi muotoilla kysymyksiä mielestään 
tarkoituksenmukaisiksi ja kysyä omia lisäkysymyksiä, joita vastauksista herää.  

Teemahaastattelujen aiheet pyritään päättämään vuosittain siten, että valitut teemat liittyvät 
yksikössä parhaillaan meneillään tai suunnitelmissa olevaan tutkimukseen. Aikaisempia 
teemahaastattelujen aiheita ovat olleet toimittajan ja lehtikuvaajan työn muutos (2009–2010), 
harjoittelijoiden ohjaus (2008), toimitusten tiedonhankinta ja lähdekäytännöt (2007) sekä uutis- ja 
julkaisukriteerit (2005–2006). 

Teemahaastattelun teko on monelle harjoittelijalle ensimmäinen kosketus tutkimuksellisen 
haastattelun tekoon. Tehtävä kannattaa näin ollen ottaa haasteena laajentaa omaa 
haastatteluosaamistaan. 
 
 

2. Käytännön ohjeita haastattelun toteuttamiseen 

 
Teemahaastattelun kysymysrunko on laadittu yleisiksi siten, että kysymykset sopivat kaikissa 
medioissa työskenteleville. Tarvittaessa kysymyksiä voi esittää työympäristöön soveltaen. 
 
Haastateltaviksi sopivat toimittajat ja heidän journalistisen työn kanssa tekemisissä olevat 
esimiehensä. Myös harjoitteluohjaajaa voi haastatella. Haastateltavaksi on syytä valita mielellään 
joku alalla jo useita vuosia työskennellyt toimittaja. Jos samassa työpaikassa on useita 
harjoittelijoita, harjoittelijoiden tulee sopia keskenään, kuka haastattelee ketäkin. Yhtä toimittajaa 
ei pääsääntöisesti haastatella kahta kertaa.  
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Nauhoita haastattelu. Jos työpaikalla ei ole puheen nauhoittamiseen tarkoitettua laitetta (nauhuri, 
sanelukone), ilmoita asiasta harjoitteluvastaavalle, jolloin voimme sopia erityisjärjestelystä. Jos 
toimituksessa on esimerkiksi minikasettinauhureita, pura haastattelu jo toimituksessa, koska 
yksiköllä ei ole purkuvälineitä. 

Haastattelussa esitetään ainakin kysymysrungossa olevat kysymykset. Järjestyksen voi valita itse, 
toisin sanoen kysymysten järjestystä voi vaihtaa, jos se tuntuu luontevalta. Kysymykset etenevät 
taustatiedoista haastateltavan omaan työhön ja haastateltavan käsityksiin ammattieettisiin 
periaatteisiin. 

Haastateltavaa tulisi koettaa puhuttaa sekä yleisellä tai periaatteellisella tasolla ("Onko 
journalistien/kuvaajien ammattietiikka muuttunut Suomessa jotenkin viime vuosina?") kuin 
arkipäiväisellä, käytännöllisellä ja konkreettisella tasolla ("Minkälaisissa tilanteissa 
toimittaja/kuvaaja joutuu miettimään eettisiä kysymyksiä? Kerro esimerkkejä omasta työstäsi!"). 

Varaa aikaa puolisen tuntia, ja tee haastattelu paikassa, jossa voitte puhua rauhassa.  

Yritä luoda haastattelutilanteesta keskustelu, jossa te kaksi voitte yhdessä miettiä kysyttyjä 
ammatillisia asioita. Verrattuna journalistiseen haastatteluun tutkimushaastattelussa on kuitenkin 
tärkeää antaa toimittajan tuoda esiin omat jäsennykset ja reaktiot. Anna haastateltavasi puhua 
rauhassa. Anna hänen kuulla omat sanansa ja reagoida niihin ensin itse. Malta olla 
johdattelematta haastateltavaa tiettyyn näkökulmaan tai ilmaisuun. 

Haastateltaville on syytä kertoa ja heidän kanssaan sopia, että a) heidän nimensä ja 
organisaationsa jäävät vain haastattelijan ja harjoitteluraporttien vastaanottajan tietoon ja että b) 
nimettömänä ja lähdettä tunnistamattomana heidän ajatuksiaan voidaan käyttää tutkimuksen ja 
opetustyön materiaalina. Asiasta ei tarvita kirjallista sopimusta, mutta se on hyvä saattaa 
haastateltavan tietoon ennen haastattelua. 

 

3. Teemahaastattelun purku 

Pura nauha haastattelun jälkeen litteroimalla puhe sanasta sanaan tähän tyyliin: 

K: Millä tavalla päädyit toimittajaksi? 
V: No, olin jo kouluaikana kamalan (naurahdus, tauko) kiinnostunut kaikesta ja hyvä 
ainekirjoituksessa ja… 

Haastateltavan takelteluja, puheen taukoja ja vastaavia luonnolliseen puheeseen kuuluvia häiriöitä 
ei tarvitse merkitä näkyviin. Sen sijaan selvästi merkitykselliset naurahdukset, äänensävyt ja 
harkitsemistauot kannattaa merkitä sulkeisiin. 

Pura haastattelu saman tien tai mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Säilytä alkuperäinen 
haastattelunauha.  

Tallenna litterointi tiedostomuotoon .doc tai .rtf. Tallenna tiedosto nimellä 
teemahaastattelu_etunimi-sukunimi.doc.  
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Harjoitteluraportin molemmat osat (essee ja litteroitu teemahaastattelu) palautetaan erillisinä 
dokumentteina 30.9.2011 mennessä Moodle-alueelle ”Toimitusharjoittelu (TIEDAJ6a)” 
osoitteeseen http://learning.uta.fi. Katso tarkemmat palautusohjeet edeltä. 

 

4. Teemahaastattelun kysymysrunko 

Käytä alla olevaa kysymysrunkoa teemahaastattelun pohjana. Voit antaa kysymykset 
haastateltavalle etukäteen ja keksiä haastattelutilanteessa lisäkysymyksiä, jos haastateltavan 
vastaus niitä vaatii. Haastattelun tuloksia hyödynnetään Ammattikäytäntöjen arviointi -kurssin 
yhteydessä pidettävissä seminaareissa. Tällöin haastateltavat esiintyvät ilman tunnistetietoja. 
Taustatiedot jäävät vain haastattelijan ja harjoitteluraportin lukijan tietoon. 
 

0.  Taustatiedot  

a. Henkilötiedot: 
- ikä,  
- sukupuoli,  
- koulutus,  
- työskentelyaika alalla,  
- työskentelyaika ko. toimituksessa,  
- työskentelyaika nykyisissä työtehtävissä.  

b. Miten sinusta tuli toimittaja tai kuvaaja? 

c. Mitä omaan työhösi kuuluu normaalisti?  

 

1. Toimittajan tai lehtikuvaajan määritelmät 

a. Kuka on nykyään journalisti/lehtikuvaaja? Mitä hän tekee? 

b. Mikä erottaa ammattijournalistin/ammattilehtikuvaajan muista ammattilaisista? Miten 
journalisti/lehtikuvaaja poikkeaa muista esimerkiksi työnimikkeen, työtehtävän, koulutuksen, 
ammattitaidon tai eettisten periaatteiden osalta? 

c. Miten ammattikuntaasi mielestäsi arvostetaan? Millaista arvostusta koet saavasi yleisöiltä, 
entä muilta journalisteilta? Onko arvostus muuttunut viime vuosien aikana, miten? 

d. Mitkä asiat mielestäsi mahdollisesti horjuttavat journalistin/lehtikuvaajan nykyistä asemaa? 
Mitkä ammattilais- tai amatööriryhmät ovat ammattikunnan varteenotettavimpia kilpailijoita? 
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2. Toimittajan tai lehtikuvaajan työn muutos 

a. Onko oma työkenttäsi ja tehtävänkuvasi muuttunut viime vuosina? Jos, miten?  

b. Mikä muutoksessa on ollut hyvää ja mikä huonoa? Miksi?  

c. Mitkä asiat ovat eniten aiheuttaneet muutoksia (esim. yhteiskunnan muutokset, 
monimediaisuus, julkisuudessa käsiteltävien asioiden kirjo, tiedottaminen, internet, median 
talous)? 

d. Mitä kansalaisten tuottamat mediasisällöt vaikuttavat journalistien/kuvaajien työhön ja 
erityisesti omaan työhösi? 

e. Miten uudet tekniset välineet ovat vaikuttaneet journalistien/kuvaajien työhön ja erityisesti 
omaan työhösi? 
 

3. Työssä jaksaminen 

a. Millaisia vaatimuksia toimituksesi työntekijöihin kohdistuu? Ovatko vaatimukset mielestäsi 
kasvaneet tai vähentyneet viime vuosina? 

b. Mitkä seikat auttavat jaksamaan työssä? Millaiset ratkaisut edesauttavat työhyvinvointia ja  
-motivaatiota sekä sitoutumista työhön?  

c. Millainen työilmapiiri toimituksessasi tällä hetkellä on? Miksi työilmapiiri on näkemyksesi 
mukaan sellainen kuin se on? 

d. Mitkä ovat mielestäsi journalistisen työn erityiset haasteet itsellesi? Missä journalistisen työn 
osa-alueilla ei voi olla koskaan ”valmis”? 

e. Miten teet eron työn ja vapaa-ajan välillä? 
 

4. Ammattietiikan kipupisteet 

a. Mitä journalistin/lehtikuvaajan ammattietiikkaan kuuluu? Kerro esimerkkejä tyypillisimmistä 
eettistä harkintaa työtehtävässäsi vaativista tilanteista. 

b. Onko journalistien/lehtikuvaajien ammattietiikka muuttunut mielestäsi viime vuosina? 
Miten, mihin suuntaan? Mikä muutokset on aiheuttanut? 

c. Mitä eettisiä periaatteita kohtaan on eniten paineita?  Mistä suunnasta paineet tulevat? 

d. Miten asiat ratkaistaan toimituksessasi käytännössä? Kenen kanssa asioista neuvotellaan ja 
tarkistetaanko toimintakäytäntöjä JSN:n ennakkopäätöksistä? 

e. Miten arvioisit uusia tammikuussa 2011 voimaan astuneita journalistin ohjeita? 
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f. Millä tavoin omat henkilökohtaiset näkemyksesi ja arvosi näkyvät tekemissäsi jutuissa, ja 
miten niiden mielestäsi pitäisi näkyä? 

g. Millä tavoin rivitoimittajat voivat toimituksessasi vaikuttaa viestimen arvosisältöön? Onko 
tällainen vaikuttamismahdollisuus pikemminkin kasvamassa vai supistumassa? 
 

5. Arvio suomalaisesta journalismista 

a. Millaista on mielestäsi hyvä ja laadukas journalismi? Mihin suuntaan suomalainen journalismi 
(erityisesti edustamasi erityisalan journalismi) on muuttunut viime vuosina? Miksi? 

b. Mitkä ovat mielestäsi kotimaisen journalismin vahvoja puolia? Entä heikkoja? 

c. Kenellä journalismissa on eniten valtaa? Miksi? 

d. Mitä asioita journalismin rakenteissa tai sisällöissä pitäisi kehittää tai muuttaa? 

e. Mitä tietoja, taitoja tai näkemyksiä koulutuksessa pitäisi painottaa tuleville journalisteille ja 
lehtikuvaajille? 

f. Haluaisitko vielä tarkentaa tai lisätä jotain edellä puhuttuun liittyen? 
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